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En digital utmaning

Foto: Tora Hansson

Kampanjen Digidel2013 är nu inne i andra halvlek och det går inte annat än applådera alla 
strålande insatser som gjorts och görs vid våra bibliotek. Glädjande är också att se den sam-
verkan som sker i många kommuner med andra kommunala enheter, med ideella föreningar, 
med företag och inte minst med olika delar av folkbildningen. Men när kampanjen närmar sig 
sitt slut så står vi inför en ny utmaning. Då ska alla projekt, alla idéer och all samverkan inte-
greras i den ordinarie verksamheten.

Det kommer alltid att finnas människor som står utanför det digitala samhället, frivilligt eller ofrivilligt. Det som blir allt tydligare är 
att klyftan ökar mellan dem som kan mycket – som blir fler – och dem som kan väldigt lite. För individen kan det vara svårt att vara en 
av allt färre som kan lite och för oss som vill hjälpa till att överbrygga klyftan är det inte alltid så lätt att nå rätt personer.  Här har bib-
liotekssverige en utmaning att samlas kring på lokal, regional men också på nationell nivå. Det som sker nationellt kan ge draghjälp år 
lokala satsningar. Digidelkampanjen har lyft bibliotekens breda verksamhet på ett unikt sätt och det blir viktigt för oss att fortsätta eta-
blera biblioteken inom detta område, inte bara i våra egna ögon, utan hos samhället i övrigt.

I rapporten ”De som står utanför” som kom under sommaren konstateras att Internetanvändandet bland Sveriges befolkning fortsät-
ter att öka, i något långsammare takt. Mellan 2010 och 2011 har antalet inte digitalt delaktiga sjunkit från 1,5 miljoner till 1,33 miljo-
ner. De flesta icke-användarna finns bland Sveriges pensionärer, men trots det är 30 % av de som inte använder internet yngre än 65 år. 
Kopplingen mellan tillgång och användning är allra tydligast bland de äldre lågutbildade. De flesta av de som inte använder internet har 
en kortare utbildning. Det allra största skälet till att inte använda internet anges vara att man saknar intresse. 

Det är mycket möjligt att de som inte använder internet till viss del finns på biblioteken men de flesta besöker säkert aldrig biblioteket. 
Den nationella statistiken säger att antalet aktiva användare av biblioteken minskar och det pekar på att de flesta av dem som av nå-
got skäl inte använder internet, inte heller använder bibliotek. Det gör det viktigare att med uppsökande verksamheten och i samverkan 
med andra nå de som är positiva men fortfarande inte är digitalt delaktiga.

I detta temanummer om digital delaktighet finns flera exempel på lokala, 
regional och nationella insater för att öka den digitala delaktigheten.
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”Digital delaktighet - Folkbibliotekets nya demokratiuppdrag för 
en ökad samhällelig delaktighet?” Examensarbete vid Lunds uni-
versitet av Lisa Dahlquist.
 
”Vad gör biblioteken på Facebook och Twitter? En studie av fyra 
folkbiblioteks användande av sociala nätverk” Magisteruppsats 
vid Högskolan i Borås. Ingrid Andersson och Eija Muttala har 
gjort en kvalitativ intervjuundersökning och dito innehållsanalys 
under fyra månader på fyra folkbibliotek.
 
”Undersökning IT-relaterade frågor på biblioteken hösten 2011/
våren 2012”. Länsbibliotek Gävleborg Uppsala har låtit göra en 
undersökning vid tre bibliotek i Uppsala län. Undersökningen för-
söker kartlägga vilka frågor som ställs till biblioteken. Hur stor 
del av de frågor som ställs på biblioteket är IT-relaterade? Vilka 
tjänster förväntas bibliotekspersonalen kunna hjälpa till med?
 
”Fråga biblioteket - Internet och datorrelaterade frågor till biblio-
tekspersonalen i Östergötland”. Biblioteken i Östergötland har 
under två veckor skrivit ned alla IT-relaterade frågor från besö-
kare. Rapporten som Christer Marking vid Stiftelsen .se har sam-
manställt visar att sjuttio procent av frågorna som biblioteken fått 
rör frågor där datorer och Internet är inblandat.
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Regeringstillsatta organ som E-delegationen 
och Bredbandsforum arbetar med e-tjänst-
utveckling och fysisk tillgång. Post- och te-
lestyrelsen PTS har också flera uppdrag i 
frågan. För ett år sedan tog Sveriges kom-
muner och landsting, SKL fram Strategi 

Det är dags för en ny medborgar-
service – är vi med?

för eSamhället.  Nyligen fick myndigheten 
Handisam i uppdrag att dra igång Använd-
ningsforum, med fokus på tillgänglighet och 
användbarhet av e-tjänster. Och den nyin-
rättade Digitaliseringskommissionen ska 
nu arbeta vidare med själva genomföran-

det av Digital agenda för Sverige och över-
ta den administrativa kontakten med många 
aktörer som Näringsdepartementet hittills 
hållit ihop, däribland läns- och regionbib-
lioteken. Och till och med 2014 ska de så 
kallade utvecklingsmyndigheterna särskilt 
arbeta med e-förvaltning inom sina tjäns-
teområden. Dessa myndigheter är Bolags-
verket, Transportstyrelsen, Lantmäteriet och 
Skatteverket. Samverkan mellan alla dessa 
nationella organ och myndigheter är en nöd-
vändighet och en stor utmaning.
Nya e-tjänster förändrar vardagslivet

   Vardagslivet förändras när tjänster tar sig 
nya former. I juli gav regeringen Skattever-
ket i uppdrag att tillhandahålla e-tjänsten 
Mina meddelanden, som är en första del i 
den kommande infrastruktur för e-tjänster 
som planeras för kontakter mellan myndig-
heter och medborgare. Via Mina medde-
landen ska myndigheter och privatpersoner, 
företag och organisationer kunna kommu-
nicera – fönsterkuvertens tid går mot sitt 
slut, med andra ord. Och det är inte bara i 
brevlådan vi märker skillnad. Redan i våras 
drog SJ in de tryckta tidtabellerna och Eni-
ro har skrotat privatdelen i de tryckta tele-
fonkatalogerna till förmån för nätbaserade 
tjänster. Två åtgärder som får stora konse-
kvenser i mångas vardag. Det blir allt tyd-
ligare att det inte bara är en medborgerlig 
rättighet utan också en skyldighet att vara 
digitalt delaktig. Det förväntas av oss som 
medborgare att vi ska kunna använda Inter-
net och e-tjänster, liksom det förväntas av 
oss att vi ska kunna läsa och ta till oss in-
formation. Men fortfarande år 2012 har vi 
1.3 miljoner svenskar över 16 år som inte 
kan använda Internet. Och trots att detta får 
effekter i arbetsliv, utbildning, vård/omsorg 
och i vår övriga vardag, saknas fortfarande 
ett nationellt samlat grepp för grundläggan-
de medborgaundervisning som kan öka den 
digitala delaktigheten. Det är hög risk att 
olika insatser stannar i de vanliga organi-
satoriska stuprören, därför att det kortsik-

Nu byggs strukturerna för att utveckla e-samhället i enlighet med regeringens 
strategi Digital agenda för Sverige, där målet är att Sverige ska bli bäst i värl-
den på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Ann Wiklund Foto: Lars Wiklund



5

• Projekt IKT-lyftet, arkivmaterial  
http://ikt-lyftet.se/   

• Folkbibliotekens Digidel-arbete i 
dag  http://www.lansbiblioteken.
se/?page_id=485 

• Digidel2013 webbsida www.digi-
del.se 

• Regeringens strategi Digital agenda 
för Sverige  http://www.regeringen.
se/sb/d/14375 

• SKL utveckling av eSamhället 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-
samhallet/om-cesam 

• Internetstatistik och rapporter om 
Internetanvändning  www.internet-
statistik.se 

• Handisam och Användningsforum 
http://www.handisam.se/Publikatio-
ner-och-press/Arkiv/Nyhetsarkivet/
Anvandningsforum-till-Handisam/ 

• Skatteverket, e-tjänsten Mina med-
delanden http://www.skattever-
ket.se/omskatteverket/press/press-
meddelanden/riks/2012/2012/post-
franmyndighetertillsakerelektroni
skbrevlada.5.71004e4c133e23bf6
db8000100402.html 

