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1. Digital delaktighet – en ny utmaning för gamla samhällsproblem
Digitaliseringen präglar allt mer av vår samtid. För att det demokratiska samhället ska vara
hållbart, legitimt och effektivt krävs att medborgare och andra känner sig delaktiga och
inkluderade i samhället. Många är utmaningarna att få människor oavsett kompetenser som
språk, teknik och sociala sammanhang att känna att de kan och vill vara en del av det digitala
samhället. För många människor är digitaliseringen i dag ett grundläggande verktyg för att
genomföra vardagliga aktiviteter som exempelvis att ta reda på när bussen går, köpa biljetter,
betala räkningar och hålla kontakt med släkt och vänner. Den som inte känner att man kan
hantera sådan teknik blir att exkluderas i dagens samhälle. För de som talar mer än ett språk,
kan det bli än svårare att ta del av sådan information och använda digitala tjänster när det inte
är på modersmålet. Att jobba med att öka den delaktigheten kring detta kräver lärande och
integration – att överbrygga digitala klyftor och att det offentliga gemensamt aktivt verkar för
att inkludera dem som står utanför det digitala samhället. Det handlar både om att få tillgång
till den tekniska infrastrukturen och att kunna använda den på ett kompetent sätt.
I bibliotekslagen paragraf 2 och 7 står det att […] ”biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” och att […] ”folkbiblioteken ska verka för att öka
kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och
delaktighet i kulturlivet.”
Det krävs att kommunerna har en viktig roll i att skapa inkludering, även i det digitala
samhället. Kommunerna har självstyre och får därför lösa denna utmaning som så många andra
på de sätt som passar bäst lokalt. Det kan resultera i att Sverige får 290 olika sätt att lösa frågan
om digital delaktighet anpassat till dem som bor i varje kommun och kommunens
förutsättningar. Kommunernas långa arbete med folkbiblioteken skapar arenor och
sammanhang även för digital delaktighet. På biblioteken finns även goda kompetenser kring
informationssökning, kunskapsbyggande och att möta olika människor med olika behov. I den
här rapporten beskrivs hur Norrköpings kommuns stadsbibliotek arbetar för ökad digital
delaktighet genom ett projekt som heter Digital mediebuss. Rapporten fortsätter med en
motivering av varför vi studerar Norrköpings kommun och därefter beskrivs vad som skett i
två stadsdelar. Avslutningsvis diskuteras erfarenheter av projektet.
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2. Varför en studie i Norrköping?
I 2016 års uppdragsplan för Norrköpings kultur- och fritidsnämnd finns mål för
verksamhetsåret som vägleder prioriteringar för tjänstemännen. I uppdragsplanen står det att
stadsbiblioteket – tillsammans med andra ett par andra aktörer – ska gemensamt bidra till ett
ökat kulturutbud i stadsdelarna Hageby, Klockaretorpet och Skärblacka. Stadsbiblioteket har
även fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att arbeta med sin tillgänglighet och göra
insatser till de prioriterade grupper som återfinns i bibliotekslagen. Dessa mål i kultur- och
fritidsnämndens uppdragsplan är kopplade till kommunfullmäktiges följande mål:
• Alla barn ska erbjudas möjlighet att utvecklas inom fritids-, kultur- och idrottsområdet
• Norrköpings kommun ska arbeta med jämlikhet och jämställdhet genom att främja lika
rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet oberoende av kön, förutsättningar och
bakgrund.
Det finns även en stor andel människor i Norrköping som står utanför arbetsmarknaden och
har en sämre socioekonomisk situation jämfört med andra jämförbara kommuner.1 Även den
digitala delaktigheten följer socioekonomiska faktorer – har man mer resurser så är man
vanligtvis även mer digitalt delaktig.
I Sverige i dag är det 93 procent av landets befolkning som använder sig av internet. Det är
alltså sju procent och därmed cirka 840 000 människor som fortfarande inte kan eller vill
använda internet. Utöver dessa är det dessutom drygt 330 000 människor – fyra procent – som
bara använder internet någon gång i månaden och är därmed väldigt lite delaktiga i
internetsamhället.2 Region Östergötland har omvandlat dessa siffror till sin egen befolkning
och beräknat att det finns drygt 40 000 människor som är utanför den digitala delaktigheten i
Östergötland. I dessa uppgifter saknas dock de som är nyanlända, vilket innebär att resultatet
om den digitala delaktigheten sannolikt är ännu sämre, särskilt i dessa utsatta grupper.

