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Delning.nu  
– En kort summering av webbkursen inom projektet Sociala medier: nåt för alla. 
 
Inledning 
Kursen Delning.nu var en del i projektet ”Sociala medier – nåt för alla” som drevs av 
Regionbibliotek Stockholm i samarbete med ett antal läns- och folkbibliotek under perioden  
1 mars till 31 december 2011. Projektet finansierades av Internetfonden. Tanken från början 
var att kursen enbart skulle pågå under projektåret 2011 (1 mars till 31 december). På 
efterfrågan förlängdes därefter kursen ett par gånger med kort varsel, men avslutades helt vid 
årsskiftet 2013/2014 i samband med Digidelkampanjens avslut. I denna summering vill vi 
reflektera över kursdeltagandet och titta på en del statistiskt resultat. 
 
Angående bakgrund till projektet, mål och syften och projektplanering, hänvisar vi till Sandra 
Sporrenstrands slutrapport ”Sociala medier – nåt för alla” från 2011/2012. Sandra 
Sporrenstrand var anställd som projektledare på Regionbibliotek Stockholm för att bygga upp 
och driva kursen under projektåret 2011. 
Under 2012-2013 drevs kursen av Regionbibliotek Stockholm, där en projektledare på 25 
procent och regionbibliotekets medarbetare administrerade och handledde kursen.  
 
Kursens innehåll 
Följande moment ingick i Delning (med beskrivningar av tjänsterna, kursuppgifter som syftar 
till att praktiskt prova på att använda tjänsterna och i vissa fall fördjupningsuppgifter): 
1. Ning 
2. Facebook 
3. Twitter 
4. Bloggar 
5. Wikipedia 
6. Flickr och YouTube 
7. Google 
8. Spotify 
9. RSS och nyheter 
10. Bibliotekshemsidor 
 
Deltagare 
Antal registrerade deltagare vid kursens avslut var 2852. Här fanns dock ett mörkertal då vi 
inte vet hur många som avslutat/raderat sina konton under kursperioden 2011-2013. 
  
Fördelningen mellan könen var 70 % kvinnor och 30 % män. 2750, eller 96,5 %, av 
deltagarna valde att svara på denna fråga vid anmälningstillfället. Samma fördelning fanns i 
Sandra Sporrenstrands rapport. 
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Antal deltagare som anmäler sig per månad 

 
 
Kommentar av en kursdeltagare i sektionen Färdig (för diplom): 
”Nu är jag klar med Delning! När jag började med kursen för länge sedan hade jag inte så 
stor kännedom om nätets möjligheter - framförallt med tanke på mitt arbete. Men sedan dess 
har jag läst och prövat på mycket och innehar idag en tjänst som IT-pedagog på en 
gymnasieskola.… En del saker tar jag med mig som nytt för den här gången - Wikipedia och 
Rss till exempel. Andra saker lärde jag mig på er första kurs och dessa har jag nytta av än i 
dag tex Animoto.”  
 
Diplom 
Som motivation till att delta i Delning.nu och genomföra alla 10 kursmoment, skickade vi ut 
ett tryckt diplom till färdiga deltagare. För att få diplom ställdes det krav som presenterades i 
en checklista. Deltagarna skulle ha gjort alla uppgifterna till en viss nivå och bloggat på 
Delning.nu om detta. När Delning avslutades 2013 var 145 deltagare diplomerade (varav 11 
inte har fått sitt förtjänta diplom då de inte skickat sin adress. En anledning kan vara att de 
inte velat uppge var de bor). Därutöver hade vi 35 nästan-klara, vilka blivit ombedda att 
komplettera men inte fullföljt.   
Av det totala antalet deltagare (2852) blev 145 diplomerade, vilket utgör 5 % av kursens 
deltagare. 45 av de diplomerade blev klara under 2011, vilket var 3 % av de då registrerade 
deltagarna (1492 deltagare var registrerade vid 2011 års utgång).  
 
Några kommentarer av färdiga deltagare: 
 
Kommentar av Ann-Sofie den 9 April 2011  
Har nu genomgått kursen! Tycker den var väldigt pedagogiskt och bra. På måndag 
introducerar jag kursen för mina kollegor på biblioteket och sen kör vi igång med att 
marknadsföra den för allmänheten. 
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Kommentar av Ronny den 22 November 2011 
Nu är jag klar med denna kurs i Sociala medier och jag tyckte att upp lägget av kursen är bra 
och det har gett mig mycket nyttig information och hoppas kanske att jag har gett någon 
nyttig information. Kursen har gjort att jag är mer medveten om våra sociala medier och 
kommer försöka hitta någon annan kurs för jag vill fördjupa mig mer och nu är man en i 
"gänget" bland mina yngre klasskamrater som har detta i blodet som inte jag haft med mig 
men nu är mobilen mitt sociala kontor ;-) 
 
Kommentar av Per-Anders den 14 Juni 2013  
Jag har testat alla funktioner tidigare, jag kollade denna kurs mest för att se om jag kan 
rekommendera den till seniorer som är nybörjare på Internet, och den passar den nog bra för 
seniorer som är nyfikna och lite framåt. Jag tror dock att många inte orkar (eller vågar) gå 
igenom alla 10 avsnitten. 
Jag anser mig färdig med kursen. 
 
