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Digital delaktighet och bibliotek 
 

Det är en demokratisk rättighet för alla att oavsett individuella förutsättningar 
kunna ta del av digitala tjänster, information och kunskap för att kunna hantera 
sin vardag. Lika viktigt är det att ha insikt i hur digitaliseringen kan förändra 
samhället och tillvaron, för att kunna påverka och bidra till utvecklingen. Digital 
utveckling utan användarens perspektiv ger ett samhälle som exkluderar dem 
vars behov inte är tillgodosedda och det riskerar också att förstärka och skapa 
nya funktionshinder.  
 

Den växande digitala klyftan mellan hög- och lågutbildade är ett allt större 
problem, både i Sverige och globalt och många forskare talar därför om att 
demokratisera digitaliseringen för att skapa digital jämlikhet. ”Det finns behov 
och det måste finnas lösningar för att den digitala delaktigheten ska öka” (citat 
Julia Engström och Elin Wihlborg). 
 

I bibliotekslagen regleras de offentligt finansierade biblioteken. De ska bland 
annat verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 2015 rapporterades 
närmare 88 miljoner fysiska besök på biblioteken, varav 77 % var besök på 
folkbiblioteken. Biblioteken når många, men inte alla. För att kunna arbeta med 
uppdraget behöver folkbiblioteken hitta andra vägar och möjligheter att nå 
utanför sina fysiska hus och arbetsmetoder för att möta människor där de 
befinner sig, både fysiskt och med sina frågor och behov.  
 

I många kommuner har den offentliga servicen byggts upp på olika fysiska 
platser som medborgarkontor, servicekontor, bibliotek och kontaktcentra. Det 
gör det svårt för kommuninvånare att hitta rätt och svårt för kommunens 
tjänstemän att få överblick över behovet av att arbeta med att öka den digitala 
delaktigheten. För att öka tillgängligheten behöver därför nya samarbetsformer 
prövas, både regionalt och lokalt i kommunerna med fokus på 
människans/användarens perspektiv och behov och det kräver nya 
arbetsformer, tvärs igenom invanda ansvarsområden. 
 

Regionbibliotek Östergötland och kommunbiblioteken i Östergötland har sedan 
tidigare erfarenheter dels från det långsiktiga arbetet med utökad 
samhällsinformation på modersmål i länets kommuner och dels från förstudien 
eServiceverkstad (2014, projektmedel från IIS). En E-serviceverkstad är 
arbetsnamnet för en eller flera fysiska platser, lätt tillgängliga för 
kommuninvånare, där kommunen och andra myndigheter och aktörer visar och 
marknadsför sina e-tjänster och där man också på plats kan få kontakt med 
handläggare/expert för sitt ärende, lära sig grunderna om internet eller prova 
den senaste tekniken. En sådan plats kan vara det kommunala biblioteket i nära 
samverkan med övriga förvaltningar. Hur en sådan arbetsmetod kan utvecklas, 
prövades under förstudien 2014 i Mjölby kommun. Erfarenheter från dessa 
projekt och insatser har gjort avtryck i Regionala Digitala Agendan för 
Östergötland (RDA) där Regionbiblioteket medverkat tillsammans med Region 
Östergötland och Länsstyrelsen. Där står att det är en prioriterad insats under 
2014-2016 att öka den digitala kompetensen och delaktigheten hos regionens 

invånare. Där står också ”…det finns dessutom skäl att undersöka 
bibliotekens förutsättningar för att fungera som s k e-serviceverkstäder. 
Nyanländas behov bör särskilt beaktas”.   
 

Ett rullande och bibliotek, en specialutrustad mediebuss kan vara en möjlighet 
att nå flera och att anpassa insatser för att öka den digitala delaktigheten. 
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Arbetsmetoder, samarbeten, bemanning och utrustning för en sådan verksamhet 
behöver prövas.Under 2016 har en förstudie med detta syfte genomförts i 
Östergötlands län, med stöd från Vinnova.  
 

Genom en särskild ekonomisk satsning från Region Östergötland som 
kompletterat Vinnovas projektmedel, har projektkommunerna haft möjlighet att 
praktiskt prova koncept och lösningar.  

 

Projektansvarig har varit Region Östergötland, Regionbiblioteket som i 
förstudien samarbetat med kommunerna Motala, Norrköping och Linköping, 
samt med Handikappföreningarna Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland 
och Linköpings universitet.  
 

Denna rapport är en övergripande beskrivning av genomfört arbete och de 
erfarenheter som gjorts. Fördjupade beskrivningar, diskussioner och reflektioner 
finns i  

 rapport från Motala bibliotek (Mångspråkig mediebuss förstudierapport, 
2016) 

 rapport från Linköpings universitet (Projekt Digital mediebuss: en studie 
om digital delaktighet i Hageby och Klockaretorpet. Engström och 
Wihlborg, Linköpings universitet, 2016) 

 rapport från Linköpings stadsbibliotek (Projektrapport Digital mediebuss 
i Linköping, 2016) 

 rapport från Studiebesök i Sundsvall och Sandviken, 2016  
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Projektfakta 
 

Dessa fakta gäller det övergripande projektet. Projektarbetet för Motala 
respektive Norrköpings kommun beskrivs längre fram.  
 