• Inrättande av Digitaliseringskom-
missionen http://www.regeringen.
se/sb/d/15703/a/194570

• Förslag om utökad målgrupp för 
samhällsinformation till invand-
rare http://rod.se/invandrare-
p%C3%A5-kurs-f%C3%B6r-att-
bli-svensk-0 

tigt kan synas vara den enklaste vägen att 
leverera resultat. Det är nödvändigt med an-
dra samarbetsformer och förmåga till dialog 
med flera verksamheter än dem man nor-
malt har närmast. Svårt, men inte omöjligt!
Digidelkampanjen fokuserar på medborgaren 

Det gemensamma arbetet i den nationella 
kampanjen Digidel2013 sätter strålkastar-
ljuset på allas rätt att kunna vara digitalt 
delaktiga och på vikten av alla e-tjänster 
har hög tillgänglighet och användbarhet.  
Ett tydligt medborgarfokus är kampanjens 
styrka och Digidel2013 vill visa på att sam-
hälle och näringsliv har ett ansvar att se till 
att alla kan vara delaktiga. Kampanjens ar-
betssätt stämmer väl med de intentioner som 
uttrycks i Digital agenda för Sverige. Där-
för är Digidel-kampanjen intressant för re-
geringen och lyfts fram som gott exempel i 
olika sammanhang, vilket i sin tur ger sta-
tus för kampanjen. Dgidel2013 är en fak-
tor att räkna med och det oss möjlighet att 
få gehör för frågor som vi kanske hittills 
drivit var för sig. En chans att bidra till nå-
got riktigt bra!
   Ett konkret exempel som kan bli något 
att ta tag i lokalt, är ett aktuellt lagförslag 
om att utvidga målgruppen för kommuner-
nas samhällsinformation till nyanlända in-
vandrare. Syftet med samhällsinformatio-
nen är att underlätta invandrares etablering 
i arbets- och samhällslivet och satsningen 
bör alltså nå flera för att få större effekt. 
Hur ska det göras? Vilken roll kan biblio-
teket ha lokalt och i samverkan med vilka? 
Det är nu det är tillfälle att samarbeta och 
planera strategiskt för att skapa något nytt 
för bästa möjliga stöd och service till med-
borgare i varje kommun. En samlad, bred 
medborgarservice i ny dräkt. Och det är nu 
det är tillfälle för biblioteksverksamheterna 
att erbjuda andra myndigheter och organi-
sationer den unika professionella kunskap 
och erfarenhet man har från såväl praktik 
som forskning.  Kunskap om hur männis-
kor söker information, vilka stöd som of-
tast efterfrågas och behövs, vilka frågor 
som ställs och hur Internetanvändningen 

hos besökarna ser ut. I biblioteksverksam-
heten finns också en grundläggande helhets-
syn – att arbeta språk- och lässtimulerande 
hör ihop med att öka den digitala delaktig-
heten och allas möjlighet och rätt att oavsett 
sina förutsättningar ha tillgång till informa-
tion och kunskap. Sådan samlad kunskap 
är ovärderlig när fysisk och digital medbor-
garservice ska planeras!
Värdefull kompetens på biblioteken

   De kommunala folkbibliotekens arbete 
är en stark framgångsfaktor för hela Digi-
del2013 och läns- och regionbibliotekens 
engagemang har gett status och goodwill 
åt biblioteksverksamheten. Representanter 
för länsbiblioteken har med framgång del-
tagit i de regionala dialoger som IT-minis-
ter Anna-Karin Hatt inbjudit till i syfte att 
inspirera till samverkan mellan myndighe-
ter, företag och organisationer.  Utan målin-
riktat engagemang från aktörer i regionerna 
skulle regeringens nationella digitala agen-
da inte kunna förverkligas. Bibliotekens ar-
bete väcker stort intresse och erfarenheter-
na efterfrågas. Vi har en unik chans att få 
gehör för våra synpunkter och att komma 
med förslag för fortsatt samverkan i flera 
frågor. Det är dags!

Ann Wiklund
Samordnare för läns-/regionbiblioteken i Digi-

del 2013

Foto: H
anna Johansson
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Att etablera sig i Sverige kan vara riktigt 
tufft. Bara att förstå hur myndigheter och 
samhällsservice fungerar kan vara en utma-
ning för den som är ny i landet. För att kun-
na ta del av det svenska samhället krävs, för-
utom språkkunskaper, att du har tillgång till 
och kan hantera Internet som är en självklar 
arena för en mängd samhällstjänster. Det är 
både dyrt och svårt att stå utanför det digita-
la samhället. Som ny i Sverige behöver man 
helt enkelt ett ”digitalt medborgarskap”!
   En annan irakisk kvinna säger så här: I 
mitt hemland fick jag ingen chans att lära 
mig Internet. Jag kom till Sverige, jag för-
stod ingenting och jag kunde inte använda 
Internet. Men jag började den här kursen, 
den var jättebra... Det är viktigt att kunna 
använda Internet och datorer.  Om någon 
inte kan använda Internet är man som en 
analfabet idag. Hemma använder jag datorn 
och Internet till flera saker för att träna på 
körkortet, teoriprovet och att läsa nyheter 

Digitalt medborgarskap med biblioteket som stöd

från mitt hemland. Kursen var på vårt mo-
dersmål, så vi förstår allt som läraren för-
klarat för oss. Om det hade varit på svens-
ka hade vi inte förstått allt. Ibland hindrar 
språk. Det är jättesvårt – språket. Därför 
var det jättebra att kursen hölls på arabiska.
Det finns alltför många med invandrarbak-
grund som av olika anledningar inte drar 
nytta av Internets möjligheter och många, 
både från äldre invandrargruppen och ny-
anlända, som har behov av grundläggande 
stöd i dator- och internetanvändning. Det 
här har var utgångspunkt för bibliotekens i 
Östergötlands senaste satsning för ökad di-
gital delaktighet. Projekt Nytta & nöje: Di-
gitalt medborgarskap fick pengar från In-
ternetfonden under 2011. 
På modersmål

Totalt har nästan 400 personer med ut-
ländsk bakgrund deltagit i kurser, cirklar, 
inspirationsföreläsningar och individuel-
la handledningar. Aktiviteterna har skett i 

bibliotekens egen regi eller i samarbete med 
flyktingmottagning, SFI och studieförbund. 
Större delen av utbudet har erbjudits på mo-
dersmål – vilket är en förutsättning för att 
erbjuda stöd med bra kvalitet. 
   De flesta med invandrarbakgrund som 
fått stöd i individuell handledning via bib-
lioteken vill ha hjälp med att komma igång 
att använda Internet, skriva dokument och 
hantera datorn i största allmänhet. E-post 
och internetbanken ligger i topp bland de 
specifika frågorna. Andra frågor är skan-
ning, filhantering och att bifoga filer i e-
post. När det handlar om att söka infor-
mation handlar det främst om att hitta till 
myndigheter och söka jobb, bostad och sti-
pendier på nätet.
   Vi har också arbetat för att väcka frågan 
om mer insatser för att säkerställa att inte 
minst nyanlända får någon form av obliga-
torisk introduktion till Internet inom ramen 
för flyktingmottagningen, gärna i samarbete 
med bibliotek och studieförbund.
Internet och bibliotek på schemat

Länsbiblioteket har nu fått uppdraget att 
driva den regionala försöksverksamhet med 
samhällsorientering på modersmål som på-
går fram till 31 december 2012. Kursen har 
utökats från de lagstadgade 60 timmarna 
till 70 timmar och omfattar en 10 timmars 
introduktion till Internet/E-tjänster på mo-
dersmål. Konceptet innehåller också en 3 
timmars biblioteksintroduktion där biblio-
teken informerar om de fysiska och digita-
la resurser som erbjuds med samhällskom-
munikatörer som språkstöd. 
Informationsnoder

Parallellt har biblioteken börjat rikta mer 
fokus på vilken roll man har för människor 
med utländsk bakgrund överlag och blivit 
mer aktiva i frågor som rör integration och 
samhällsorientering genom större utbud och 
samverkan. Intressant är att allt detta ut-
vecklingsarbete nu uppmärksammas regi-
onalpolitiskt. I den nya regionala utveck-
lingsplanen rekommenderas kommunerna 
och Regionförbundet att utnyttja och stär-
ka biblioteken som informationsnoder för 

- Om man inte kan använda Internet, kan man känna sig som döv och stum 
och inte veta vad som finns.  Så säger en kvinna från Irak som deltagit i en in-
ternetkurs på Norrköpings stadsbibliotek. 