 
Aktivitet 
Vi har mätt aktiviteten på Delning.nu genom att titta på att antal bloggposter per deltagare, 
och antalet är detsamma som vid Sandra Sporrenstrands rapportskrivande, 1/deltagare. 
Bloggandet har dock inte varit konstant. Under 2011 skrevs det 1477 bloggposter, år 2012 
endast 778 stycken och år 2013 skrevs 648 poster, totalt 2903 stycken. Det första året bedrevs 
kursen dessutom från 1 mars, alltså två månader in på året.  
 
Att bloggposterna halverades från första till andra året kan delvis bero på ett stort tillflöde av 
bibliotekspersonal under det första året. Många bibliotek valde att låta personalen gå kursen 
som internutbildning. Antalet nyanmälda sjunker kraftigt från sommaren 2012 och som en 
följd av detta minskar bloggandet i omfattning.  
En hög aktivitet under första kursåret 2011 beror troligtvis på att projektledaren (Sandra 
Sporrenstrand) tillsammans med bibliotekarier runt om i landet hade en mer aktiv 
handledande roll då de regelbundet kontaktade deltagarna och uppmuntrade dem att fortsätta 
kursuppgifterna och bloggandet. Parallellt erbjöds Delning också som kurs på plats på flera 
bibliotek, där deltagare fick handledning i bibliotekslokalen. Under 2012-2013 drevs kursen 
enbart virtuellt med handledare från Regionbibliotek Stockholm. 
 
Graf över deltagarnas antal bloggposter per månad, mars 2011-december 2013 
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Grundkunskaper 
Sandra Sporrenstrand konstaterar i sin rapport att deltagarna i kursen har väldigt skilda 
grundkunskaper, från i stort sett inga kunskaper alls till att vara bevandrade i olika grad i 
sociala medier. Vid kursstarten var det meningen att biblioteken skulle samarbeta med 
studieförbunden för att sprida kursen och handleda. Det är svårt att ha en uppfattning om hur 
detta utmynnade, men under 2012/2013 skedde det istället ett stort tillflöde av deltagare via 
Arbetsförmedlingen och Seniornets verksamhet, vilket vi kunnat konstatera i 
kommunikationen med deltagarna.  
 
Vi ser för övrigt i denna summerings första tabell att det tillkommer många nya deltagare 
under våren 2012, vilket vi återkommer till. 
 
Åldersfördelning 
Åldersfördelningen hos deltagarna har skiftat, i Sandra Sporrenstrands rapport visar t ex att 
det under första året var störst andel deltagare, 32,7%, i åldern 61-70 år. Enligt grafiken nedan 
var den största andelen deltagare 51-60 år vid kursens avslut 2013. 
 
Åldersfördelning hos deltagarna vid anmälningstillfället 

 
Kommentar till åldersfördelningen: vi får komma ihåg att människor inte alltid vill uppge sin verkliga ålder i 
olika sammanhang. Vid profilsidorna kunde vi läsa att en deltagare som angett åldern 13 år var intresserad av 
trädgårdar av skilda slag, barn och hundar, och två individer som angett åldern 103 år var ”ElevJustnu” och 
”kollega med Anna-Lena”.  
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Åldersfördelning hos deltagare som svarat på enkät 20111228-20120109 (330). Siffror ur Sandra 
Sporrenstrands rapport. 

 
 
 
Även skolelever har via sina skolor fått i uppgift att gå kursen Delning. Ser vi på seniorerna är 
motivationen ofta hög men grundkunskaperna låga. Tittar vi på skolelever och deltagare som 
kommit in via Arbetsförmedlingen är tendensen snarare tvärt om, grundkunskaperna är ofta 
bättre men motivationen låg. Någon använde uttrycket ”tvångskurs” i rutan ”Några ord om 
mig själv”(deltagare 53 år).  
 
En stor andel av deltagarna i kursen utgörs av bibliotekspersonal, vid en sökning i materialet 
finner man 330 personer, ca 12 % av deltagarna, som anger bibliotek, bibliotekarie, 
biblioteksassistent eller annat ord där bibliotek ingår. Flera bibliotekarier hade också en 
handledande funktion på Delning.nu, antingen för personal på sina bibliotek och/eller för 
allmänheten på webbplatsen och i en del fall även på sina bibliotek för allmänheten. 
 