Syfte  Genom kartläggning, benchmarking och idédesign utreda 
möjligheterna att utveckla bokbussar till digitala mediebussar för 
att göra fler invånare i Östergötland digitalt delaktiga. 

 

Mål  Ett förslag på hur befintliga kommunala bokbussar, 3 st, kan 
utvecklas till digitala mediebussar. 
Ett förslag på hur en regional digital mediebuss kan utvecklas för 
Östergötland. 
Planer på hur bussarna kan tillgänglighetsanpassas. 
En kostnadsmodell för kommunala/regionala mediebussar. 
Ett beslutsunderlag för genomförande. 
 

Upplägg Befintliga bokbussar vid stadsbiblioteket i Norrköping och Motala 
bibliotek har använts för att pröva arbetsmetoder, bemanning, 
samarbeten och utrustning för att nå sina målgrupper. Linköpings 
stadsbibliotek har valt att delta i projektet men att inte genomföra 
insatser med sin bokbuss. Linköpings universitet, 
Handikappföreningarna Östergötland och Länsstyrelsen i 
Östergötland har deltagit och bidragit vid arbetsmöten och 
gemensamma aktiviteter. Linköpings universitet har dessutom 
särskilt studerat projektet i Norrköping och bidragit med kunskap 
och lärande kring metoder för att förstå och kartlägga kundresor 
samt olika aktörers deltagande och relation till mediebussen. 
Universitetet har arrangerat ett seminarium för tjänstemän och 
politiker i Norrköping utifrån den särskilda studien. 
Regionbibliotek Östergötland har hållit i det gemensamma 
erfarenhetsutbytet, arbetsmöten, dialog med partners och 
gemensamma studiebesök i Sundsvall och Sandviken. 
 

Övrigt Projekttid: januari – december 2016.  
Projektägare: Regionbibliotek Östergötland i partnerskap med 
Motala, Norrköpings och Linköpings kommuner, Länsstyrelsen i 
Östergötland, Handikappföreningarna Östergötland samt 
Linköpings universitet.  

  
 Styrgrupp: bibliotekschefer i Östergötland och Tranås kommun 
(Götabiblioteken). 
Arbetsgrupp: deltagare från Regionbibliotek Östergötland, 
Norrköping, Motala och Linköpings bibliotek, Länsstyrelsen i 
Östergötland samt Handikappföreningarna Östergötland och 
Linköpings universitet. 
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Digital mediebuss, Motala bibliotek: 
Språk – läsande – digital delaktighet 
 

I Motala kommun bor nästan 43 000 personer, ungefär lika många män som 
kvinnor. Ungefär 30 000 personer bor i Motala tätort. I kommunen bor 
människor från över 60 olika länder med Finland, Syrien, Bosnien och 
Hercegovina, Irak och Somalia är de länder som är högst representerade i Motala 
kommun. 16 % av kommuninvånarna är födda i annat land eller har båda 
föräldrarna födda i annat land. Liksom i många andra städer är vissa 
bostadsområden mångspråkiga.  
 

I Motala kommun finns ett bibliotek, beläget i centrum. Det finns inga bibliotek i 
stadsdelarna. Det finns en bokbuss som framförallt gör turer ut till landsbygden. 
Ett stort antal nyanlända och personer med utländsk bakgrund söker sig till 
stadsbiblioteket, men inte så många invandrarfamiljer med små barn. Därför 
valde Motala bibliotek att under förstudien arbeta med frågan om hur dessa 
familjer skulle kunna nås med verksamhet. Biblioteket hade tidigare genomfört 
projektet Motala Läser, för samma målgrupper men inte riktigt lyckats nå dem.  
 

En ny biblioteksbuss planeras vara i drift från 2018 i Motala kommun. Ett syfte 
för Motala bibliotek att delta i Digital mediebuss var att få en grund för att utreda 
och planera hur en ny buss skulle kunna användas och om den skulle kunna 
fungera för uppsökande verksamhet i stadens mångspråkiga bostadsområden. 
Motala bibliotek kombinerade arbetet i projekt Digital Mediebuss med en 
tidigare planerad förstudie om invandrarfamiljernas behov med fokus på läsning.  
 

Ett långsiktigt mål är att Motala kommuns invånare är mer aktiva som e-
medborgare och fler nyanlända är aktiva låntagare på Motala bibliotek från 2019. 
 

Projektidé 
Aktiviteter för att locka till läsning och språkutveckling ska samspela med 
insatser för att öka den digitala delaktigheten och kunskapen om digitala källor 
och tjänster. Bussen används som mobil lokal och mötesplats. Under hösten 2016 
kör bibliotekets buss till två eller tre mångspråkiga bostadsområden varannan 
lördag. I dessa områden bor de flesta invandrare som ännu inte är etablerade 
eller som är nyanlända. För att ge gott om tid för besökare står bussen uppställd 
ca tre timmar på lördagar mitt på dagen.  
 