Foto: Hanna Johansson
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www.lansbibliotekostergotland.se – välj pro-
jekt Digitalt medborgarskap och Biblioteken 
som lärmiljöer

att minska den digitala klyftan samt funge-
ra som stödjepunkter för lärande och sam-
hällsinformation.  
   Vi är efter projektåren ännu mer övertyga-
de om vikten av att erbjuda stöd och utbild-
ning i internetanvändning till alla nyanlän-
da och att detta behöver ske på modersmål. 
Behoven är stora och det här är ett område 
där det sker alltför lite insatser idag. Vi kan 
konstatera att biblioteken har unika möjlig-
heter att kostnadseffektivt kunna bida till 
både social och digital delaktighet. Det finns 
potential att utveckla här – om biblioteken 
vill. Att kommunicera och konkretisera för 
samverkansparter och beslutsfattare vilken 
roll biblioteken kan ha är nödvändigt. Det 
kostar förstås resurser i någon form och be-
höver göras i samverkan. För samverkan 
krävs över politikområden om vi ska leva 
upp till målsättningen att Sveriges ska bli 
ett informationssamhälle för alla. Ännu har 
vi en bit kvar…

Anne Hederén 
Länsbibliotek Östergötland

Anne Hederén tilldelas i år Bengt Hjelm-
qvists pris för framstående insatser på folk-
biblioteksområdet. 
Juryns motivering: ”Anne Hederén får Bengt 
Hjelmqvist-priset 2012 för sitt engagemang 
och strategiska arbete, för att ge alla möjlig-
heter att nyttja internet, för nytta och nöje, 
oavsett kulturella eller sociala förutsättning-
ar, genom att initiera forskningsprojekt, rap-
porter och inspirera kommunbiblioteken till 
samarbeten med studieförbunden i Öster-
götland.”

Projektet ”Vi hörs i Sthlm” initierades 
av Stockholms stadsbibliotek och Stock-
holmskällan i samarbete med Stockholms 
Stadsmission.  Syftet var att ge människor 
som lever i hemlöshet en kanal ut till Stock-
holms invånare och låta dem med egna ord 
beskriva hur det är att leva utan tak över hu-
vudet. Det har varit ett sätt att sprida kun-
skap och uppmärksamma de mest utsatta i 
Stockholm. Idén hämtades från New York, 
www.underheardinnewyork.com. 
   Personal på Stadsmissionens center val-
de ut en grupp hemlösa män som bedöm-
des som passande för uppdraget. Samtliga 
i twittergruppen var anonyma under hela 
perioden. Twittrarna fick själva avgöra om 
de skulle ha kontakt med media. I decem-
ber lanserades projektet. Då hade twittrar-
na ”smygtwittrat” under en vecka för att bli 
lite varma i kläderna. Twitterflödet presen-
terades på en Vi Hörs i Stockholm-sida på 
Stockholmkällan, på Stadsmissionens hem-
sida, Facebook, och Biblioteket.se. Affischer 
om projektet har funnits på biblioteken un-
der hela perioden.
Förväntningarna på Twittergruppen

Twittret skulle skildra personernas vardag, 
tankar och åsikter. De hade höga ambitio-
ner och twittrade genast intensivt. Under 
hela perioden betonade vi att twittrarna själ-
va hade ansvar för vad de skrev. Involve-
rad personal gav tydlig feedback via twit-
ter, telefon och sms. Dagligen skickade vi 
uppmuntrande tweets/sms, ställde frågor 
och gav idéer. 
   På avslutningen i mars bjöd biblioteket 
twittergruppen på tårta, och intyg och bio-
checkar delades ut till de stolta twittrarna. 
En av twittrarna sa under avslutningsfikat 
att han har satt igång tusentals projekt i sitt 

liv men detta var första gången han avslu-
tade ett projekt! När uppdraget var avslu-
tat fick twittrarna telefonen som tack för 
insatsen.  
Utvärdering

Alla fyra fick snabbt mellan 800 – 1100 
följare (vilket är mycket om man inte är en 
kändis). Nyfikna frågor, ärliga undringar 
och tips och pepp kom från följarna. 
I utvärderingen berättade twittrarna själva 
hur förvånade de blev över bemötandet, att 
alla varit så positiva och att de inte fick en 
enda negativ kommentar eller påhopp på 
Twitter. Ett helt otroligt och oväntat enga-
gemang från allmänheten, tyckte de. Twitt-
rarna menade också att de har ökat kun-
skapen om de hemlösas situation idag hos 
Stockholms invånare. Twittrarna var även 
nöjda med att de kunde genomföra det här 
och tyckte att deras självförtroende vux-
it. De har upptäckt att de inte är ensamma 
och att de faktiskt har stöd från allmänhe-
ten. En av dem berättade att han lärt sig 
skriva kortfattat för första gången i sitt liv. 
En annan sa att han har lärt sig prata om 
känslor på ett annat sätt för han har fått så 
känsliga frågor. 
Kvinnorna på Klaragården

”Vi Hörs i Sthlm” fortsatte under våren 
2012. Det var kvinnor på Klaragården, 
Stadsmissionens dagverksamhet för kvin-
nor, som tog över stafettpinnen och blog-
gade på Bibliotek.se om Hemmet. Under 
två månader skrev gruppens deltagare om 
drömhemmet, barndomshemmet, på bibli-
otekets Hemmetblogg.

Cecilia Åkerdahl
projektledare för ”Vi hörs i Stockholm”

20
11-12-13 – 20

12-0
3-20

Ill: Amanda Bigrell
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Delning.nu 
– en webbkurs i sociala medier

I nästan hela mitt liv har jag gått omkring 
och betraktat mig själv som tekniskt okun-
nig. Egentligen är inte det så konstigt, ef-
tersom jag trodde det om mig själv så blev 
jag också det. Jag vågade inte prova teknis-
ka prylar, jag flydde från instruktionshand-
böcker och undvek de digitala arenorna. Jag 
minns vilken fasa jag kände när vi skulle 
bygga hemsidor med html-koder under ut-
bildningen i biblioteks- och informations-
vetenskap. Det gick dock vägen tack vare 
snälla studiekamrater. Som ny bibliotekarie 
lärde jag mig massor och mycket av de er-
farenheterna har jag fortfarande stor nytta 
och glädje av. Jag undvek dock att förkov-
ra mig i hårdvaror och mjukvaror. Jag an-
vände dator för fyra syften 1. bibliotekska-
talogen 2. e-post 3. surfa på nätet 4. skriva. 
   Pö om pö började det hända saker. Nära 
och kära pratade om facebook, folk skaf-
fade alltmer avancerade mobiler och kolle-
gor berättade om olika digitala tjänster och 
dess möjligheter. Att skriva den här artikeln 
ur mitt perspektiv känns svårt för jag vill 

Teknisk okunnig men 
digitalt kompetent

ju inte att det ska låta förmätet men jag är 
glad och tacksam över att jag till slut vak-
nade upp och insåg att omvärlden höll på 
att springa ikapp mig. Jag skaffade face-
book, twitter och började blogga. Min ny-
fikenhet och lust att lära fick sitt lystmäte 
medan mina världar öppnade sig. Jag instal-
lerade en ny dator med sambons hjälp, prö-
vade på olika digitala verktyg t.ex. www.
storybird.com och nätverkade i olika ka-
naler. Steg för steg tog jag mig över hinder 
och inte minst de mentala.
   Insikten om att datorer inte handlar om 
teknik (förutom hårdvaror osv.) var befrian-
de. Det handlar främst om kommunikation 
och möten i olika arenor och kanaler. För 
detta behövs inte så mycket teknisk kompe-
tens utan snarare förmågor. Kunskap inom 
upphovsrätt och creative commons är re-
levanta när man är aktiv i olika arenor på 
nätet. De olika kommunikationskanalerna 
fick mig också att inse att nätet påverkar 
våra sätt att kommunicera, nätverka och 
lära. Jag försökte lära mig filma och lägga 
ut på nätet, det gick sådär men jag vann å 
andra sidan insikt om att webben möjlig-
gör att producent- och konsumentrollerna 
flyter ihop vilket kallas för prosumers. Sist 

