
Presentation av uppropet för digital delaktighet och 
inspiration till bibliotekens fortsatta arbete  
i Digidelkampanjen.

Biblioteken 
och den digitala delaktigheten



Svensk Biblioteksförening om Digidel-kampanjen

2

Datorprat lika självklart som 
bokprat på biblioteket!
Svensk Biblioteksförening är en av undertecknarna av Digidel- 
upp ropet, vars mål är att minska den digitala klyftan och öka 
e-delaktig heten. I siffror är ambitionen hög: minst en halv  miljon 
svenskar skall bli digitalt delaktiga fram till 2013. Det digitala 
 utanförskapet skall, med andra ord, minska med en tredjedel. 

Niclas Lindberg är generalsekreterare för 
Svensk Biblioteksförening: 

– Digital delaktighet är tyvärr inte en 
lika självklar uppgift för biblioteken som 
litteratur och arbete med barn och unga, 
säger han. 

– Jag tror att många har bilden på nät
hinnan av att alla kan hantera en dator 
i Sverige, men just genom att dator
användandet är så spritt blir de som inte är 
delaktiga än mer margina liserade. Klyftan 
blir extra påtaglig.

Idag står 1,5 miljoner svenskar utanför 
den digitala världen. Här har biblio teken 
en given uppgift, menar Niclas Lindberg. 

– Biblioteken står för obegränsad och 
fri tillgång till kunskap och information. 
Den som inte kan hantera den nya tekni
ken drabbas obarmhärtigt. Därför måste 
nätet bli än mer naturligt för biblioteken, 
anser han: 

– Datorprat skall vara en lika viktig upp
gift som bokprat!

Att förbjuda unga att spela vid biblio
tekens datorer är helt fel, tycker Niclas 
Lindberg: 

– Det kan handla om barn som inte har 
dator hemma. Stoppa dem är att minska 
deras möjlighet att lära sig. 

Svensk Biblioteksförenings uppgift är 

dels att lyfta fram bibliotekens roll för att 
öka den digitala delaktigheten – biblio
teken var faktiskt mycket tidigt ute när det 
gäller internetanvändning – dels att syn
liggöra allt det som händer på biblioteken, 
men som inte alltid märks utåt efter som 
biblioteken används på ett ”privat” – och 
därmed ganska – osynligt sätt. Att biblio
teken skall arbeta med digital delaktighet 
är ingen diskussionsfråga: både den sven
ska bibliotekslagen och Unescos Folkbib
lioteksmanifest är glasklara på den punk
ten. Uppdraget finns där sedan länge. 

– Det handlar alltså inte om att vi skall 
syssla med detta, utan hur vi skall göra det, 
säger Niclas Lindberg. 

– Med denna skrift vill vi inspirera och 
komma med tips, tankar och idéer, avslu
tar Niclas Lindberg.

– Biblioteken har en given uppgift i arbetet med att öka den digitala delaktigheten, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening.
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Digidel  
i bibblans gejmhörna
Biblioteken runt om i Sverige 
genom för olika typer av arran-
gemang för att få fler invånare 
digitalt delaktiga. Vi besökte 
Jön köpings stadsbiblioteks 
tema vecka.

Gejmhörnan heter Jönköpings stadsbiblio
teks nya avdelning för tv och dator spel. 

– Här gejmar vi! Vi gamar inte, förklarar 
bibliotekarie Mi Brötegård den svenska 
stavningen. 

Den församlade skaran ler. Man har ju 
hört, från barnbarnen. 

Under första veckan i mars 2011, som 
ett led i Digidelkampanjen, ordnade 
stadsbiblioteket drop in för allmänheten 
i gejm hörnan. På storbildstv:n visades 

 olika möjligheter som nätet ger. På 
agendan denna dag står Facebook, You
Tube, SVT Play och den internationella 
tidningsdatabasen Library PressDisplay. 

En av besökarna hade hoppats att få veta 
vad Twitter är, så det blir litet om mikro
bloggen också. 

Man värmer upp med litet spelande: 
rallyspelet Mario Kart. Begreppet 
spelkonsol förklaras. Och så drar det 
 igång. 

– Gasa, men håll er på banan! uppmanar 
Mi de nu entusiastiska deltagarna. 