Bussen utrustas med medier (böcker på andra språk, lättläst, språkträning etc.) 
och teknik, några bärbara datorer, paddor, eventuell pekskärm/storskärm för att 
lättare kunna visa webben, e-böcker, övriga digitala resurser. I bussen byggs en 
mindre teknikhörna som arbetsplats med dator och skrivare/scanner/kopiator. I 
bussen erbjuds besökarna att få lånekort, digital hjälp och handledning, tillgång 
till dator, scanner, skrivare, trådlöst, e-böcker, använda PressReader, låna böcker 
på sitt hemlands språk, språkträning etc. Aktiviteterna vänder sig speciellt till 
barnfamiljer, både barn och vuxna. Sagostunder på olika språk ska erbjudas.  
 

För att få kontakter och sprida information om bussen och om aktiviteterna 
söker bibliotekets personal samarbete med bostadsstiftelsen, 
hyresgästföreningen, invandrarföreningar och andra föreningar i områdena. 
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Teknik 
Följande utrustning fanns:  wi-fi, 2 arbetsdatorer för bibliotekets tjänster 
Utrustning som köptes in: 1 publik internetdator, skanner, skrivare, kopiator, 

fast projektor i taket, högtalare, storbildskärm, 2 
surfplattor som sedan kompletterades med 
ytterligare 6 surfplattor 

 

Så här genomfördes projektet i Motala  
Motala bibliotek satsade på att nå invandrarfamiljer med små barn och att arbeta 
med språk och läsning som en väg till digital delaktighet. Tre områden valdes ut 
för bussens turer: Ekön, Charlottenborg och Väster. I dessa områden finns många 
invandrarfamiljer med små barn och ett stort antal boende som talar arabiska 
och somaliska. 
 
Detta var extraturer med extra bemanning som kördes varannan lördag. Normalt 
sett står bokbussen stilla på lördagar.  
 
Minst två bibliotekarier varav en arabisktalande har bemannat dessa turer. 
Utöver det har det funnits en bokbusschaufför/biblioteksassistent samt en 
somalisktalande sagoberättare med på turerna.  
 
Som stående punkter på turerna har sagostunder på arabiska, somaliska och 
svenska genomförts. Projektledaren har åkt med på alla turer för att samtala med 
besökarna om deras behov av hjälp med digital teknik. Olika kompetenser har 
funnits i bussen kopplat till de olika program man erbjudit som till exempel 
graffitimålning, konsumentvägledning, pyssel för barn, kommunens e-tjänster 
och samtal med politiker.  
 
Innan det blev för kallt kunde också bibliotekets sagotält användas för att utöka 
ytan och erbjuda flera aktiviteter samtidigt. 
 

För att nå ut till målgrupperna har biblioteket samarbetat med Bostadsstiftelsen 
Platen, fritidsgårdar, Svenska kyrkan, invandrarföreningar, ABF och 
Östenssonsbutiken på Väster. Information spreds mycket aktivt genom affischer, 
annonser, på kommunens web och facebooksida, via pressmeddelanden och 
muntligt.  
 

I projektet Motala Läser nådde man till viss del invandrarbarn och då via 
skolorna. I denna förstudie har man nått barn i invandrarfamiljerna och i 
fritidssammanhang. Barnen har kommit vid varje tillfälle som bussen varit ute. 
Till viss del har man även nått familjerna. 
 

Erfarenheter och reflektioner från projektet i Motala 
 Det är inte så många som spontant frågar efter de digitala möjligheter 

som erbjuds med bussen. Personalen måste vara aktiv och fråga varje 
besökare om man får visa. 

 Det behövs en person som aktivt bjuder in besökare. Alla vågar inte kliva 
på bussen. 

 Att stå vid en näridrottsplats är bra. Barn kommer dit spontant och kan 
då besöka bussen. Vid en affär är det mest vuxna som rör sig och de har 
fokus på att handla. 
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 Förankring och marknadsföring tillsammans med lokala föreningar och 
andra måste göras kontinuerligt och på flera sätt för att få effekt. 

 Det är viktigt att veta vid vilka tider folk rör sig i bostadsområdet så att 
bussen besöker vid rätt tillfällen.   

 Pyssel kan vara ett dragplåster får både små och stora barn. 
 Hands-on är bäst metod för att få pröva och lära när något är nytt. Men 

välkända spel etc som till exempel Minecraft fungerar bra att visa och 
berätta om för en grupp. 

 Analysen är viktig. Kunde vi ha stått på andra platser för att nå flera i 
målgruppen? 
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Digital mediebuss, Norrköpings stadsbibliotek: 
Eget skapande – teknisk nyfikenhet och självkänsla 
 

En särskild studie om Norrköpings stadsbiblioteks arbete i projektet är gjord från 
Linköpings universitet. (Projekt Digital mediebuss: en studie om digital delaktighet 
i Hageby och Klockaretorpet. Engström och Wihlborg. Linköpings universitet, 2016) 
på uppdrag av Regionbibliotek Östergötland. 
 