   Det är lätt att tro att alla numera finns på 
Facebook eller använder Spotify och Youtu-
be dagligen. Men ännu finns de som gärna 
vill men inte tagit steget in i de sociala me-
dierna. Därför finns Delning, en webbkurs 
i sociala medier som är gratis och öppen för 
alla. Delning riktar sig främst till dem som 
har viss internetvana men inte riktigt koll 
på vad sociala medier egentligen är. 
   Delning består av tio kursmoment som 
alla handlar om en eller flera sociala me-
dietjänster: Ning, Facebook, Twitter, blog-
gar, Wikipedia, Flickr och Youtube, Google, 
Spotify, RSS och nyheter samt biblioteks-
hemsidor. Varje moment består av uppgif-
ter som innebär att deltagarna skapar kon-
ton och testar webbtjänsterna i egen takt. 
Kursdelarna fungerar även bra som guider, 

men inte minst är det viktigt med ett säker-
hetstänkande och att vara medveten om vil-
ka digitala fotspår man lämnar efter sig. 
   Jag kallar mig inte längre för tekniskt 
okunnig, snarare ointresserad och en smula 
lat när det gäller hårdvarorna. De digitala 
arenorna förändras i rask takt, jag hänger 
inte med i allt men är i alla fall där och nag-
gar i kanten. Webben möjliggör att lära av 
och med varandra. I min arbetsvardag har 
jag stor nytta av webbens möjligheter. Ge-
nom till exempel twitter så sammanförs flera 
funktioner såsom nätverkande, marknads-
föring, informellt lärande och omvärldsbe-
vakning. Jag har en önskan och det hand-
lar om att dagens barn och kanske särskilt 
flickor ska slippa att betraktas med förutfat-
tade uppfattningar om att killar är mer tek-
niskt begåvade osv. Alla är individer och har 
förmåga att lära utifrån sina egna förutsätt-
ningar. Att vara digitalt kompetent blir allt 
viktigare och biblioteken har viktiga roller 
att fylla, till exempel att bidra till ökad di-
gital delaktighet. 

Cecilia Bengtsson
Regionbibliotek Stockholm

för den som bara vill läsa om de sociala me-
dierna men inte gå vidare med uppgifterna 
och egna konton.
   Delning är skapad på plattformen Ning, 
och fungerar som ett socialt nätverk. Delta-
garna kan bli vänner, skicka kommentarer 
och privata meddelanden. Varje deltagare 
har en egen sida och en blogg, där de redo-
visar sina uppgifter. Till kursen hör även en 
supportsida, där deltagarna kan skriva frå-
gor och få hjälp av de handledare som är 
knutna till kursen.
   Delning drivs under 2012 av Regionbibli-
otek Stockholm i samarbete med läns- och 
regionbiblioteken i Sverige. Vi som arbetar 
med kursen är handledare på webbplatsen. 
Vi välkomnar nya medlemmar och ger stöd 
i supporten. Dessutom skickar Regionbib-

liotek Stockholm ut ett diplom till de del-
tagare som gått igenom alla tio uppgifter.
Varför heter kursen Delning?
   På engelska brukar man använda ordet 
”share” när det handlar om sociala medi-
er, vilket betyder ”dela med sig” eller ”ha 
gemensamt”. Den närmaste svenska över-
sättningen blir ”dela”. Vi delar med oss av 
oss själva men även av kunskap och infor-
mation. Syftet med Delning är just att ge fler 
möjlighet att kunna använda sociala medi-
er, för att kunna delta i nätverk och skapa 
eget innehåll.
Bakgrund och fortsättning

Delning startade upp under 2011 inom 
digidelprojektet “Sociala medier : nåt för 
alla”. Projektet var då ett samarbete mel-
lan läns- och regionbiblioteken samt folk-

fortsätter sid9
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Wikipedia, digitala klyftor och Matteuseffekten

Foto: Andreas Eklund

En förmiddag i våras kom Per Falk till Re-
gionbiblioteket för att föreläsa om Wiki-
pedia i skolan, kunskapssamhället, samti-
den och framtiden. Per Falk är ITK-pedagog 
och svensklärare på Nacka gymnasium. 
Han har med olika projekt låtit elever ar-
beta med Wikipedia, något som han beskri-
ver som ”en väg kantad av misstag och för-
sök”. Men det har också varit en process 
där eleverna gått från passiva till aktiva wi-
kipediaanvändare, som deltar i kunskaps-
byggandet med egna artiklar och redige-
ringar. Per övertygade oss om vilken viktig 
kunskap detta är.
   Att alla kan publicera kunskap på Wiki-
pedia ger oss ökad makt - men också stör-
re klyftor. Per Falk pratar mycket om wiki-
kompetens (WikiSkills), som enligt honom 
står för ett folkbildningsideal som når utan-
för klassrummet. ”Vi bygger kunskap till-
sammans”. Här kommer Per in på det som 
benämns som “Matteuseffekten”. Begrep-
pet kommer från Matteusevangeliet 25:29 
i Bibeln. Var och en som har, han skall få, 
och det i överflöd, men den som inte har, 
från honom skall tas också det han har. En 
sökning på Google på Matteuseffekten ger 
flera träffar som handlar om läskunskaper 
och inlärning. Den som har en god grund att 
stå på har lättare för att lära sig mer, med-
an den som halkat efter fortsätter att göra 
det. Per Falk är en av dem som kopplar det-
ta till digital kompetens och digitala klyftor.
   Vi alla har ett ansvar att lära unga att an-

vända och bidra till Wikipedia. Lärare gen-
temot sina elever men kanske även biblio-
tekarier ut mot sina användare. Wikipedia 
ingår idag i allmänbildningen och utgör en 
viktig del i arbetet med att överbygga di-
gitala klyftor. Per ser det som lärares skyl-
dighet att motverka Matteuseffekten, att se 
till att fler blir digitalt kompetenta och di-
gitalt delaktiga.
   En av baksidorna med internet är att natio-
nalistiska extremister hör till de mer aktiva. 
Terroristen Breivik och dennes sympatisörer 
använder Wikipedia som ett verktyg för sin 
“kamp”. Vad innebär detta när elever som 
söker information på internet får upp Wi-
kipedia som sin första träff? Det är viktigt 
att vi alla använder Wikipedia men också 
bidrar själva och påverkar uppslagsverkets 
utveckling, menar Per. Men detta förutsät-
ter att alla kan redigera och publicera tex-
ter i Wikipedia.
Wikipedia i klassrummet

Ett av Pers Wikipediaprojekt gjordes i sam-
arbete med ämnet naturvetenskap. Elever-
na gjorde en exkursion till Dammsjön, där 
de fotade och filmade. Materialet lades upp 
på Wikipedia under artikeln “Dammsjön”. 
Ett annat projekt var “Adoptera en artikel”. 
Eleverna skulle skapa en ny eller bevaka en 
befintlig artikel.
Det eleverna publicerade lästes och redige-
rades av andra wikipedianer, och de blev 
en del i ett större kunskapsprojekt. Klassen 
publicerade mycket bilder och kom därmed 
in på upphovsrätt, om vem som har rätt till 
deras bilder och nyttan med Creative Com-
mons. Eleverna blev även mer medvetna om 
källkritik, och ställde sig frågor om vad som 
är trovärdiga och relevanta källor.
Per och hans elever fick lära sig att Wikipe-
dia har ganska hårda urvalskriterier. Under 
de första försöken blev flera av elevernas ar-
tiklar bortplockade av erfarna wikipedian-
er som tyckte att de saknade relevans. Rele-
vanskriterierna fick eleverna att fundera ett 
varv till - vad krävs för att din artikel ska bli 
“godkänd” och få vara kvar i uppslagsver-
ket? Vidare insåg de att de själva också kan 

redigera och diskutera andras artiklar, rätta 
och påverka innehållet. Per rekommenderar 
alla användare att upptäcka Diskussionsfli-
ken i Wikipedia. Här finns information om 
en artikel och dess ursprung.
Nya utmaningar

Wikipedia befinner sig idag inte i samma 
dynamiska uppbyggnadsfas det gjorde för 
några år sedan. Utvecklingen står ganska 
stilla, med ett fåtal skribenter som repre-
senterar en homogen användargrupp snara-
re än samhället i stort. En viktig utmaning 
är därför att få fram fler skribenter och nya 
allsidiga artiklar. Är det en utmaning vi kan 
anta från bibliotekens håll, och hur gör vi 
det på bästa sätt? 
I Sverige drivs Wikipedia av den ideella för-
eningen Wikimedia. Wikimedia har en am-
bition om att få komma ut till skolorna och 
hitta samarbetspartners, vilket Per tror kan 
vara ett gyllene tillfälle för skolbiblioteka-
rierna.