2.1 Projektet om digital delaktighet i Norrköping
Under 2016 erhöll Regionbibliotek Östergötland 1 miljon kronor från Region Östergötland för
arbetet med digital delaktighet. Norrköpings stadsbibliotek fick 200 000 kronor för att satsa på
att bibliotekets bokbuss ska arbeta med digital delaktighet i socioekonomiskt utsatta områden.
I den Regionala Digitala Agendan står det att en prioriterad insats under perioden 2014 till
2016 ska vara att Öka den digitala kompetensen och delaktigheten hos regionens invånare.
Nyanländas behov ska särskilt beaktas.
Norrköpings stadsbibliotek har valt att fokusera på digital slöjd för barn. De har använt
bokbussen som en digital slöjdverkstad och besökt två socioekonomiskt utsatta områden –
Hageby och Klockaretorpet – sju lördagar under hösten 2016. Stadsbiblioteket har valt att inte
åka till Skärblacka på grund av att de redan har en biblioteksfilial där och en etablerad
verksamhet som inte hade resurser att samarbeta med stadsbiblioteket. Syftet med dessa
lördagar är att väcka digital och teknisk nyfikenhet hos barn och ungdomar genom att ge dem
Region Östergötland. Kommunrapport.
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samhällsbyggnad/Folkhälsa/Östgötakommissionens slutrapport
bilaga 4 kommunrapport.pdf
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förståelse för vilka möjligheter det finns att själv skapa saker med hjälp av dagens teknik. Den
teknik som har funnits med på bussen under hösten är följande:
• Surfplattor och datorer
• Virtual Reality-glasögon
• Programvaran Scratch och Scratch Junior
• LEGO Mindstorms
• 3D-skrivare
• 3D-penna
• Makey Makey

2.2 Om Hageby och Portalen
I stadsdelen Hageby i Norrköping bor det drygt 8000 människor från nästan 100 olika länder.
Portalen är en mötesplats som ligger i Hageby och är ett partnersskap som består av sex aktörer:
Hyresbostäder, Norrköpings kommun, Migrationsverket, ABF, Svenska kyrkan och
Marieborgs folkhögskola. Syftet med Portalen är att vara en mötesplats som arbetar
tillsammans för individens kraft att skapa sin egen sysselsättning. Portalen har även arbetat
med olika pilotprojekt bland annat På väg till etablering. Det projektet genomfördes
tillsammans med Migrationsverket och huvudsyftet var integration genom att fylla
asylsökandes vardag med något meningsfullt. Totalt deltog 28 personer, som fick en inblick i
det svenska samhället och språket genom bland annat föreläsningar, hemarbeten, grupparbeten.
Projektet pågick varje vardag i nio veckor och resultatet blev att de asylsökande fick en bättre
självkänsla samt en grund för snabbare etablering och integrering i samhället. Norrköpings
stadsbibliotek har valt att samarbeta med Portalen och därför kommer Portalen att användas
som arena för bokbussens verksamhet under de lördagar bokbussen är i Hageby.

2.3 Om Klockaretorpet
Klockaretorpet är en stadsdel i Norrköping som byggdes ut med start 1986. I Klockaretorpet
bor det drygt 5500 människor, varav 25 procent av dessa har en utländsk bakgrund samt så är
40 procent yngre än 20 år. Vilket gör stadsdelen till en av norra Europas mest barntäta områden.
I Klockaretorpet finns det en förening som heter Klockaretorpet i samverkan som arbetar för
stadsdelens trivsel och utveckling. Föreningen finns till för andra föreningar, organisationer
och företag som verkar och vill verka i Klockaretorpet. I Klockaretorpet finns det en fritidsgård
som heter Borgsmo Fritidsgård, som är en plats för både barn och ungdomar att mötas på
kvällar och helger. Fritidsgårdens personal beskriver den som en utvecklingsgård med sju
specifika värdegrunder: demokrati, genus, tillgänglighet, relationer, samverkan, mångfald och
hälsa. Fritidsgården har öppet på lördagskvällar, vilket gjorde att de tyvärr inte hade resurser
att samarbeta med bokbussens aktiviteter på lördagsförmiddagar.