Norrköpings kommun är den nionde största i Sverige. Här bor drygt 137 000 
personer varav drygt 17 % är utrikes födda eller har utrikesfödda föräldrar. 
Norrköping har sitt största bibliotek, stadsbiblioteket, i centrum. I stadsdelarna 
finns 7 filialbibliotek. Det finns också en bokbuss.  

 
I Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan för 2016 finns ett särskilt 
uppdrag: ”Cnema, Konstmuseet, Kulturskolan, Stadsbiblioteket och Stadsmuseet 
ska gemensamt bidra till ett ökat kulturutbud i Hageby, Klockaretorpet och 
Skärblacka”. Stadsbiblioteket har också fått i särskilt uppdrag att arbeta med 
tillgänglighet och göra insatser för de prioriterade grupper som nämns i 
bibliotekslagen. Och i rapporten Förbättrade livsvillkor för barn och unga i 
Norrköpings kommun (Health Navigator på uppdrag av Norrköpings kommun) 
lyfts riktade och uppsökande insatser för barn i socioekonomiskt utsatta 
områden som en främjande kultur- och fritidsaktivitet för att stärka barnens 
förmåga att klara skolan. 

Projektidé 
Norrköpings stadsbibliotek ville rikta projektets verksamhet mot barn och 
ungdomar 7-17 år. Många i målgruppen kommer till stadsbiblioteket och till 
Hageby bibliotek för att spela datorspel. I många fall finns ingen dator i hemmet 
och biblioteket är deras enda möjlighet att använda internet. Men det handlar 
också om att de spelar interaktiva multiplayerspel där de kan umgås genom 
spelandet. Bokbussen ska användas som en digital slöjdverkstad genom att 
erbjuda aktiviteter som uppmuntrar till teknisk nyfikenhet och till att se vilka 
möjligheter det finns att själv skapa saker med hjälp av tekniken och inte stanna 
vid att vara en passiv konsument. 
 

Genom att använda bokbussen som en digital slöjdverkstad vill stadsbiblioteket 
nå ut i de delar av Norrköping där den allmänna digitala delaktigheten, liksom 
inkomst- och utbildningsnivån är lägre. Syftet är att väcka nyfikenhet, stimulera 
till lärande och att ge barn och ungdomar i dessa områden samma möjligheter till 
delaktighet som barn och ungdom i stadens bättre bemedlade områden. I 
förlängningen kan aktiviteterna höja digital delaktighet och medvetenheten och 
därigenom också självkänslan.  
 

För att hitta specialkompetens för det pedagogiska arbetet planerar 
stadsbiblioteket att inleda ett samarbete med lämpliga föreningar, exempelvis 
Coderdojo Norrköping och Makers of Norrköping  
 

Teknik 
Följande utrustning fanns:  wi-fi, 10 surfplattor (Android samt IOS), 3 laptops 
Utrustning som köptes in:  1st 3D-skrivare Ultimaker 2+, 1 Sense 3D-scanner, 2 

makey-makey, 23 Doodle, 1 Oculus rift + dator för 
3D-rendering, 1 Lego Mindstorms 
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Så här genomfördes projektet i Norrköping 
Stadsbiblioteket sökte samarbeten för att komplettera med pedagogisk och 
teknisk kompetens inför arbetet i bussen. Fritidsgårdarna i berörda stadsdelar 
har lördagsverksamhet, men på kvällstid, vilket inte passade de planerade 
turerna med bussen och gjorde att det inte gick att få igång ett praktiskt arbete. 
Stadsbiblioteket inledde en löpande dialog med föreningar som CoderDojo och 
Makers of Norrköping, för att med en gemensam verksamhet kunna dra nytta av 
varandras kunskaper och möjligheter att locka nya målgrupper. Tyvärr fanns det 
i föreningarna inte möjlighet att praktiskt medverka i projektet. 
 
Den kommunala mötespunkten Portalen i Hageby visade sig bli en bra 
samarbetspartner. Portalen drivs av Norrköpings kommun tillsammans med 
flera myndigheter och organisationer och har som uppgift att hjälpa 
arbetssökande i kommunen att hitta någon form av aktivitet. Dit söker sig många 
vuxna, också barnfamiljer. Biblioteket valde att köra bussen varannan helg i 
Hageby och varannan i Klockaretorpet. I Hageby har bussen parkerat vid 
Mötesplatsen Portalen och ibland också använt Portalens lokaler för program. I 
Hageby har bussen stått på sin ordinarie hållplats. 
 

Genom Portalens verksamhet fick stadsbiblioteket kontakt med två ingenjörer 
från Syrien som sedan arbetade tillsammans med stadsbibliotekets personal 
under bussens turer i projektet.   
 

Majoriteten av de barn som besökt bussen har tillhört målgruppen 7 – 17 år. 
 

Erfarenheter och reflektioner från projektet i Norrköping 
 

 Erbjud aktiviteter även för vuxna även om målgruppen är barn. Då når 
man medföljande föräldrar. 

 Kolla att bussen kan ta sig fram dit ni tänkt. Håller körbanan? Finns det 
hinder? 