Hanna Johansson
Regionbibliotek Stockholm

bibliotek och folkbildning, med stöd från 
stiftelsen .SE. Projektledare Sandra Spor-
renstrand vid Regionbibliotek Stockholm 
byggde upp webbplatsen och ansvarade för 
kursen. När projektåret gick mot sitt slut 
var det många deltagare och bibliotek som 
önskade att kursen skulle fortsätta. Därför 
fattades gemensamt beslutet att kursen skul-
le pågå under 2012. 
   Flera av de medverkande länsbibliote-
ken ser gärna att kursen finns kvar under 
hela Digidelkampanjen. För närvarade på-
går därför diskussioner om en möjlig fort-
sättning. Nästan dagligen ansluter sig nya 
deltagare till Delning, nyfikna på sociala me-
dier och delaktighet.

Hanna Johansson 
Regionbibliotek Stockholm

forts från sid 8
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Dela med dig av dina kunskaper! 

Regionbibliotek Stockholm startade 2010 
projektet Ortsportaler med koppling till oli-
ka platser och miljöer i Storstockholmsre-
gionen. 
Wikipedia

På den svenska språkversionen av Wikipe-
dia finns flera så kallade portaler. Det kan 
vara portaler för ämnen som fåglar, konst, 
scouting eller ortsportaler. I ortsportaler-
na samlas ingångar till artiklar om samma 
geografiska område. Två exempel är Stock-
holmsportalen och Helsingborgsportalen. 
En bra ortsportal kan fungera som en in-
körsport till information om personer och 
institutioner som präglat orten. Den fång-
ar upp händelser, geografi, ortnamn, plat-
ser, byggnader, föremål som har eller har 
haft betydelse. Fokus ligger inte alls enbart 
på historiska förlopp. Innehållet kan även 
återspegla vår tid.
Wikipedia är en fri encyklopedi, ett upp-
slagsverk med öppet innehåll. Det innebär 
att artiklarna i Wikipedia skrivs av män-
niskor som du själv, världen över och dyg-
net runt. Vem som helst kan läsa, redigera 
och lägga till artiklar utan att ha kostna-
der för abonnemang eller svårigheter med 
inloggning.

Det blir snabbt mycket stort när många bi-
drar med mycket smått. Svenskspråkiga Wi-
kipedia växer med omkring tvåhundra ar-
tiklar dagligen.
Wikipedia kan användas som vilket upp-
slagsverk som helst, kanske med extra käll-
kritiska ögon. Du kan själv med eller utan 
ett registrerat Wikipedia-konto skriva vi-
dare på befintliga artiklar eller skapa nya.
Att kunna belägga det du skriver med käll-
hänvisningar och att du inte laddar upp t.ex. 
upphovsskyddat bildmaterial är viktigt att 
känna till. Men så länge reglerna följs är 
nya bidrag alltid välkomna på det ständigt 
växande Wikipedia.
   Regionbibliotek Stockholm startade 2010 
projektet Ortsportaler med koppling till oli-
ka platser och miljöer i Storstockholmsre-
gionen. 
Ortsportalprojektets mål är: 
• att höja kvaliteten på ortsartiklar ge-

nom att redigera och komplettera be-
fintliga artikeltexter

• att beskriva och kartlägga lokala för-
hållanden genom att skriva nya, rele-
vanta artiklar

• att bidra med nya bilder på Wikipedia 
genom webbplatsen Wikimedia Com-

mons. Kommunbibliotek med egna 
bildarkiv kan lägga ut material under 
fri licens på Wikimedia Commons för-
utsatt att upphovsrätten tillåter detta. 

• att få kommunbiblioteken att använ-
da Wikipedia och genom arbetet bli en 
aktiv part i det lokalhistoriska arbetet.

• att genom ortsportaler i Wikipedia 
öka förutsättningarna för att arbeta 
med lokalhistoriskt material i skolun-
dervisningen.

Se nästa sida ortsportal Salem 
I Tyresö:

 2009 släpptes en bok av f.d. länsantikva-
rien Jan-Bertil Schnell, Tre strömmar. Den 
har skapat ett ökat allmänt intresse för kom-
munens historia och ett intresse att ge en 
kompletterande bild eller alternativ tolk-
ning av historien. 
   Inom Ortsportalprojektet har följande ar-
rangemang genomförts: Workshop där man 
visade hur man laddar upp bilder på Wiki-
media. Kurs i arkivkunskap för förenings-
representanter och en folder om projektet 
delades ut. Fotosafari för att samla in bilder 
till artiklar om Tyresö som inte har någon 
bild. Kulturchef Irene Hededal arrangera-
de dagen och tog dessa fotografier: Objekt 
som fotograferades var bl.a. Notholmen   
och Tyresö slott 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Tyresö
Kanske du kan komplettera med fler profi-
ler i Tyresö än Påvlige markisen Claes La-
gergren?
I Upplands-Bro:

 Brostenen (eller Assurs sten. Den ligger in-
vid Assurs väg, lite nordost om Bro kyrka. 

Om du älskar din hembygd, har massor av kunskap – lyssnar på föredrag – lä-
ser allt du kommer över – intervjuar folk i din hembygd …..  Vad händer se-
dan? Hur kan du förmedla all denna kärlek och kunskap till din omvärld? Jo, ge-
nom att skriva själv i encyklopedin Wikipedia! Eller genom att ta kontakt med 
en gymnasist som kan ta del av dina kunskaper och skriva i Wikipedia.

Foto: Irene Hededal

Foto: Achird
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Ortsportaler
Två tillfällen med fotosafari har arrangerats 
i Upplands-Bro och det har förts diskussio-
ner med några av hembygdsföreningarna.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Bro
Kanske du kan komplettera med artiklar 
om Brunna kyrksal • Frölunda flygplats • 
Lejondalssjön • Rättarboda • Örnässjön?
De övriga kommuner som varit intressera-
de av projektet är Upplands Väsby, Solna, 
Sundbyberg och Österåker.
   Riksantikvarieämbetets arbete på nätet 
med www.Platsr.se ”Varje plats har en his-
toria! vill vi också slå ett slag för, och vi 
hoppas att allt detta innehåll kan kopplas 
ihop med Wikipedia.
Under året kommer det organiseras utbild-
ning för lärare och andra som redan är wi-
kipedianer för att sprida wikikunskap ”Wiki 
skills” och göra fler delaktiga i Wikipedia.
Samtidigt pågår nu den nationella kampan-
jen Digidel 2013, som vill verka för att fler 
blir delaktiga på nätet, att vi inte bara kan 
beställa resebiljetter och att e-posta utan att 
vi bidrar med egna kunskaper på nätet, gär-
na på Wikipedia. Här finns oändliga möj-
ligheter för alla er med kunskap om hem-
bygden att göra betydande insatser! Du kan 
gärna kontakta ditt kommunbibliotek för 
att höra om de är engagerade sedan tidiga-
re eller om de vill sätta igång.
Välkomna till Wikipedia och till www.
ortsportaler.se! Projektledare Einar Spetz 
ortsportaler@gmail.com. 