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3. Besöken i stadsdelen Hageby
Vi har vid två tillfällen tillsammans Norrköpings bokbuss varit i stadsdelen Hageby. Nedan
följer en genomgång av vad som hände under tillfället och tankar och funderingar på vad som
kan göras annorlunda.

3.1 Det första besöket, den 15 oktober 2016
De som medverkade var Björn Ericsson, bibliotekarie från Norrköpings stadsbibliotek; Elie
Nomah och George Bittar, två ingenjörer från Syrien som agerar som medhjälpare; Natalia
Bonilla, verksamhetsledare för Portalen; Julia Engström, student vid Linköpings universitet.
Under lördagen, mellan klockan 12 och 15, hade bokbussens aktiviteter med 20 stycken
besökare.
Upplägg för dagen
Stadsbiblioteket i Norrköping har valt att samarbeta med Elie och George, som är ingenjörer,
för att kunna tillgodose den digitala kompetens som behövs då de själva anser att de inte besitter
den kompetensen. Stadsbiblioteket har marknadsfört dagens evenemang genom deras egna
webbplats och affischering ute i Hageby.
Första timman spenderas med Scratch som är ett visuellt programmeringsspråk där syftet är att
introducera användarna till programmering som ett koncept. Scratch är blockprogrammering
och därmed relativt lätt att använda så fort man har bekantat sig med programmet – vilket gör
att det är populärt både bland barn, ungdomar och vuxna. Besökarna får varsin surfplatta med
scratch installerat. Förutom personal som hjälper till har det skrivits ut lätta bildmanualer som
besökarna kan ha till sin hjälp vid programmeringen. Det verkar populärt och uppskattat hos
besökarna.
Dagen fortsatte sedan med att arbeta med programmet Makey Makey där barnen fick testa att
spela piano och trummor via bananer som var
uppkopplade till en dator. Biblioteket hade även med sig
VR-glasögon (virtual reality) vilket är ett par glasögon
som man kopplar ihop med en smart telefon. Med
virtuell verklighet menas en datateknik som replikerar
en miljö, verklig eller inbillad och simulerar
användarens fysiska närvaro samt miljö för att
möjliggöra användarinteraktion.
Sista momentet för dagen var att introducera besökarna
för stadsbibliotekets 3D-skrivare. Björn, bibliotekarie,
visade hur skrivaren fungerar och berättade om dess
syfte och funktion. Han avslutade med att skriva ut en
testutskrift.
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Tankar och funderingar
Det behövs helt klart en grundläggande digital kompetens (och intresse!) hos bibliotekarierna
för att de skulle klara detta själva. Att Elie och George var med under dagen underlättade
extremt, då vissa frågor kunde inte bibliotekarierna svara på. Att samarbeta med externa aktörer
är nog också viktigare än vad man tänker, tror jag. Portalen är en etablerad samlingsplats där
invånarna vet om vad som händer och är bekanta med mötesplatsen. Att gå på en bokbuss kan
eventuellt vara ett större steg än att gå till en redan bekant plats.
Besökarna efterfrågar ingenting annat än det som erbjöds. De som är här är främst barn med
sina föräldrar och de arbetar med de verktyg som biblioteket har med sig ut. Det är svårt att
bilda sig en uppfattning om den generella digitala kompetensen – men det märks tydligt att
barnen vill lära sig ännu mer än den kunskap de redan besitter. Norrköpings stadsbibliotek har
valt att fokusera främst på barn och den teknik som passar dem. De är nyfikna och vill gärna
testa på allt som erbjuds. Ett mer strukturerat program för dagen efterfrågas för att nå ett bättre
resultat! Dagens fokus låg på barn och att öka deras användning och intresse för digital teknik,
men fokus borde kanske snarare ligga på barnens föräldrar också? För med digitalt delaktiga
föräldrar, är det troligare att barnen följer samma fotspår.

3.2 Det andra besöket, den 12 november 2016
De som medverkade var Henrik Söderblom, bibliotekarie från Norrköpings stadsbibliotek; Elie
Nomah och George Bittar, två ingenjörer från Syrien som agerar som medhjälpare; Astrid
Bolados, verksamhetsledare för Portalen; Julia Engström, student vid Linköpings universitet.