 Kontakter lokalt är nödvändiga för att få hjälp att locka besökare till 
bussen.  

 Gärna samarrangemang, att bussens besök ingår i ett arrangemang som 
redan finns på plats. Då får man uppmärksamhet och nyfikna besökare 
”gratis”. 

 Det kan finnas ett motstånd mot att kliva in i bussen för den som inte 
känner till den sedan tidigare. Det behövs aktiva inbjudningar. 

 Den kompetens som finns hos bibliotekets personal kan behöva 
kompletteras med andra, till exempel pedagogisk kompetens för att 
utveckla metoder som fungerar. 
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Digital mediebuss, Linköpings stadsbibliotek. Behov nu 
och framåt 
 
Linköping är Sveriges femte största kommun med 153 000 invånare varav 
ungefär 23 000 är utrikes födda. Linköpings stadsbibliotek består av 
huvudbibliotek, nio närbibliotek samt bokbuss. Närbibliotekens uppdrag är att ge 
biblioteksservice till befolkningen i närområdet och anpassar sin profilering efter 
de lokala förutsättningarna. Bokbussens uppdragsbeskrivning: 
Bokbussen skall ge så god service som möjligt i kommunens ytterområden som 
saknar närhet till annan biblioteksservice. Vid den årliga översynen av turlistan 
skall hänsyn tas till avsaknad av annan biblioteksverksamhet i närområdet, 
befolkningsunderlag och allmän efterfrågan.  
 
För att öka servicemöjligheterna på landsbygden arbetar kommunen tillsammans 
med lanthandlare för att öka närheten till kommunala tjänster, genom att skapa 
så kallade servicepunkter. 
 
Linköpings stadsbibliotek har valt att delta i projektet Digital mediebuss men att 
inte genomföra insatser med sin bokbuss. I stället har kontakt och dialog inlets 
med landsbygdsstrategen på Komunledningskontoret för att få underlag för 
fortsatt utveckling av bokbussens service.  

Erfarenheter och reflektioner från projektet i Linköping 

 De mest utsatta i Linköpings kommun är troligtvis de nyanlända. För att 
öka deras digitala delaktighet och kunskap kan en mera fast verksamhet 
än en buss behövas, till exempel samarbete med medborgarkontor och 
servicepunkter. 

 Tillgång till offentlig service utanför centrum kan behöva byggas ut 
med flera servicepunkter. 

 Projektet har gett bra erfarenheter i processen att utveckla en 
kreativ, serviceinriktad, tillgänglig, modern, digital 
bokbussverksamhet anpassad efter de behov som finns nu och 
framåt. 
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Projektpartners  
 

Flera partners som samarbetar i en förstudie/ett projekt ger flera perspektiv, 
flera tolkningar av uppdraget men också en gemensam styrka när alla lyckas 
hålla samma målfokus. Flera partners kan ge en bredare förankring jämfört med 
ett projekt som drivs och styrs inom en enda verksamhetsram. En förutsättning 
är att varje partner har en tydlig koppling mellan egen verksamhet/eget uppdrag 
och det som är projektets syfte. I projektet Digital mediebuss har varje 
projektpartner bidragit med perspektiv och kunskap i det gemensamma arbetet 
och resultatet.  
 

Region Östergötland med Regionbibliotek Östergötland 
I den regionala digitala agendan (RDA) för Östergötlands län finns uppdraget att 
2014-16 arbeta för att höja den digitala delaktigheten hos länets invånare, med 
särskilt fokus på nyanlända. Flera insatser genomförs men för Östergötlands del 
handlar det ändå om ca 45 000 personer som inte kan/vill använda sig av 
internet. Det medför att regionens digitala tjänster inte används i tillräckligt hög 
grad. En mobil verksamhet, en buss kan vara ett sätt att nå ut till flera både med 
information och aktiviteter för att öka den digitala delaktigheten och kunskapen 
om offentliga digitala tjänster. Det finns också ett behov av att skapa fysiska 
mötesplatser i kommunerna. En sådan plats kan vara biblioteket i nära 
samarbete med övriga förvaltningar. Byggande och omstruktureringar i 
kommunerna påverkar människors behov och användning av de befintliga 
filialbiblioteken och närhet till annan service. Det finns behov av en dialog med 
kommunerna om hur planeringen ser ut för att möta denna utveckling.  
 

Handikappföreningarna Östergötland  
Handikappföreningarna är en idéburen samarbetsorganisation för 34 
handikappföreningar på länsnivå i Östergötland och har ca 22 000 medlemmar. 
Uppdraget är ”Att arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en 
kronisk sjukdom inte är ett hinder för att leva ett bra liv.” Biblioteket och 
bibliotekets tjänster ska kunna användas av alla, oavsett förutsättningar.  
 

Länsstyrelsen i Östergötland 
Länsstyrelsen har inget generellt uppdrag kopplat till digital delaktighet, men 
anser att det är viktigt att använda och delta i de plattformar som finns och att 
dessa utvecklas. Exempel på detta är E-medborgarveckan, engagemanget i den 
regionala digitala agendan och projekt Digitala mediebussar.  
 