Två av besökarna har varit med hela 
veckan:

– Jättebra initiativ av biblioteket! Man 
ser ju hur barnbarnen sitter och spelar hela 
tiden, men fattar inte vad det har handlat 

om, säger den äldre av de två damerna. 
– Har de fått veta något helt nytt då?
– Läsplattor, det visade de igår, det hade 

vi inte hört talas om förut!
Utbildningsbibliotekarie Ingrid Ahl

bom är en av initiativtagarna till veckan:
– Många känner sig utanför när banker 

och andra hänvisar till sina hemsidor.  
Man känner sig tvingad att lära sig, sär
skilt som det är billigare att sköta olika 
saker via nätet.

– Biblioteket vill visa på de möjlig
heter som internet kan erbjuda, till nytta 
och nöje för många. Därför behövs mer 
 information, säger Ingrid Ahlbom.
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Twitter, Facebook, Youtube och Mario Kart, var några av de begrepp som visades och som gav  
en inblick i dagens datoranvändande för de som sökt sig till Gejmhörnan på Stadsbiblioteket i 
Jönköping.
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Digital revolution  
för talböcker
För låntagare med läshinder har 
den digitala utvecklingen varit 
revolutionerande. De gamla röda 
plastboxarna med kassettband 
har ersatts med möjligheten 
att ladda ned talböcker direkt 
till den egna datorn eller mp3-
spelaren. 

– Sedan tjänsten introducerades på hög
skolor och universitet 200809, och via 
folkbiblioteken under vintern 201011, 
har mer än 4 000 användare runt om i 
landet registrerat sig för att själva kunna 
ladda ned, berättar Anna Gustafsson 
Chen, bibliotekskonsulent vid Talboks 
och punktskriftsbiblioteket, TPB.

– Målet är naturligtvis att alla talboks
låntagare som vill skall kunna använda 
tjänsten, oavsett tidigare erfarenhet av 
datorer och Internet. 

Nya grupper tillkommer
Hos TPB märker man att nya grupper 
som tidigare inte lyssnade på talböcker 
nu tillkommer. Det är bland annat yngre 
människor med dyslexi och andra läshin
der. 

– Det är enkelt och diskret att kunna 
lyssna på det här sättet. Om man inte vill 
använda stora DAISYspelare så slipper 
man det. 

85 000 nya titlar
Övergången från de gamla talböckerna 
har gått snabbt. Centralt finns det knappt 
kvar några kassettband och cdskivor alls. 
Däremot har man ett digitalt bibliotek 
med runt 85 000 titlar, ett bibliotek som 
växer med drygt 3 000 titlar om året. Och 
som inte behöver gallras! Men på biblio
teken lokalt skall man även i fortsätt
ningen kunna få hjälp med att ladda ned 
talböcker och få skivor brända och dis
tribuerade till sig. 

– På sikt kommer biblioteken att kunna 
spara mycket tid på att slippa massa han

teringsarbete, tid som vi hoppas istället 
skall läggas på att kunna ge lästips och 
annan hjälp.

Att få en bok inläst tar mellan tre och sex 
månader. Barnböcker och skönlitteratur 
blir alltid inlästa av en människa. För kurs
litteratur används däremot syntetiskt tal, 
vilket gör produktionen betydligt enklare 
och snabbare. Det syntetiska talet har 
också blivit mycket bättre de senaste åren. 

– Först ut att ge låntagarna möjlighet 
att själva ladda ned talböcker var ju just 

högskolebiblioteken. Nu håller vi på 
med folkbiblioteken, sedan står skolbib
lioteken på tur . 

Anna Gustafsson Chen hoppas nu att 
biblioteken försöker nå ut bättre till nya 
talbokslåntagare vid sidan om den ”klas
siska” gruppen synskadade. Och att tal
böckerna blir en naturlig, integrerad del 
i verksamheten. 

– Ordnar man en bokcirkel skall det 
vara naturligt att också vända sig till dem 
som har svårt att läsa en vanligt tryckt bok! 
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Anna Gustafsson Chen hoppas att talböcker ska bli en naturlig del i verksamheten.
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Kalmar län 
digitalsatsar stort
På den småländska ostkusten satsar biblioteken på digital 
 delaktig het. Christer Bergqvist är regionbibliotekarie i Kalmar   
samt en av biblioteksrepresentanterna i den nationella styrgruppen 
för folkbildningens del av kampanjen, det så kallade IKT-lyftet. 

– För mig handlar det ytterst om 
demokrati! De 1,5 miljon svenskar som 
inte använder Internet står vid sidan om 
i många sammanhang i samhället. 

– Idag är digital delaktighet lika viktigt 
som att kunna läsa och här har biblioteken 
en roll att spela särskilt som biblioteken 
var tidigt ute med att erbjuda datorer. 