Under lördagen, mellan klockan 12 och 14, hade bokbussens aktiviteter 18 stycken besökare.
Upplägg för dagen
Stadsbiblioteket har även denna lördag valt att
samarbeta med Portalen. I lokalen har de skapat
olika stationer: en station för programmering med
Scratch, en för programmering med LEGO
Mindstorms och en station för Makey Makey.
Stadsbiblioteket har även tänkt att introducera
besökarna till VR-glasögon och 3D-skrivare. 3Dskrivaren kommer att introduceras på bussen.
Förmiddagen börjar med att alla barn introduceras
till programmeringsspråket Scratch. Ingenjören
Elie håller en kort genomgång i hur man
programmerar i Scratch för att barnen enklare ska
komma igång. Barnen får programmera i Scratch
cirka 30 minuter. Därefter delas de in i två grupper
där den ena gruppen får börja att programmera
med LEGO Mindstorms och den andra gruppen
får testa på Makey Makey. Efter en halvtimme på
vardera station så byter de station så grupperna får
testa båda aktiviteterna.
Tankar och funderingar
Elie och George, som är ingenjörer från Syrien, gör ett ovärderligt arbete. Dessutom har de
båda varit med på alla aktiviteter i Hageby och Klockaretorpet hittills, vilket gör att
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bibliotekarierna lägger mycket tillit i dem. Det är mer som att Elie och George håller i
aktiviteten och bibliotekarien är ”assistent”. Första gången vi var här, lördagen den 15 oktober,
var det mer uppstyrt och barnen fick programmera i Scratch rätt så länge – vilket gav dem mer
förståelse för hur programmet fungerade och de åstadkom mer. Denna lördag kändes det mer
ofokuserat och att det blev mer ”hopp och lek”. En utmaning är således att i aktiviteter som
dessa hitta en lämplig balans mellan struktur och uppstyrda aktiviteter. Å ena sidan mer fritt
sökande och å andra sidan mer inspiration för fria aktiviteter. Om projektet varit längre hade
personalen sannolikt funnit en sådan lämplig modell som passar målgruppen bättre.
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4. Besöken i stadsdelen Klockaretorpet
Vi har vid tre tillfällen tillsammans med Norrköpings bokbuss varit i stadsdelen
Klockaretorpet. Nedan följer en genomgång av vad som hände under dessa tillfällen och tankar
och funderingar på vad som kan göras annorlunda.

4.1 Det första besöket, den 29 oktober 2016
De som medverkade var Johan Magnusson, bibliotekarie från Norrköpings stadsbibliotek;
Caroline Johansson, bokbusschaufför; Elie Nomah och George Bittar, ingenjörer från Syrien
som agerar som medhjälpare; Julia Engström, student vid Linköpings universitet.
Under lördagen, mellan klockan 12.30 och 14.30, hade bokbussens aktiviteter 20 stycken
besökare.
Upplägg för dagen
Den första lördagen bokbussen var i Hageby användes Portalen som bas för verksamheten.
Men vid de senare tillfällena valdes att vara på bokbussen för att integrera detta projekt än mer
i bokbussverksamheten. Datorer, surfplattor, VR-glasögon och en 3D-skrivare är medtaget.
Barnen fick arbeta i Scratch och Makey Makey samt bli introducerade i hur en 3D-skrivare
fungerar. Tre pojkar kom och var väldigt intresserade av både 3D-skrivare och i VRglasögonen. De får bland annat testa på att skriva ut i 3D.
Tankar och funderingar
Bra att välja att vara på bokbussen! Dock var de tre första besökarna låntagare och var inte
intresserad av de digitala aktiviteterna vi var där för – utan de ville bara låna böcker. Man kan
då fråga sig om bokbussen har en allt för tydlig stämpel på att bara låna ut böcker.