Genom länsstyrelsens uppdrag ”Bevakning av grundläggande betaltjänster” finns 
det anledning att arbeta med och stödja initiativ inom området digital 
delaktighet.  
I den årliga rapporteringen skriver länsstyrelsen att ”Länsstyrelsen ser den 
fortsatta bredbandsutbyggnaden i länet som en viktig pusselbit för att förbättra 
den långsiktiga tillgången till grundläggande betaltjänster i länet. Utbyggnad 
pågår som kommer att förbättra den digitala infrastrukturen i länet. Med det sagt 
så tror vi att det är viktigt att arbeta med att öka det digitala innanförskapet för 
att så många som möjligt som vill ska kunna använda sig av digitala betaltjänster. 
Länsstyrelsen kommer därför att under 2017 ha fokus på att se över hur det ser ut 
med informations- och utbildningsinsatser (för specifikt äldre och 
funktionshindrade) gällande användning av digitala betaltjänster.” 
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När arbete med digital delaktighet skapas och utvecklas så bidrar detta till att 
länsstyrelsens uppdrag förenklas. 
 

Linköpings universitet  
Universitetet har ett ansvar och ett intresse av att utveckla och sprida kunskap 
gemensamt med andra aktörer. På så sätt vidgas perspektivet för universitetets 
lärande- och undervisningsuppdrag. Forskningen svarar mot globala, nationella 
och lokala utmaningar och medverkar till ökad innovationskraft och ökad 
demokratisk delaktighet. Ökad digital delaktighet är en av förutsättningarna för 
en sådan utveckling. 
 

Linköpings universitet har gjort flera insatser i projektet. En särskild studie om 
projektarbetet i Norrköping har genomförts och avslutats med ett seminarium 
för tjänstemän och politiker (Projekt Digital mediebuss: en studie om digital 
delaktighet i Hageby och Klockaretorpet. Julia Engström, Elin Wihlborg. Linköpings 
universitet, 2016). Universitetet har också bidragit med kunskap och lärande 
kring metoder för att förstå och kartlägga kundresor samt olika aktörers 
deltagande och relation till mediebussen.  
 

Under hösten har också en grupp universitetsstudenter arbetat med att försöka 
förstå vad en digital mediebuss skulle kunna innehålla, och hur den kan bli 
meningsfull och vettig ur flera av de inblandade aktörernas perspektiv. Gruppen 
har tagit fasta på nyanländas behov och möjligheter, och bland alla idéer har man 
tagit fram en prototyp för parallell lyssning på berättelser på flera språk riktad 
till barngrupper. Tanken har varit att man på så sätt kan understödja social 
hållbarhet, underlätta variation i språkutveckling, och öka inklusion. 
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Hur kan befintliga bussar utvecklas till digitala 
mediebussar och tillgänglighetsanpassas?  
 

Enligt förstudiens mål ska planer tas fram för hur bibliotekens befintliga bussar 
kan utvecklas till digitala mediebussar och tillgänglighetsanpassas. Teknisk 
utrustning samt kompetens/bemanning och arbetssätt blir viktiga delar i en 
sådan planering och de gemensamma erfarenheter som gjorts under 
projektperioden kan användas för att ta fram olika lösningar. I samarbetet med 
Linköpings universitet har projektarbetarna teoretiskt och praktiskt prövat 
metoder för att förstå och kartlägga kundresor samt olika aktörers deltagande 
och relation till mediebussen 
 

En mediebuss kan vara en perfekt funktion för de behov som är aktuella just nu. 
Efter ett år eller två kanske den behöver omformas eller söka flera samarbeten. 
Det kan inte vara en statisk verksamhet. En utmaning är att ta in synpunkter från 
andra aktörer som berörs av verksamheten och låta dem finnas med i 
utvecklingsarbetet.  
 

Under arbetet i projektet har arbetsgruppen genomfört gemensamma 
studiebesök för inspiration till Sandviken och till Sundsvall. Bland annat tog 
gruppen del av erfarenheter från Sundsvalls stadsbibliotek som relativt nyligen 
utrustat och arbetar med en mediebuss. Frågor som diskuterades både vid 
studiebesöken och utifrån de erfarenheter projektarbetarna själva gjort, var 
bland annat vilken teknisk utrustning som kan ses som bas-utrustning, hur 
bussen bör vara konstruerad för största möjliga tillgänglighet samt vilka resultat 
man kan förvänta sig för verksamheten.  
 