– Dessutom är det ett politiskt uppdrag 
genom bibliotekslagen.

Når nya besökare
Christer Bergqvist ser dessutom att biblio
teken har mycket att vinna på satsningen:

– De som inte använder datorer är ofta 
de som sällan besöker biblioteken. Genom 
kampanjen kan vi nå nya besökare. 

Han berättar entusiastiskt om olika 
satsningar som redan gjorts i Kalmar län. 
I samhället Ljungbyholm – utanför Kal
mar, med knappt 1 500 invånare – ord
nades ett informationsmöte dit det kom 
30 personer. Deltog gjorde också flera 
studieförbund. Resultatet blev att alla 
deltagare anmälde sig till studiecirklar, 
tre stycken drogs igång! Och i Påryd,  
också i Kalmar kommun, kommer den 
lokala handlaren att ha en datorterminal 
i  affären så att kunderna kan få hjälp med 
till exempel bankärenden.

Vad skall då biblioteken göra?
– Två saker, säger Christer. Dels  

inspirationsmöten där andra  
aktörer som banker och rese
byråer bjuds in, dels enkla drop 
inträffar där folk får prova på 
datorer på ett enkelt sätt; hur 
rör man en datormus till 
exempel?

5 000 mål för Kalmar län

Har han då biblioteken med sig? Kraven 
är ju många på allt vad biblioteken skall 
göra…

– Det kan nog finnas ett mot
stånd, ”inte ännu ett påbud 
uppifrån att vi skall 
göra nya saker utan 
nya resurser”, tror 
Christer som där
för hoppas på stöd 
både regionalt och 
statligt.

Målet i Kalmar 
län är 5 000 fler dig
italt delaktiga fram 
till 2013. Men går det 
att nå alla?

– Kanske inte, men i just Påryd skall vi 
prova ett nytt grepp och sikta in oss på 
barnbarnen, de som går i fyran, femman 
och sexan. De kan hjälpa mormor och 
farmor, och morfar och farfar. Äldre som 
kanske sagt att de aldrig kommer att sätta 
sig vid en dator. 
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Christer Bergqvist, 
regionbibliotekarie i 

Kalmar har höga mål för 
ökad delaktighet i i den 

digitala världen.
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Vad kan biblioteket göra?
Internet är inget nytt för biblio-  
teken. Nätbaserade tjänster har 
funnits länge, största enskilda 
förändring var när kortkata-
logerna ersattes av digitala 
kataloger under 90-talet. Att 
 biblioteken arbetar digitalt har 
brett stöd på många sätt. 

Bibliotekslagen slår fast att Folkbiblio teken 
skall verka för att databaserad informa

tion görs tillgänglig för alla medborgare. I 
 Unescos folbiblioteksmanifest formule
ras en av bibliotekens huvuduppgifter: 
Underlätta utnyttjandet av informations
teknologi och förbättra kunskaperna om 
dess använd ning. Nätet är kort sagt en 
grundbult för bibblan. 

Att motverka den brist på digital kom
petens och digitala färdigheter som finns, 
för att citera EUkommissionen i dess 
Digital agenda för Europa. 

Här några tips: 
 • Öppet hus eller drop inträffar där 
bibliotekets – och andras – olika nät
tjänster visas.
 • Studiecirklar eller kortkurser på olika 
nivåer – för såväl fullständiga nät
noviser som användare vilka kommit 
litet längre och vill lära sig twittra, 
facebooka eller hantera bilder.  
Här finns t ex www.delning.nu. En 
webbaserad kurs i sociala medier. 
Kursen ingår i projektet ”Sociala 
medier : nåt för alla”, ett samarbete 
mellan läns och regionbiblioteken i 
Sverige samt folkbibliotek och folk
bildning, med stöd från stiftelsen .SE.
 • Samarbeta med studieförbund och 
pensionärsorganisationer.
 • Bjud in er själva till pensionärsträffar.
 • För ihop ungdomar och äldre till 
gemensamma nätövningar där spel 
testas. Barnen kommer att älska när 
de får briljera!
 • Handikapprörelsen och invandrar
organisationer kan också vara sam
arbetspartner. 
 • Bjud in representanter från till exem
pel Skatteverket, Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen där de får 
visa sina tjänster – hur man edekla
rerar och liknande.
 • Grund och gymnasieskola, vuxen
utbildning, socialtjänst, flykting
samordnare, hälso och sjukvårds
upplysning, barnavårdscentraler är 
andra samarbetspartner från den 
offentliga sektorn på en lista som kan 
göras än längre.
 • Samarbeta med banker, resebyråer, 
dataföretag och andra så att de får visa 
sina tjänster. 
 • Gå ihop med släktforskare om nät
kurser för att hitta blåblodingar, 
 bödlar och yxmördare bland anfäder 
och anmödrar. 
 • Se alltid till att informera alla lokala 
massmedier. Kanske vill något 
 medium ställa upp som medarrangör?
 • Berätta om allt som händer på den 
egna hemsidan och via Digidels 
webbplats http://digidel.se. 