Lisbeth S. Káplár
Regionbibliotek Stockholm

Ortsportal Salem
Projektet Ortsportal Salem började som 
ett samarbete mellan Seniornet Salem, Sa-
lems hembygdsförening samt Salems bibli-
otek. Ett första möte hölls i januari 2011. 
Vår målsättning är att tillsammans bygga 
en portal för Wikipediaartiklar om Salems 
historia och samtid, om människor, platser 
och händelser med anknytning till Salem. 
På så sätt samlas Wikipedias innehåll om 
den egna orten och lokalhistorien blir till-
gänglig och sökbar för hela samhället. Syf-
tet med projektet är att göra det möjligt för 
vanliga människor att bidra till Wikipedias 
innehåll med artiklar om det egna närom-
rådet. Alla är välkomna att delta, på egen 
hand eller med stöd av andra.
   

Söndagen den 23 oktober genomfördes en 
fotosafari där intresserade invånare i oli-
ka åldrar samlade in bildmaterial till artik-
larna. Projekt Ortsportal Salem presentera-
des och fotografen Sam Stadener berättade 
hur man fotograferar gamla hus på bästa 
sätt. Hembygdsföreningen höll en föreläs-
ning om gamla torp. Deltagarna fick med 
sig förslag på fotomotiv samt områden att 

undvika såsom Hamnbergets känsliga fau-
na, privat tomtmark och inte minst hemvär-
nets skjutövningar. De som ville kunde låna 
en minnessticka på biblioteket för att spa-
ra sina fotografier. Dagen avslutades med 
en “wikifika” på biblioteket. Ett antal av 
de bilder som togs under dagen finns nu på 
Salemportelns projektsida.
   Under hösten 2012 kommer biblioteket 
i samarbete med Seniornet Salem och Sa-
lems hembygdsförening att genomföra en 
workshop där vi går igenom hur man skri-
ver på Wikipedia, vad man bör tänka på 
och undvika. Artiklarna i Wikipedia mås-
te hålla en encyklopedisk nivå, något delta-
garna från fotosafarin fått erfara. Artiklar 
som ansetts vara för partiska har raderats 
vilket såklart påverkat författarnas entusi-
asm. Under workshopen hoppas vi kunna 
fördela skrivuppdrag och tanken är att del-
tagarna i grupper ska arbeta vidare med ar-
tiklarna på egen hand.
   Förhoppningsvis kan vi också intressera 
Rönninge gymnasium för projektet.

Beatrice Kristensson-Alfsson
Salems bibliotek

Get Online Week på Salems bibliotek
Under Get Online Week 26-30 mars genom-
fördes ett antal evenemang på Salems bibli-
otek. Vi berättade bl.a. om musik, radio och 
TV på Internet. Seniornet Salem höll en te-
madag om surfplattor. Ett gott initiativ med 
intressanta ämnen och kunniga föreläsare 
men tyvärr var deltagarantalet lågt. I efter-
hand har vi i personalstyrkan funderat över 
terminologin. Borde vi kanske presenterat 
dagarna på ett annat vis? Är engelska det 
bästa sättet att nå osäkra Internetanvända-
re eller äldre med begränsade datorkunska-
per? Är det tydligt vad som menas med “Get 
online”? Vi funderar vidare och hoppas nå 
en större publik vid framtida arrangemang.

Beatrice Kristensson-Alfsson
Salems bibliotek

Foto: Erika Svärd

Foto: Jssfrk

artikeln ”Dela med dig  …” har tidigare publice-

rats i Ledungen, hembygdsföreningens tidskrift.
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Bibliotek Huddinge har i sin biblioteksplan 
uttryckt att ”biblioteken kan spela en viktig 
roll för att skapa digital delaktighet genom 
att ge stöd till de grupper och individer som 
vill, men av olika skäl inte har kunnat ta del 
av den digitala delaktighetens möjligheter”.
Första februari i år tillsattes i Huddinge en 
halvtids bibliotekarietjänst med just fokus 
på digital delaktighet. Samtidigt registrera-
des Bibliotek Huddinge som partner i den 
nationella kampanjen Digidel 2013. 
   Att en del av Huddinge kommuns befolk-
ning står utanför den digitala delaktigheten, 
vet vi. Vi vet också genom nationella under-
sökningar att det rör sig om specifika grup-
per där utbildning, ålder, kön och nationell 
härkomst är av betydelse.  Totalt i Sverige 
rör det sig om ca 1,5 miljoner människor. I 
bibliotekens arbete för demokrati och infor-
mationsfrihet är det mycket viktigt att försö-
ka nå de grupper av människor som står ut-
anför den digitala delaktigheten. Minst lika 
viktigt är också att kunna lotsa de som re-
dan använder Internet till information som 

Bibliotek Huddinge arbetar för digital delaktighet och demokrati

är av kvalité och grundar sig i ett källkri-
tiskt synsätt.
   Bibliotek Huddinge har liksom andra bib-
liotek tidigare arbetat för digital delaktighet 
i form av utbildningar och handledningar 
och individuell hjälp. I och med Digidel har 
uppdraget blivit mer samordnat och plane-
ras för att genomsyra olika delar av verk-
samheten. Bibliotekets demokratiska upp-
drag hamnar i fokus och vi förväntas också 
att nå fler låntagare.
   I Huddinge drivs det digitala delaktighets-
arbetet på olika plan. Vi tar kontakt med 
politiker, samordnare och andra beslutsfat-
tare i kommunen och informerar dem om 
det kampanjarbete som pågår i Sverige och 
som bedrivs av Bibliotek Huddinge. Vi in-
formerar människor genom olika kontakt-
nät, både befintliga och nya.  Vi vill stärka 
arbetet genom att samverka med föreningar 
och organisationer som har liknande folk-
bildande mål och verksamhet.  Vi vill även 
utgöra ett stöd där verksamhet drar igång. 
Till exempel vill vi verka för att Seniornet 

startar verksamhet i Huddinge.
   Bibliotek Huddinge genomför Internet-
kurser för nybörjare, workshops i sociala 
medier, drop in för Internethjälp men vill 
också möta de människor som genom oli-
ka intressen vill lära mer om Internet. Släkt-
forskning på nätet är ett tydligt exempel på 
ett intresse som kan leda människor in i di-
gitala världen. Vilket ämne som helst kan 
egentligen vara en naturlig ingång till digi-
tal delaktighet oavsett om det rör sig om att 
klara av sina bankärenden, starta ett företag 
eller sköta sin trädgård. Biblioteket vägle-
der på nätet likväl som det lånar ut en bok, 
i vilket ämne som helst!
   I mars uppmärksammade Bibliotek Hud-
dinge, tillsammans med många andra länder 
i Europa, Get Online Week med en rad oli-
ka aktiviteter som främjar digital delaktig-
het. I höst är vi aktiva när Huddinge kom-
mun arrangerar sin årliga seniorvecka och 
årliga demokrativecka. Under seniorveckan 
kommer vi bland annat, tillsammans med 
ABF, anordna en informationsdag om Di-
gidel för Huddinges pensionärer. Under de-
mokrativeckan bjuder Bibliotek Huddinge 
in gymnasieelever som ska få lära sig mer 
om bloggning och politik. Dessutom erbju-
der vi workshops och Internethjälp under 
dessa veckor.
   Varför är biblioteken så viktiga i det digi-
tala delaktighetsarbetet? Biblioteken har en 
unik ställning vad gäller att möta människor 
där de står och utifrån de behov de uttryck-
er. Biblioteksarbete handlar om bemötande. 
Människor ska förstå att biblioteket är till 
för dem och en nödvändighet för ett demo-
kratiskt samhälle som står för alla männis-
kors rätt till information och livslångt läran-
de. Att ta tillvara människors lust till lärande 
är grunden i digitalt delaktighetsarbete.
   Lyckliga oss som får vara ledsagare in i en 
värld som vissa inte visste fanns.

Erika Hjalmarsson
Bibliotek Huddinge

Huddinge är en växande kommun. Vi firade just att vi blev 100 000 invånare.