Under ledning av Linköpings universitet genomfördes en liten kartläggning av en 
kundresa för en bokbuss tillsammans med projektets arbetsgrupp. Dels genom 
en presentation av arbetssättet, dels genom en praktisk övning där 
projektgruppen utgått från verkliga situationer med existerande bussar. 
Kartläggningen gjordes för att sätta ljuset på besökarens upplevelse från ax till 
limpa, och inte bara kring det som händer i bokbussen. 
Kundresekartläggningarna fångade sådant som 
 

 skillnader mellan besök på landsbygd respektive kransstadsdelar 

 relationen till omgivande verksamheter 

 möjligheter till parkering för besökare 

Att kartlägga kundresor tillsammans med besökare blir ett kraftfullt verktyg för 
att förstå hur olika besökare upplever och nyttjar bokbussen med 
omkringliggande verksamheter. Som arbetssätt för att vidareutveckla en digital 
mediebuss kan kundresekartläggning göra det möjligt att från början hitta en roll 
och position för mediebussen i ett digitaliserat landskap och att fokusera på 
besökarna snarare än på tekniken i sig. 
 

Med fokus på tillgänglighet, förslag och synpunkter från 
Handikappföreningarna Östergötland 
En bokbuss är oftast byggd på ett lastbilschassi vilket begränsar möjligheterna 
för tillgänglighetsanpassning av entré och golvyta. Samtidigt är det en stor 
möjlighet att kunna flytta biblioteket och dess tjänster i en mobil enhet som kan 
nå många. Det borde finnas möjlighet för nya, innovativa lösningar för att 
minimera hinder och öka möjligheterna för alla att använda bussen. Bristande 
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tillgänglighet skapar nya hinder. Ett tillgänglighetsarbete behöver inkludera 
personer med funktionsnedsättningar redan från planeringsstart och inbegripa 
såväl fysisk som kognitiv tillgänglighet för lokaler, verksamhet och information. 
HSO har utifrån sitt deltagande i projektet lämnat konkreta förslag för 
tillgänglighetsarbete. 

 Bokbussarna har en välkomnande atmosfär. Trapporna in till bussen 
består av ganska höga insteg som kan vara besvärligt för många äldre, 
dock finns ledstänger som man kan ta hjälp av. 

 Liftar finns som ska hjälpa personer med rörelsehinder in i bussen. Liften 
är väldigt långsam vilket gör att den används enbart till person med 
rullstol. En något snabbare lift, så skulle även äldre som har svårt att lyfta 
benen högt ha nytta av liften.   

 Alla biblioteksbussar har ingången på sidan. En av bussarna har popout 
(Sundsvall) vilket gjorde att man fick bättre yta att gå på. Om man flyttade 
ingång till bakdelen av bussen skulle man kunna ha popout på en sida till. 

 I lokaltrafiken i Östergötland finns låggolvbussar som gör att insteget i 
bussen blir mycket enklare. En ramp kan fällas ut så att barnvagnar, 
rollator och rullstol lätt tar sig in.  

 Höj- och sänkbara mediebord kan anpassas efter besökarens behov. 
Personal bör ha höj- och sänkbar utrustning av arbetsmiljöskäl.  

 Information på skyltar behöver ofta ha större text. 
 Kontrastering av ytor med olika färger och material inne i bussen, kan 

göras bättre för att underlätta för personer med kognitiva svårigheter och 
synnedsättning. 

 En hörselslinga vid servicedisken skulle underlätta kommunikationen för 
många med hörselnedsättning. 

 

Basnivå teknik – vad måste finnas i en mediebuss? 
Fungerande strömförsörjning till alla enheter och fordon samt wi-fi eller fast 
internetuppkoppling är avgörande för att bedriva verksamheten. Flera enheter 
ska kunna vara uppkopplade samtidigt. 
 

 wi-fi 
 projektor, högtalare och storskärm 
 4-6 mobila enheter/surfplattor 
 1-2 publika internetdatorer 
 skanner 
 skrivare 
 kopiator 
 pekskärm för att enkelt kunna visa digitala resurser 
 självutlåningsautomat 

Kostnad 
Upphandling och byggnation av en biblioteksbuss har ett stort antal faktorer att 
ta hänsyn till. Bussen är både en arbetsplats för 2-3 personer och en publik plats 
för besökare  och måste kunna användas i alla väder och under långa dagsturer. 
Arbetsmiljö, tillgänglighet, material som klarar allergi- och miljökrav, 
miljöanpassat system för framförande och för uppvärmning, el och täckning för 
teknik är en del av de krav som måste uppfyllas. Ett lastbilschassi är tungt i sig 
och en biblioteksbuss måste dessutom kunna lasta hyllor och tunga medier. 
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Total kostnad för en ny och tillgänglighetsanpassad buss i modell 3-axlad lastbil 
med längd 12 meter och ett expanderbart parti, beräknas till cirka 4 miljoner 
kronor (siffror från Sundsvall 2015). I kostnaden 4 miljoner ingår bland annat 
rullstolshiss, hörslinga, personalpentry, toalett, värmeväxlare och golvvärme 
samt viss teknik som självutlåning med rfid, datorer med trådlöst nätverk, 
färgskrivare och uppfällbar tv (Sundsvall 2015). 
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Gemensamma reflektioner och frågeställningar att 
diskutera vidare 
 

En bokbuss är en biblioteksbuss är en buss för digitala medier, för offentlig 
service, för dialog mellan medborgare och politiker, en verkstad, en kontakt… En 
mobil enhet kan ha många funktioner men kan inte byggas som statisk 
verksamhet utan måste anpassas efter föränderliga behov. En buss kan ses som 
en rullande lokal för service eller vara ett verktyg för att nå ut med budskap eller 
med strategiska insatser. När verksamheten eller själva bussen planeras måste 
arbetet därför starta med diskussionen om vilken sorts funktion bussen och 
verksamheten är tänkt att ha. Ska den kanske till och med kunna fungera på flera 
sätt samtidigt?  
 