Kerstins bästa 
Digideltips!
Länsbibliotek Östergötland 
har under flera år genomfört 
uppskattade och framgångs-
rika kampanjer som på olika 
sätt handlat om digital delak-
tighet. Det har varit aktiviteter 
kring bibliotekens lärmiljöer, 
vuxnas lärande, e-böcker med 
mera. Vi frågade länsbiblio-
te karie Kerstin Olsson om 
hennes bästa framgångstips:

– Samverka! Prata med samhället runt 
omkring! Det kan t ex handla om att 
inleda samarbete med kommunernas 
integrationssamordnare. På så sätt 
kan de nyanlända få en introduktion 
i internetkunskap och all samhälls
information som finns på nätet.  

– Skapa verkstad! Gör något konkret 
och var inte rädd att börja i liten skala! 

  – Ha en nära kontakt med de som 
kommer till biblioteket. 

Den digitala delaktigheten är en del 
av bibliotekens uppdrag och Kerstin 
Olsson betonar vikten av att biblio
teken systematiserar arbetet. Lån

tagarna ska t ex alltid kunna boka tid 
för individuell handledning, inte bara 
under kampanjperioder. 

Länsbibliotek Östergötlands hem
sida www.lansbibliotek.ostsam.se.

Kerstin Olsson, länsbibliotekarie i Östergötland.
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Hur många använder 
inte Internet? 

 • År 2010 hade 85 procent av alla vuxna 
svenskar tillgång till Internet. Nästan 
lika många hade bredbandsupp
koppling. 
 • De flesta använder nätet dagligen.  
Totalt är vi på nätet drygt femton 
 timmar i veckan. 
 • Sverige toppar flera världsranking
listor där man försöker mäta olika 
länders beredskap och förutsättningar 
som framgångsrikt itland.
 • Det som skiljer Sverige från andra 
utvecklade länder är att vi – till
sammans med övriga Norden och 
USA – har relativt många äldre 
 Internetanvändare. 
 • Användningen av mobilt Internet har 
ökat – framförallt tar vi del av nyheter 
via mobilen.
 • Internetanvändandet i Sverige bör
jar tidigt – 2010 använde hälften av 
 landets fyraåringar nätet. 

Men:

 • År 2010 var det 1,5 miljoner svenskar 
som inte alls använde Internet. 
 • Det är framförallt de äldre – över 
75 år – som står utför nätet. Medan 
nästan alla, från tonåren upp till yngre 
 medel åldern, använder nätet någon 
gång, är det endast en fjärdedel av de 
äldre som gör det. Åldersklyftan är 

tydlig. Men det finns också en köns 
och utbildningsklyfta; lågutbildade 
kvinnor dominerar bland de äldre 
som inte är nätaktiva.
 • Trots den utbredda Internetanvänd
ningen känner sig ungefär halva den 
svenska befolkningen inte delaktig i 
det nya informationssamhället.

Källa: Svenskarna och Internet 2010  
(Olle Findahl .se)

Samarbets-
partners
Uppropet för ökad digital delaktighet 
har undertecknats av många olika 
myndig heter och organisationer. Inom 
biblioteksvärlden har Svensk Biblioteks
förening, Kungliga biblioteket, Talboks 
och punktskriftsbiblioteket samt Sveriges 
Länsbibliotekarier ställt sig bakom 
uppropet.

Det finns självklara samarbetspartners 
inom till exempel folkbildningen, men 
naturligtvis går det även bra att försöka 
hitta mer oväntade samarbeten, se under 
tipslistan! 