Stadsbiblioteket marknadsför bokbussen på sin webbplats och Facebook samt genom
affischering i berörda stadsdelar. Men hur kan man göra för att nå fler människor? Dagens
aktiviteter i Klockaretorpet har inte blivit marknadsförda på något särskilt sätt mer än
affischering i området samt på Facebook, medan aktiviteterna den 19 november och den 3
december har uppmärksammats på Klockaretorpet i samverkans hemsida – vilket kanske är
nödvändigt för att nå fler? Aktiviteterna i Hageby drog många fler – både vuxna och barn. Det
kanske är bra och nödvändigt vid projekt som dessa att använda sig av etablerade
samarbetspartners ute i stadsdelarna för att nå så många som möjligt. Att kliva på bokbussen
kan för ovana personer vara ett väldigt stort kliv. I Hageby var det bara barn utländsk bakgrund
som kom, medan i Klockaretorpet var det nästan bara svenska barn. När verksamheten var på
bokbussen blev det mer att ”testa-på” för barnen snarare än att verkligen lära sig att
programmera. I Hageby var barnen där från när vi öppnade till att vi stängde. Det bidrog till att
de lärde sig mer medan när verksamheten var på bokbussen var det relativt trångt och alla
kunde inte göra saker samtidigt.

4.2 Det andra besöket, den 19 november 2016
De som medverkade var Johan Magnusson, bibliotekarie från Norrköpings stadsbibliotek;
Caroline Johansson, bokbusschaufför; Elie Nomah och George Bittar, två ingenjörer från
Syrien som agerar som medhjälpare; Julia Engström, student vid Linköpings universitet;
Margaretha Fransson, regionråd Östergötland.
Under lördagen, mellan klockan 12 och 14, hade bokbussens aktiviteter sju stycken besökare.
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Upplägg för dagen
Som tidigare nämnts har stadsbiblioteket inte funnit någon samarbetspartner i Klockaretorpet
under de lördagar som bokbussen var där. Stadsbiblioteket har med sig LEGO Mindstorms,
datorer, surfplattor, Scratch, Virtual Reality-glasögon, 3D-skrivare och 3D-penna. Eftersom att
aktiviteterna denna dag sker på bokbussen blir det så att barnen får välja vad de vill göra. Det
dyker dessutom upp rätt få barn, vilket gör att Elie och George inte kan ”föreläsa” om Scratch
som de har gjort i Hageby utan barnen får välja vad de vill göra och så hjälper Elie och George
till. Denna dag har internet rätt så dålig uppkoppling och det går segt att surfa på nätet. Routern
var tvungen att startas om. Dagens första besökare, två unga pojkar, är redan lite belästa på
programmeringsspråket Scratch och vill i dag använda bussens resurser till att skapa och
utveckla ett spel som de sedan kan spela hemma.
Denna lördag var även Margareta Fransson, regionråd och förste vice ordförande i region
Östergötland, på besök på bokbussen. Margareta jobbar med frågor som bland annat rör
digitalisering och e-hälsa, vilket gjorde att hon gärna såg hur områdena tillämpades i praktiken.
Tankar och funderingar
Det kommer färre personer, det är trängre och det blir inte lika uppstyrt som när bokbussen har
haft sin verksamhet på Portalen i Hageby. På Portalen kunde Elie och George verka som
föreläsare och lära ut Scratch till barnen, medan det på bokbussen snarare blir mer introduktion
till hård- och mjukvarorna. Denna lördag kom det bara barn, inga målsmän eller andra vuxna
besökte bokbussen. Hur ska man göra för att få med dem och för att fler besökare ska gå på
bokbussen vid projekt som dessa? Motala stadsbibliotek har under hösten också gjort ett
liknande projekt likt Norrköping. Kanske skulle personalen på de båda biblioteken kunna
träffats efter att halva projektet hade gått och diskuterat för- och nackdelar. Då skulle de kunnat
tipsat varandra om vad som fungerar bra och mindre bra för de båda biblioteken.

4.3 Det tredje besöket, den 3 december 2016
De som medverkade var Björn Jarl, bibliotekarie från Norrköpings stadsbibliotek; Caroline
Johansson, bokbusschaufför; Elie Nomah och George Bittar, två ingenjörer från Syrien som
agerar som medhjälpare; Julia Engström, student vid Linköpings universitet.
Under lördagen, mellan klockan 12 och 14, hade bokbussens aktiviteter och det kom 10 stycken
besökare.
Upplägg för dagen
Som tidigare lördagar i Klockaretorpet kommer dagens alla aktiviteter att utföras på bokbussen.