Varför och vad 
Vilken funktion ska bussen ha? Om avsikten är att nå dem som inte brukar 
besöka biblioteken bör bussen köra till nya platser på tider när folk rör sig i 
området. För att få kunskap om dessa målgrupper, deras behov och vilka 
satsningar som kan behövas, behöver biblioteket söka nya kontakter, nya 
samarbetspartners. Det tar tid och kräver samordnande planering.  
 

Nya mötesplatser bör skapas på andra ställen än de redan invanda och kan 
utformas på andra sätt. För att boende utanför tätorten ska kunna ha tillgång till 
och använda offentlig service efter sina behov, räcker inte en mobil service/buss 
som kommer sällan och står kort tid på samma plats. 
 
I december arrangerade Linköpings universitet ett seminarium i Norrköping 
(Projekt Digital mediebuss: en studie om digital delaktighet i Hageby och 
Klockaretorpet. Julia Engström, Elin Wihlborg. Linköpings universitet, 2016). Där 
diskuterades digitalisering, delaktighet och kunskapsutveckling utifrån 
föredragningar och frågeställningarna: 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?  

En samlad erfarenhet från diskussionerna vid seminariet är att fokus oftast ligger 
på den tekniska frågan och inte på social eller digital delaktighet, där den största 
utmaningen för politiska beslut och för utvecklingsinsatser egentligen ligger.   

 

Kompetens och arbetsformer 
Olika kompetenser behövs i bussen men behöver kunna verka tillsammans och 
komplettera varandra.  Teknisk kompetens, pedagogisk kompetens, språk – vad 
behövs extra och vad finns redan att tillgå i verksamheten? Hur kan 
bibliotekariekompetensen vidareutvecklas och användas i nya arbetsformer så 
att insatserna verkligen kan nå många på nya sätt? 
 

För att en uppsökande verksamhet ska utvecklas måste den diskuteras, 
analyseras och följas upp både internt och tillsammans med användare och 
samarbetspartners. Därför behövs en samordnare som har tid för detta. 
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Förankring och långsiktighet – vilka resultat kan förväntas? 
När en ny verksamhet/arbetsform ska växa fram och nå sina målgrupper krävs 
tid. Det krävs att man provar, provar igen och inte ger upp. Det kostar resurser. 
Frågor att särskilt arbeta med kan vara hur idé och tänkbara resultat kan 
förankras hos politiker och hur funktionen kan beskrivas långsiktigt för politiker 
och beslutsfattare.  
 

En regional mediebuss 
Ett av målen i förstudien har varit att ta fram förslag på hur en regional 
mediebuss skulle kunna utvecklas för Östergötland. En erfarenhet i projektet som 
bekräftats vid de studiebesök arbetsgruppen gjort, är att ett nytt arbetssätt som 
till exempel en mediebuss, kräver tid och uthållighet för att nå sina målgrupper. 
Lokala kontakter är avgörande för att sprida och marknadsföra vad som erbjuds 
men också för att få kontakt och dialog med dem man vill nå med verksamheten. 
En slutsats kan därför vara att en mediebuss med den typ av verksamhet som 
prövats i förstudien, bör vara en del i en lokal verksamhet för att få genomslag.  
 

Bostadsbyggandet ökar och förändrar behovet av service särskilt på landsbygden 
och i mindre kommuner. Samlingspunkter, mötesplatser och lokal service är 
viktig för att ge samhörighet och trygghet där man bor. Kommunens service och 
bibliotek kan behöva finnas på nya platser och delvis finna nya arbetsformer för 
att möta upp behovet. En buss kan vara ett verktyg för att nå ut med särskilda 
satsningar och särskild information lokalt eller regionalt. Samtidigt ger en 
mediebuss stora möjligheter att göra service mobil så att den kan finnas 
tillgänglig på platser där fysiska lokaler för service inte finns eller är otillräckliga. 
En utmaning är att bygga samverkan mellan verksamheter som till exempel 
mediebuss – lanthandel – servicepunkter – befintliga bibliotekslokaler, utan att 
konkurrera. En buss kan fylla olika behov men är en stor investering som 
behöver föregås av fördjupad studie och diskussioner.  
 

I Östergötland har förstudien tydliggjort vikten av att se över hur den geografiska 
placeringen av kommunbibliotekens fysiska lokaler idag svarar mot behovet av 
service och mötesplatser på längre sikt. Region Östergötland/Regionbiblioteket 
planerar att inleda ett sådant arbete i dialog med kommunerna och har avsatt 
medel för detta. Norrköpings och Motala stadsbibliotek har anmält intresse för 
att ingå i en sådan studie. 