Foto: Thomas Henrikson
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Romsk Litteraturkväll på biblioteket i Tumba

En drivande person bakom È Romani Glin-
da som är religiöst och politiskt oberoende 
och verkar både nationellt och internatio-
nellt är Fred Taikon. Fokus är frågor som tar 
upp diskriminering och Fred Taikon menar 
vidare att kunskap om romernas liv och his-
toria ökar möjligheterna att skapa goda och 
konstruktiva relationer mellan alla katego-
rier av medborgare. Kontakten med myn-
digheter och kommuner är därför viktig.
   Romer över hela världen har ett gemen-
samt ursprung eftersom de på 1000-talet 
e. Kr. utvandrade från norra Indien. Sam-
mantaget finns omkring 20 miljoner romer 
varav ca 10-12 av dem i Europa. Situatio-
nen socialt varierar beroende på var de be-
finner sig men av olika skäl har de  alltid 
varit mer eller mindre utsatta. I Sverige har 
detta delvis visat sig i en kallhamrad poli-
tik och okunnighet bland myndigheter och 

makthavare. 
   Stor betydelse för romsk kultur var erkän-
nandet av romani chib 1999 som svenskt 
minoritetsspråk. Att få nationell minoritets-
status ger ökad möjlighet att synliggöra sin 
kultur menar Fred och Rosario Taikon. Ro-
merna var i princip statslösa till början av 
60-talet och kunde därför varken få en fast 
bostad eller en regelbunden skolgång. Men 
detta gäller inte idag då utvecklingen vänt i 
en mer positiv riktning.
   Romerna äger en rik muntlig berättartra-
dition vilket uppmärksammades av bl.a. 
Nordiska Museet redan under 1940-talet 
då de började uppteckna berättelser och sa-
gor med romska förtecken. En författare 
som tidigt intresserade sig för folkgruppen 
var Ivar Lo-Johansson. Men först ut med att 
skildra romer var Viktor Rydberg i roma-
nen ”Singoalla”, från 1857. En romantisk 

berättelse som blivit en populär klassiker i 
den svenska litteraturen . Exempel på mo-
dernare författarskap finner man hos Kata-
rina Taikon med Katizi-böckerna. 
   I Malmö finns också det Romska Kultur-
centret där Romska biblioteket är en del. 
Målet med centrets verksamhet är att infor-
mera om romer globalt samt skapa en mö-
tesplats för aktiviteter och diskussioner. Ro-
merna i Sverige är långt ifrån en homogen 
grupp, exempelvis finns finska romer, den 
äldsta gruppen, samt polska och rumänska 
för att nämna några och språket romani är 
uppdelat i ett antal olika dialekter. 
   Den 18 april hölls en romsk jubileums-
konferens på Södertörns högskola och på 
Mångkulturellt centrum i Fittja har fotogra-
fier av Joakim Eskildsen visats under våren. 
Vill man veta mer om vad som händer och 
sker under det romska kulturåret finns infor-
mation på É Romani Glindas hemsida http://
www.romaniglinda.se/ och på Romska Kul-
turcentrets hemsida i Malmö http://www.
rkcmalmo.se/ 

Annsofi Lindberg
Röda Korsets Högskola i Stockholm

I år firas att det är 500 år sedan de första romerna kom till Sverige. Bibliote-
ket i Tumba uppmärksammade detta med ett seminarium den 10 april. För ar-
rangemanget stod tidskriften och den ideella organisationen É Romani Glinda. 
Några programpunkter var romernas språk och historik i ett svenskt och in-
ternationellt perspektiv. 

 Marie-Claude Demetri och Ramona Taikon Mel-

ker hjälpte till med förberedelser och medverka-

de under kvällen. Ramona Taikon Melker läste 

högt på den romska varieteten kelderash ur bo-

ken ”Marie-Claude - jekh řomaní šej”.

Foto: Johanna Dalmalm

Fred Taikon  Foto: Johanna Dalmalm



14

Under tre veckor i april var barnavdelning-
en på biblioteket i Haninge kulturhus sig 
inte riktigt lik. På en hylla slingrade sig en 

Cyklar, tåg och dinosaurier

Foto: Lena Rolén

tio meter lång anakonda gjord av hushålls-
pappersrullar, på en annan kunde man se 
skulpturer gjorda av cykelhjul. Här fanns 

också en mängd dinosaurietänder tillver-
kade av lera, tåg gjorda av sockerbitar och 
mycket annat kul. 
   Tre förskolor i Handen har under nästan 
ett helt års tid fördjupat sig i cyklar, tåg, 
ormar och dinosaurier. Efter sommarlovet 
2011 blev barnen ombedda att ta med sig 
en favoritsak. Detta var startskottet för pro-
jektet ”Tinget” och utifrån barnens intressen 
utkristalliserade sig så småningom de fyra 
ämnesområdena. Man har gjort studiebesök 
på såväl cykelverkstäder som pendeltågs-
stationer och Naturhistoriska Riksmuseet, 
forskat och sökt svar på sina egna frågor, 
bland annat förstås i biblioteket. 
   Har alla ormar tänder? Finns det bara 
raka tågspår? Hur ser det ut där tågrälsen 
slutar? Vilken dinosaurie springer snabbast? 
   Det var också barnen som bestämde vad 
de ville visa upp på utställningen i biblio-
teket. Och vi njöt av att få ha utställning-
en hos oss! 

Lena Rolén
Haninge bibliotek

Bibliotek Huddinge har efter en kartlägg-
ning av var aktiva låntagare respektive icke-
brukare finns erbjudit de olika biblioteksen-

Idrottsförening & bibliotek i 
samarbete i Segeltorp.

Foto: Tobias Willstedt

heterna möjlighet att söka pengar ur en för 
Bibliotek Huddinge gemensam mediebud-
get. Segeltorps bibliotek hade en idé om att 
samverka med den lokala idrottsföreningen, 
Segeltorps IF (SIF), vilket godkändes som 
arbete. Syftet med arbetet är att öka ande-
len män som låntagare på biblioteket samt 
höja antal utlån av media till män. 
   SIF och bibliotekets gemensamma arbete 
har hittills resulterat i en programkväll med 
före detta proffsfotbollsspelaren och TV-ex-
pertkommentatorn Magnus Hedman.  Det 
var ett lyckat besök där Magnus Hedman 
berättade öppenhjärtigt om boken ”När lju-
set släcks” (2012). Läs gärna Magnus Hed-
mans egna tankar kring sitt besök på Segel-
torps bibliotek i hans blogg:  http://www.
magnushedman.se/2012/08/hemfard-i-reg-

net-men-med-solsken-i-kroppen/
   I skrivande stund pågår inköp och iord-
ningställande av en depå av böcker som ska 
placeras i direkt anslutning till cafeterian i 
Segeltorps ishall. Depån får namnet ”Segel-
torps Cafébibliotek”. 
   Besökare i ishallen ska under mycket enk-
la former kunna låna hem böcker eller bara 
läsa en tidning, samt även uppmuntras att 
själva göra förslag på inköp av böcker. I ok-
tober kommer SIF och biblioteket att ge-
nomföra ännu ett program ihop som rik-
tar sig till pappor i området och deras barn: 
”Pappa & Jag”. Delrapport av arbetet ska 
vara klar 1 mars 2013.

Carina Sandquist
Segeltorps bibliotek
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Attraktivt – Långsiktigt hållbart – Flexi-
belt – Tillgängligt – Nyskapande – Roligt 
för barnen; är ledorden som har genomsy-
rat hela projektet och arbetet med skapan-
det av nya Vallentuna Kulturhus Bibliotek. 
Projektet startade 2007 med en förstudie 
och politiska beslut. 2008 utsågs vinnaren 
i arkitekttävlingen, Nyréns arkitektkontor, 
som fick i uppdrag att skapa Vallentuna Kul-
turhus Bibliotek. Första spadtaget togs på 
världsbokdagen 2010, sedan startade grä-
vandet, pålandet, byggandet, inredandet och 
planterandet i den nya biblioteksparken.
Nu är det inte långt kvar, den 13 oktober 
är det sista dagen som Vallentuna biblio-
tek har öppet i sina nuvarande 30 år gam-
la och slitna lokaler. Måndagen den 12 no-
vember smygöppnar vi. Då blir det dags 
för vallentunaborna att börja inta sitt nya, 
vackra och efterlängtade bibliotek . Men 
det är inte bara ett bibliotek som öppnar 
utan också ett hus fyllt av kultur och akti-
viteter i olika former för alla åldrar. Invig-
ningsveckans spännande program och fest-
ligheter inleds lördagen den 17 november. 
På hemsidan tickar invigningsklockan på, 
kommer vi hinna allt i tid, kommer tekniken 
fungera som tänkt, vad kommer besökarna 
att säga – spänningen är olidlig. Varmt väl-
komna till Vallentuna Kulturhus Bibliotek