Detta gör att schemat för dagen är lite flexibelt och de barn som besöker bokbussen får själva
välja vad de vill göra. Ingenjören George försöker introducera ett par barn till LEGO
Mindstorm och lära dem om den programmeringen, medan Elie lär ett par barn om Makey
Makey.
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Här visar ingenjören Elie och bibliotekarien Björn hur Makey Makey och Virtual Realityglasögon fungerar.
Tankar och funderingar
Det är tredje lördagen som bokbussen besöker Klockaretorpet, vilket märks då de första barnen
kom nästan direkt när bokbussens aktiviteter har öppnat. Resultatet av detta är bland annat att
det är tydligt att man måste låta projekt som dessa ta tid – det går inte att märka skillnad direkt.
De barn som kom i dag har nästan alla varit på bokbussen någon av de tidigare lördagarna.
Aktiviteter som dessa är beroende av att ordet sprids i stadsdelen och bland barnen. Givetvis
går det alltid att marknadsföra bättre, men barnens egna ord och upplevelser är det som
verkligen är avgörande för att nå fler.
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5. Seminarium om digital delaktighet och bokbussar
Den 8 december 2016 hölls ett seminarium på Norrköpings stadsbibliotek där professor Elin
Wihlborg och masterstudent Julia Engström från Linköpings universitet talade om
digitalisering, delaktighet och kunskapsutveckling. Syftet med seminariet var, enligt inbjudan,
att diskutera de möjligheter som finns med digitala verktyg – exempelvis sociala medier,
webbtjänster och andra former av informationsteknik – öka medborgarnas deltagande i
samhället, deras kompetens och utveckla vår lokala demokrati. Seminariet syftade även till att
lyfta de satsningar för ökad digital delaktighet som har gjorts av Motala och Norrköping i
socioekonomiskt utsatta stadsdelar i de båda kommunerna. Målgruppen för seminariet var
politiker, arbetsgruppen för förstudien Digital mediebuss, samarbetspartners till bokbussen i
Norrköping och andra intressenter. De som medverkade på seminariet var:
• Elin Wihlborg, Linköpings universitet
• Julia Engström, Linköpings universitet
• Kerstin Olsson, Regionbibliotek Östergötland
• Ann Östman, Regionbibliotek Gävleborg
• Birgitta Hjerpe, Norrköpings stadsbibliotek
• Björn Jarl, Norrköpings stadsbibliotek
• Lovisa Rydberg, Linköpings stadsbibliotek
• Lillemor Engholm Guy, Motala stadsbibliotek
• Linda Hjerth Axelsson, Motala stadsbibliotek
• George Bittar, Portalen
• Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd
• Olle Johansson, kommunalråd
Seminariet var organiserat som ett interaktivt sådant, där ett öppet klimat och diskussion
efterfrågades. En av anledningarna till att integrerat seminarium hölls var för att prata om
projektet Digital mediabuss i sin helhet och varför det är viktigt och nödvändigt att prata om
digital delaktighet. Under tiden lyftes fyra diskussionsfrågor där deltagarna fick möjlighet att
dela erfarenheter och tankar med varandra. De fyra diskussionsfrågorna var:
• Hur bygger vi samhället med digitala verktyg?
• Kan en kommun jobba för ökad digital delaktighet?
• Erfarenheterna av Digital mediebuss – känner ni igen er?
• Hur går vi vidare för ökad digital delaktighet i vår region?
Två av Norrköpings kommuns kommunalråd tog aktiv del i seminariet och visade den politiska
betydelsen av dessa frågor. De framhöll också vikten av denna fråga – den digitala klyftan i
vårt samhälle – som en demokratisk fråga som behöver uppmärksammas och måste ritas in på
den politiska kartan. Det diskuterades även i termer av att integrera arbetet med digital
delaktighet i flera kommunala tjänster och områden. En genomgående röd tråd som diskuteras
av alla deltagande på seminariet var att fokus oftast ligger på den tekniska frågan, inte på social
eller digital delaktighet – vilket den stora utmaningen faktiskt ligger i. Deltagarna var eniga
om att det krävs att vi fokuserar praktisk användning av digitala verktyg i vardagen.