Vad tyckte våra kursdeltagare var svårt, intressant, viktigt? 
För att se vad deltagarna ville ha hjälp med har vi tittat på frågorna i Supporten, fördelat på de 
olika kursmomenten. Vi har sparat ner samtliga frågor i ett dokument. Ur de totalt ca 28 000 
orden i dokumentet sållar vi fram: 
 
Supporten 
Twitter 184 
Facebook 159 
Delning 131 
Blogg 109 
Bibliotek 44 
Spotify 34 
Flickr 28 
RSS 27 
Google 26 
Wikipedia 11 
Youtube 3 
Netvibes 1 
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Tittar vi på samma ord i deltagarnas bloggposter (totalt 155 000 ord) blir fördelningen 
annorlunda: 
 
Bloggposter 
Blogg 1165 
Facebook 1028 
Twitter  782 
Google  731 
Bibliotek 607 
RSS 504 
Wikipedia 471 
Flickr 464 
Spotify 442 
Youtube 441 
Delning  181 
Netvibes 29 
 
Att ordet blogg ligger högt är inte så konstigt, det förekommer många ”blogga” i just det 
momentet men också i RSS-momentet. Vi ser att det är olika karaktär på bloggposterna och 
frågorna i Supporten. Bloggposterna är mer rapporterande, medan frågorna i supporten är 
riktade till oss med olika problem och frågor kring uppgifterna. Frågor om Twitter och 
Facebook hamnar högst i Supporten men får även en hög placering bland ord som nämns i 
bloggposterna. Ett antagande vi kan göra av detta är att Facebook och Twitter är de sociala 
medier som deltagarna var mest intresserade av. Många gjorde uppgifterna som handlade om 
dessa två webbtjänster och efterfrågade hjälp med dem i supporten. 
 
Kommentarer ur Supporten 
 
Två Twitter-exempel ur Supporten: 
Kommentar av en kursdeltagare den 8 Maj 2012: 
”3. Twitter - skulle vara intressant att höra Support-kommentar och eventuellt lite mer 
om vad XXX skrivit om Twitter som verktyg mot förtryckar-stater, och min kommentar på 
hans sida (undran hur det egentligen fungerar) 
/…/ "Det där med "...Twitter som ett verktyg mot förtryckar-diktaturer och liknande..." har 
man ju läst om. Men hur fungerar det? Och hur hittar de som vill förändra saker i dessa 
länder varandra, och hur hittar…" 
 
Kommentar av kursdeltagare den 10 Januari 2012 
”Hej! Jag klickade på "gilla-knappen" för @provlas i Twitter. Nu får jag massor av 
meddelanden om nya böcker på mitt FB konto. Hur gör jag för att sluta få dessa meddelanden 
utan att slut följa @provlas?”? 
 
Däremot är inte plattformen Delning.nu så intressant att blogga om, Delning ligger långt ner 
på listan och kommentarerna handlar mest om att nu ”ta tag i” den där kursen Delning. 
 
Kommentar av en kursdeltagare efter första momentet, anmäla sig: 
1.ning 
Intressant att vara på delning.nu. Vad gör man här då? 
Tillagt av XXX  den 22 Januari 2013  
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Andra ord som förekommer ofta i Supporten, som beskriver problem deltagare önskat få hjälp 
med, är:  
Bild 147 
Spara 49 
 
Både hantering av bilder och hur man sparar på datorn eller på webben kan vara svåra 
moment för den som aldrig har gjort detta tidigare. 
 
Antal kommentarer i supporten, frågor och svar, var 352. 
 
Var finns våra kursdeltagare? 
Vid registreringen till Delning.nu ombads deltagarna att ange land och ort, vilket de flesta 
men inte riktigt alla gjorde. 50 individer angav annat land än Sverige, flest från Finland (9) 
och Norge (10).  
 
Övriga angivna länder:  
Albanien 
Antarktis 
Armenien 
Brasilien 
Brittiska territoriet i Indiska Oceanen 
China, mainland 
Colombia 
Danmark 
Dominikanska republiken 
Europeiska unionen 
Förenta staterna 
Förenta staterna 
Frankrike 
Frankrike 
Grekland 
Irland 
Italien 
Litauen 
Nicaragua 
Nigeria 
Nya Zeeland 
Peru 
Portugal 
Ryska federationen 
Schweiz 
Schweiz 
Seychellerna 
Somalia 
Somalia 
Svalbard och Jan Mayen 
 
Orter: 360 anger Stockholm. 
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Om det är så att deltagarna befann sig i något av dessa länder, eller om det enbart är något 
som valdes vid anmälningen, har vi inte haft någon möjlighet att ta reda på. Till och från drog 
Delning.nu även till sig stora mängder av spamkonton, vilka till stor del uppgav andra länder 
än Sverige vid registreringen. Vi raderade alla uppenbara spamkonton kontinuerligt, men i de 
fall vi var osäkra lät vi dessa deltagare få vara kvar. 
 