Ta kontakt med ditt läns/regionbibliotek. 
De kommer att tillsammans med 
respektive länsbildningsförbund att 
arbeta fram en regional strategi för 
arbetet med digital delaktighet. Åtagan
det innebär att de har dialog med 
regionala representanter för folkbildning/
regionförbund etc för att utveckla, 
formulera och säkerställa regional strategi 
för samverkande insatser för att öka den 
digitala delaktigheten. Det innebär också 
att frågan lyfts politiskt i regionerna. 
Genom chefsdialoger förankras strategin 
hos kommunbiblioteken och insatser och 
stöd kan samordnas.   
www.lansbiblioteken.se

En annan aktör som många bibliotek redan 
idag samarbetar med är Seniornet. 
www.seniornet.se.
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Hur många använder inte Internet år 2010?

På Digidelkampanjens 
hemsida kan alla berät-
ta om sina pågående 
och avslutade insat-
ser för en ökad digital 
 delaktighet.

Berätta om ditt biblioteks 
arbete. Det kan vara stora 
projekt eller små vardag
liga aktiviteter. 
Gå in på www.digidel.se 
och klicka på Insatser. 
Tillsammans kan vi 
synliggöra biblio tekens 
betydelse.

Berätta om era insatser

Antal ickeanvändare i åldersgrupper från 12 år och uppåt.
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Upprop för ökad digital delaktighetDet finns behov av en stor samlad insats för att öka den digitala delaktigheten i Sverige. 1,5 miljoner 

svenskar från 16 år och uppåt använder aldrig eller sällan Internet och e-tjänster (.SE: Svenskarna 

och Internet 2010). Tillgång till bredband garanterar inte kunskap att använda Internet. Det finns 

ett starkt samband mellan Internetanvändning och socioekonomiska villkor. Åldern har starkast 

inverkan, därefter inkomst och utbildning. Sambanden är svaga bland de yngre men starka hos de 

äldre.  
Årligen publicerar flera olika organisationer Internet-
statistik, t ex SCB, PTS, Nordicom och WII. Beroende 

på valda åldersintervall ger mätningarna olika resultat 
(www.internetstatistik.se). Omräknat med samma åldersurval 

blir skillnaderna däremot mycket små mellan de olika 
mätningarna. 

Den samlade bilden visar tydligt att en stor insats behövs 

för att öka den digitala delaktigheten. Samverkan
Insatser har gjorts från flera håll för att minska den 
digitala klyftan och öka e-delaktigheten, men det behövs 

mer. Folkbildningen och biblioteken har olika roller, 
men förenas i att vi alla har uppdrag om ökad delaktighet, 

tillgänglighet och demokrati. Vi har betydligt större 
möjligheter att öka den digitala delaktigheten om vi 
arbetar strategiskt tillsammans, lokalt, regionalt och 
nationellt utifrån de roller och uppdrag vi redan har. Ett nätverk på nationell nivå har bildats för att diskutera 

möjligheter till samverkan för att öka e-delaktigheten 
och minska digitala klyftor. Deltagarna har representerat 

länsbiblioteken och projekt IKT-lyftet, Folkbildnings-
förbundet, Folkbildningsrådet, Svensk biblioteksförening, 

UR, studieförbunden, RIO,  lärcentraorganisationen Nitus, 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB, Kungliga 
Biblioteket KB, samt .SE (Stiftelsen för Internetinfra-
struktur). 

Vi ska tillsammans kraftsamla genom ett gemensamt 
mål, och för att vårt arbete ska få större legitimitet och 

tyngd. Med ett gemensamt mål är det också lättare att 
kommunicera behovet av samverkande insatser med 
beslutsfattare. För att lyckas måste vi samverka brett 
nationellt, men också regionalt och lokalt i kommunerna 

med andra verksamheter som till exempel socialtjänst, 
omsorgsverksamhet, flyktingsamordnare, formell vuxenut-

bildning, mödravård och BVC, et cetera.En gemensam satsning med aktiviteter ska genomföras 

januari 2011 – december 2013.
Mål
Utifrån våra respektive organisationers uppdrag och mål 

samverkar vi för att den digitala klyftan minskar med 
minst 500 000 personer under treårsperioden 2011-
2013. Det mått som används är .SE:s rapport Svenskarna 

och Internet, vars data samlas in i början av varje år. Resultat och mätningE-delaktighet i stort, förändringar av den digitala klyftan 

och aktiviteter för att främja Internetanvändning följs 
upp och mäts av.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) och 

World Internet Institutet i samråd med övriga aktörer i  

nätverket. Deltagande organisationers egna uppföljningar 

stäms också av inom deltagarnätverket för att ge en bred 

bild såväl kvalitativt som kvantitativt av aktiviteter och 

resultat.
.SE (Stiftelsen för Internet-infrastruktur Sveriges Länsbibliotekarier IKT-lyftet