Kurt Ek                                                                          
Vallentuna bibliotek 

Du får mer information på länken http://
www.vallentuna.se/sv/invanare/kultur-
och-bibliotek/

Vallentuna Kulturhus Bibliotek

22 september invigdes Rimbo bibliotek i nya 
lokaler, men smygpremiär var det redan lör-
dagen 4 augusti. Biblioteket öppnade efter 
flytt och sommarstängning och ligger nu 
mycket centralt intill busshållplatsen. I sam-
ma hus ligger badhuset, som har renoverats.
   Bibliotekschef Elin Rust, kommunalpoliti-
ker, ytterligare personal från huvudbibliote-
ket, tidigare chefen i Rimbo Margareta Eng-
strand, Regionbiblioteket var på plats med 
blomster liksom ett stort antal trogna läsare. 
   Biblioteket har två våningar – en fin trap-
pa intill informationsdisken leder upp till 
barnavdelningen (hiss finns förstås). Rym-
ligt och fräscht 

Lisbeth S. Káplár
Regionbibliotek Stockholm

Elin Rust chef, Margareta Engstrand f.d. enhets-
ansvarig Rimbo Foto:  Lisbeth Schultz Kaplár

Rimbo bibliotekRådgivning om sociala medier 
på Sigtuna kommuns bibliotek

Våren 2012 blev vi kontaktade av Anders 
Sporring, mediekonsult och eldsjäl inom 
Digidelprojektet. Han brinner för sociala 
medier och hur de kan knyta samman män-
niskor i olika nätverk. Anders erbjöd oss 
att under vår och sommar finnas på Mär-
sta bibliotek ett antal eftermiddagar för att 
informera nyfikna besökare som vill veta 
mer om Facebook, Twitter m m. De som 
har nappat på hans erbjudande har fått en 
kunnig guide till sociala medier.
   Under de närmaste månaderna kommer 
Anders att hålla föredrag om sociala medier 
på Märsta bibliotek. Med temat ”Hur kan 
man jobba smartare tillsammans med hjälp 
av sociala medier” vänder vi oss till gymna-
sieungdomar och studenter. Under Senior-
surfdagen kommer Anders att berätta om 
”Om Facbook, Twitter, Pinterest och Ins-
tagram” för seniorer. 
   Vi har haft ett mycket gott och givande 
samarbete med Anders och förhoppnings-
vis kommer vi att kunna ta hans tjänster i 
anspråk även framledes.

Lena Gustafson Randau
Sigtuna kommuns bibliotek

Foto: Anders Sporring

Vårsta bibliotek i Botkyrka invigdes den 22 
september. Efter en ombyggnad har Vår-
sta bibliotek öppnat igen med utökade öp-
pettider i form av meröppet med självbe-
tjäning. Besökare kan gå in på biblioteket 
med bibliotekskort och pinkod. De kan stu-
dera, läsa tidningar, använda grupprum, da-
tor eller trådlöst nätverk, och självklart låna 
och lämna böcker.”

Vårsta bibliotek

Foto: C
harlotta A

braham
sson



Kampanjen Digidel2013 har nu kommit drygt halvvägs. Har allt gått 
enligt era planer?

Det tycker jag. Idag erbjuder Digidels nära 300 partners och 40-tal 
eldsjälar verksamhet i landets alla län. Tillsammans har kampanjens 
medlemmar registrerat över 70 000 utbildningsinsatser på www.
digidel.se. De har också utvecklat ett brett register av metoder 
och samverkansformer som sprids i nätverket. Kampanjen lever 
verkligen efter devisen ”sharing is caring”!
Digidel finns med i Sveriges digitala agenda som gott exempel 
på verksamhet som verkar för ett digitalt innanförskap. Vi deltar 
också vid flera rundabordssamtal om de regional digitala agendor-
na. Under EU:s kampanjvecka ”Get Online Week 2012” lyckades 
Digidel, som svensk partner, få 3000 internetnyfikna svenskar 
online. Kampanjen har också fått ett bra genomslag i teve, radio 
och tidningar - både nationellt och lokalt. 

Hur ska vi kunna nå 100% av de som är digitalt utanför?
Digidel vill att alla ska våga, vilja och kunna använda Internet, och 
våra partners och eldsjälar ger många en chans att bli kunniga och 
modiga användare, men det kommer alltid finnas några som inte 
anammar tekniken. Jag är övertygad om att nyckeln till framgång 
är lokal samverkan mellan offentliga, ideella och privata aktörer. Ett 
sätt att konkretisera arbetet är att på lokal nivå tillsammans inven-
tera målgrupp och resurser för att sen ta fram en lokal variant av 
det nationella målet; ”Utifrån våra respektive organisationers upp-
drag och mål samverkar vi för att den digitala klyftan minskar med 
minst 500 000 personer under treårsperioden 2011-2013.”

Mycket i kampanjen handlar om samverkan, hur tycker du att det har 
lyckats?

Digidel kan visa upp många kreativa och framgångsrika samarbeten. 
Kansliet försöker synliggöra dem genom att ta fram metoder och 
”goda-exempel artiklar” som vi publicerar på vår webb. Samverkan 
är en nyckelfråga och det har lagts ner mycket arbete på att få 
tillstånd samverkan mellan partners som inte varit vana att jobba 
tillsammans. Men en hel del återstår om vi ska lyckas etablera en 
landstäckande infrastruktur för digital delaktighet före kampanj-

slutet. Visionen är att åstadkomma samverkan om Digidel mellan 
bibliotek, folkbildning, kommun och näringsliv i alla kommuner. För 
detta är ett starkt nationellt stöd av stort värde. I höst kommer 
Digidel tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting att lan-
sera en ”Utmaning” för att premiera Sveriges smartaste lösningar 
för digital delaktighet. Jag hoppas att detta ska ge ytterligare bränsle 
åt kampanjen.

Det handlar mycket om digitala agendor, varför är det så viktigt?
Frågan om digital delaktighet måste upp på den politiska dagord-
ningen. Det är varken bra eller effektivt att t.ex. hälften av arbetslösa 
55-65-åringar inte använder Internet för att söka jobb. Verkligheten 
förändras. Den som vill säga sitt hjärtas mening i tidningen måste 
göra det via Internet då de flesta redaktörer satt punkt för att ta 
emot traditionella brev. Om vi menar allvar med att alla i Sverige 
ska kunna vara aktiva medborgare krävs ambitiösa strategier för att 
nå dit. Därför är det viktigt att Digidel finns med när de regionala 
digitala agendorna arbetas fram. 

Vad händer efter 2013? Finns det några särskilda utmaningar?
När Digidel avslutas ska kampanjens nätverk vara starkt och självgå-
ende.  Förhoppningsvis har vi då nått vårt mål. Då återstår emeller-
tid 1 miljon svenskar som inte använder Internet. Den verkliga ut-
maningen är dock att den tekniska förändringen av samhället går så 
snabbt att det troligen kommer att krävas ständiga insatser för att 
alla ska vara med på rimligt lika villkor. Jag tycker att vi ska tillvarata 
Digidels kraft för att fortsätta underlätta för fler att använda nätet. 
Man kan också tänka sig riktade insatser för t ex arbetssökande 
eller småföretagare. .SE är öppen för att förlänga kampanjen  och 
nu pågår diskussioner om framtiden i nätverket och i Kampanjled-
ningen. Jag tilltalas också av idén att genom digidelnätverket bygga 
upp lokala e-serviceverkstäder.

En bok du kan rekommendera?
”Skärvor av ett liv” av Hédi Fried
___________________________________
Foto: Kristina Alexandersson
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är Kanslichef för digital delaktighet/Digi-
del på Stiftelsen för Internetinfrastruktur 
(.SE). Tillsammans med sitt kansli sam-
ordnar hon kampanjen Digidels insat-
ser, vars mål är att minska den digita-
la klyftan med 500 000 personer före 
utgången av 2013. Christine kommer 
närmst från Folkbildningsförbundet, där 
hon som kommunikationsansvarig drivit 
frågor om aktivt medborgarskap.

Christine Cars-Ingels