Några avslutande kommentarer 
 
2012-2013: Stort intresse och nya deltagargrupper 
Efter beskedet att Delning skulle fortsätta som webbkurs även efter projektåret 2011 fortsatte 
intresset och antalet nya deltagare ligga på en ganska jämn nivå. Under mars 2012 märkte vi 
av en tydlig uppgång av nya medlemmar, och antalet nya deltagare var som högst under april, 
den månad då flest antal medlemmar anslöt under hela kursperioden (Se tabellen Antal 
deltagare som anmäler sig per månad).  Flera presenterade sig som arbetsökande och en del 
trodde att Delning drevs av Arbetsförmedlingen. Då upptäckte vi att Arbetsförmedlingen 
tydligt länkade till Delning.nu från sin webbplats. Under 2012 anslöt flera deltagare även från 
andra jobbförmedlare och utbildningsföretag, exempelvis Lernia. En annan deltagargrupp som 
hittade till Delning under senare delen av 2012 var SFI-lärare och SFI-studenter.  Under 2013, 
mot slutet av kurstiden, upplevde vi att flera seniorer hittade till kursen. Några av dessa hörde 
av sig via telefon för support, och någon nämnde att hen fått information om Delning.nu via 
en tidning för äldre (troligtvis PRO:s tidning). Under kursens sista år hittade alltså nya 
medlemmar med stort behov av Delning till webbkursen. 
 
Intressant att se i detta är vilket genomslag det ger när externa, stora aktörer hjälper till att 
marknadsföra satsningar som Delning.nu. En svårighet under kursens första år 2011 var att nå 
ut med information om kursen till allmänheten och den grupp som kursen främst riktade sig 
till – de icke digitalt delaktiga. Att Arbetsförmedlingen eller PRO valde att lyfta kursen fick 
uppenbart större genomslag än bibliotekens/länsbibliotekens marknadsföring. Det visar även 
att det tar tid att etablera en webbkurs som Delning, att nå ut till allmänheten och den ”tänkta” 
målgruppen och till viktiga organisationer, längre tid än ett projektår.  
 
Tendenser: nya frågor och behov 2012-2013  
De flesta frågorna i Supporten handlade om de tio webbtjänster som ingick i webbkursen. 
Men under 2012 och framåt, märkte vi av en viss ökning av frågor om webbtjänster som inte 
togs upp i Delning, samt en viss efterfrågan på kurser i andra tjänster. Exempelvis ville några 
kursdeltagare lära sig mer om Instagram och Pinterest (snarare än Flickr). Vi märkte även av 
att nya deltagare var mer mobila än tidigare, vilket innebar nya problem och frågor. 
Exempelvis frågor om att ladda upp en profilbild på Delning.nu via telefonen, eller att börja 
använda Facebook via smarttelefonen eller surfplattan. Alla instruktioner och uppgifter i 
Delning utgick ifrån att deltagarna satt vid en datorskärm, kursen var inte mobilanpassad. Att 
använda sociala medier från en smarttelefon innebär andra gränssnitt och tillvägagångssätt 
som inte överensstämde med Delnings instruktioner, här infann sig därför ett glapp mellan 
Delning som kurs och användarnas nya behov. Dock förde vi ingen statistik kring dessa 
frågor, så detta är enbart tendenser som vi märkte av under senare delen av kursperioden. 
 
I Delning handlade den sista kursuppgiften om bibliotekshemsidor, för att få deltagarna att 
logga in på en bibliotekswebb och testa några av de resurser som biblioteken erbjuder. Om 
Delning även skulle ha haft en uppgift som specifikt handlade om att låna och ladda ner e-
böcker från biblioteket, skulle vi kanske fått fler deltagare som anslöt till kursen för att lära 
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sig mer om detta. Intresset för e-böcker har troligtvis ökat sedan 2011, vilket hade kunnat vara 
intressant för oss att se och kanske bygga vidare på. 
 
Om Delning hade fått en uppföljare utvecklad efter nya användarbehov, kanske vi hade skapat 
en kurs där e-böcker, användandet av appar och surfplattor samt nyare bildtjänster fått större 
utrymme. 
 
 

 
 
 
 
Annika Lissenko och Hanna Johansson 
Regionbibliotek Stockholm 
2015-08-19 
 
 
 
 
  
 
 
 