Folkbildningsförbundet
Svensk Biblioteksförening Nitus

Kungliga Biblioteket
Handisam

Hjälpmedelsinstitutet
ABF 

Studieförbundet Bilda
Sensus Studieförbund

Talbok- och Punktskrifts-biblioteket

SLB Sveriges Länsbibliotekarier

De tio studieförbunden som stöttar uppropet är:

www.nitus.se

Svensk Biblioteksförening undertecknade tillsammans med en rad organisationer ovanstående upprop den 3 december 2010 och startskottet för 
Digidelkampanjen var den 5 april 2011. Med det här häftet vill vi ge våra institutionella medlemmar tips, tankar och idéer inför det fortsätta arbetet med den 

digitala delaktigheten. Läs mer om, och berätta vad ditt bibliotek gör, på Digidelkampanjens hemsida www.digidel.se. 
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Upprop
för ökad
delaktighet
Det finns behov av en stor samlad insats för att öka  den 
digitala delaktigheten i Sverige. 1,5 miljoner svenskar 
från 16 år och uppåt använder aldrig eller sällan Internet 
och e-tjänster (.SE: Svenskarna och Internet 2010). Till-
gång till bredband garanterar inte kunskap att använda 
Internet. Det finns ett starkt samband mellan Internet-
användning och socioekonomiska villkor. Åldern har 
starkast inverkan, därefter inkomst och utbildning. 
Sambanden är svaga bland de yngre men starka hos  
de äldre.

Årligen publicerar flera olika organisa
tioner Internetstatistik, t ex SCB, PTS, 
Nordicom och WII. Beroende på valda 
åldersintervall ger mätningarna olika 
resultat (www.internetstatistik.se). Om
räknat med samma åldersurval blir skill
naderna däremot mycket små mellan de 
olika mätningarna.

Den samlade bilden visar tydligt att en 
stor insats behövs för att öka den digitala 
delaktigheten.

Samverkan
Insatser har gjorts från flera håll för att 
minska den digitala klyftan och öka 
edelaktigheten, men det behövs mer. 
Folkbildningen och biblioteken har olika 
roller, men förenas i att vi alla har uppdrag 
om ökad delaktighet, tillgänglighet och 
demokrati. Vi har betydligt större möjlig
heter att öka den digitala delaktigheten 
om vi arbetar strategiskt tillsammans, 
lokalt, regionalt och nationellt utifrån de 
roller och uppdrag vi redan har.

Ett nätverk på nationell nivå har bildats 
för att diskutera möjligheter till sam
verkan för att öka edelaktigheten och 
minska digitala klyftor. Deltagarna har 
representerat länsbiblioteken och pro
jekt IKTlyftet, Folkbildningsförbundet, 
Folkbildningsrådet, Svensk Biblioteks
förening, UR, studieförbunden, RIO, 
lärcentraorganisationen Nitus, Talboks 
och punktskriftsbiblioteket TPB, Kung
liga biblioteket KB, samt .SE (Stiftelsen 
för Internetinfrastruktur).

Vi ska tillsammans kraftsamla genom 
ett gemensamt mål, och för att vårt arbete 
ska få större legitimitet och tyngd. Med 
ett gemensamt mål är det också lättare att 
kommunicera behovet av samverkande 
insatser med beslutsfattare. För att lyckas 
måste vi samverka brett nationellt, men 
också regionalt och lokalt i kommunerna 
med andra verksamheter som till exem
pel socialtjänst, omsorgsverksamhet, 
flykting samordnare, formell vuxenut
bildning, mödravård och BVC, et cetera.

En gemensam satsning med aktiviteter 
ska genomföras januari 2011 – december 
2013.

Mål
Utifrån våra respektive organisationers 
uppdrag och mål samverkar vi för att 
den digitala klyftan minskar med minst 
500 000 personer under treårsperioden 
2011–2013. Det mått som används är 
.SE:s rapport Svenskarna och Internet, 
vars data samlas in i början av varje år.

Resultat och mätning
Edelaktighet i stort, förändringar av den 
digitala klyftan och aktiviteter för att främ
ja Internetanvändning följs upp och mäts 
av.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) 
och World Internet Institutet i samråd 
med övriga aktörer i nätverket. Deltagande 
organisationers egna uppföljningar stäms 
också av inom deltagarnätverket för att ge 
en bred bild såväl kvalitativt som kvanti
tativt av aktiviteter och resultat.