Ett annat resultat av seminariet var diskussionerna om hur biblioteket kan nå fler människor
genom projekt som detta. Detta projekt visade bland annat att den marknadsföring som har
gjorts och den information som har spridits inte nått särskilt många i antal. Deltagarna från
Motala kommun, vilket är en mindre kommun än Norrköpings kommun, berättade att de hade
haft liknande problem – men ändå nådde deras projekt fler människor. Motala kommun
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fokuserade på digital delaktighet överlag – med ett problemorienterat fokus på offentliga
tjänster – och mindre fokus på en specifik åldersgrupp. Detta ledde till att människor bad om
hjälp med praktiska saker som att söka på nätet, anslutning till deras elektroniska medicinska
journaler och liknande saker. Detta diskuterades vid seminariet och båda biblioteken såg nya
potential för att bland annat möta varandra, diskutera och lära av varandra.
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6. Avslutande diskussion
I detta kapitel diskuteras de övergripande erfarenheter som dras av projektet. Här ges också
några tips och råd på vad man i framtiden bör tänka på för att öka digital delaktighet.

6.1 Vad har då dessa lördagar lett till?
Erfarenheterna av projektet kommer här att ställas i relation till de utmaningar och frågor som
ställdes när projektet påbörjades.
• Vad har bibliotekspersonalen för kompetens? Vad saknas? Förbättringar?
• Vilka har stadsbiblioteket sökt samarbete med? Vad resulterar samarbetet i? Hur har
marknadsföringen sett ut?
• Vad är målet med projektet? Hur ser fortsättningen ut?
Norrköpings kommuns satsning riktade sig främst till barn i de områden där tillgången till
digitala verktyg och delaktigheten är lägre. Kommunens ambition var att ge barn och ungdomar
i dessa utsatta områden samma möjligheter till delaktighet som de barn och ungdomar i
Norrköpings bättre socioekonomiska områden. Detta har lett till att det främst har varit barn
med målsmän som har besökt bokbussens aktiviteter. I den marknadsföring som har gjorts –
affischering och sociala medier – har det stått att aktiviteterna riktar sig främst till barn över
sju år. Det är svårt att veta vilka exakta behov det finns hos dem som har besökt bussen under
lördagarna. Besökarna har förhållit sig till det schema som stadsbiblioteket har planerat för och
inte ställt några ytterligare frågor.
Då barn och unga här ofta kommit tillsammans med sina föräldrar har det kommit upp
diskussioner om det borde göras aktiviteter för även föräldrarna vid dessa tillfällen. Det är
högst troligt att föräldrarna i socioekonomiskt utsatta områden inte är särskilt digitalt delaktiga
och om det görs aktiviteter för barn, borde det även göras det för de vuxna. Viktigt då är att
aktivera de vuxna på samma sätt som barnen aktiveras – inte bara låta dem lyssna på
exempelvis en tjänsteman som pratar om kommunens e-tjänster utan faktiskt få sitta vid en
dator/surfplatta och testa på det själv. Praktisk erfarenhet för vuxna efterfrågas!
Elie och George – de två ingenjörerna från Syrien – har varit med varje lördag i Hageby och
Klockaretorpet. Deras arbete har varit ovärderligt, då bibliotekarierna inte alltid har besuttit
den kompetens som behövs. En bibliotekarie ska givetvis inte kunna besitta all kompetens,
därför är det viktigt att söka samarbete med de som faktiskt besitter kompetensen. Däremot bör
det läggas stor vikt vid att satsa på kompetensutbildning angående bland annat medie- och
informationskunnighet. I bibliotekslagen paragraf sju står det att ”[…] folkbiblioteken ska
verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning,
lärande och delaktighet i kulturlivet”. I relation till utmaningar med digital inkludering blir det
viktigare än någonsin att tillämpa denna paragraf. Därför är det viktigt att personalen på
biblioteken kontinuerligt ges möjligheter att utveckla sina kompetenser kring digitala verktyg
och dess tillämpningar och betydelser. Det är även viktigt att personer med andra kompetenser
ges möjligheter att bidra i bibliotekens verksamheter för att stöda lärande och digital
delaktighet.
För att arbetet med digital delaktighet ska nå ut till så många som möjligt är det också viktigt
att marknadsföra bibliotekens arbete. Att bara stå med bokbussen och vänta på att folk ska
kliva in i den är väldigt naivt. Här handlar det om att ibland till och med agera ”inkastare”, just
för att folk ska våga gå in på bokbussen. En del av dem som passerade bokbussen när
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stadsbiblioteket var i Klockaretorpet hade kanske ingen aning om att bokbussen var utrustad
med teknik eller liknande – de kanske tänkte att det bara var en bokbuss som lånar ut böcker.
Marknadsföring är superviktigt! Sociala medier, affischering, sprida ordet till fritidsgårdar
och/eller andra verksamheter i berörd stadsdel. På längre sikt kommer det också vara viktigt
att stödja besökare att bli goda ambassadörer för vad biblioteket och mediabussen erbjuder för
stöd genom att ta med andra besökare.
Att arbeta med digital delaktighet är något som inte bara bör bedrivas i projektform – utan
snarare genomsyra verksamhetens dagliga arbete. Därför är det avgörande att bädda in arbetet
med digital delaktighet i bibliotekens olika verksamheter. Projekt av detta slag kan vara viktiga
för förändringen, men kan aldrig ersätta behovet av kontinuerligt och vardagligt arbete med
frågorna. Målet med det här projektet var bland annat att uppmuntra till teknisk nyfikenhet hos
barn – vilket Norrköpings stadsbibliotek har lyckats med. Många barn har kommit tillbaka
under dessa lördagar och vill testa på mer. Att det finns behov av en ökad digital delaktighet i
samhället – framför allt i socioekonomiskt utsatta områden – är ingen underdrift. Det finns
behov och det måste finnas lösningar och arbete som kan mätta dessa behov. Fler i samhället
måste bara inse detta och när det väl händer, finns det mycket att arbeta med. Att det digitala
utanförskapet är en viktig fråga för samhället – i alla dess nivåer – är en självklarhet.

6.2 Erfarenheter till andra för att stärka den digitala delaktigheten
Mot bakgrund av det här projektet och det erfarenheter som diskuterats ovan vill vi
avslutningsvis skicka med några uppmaningar inför fortsatt arbete för ökad digital delaktighet.
• Det krävs ökad och bredare digital kompetens på biblioteket. Utifrån bibliotekslagens §7 om
digital delaktighet och medie- och informationskunnighet krävs att personalen på biblioteken
har både egen kompetens och kompetens att stödja andras lärande. Här vill vi peka på tre
delar. Först att stödja och utveckla personalen som i dag är verksam på biblioteken. För det
andra att våga anställa personer med andra kompetenser, som teknikerna som var med här.
Slutligen är det viktigt att ge personalen regelbundna möjligheter att använda de verktyg och
tjänster som erbjuds så att de känner sig trygga som användare och håller sig uppdaterade.
• Det är nödvändigt att söka samarbete med externa parter. Det ökar kompetenserna för att
arbeta med digital delaktighet och det ger möjligheter att nå andra målgrupper. Undersök
vilka aktörer som ni kan dra nytta av och som kan ha intresse av att arbeta tillsammans med
biblioteket. Nyttja samarbeten till att ge bussen ett sammanhang där den stannar, så som
Portalen gav många mervärden till mediebussens besök i Hageby.
• Det visade sig viktigt att sätta fokus på praktiska aktiviteter. Framgång och delaktighet
skapades genom att deltagarna praktiskt fick pröva på de nya tekniska möjligheter som
erbjuds. När man arbetar mot barn så kommer även oftast föräldrarna med och då behövs
aktiviteter även för dem. Slå två flugor i en smäll och öka de vuxnas digitala delaktighet på
samma gång.
• Det krävs en projektledare som tar ett helhetsansvar. Det krävs att ledaren ser tekniska,
pedagogiska och sociala delar av arbetet mot mer digital delaktighet.
• Det är viktigt att det finns en politisk ”beställning” om digital delaktighet som projektledaren
och andra kan relatera till och visa på vad som faktiskt genomförs. Det politiska stödet för
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verksamheten är både symboliskt viktigt och i sig en resurs för att fullfölja projektet. Det är
viktigt att se att och hur bibliotekens arbete med digital delaktighet syftar till att nå långt
utanför biblioteken. Effekterna skapas långt utanför biblioteken som i skolorna,
äldreomsorgen och inte minst i människors vardag.
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