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Abstract 
This thesis examines digital inclusion and how it is governed in today’s politics. The main focus is 

on the region of Östergötland, the municipality of Norrköping and a project called Digital media 

bus in Östergötland. To give the reader some understanding about digital inclusion the thesis starts 

with earlier research on digital inclusion, the role of the library in solving this problem about digital 

divides and how it has been governed before. Then, some background information about Europe 

and Swedens digital development, their digital agendas, current legislation in Sweden about digital 

inclusion and two campaign weeks which aim to increase the digital inclusion in Europe and 

Sweden. The theoretical framework is based on a theory about different policy instruments and 

from a governance perspective. The theoretical framework interacts with the empirical material in 

the analysis. The empirical material is based on interviews with two politicians and three public 

officials, on different regulatory documents and on the project Digital media bus in Östergötland 

which has been observed during the year of 2016. The empirical material is presented in the sixth 

chapter called ”There are needs, so there must be solutions!”.  

The result is that digital inclusion is a policy which is hard to govern. Today, it seems like there is 

mostly soft policy instruments and the way to govern is from a governance perspective – which 

means that there are a lot of networks and dissemination of information. However, a harder way to 

govern is requested by the informants because it may release necessary resources to solve the 

problem with digital exclusion. The project Digital media bus in Östergötland used mostly soft 

policy instruments in their work with getting children more technical skilled and digital curious. 

The main outcome from the project is that the problem with digital inclusion has got more attention 

both in the politics and the official administration, but the project has also shown the importance of 

cooperation. Lastly in my thesis, I discuss my results and propose some further research about 

digital inclusion. 
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1. Digital delaktighet – en ny utmaning för gamla 

samhällsproblem 

I följande kapitel beskrivs val av ämne, uppsatsens syfte, dess frågeställningar samt uppsatsens 

disposition. 

1.1 Ämnesval och problembild 
Dagens svenska samhälle har de senaste två decennierna varit  på väg in i  en ny fas – från det 

tidigare  industrisamhället  till  att  bli  ett  digitalt  samhälle.  Digitaliseringen  är  en 

samhällsrevolutionerande utveckling och kan ses som en horisontell process där den är med och 

påverkar alla områden, sektorer och verksamheter – vilket kan göra det svårt att veta vem som ska 

ansvara över vad.  Digitaliseringen och internet är en stark bidragande faktor till individers och 1

samhällets  utveckling i  dag,  men de som inte  har  tillräcklig  kompetens  i  digitala  och tekniska 

verktyg riskerar att hamna utanför.  Även i ett framgångsrikt land som Sverige – där utvecklingen är 2

långt gången – finns det många människor som inte är digitalt delaktiga och som därmed ställs helt 

eller  delvis utanför samhället  och dess funktioner.  Att  öka samhällets  digitala delaktighet är  ett 

komplext och flerdimensionellt problem, vilket gör det svårt att veta hur problemet ska styras för att 

kunna lösas. Digital delaktighet har länge varit aktuellt på den politiska agendan men är fortfarande 

ett kvarstående problem för många – ett problem som ökar i omfattning med ett allt mer digitaliserat 

samhälle.  3

I Sverige använder 93 procent av landets invånare dagligen internet, men vi använder det på många 

olika sätt.  Det är alltså sju procent och därmed cirka 840 000 människor som fortfarande inte kan 4

eller vill använda internet.  Internet har funnits i mer än 20 år, men fortfarande är det drygt 640 000 5

människor i  Sverige som inte har tillgång till  internet och 200 000 som inte vill  använda det.  6

Antalen minskar successivt, men inte i den takt de borde för att låta bli att skapa projekt för ökad 

digital  delaktighet.  I  den  statistik  som  presenteras  i  Svenskarna  och  Internet  2016  är  inte  de 

 Jaeger, Birgit. 2012. New Frontiers in the Digital Divide: Revisiting Policy for Digital Inclusion, s. 11. 1

 Finndahl, Olle. 2016. Svenskarna och internet 2016, s. 7.2

 Jaeger, 2012, s. 12.3

 Finndahl, 2016,  s. 109.4

 Finndahl, Olle. 2015. Svenskarna och internet 2015, s. 18.5

 Finndahl, 2015, s. 17-18.6
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asylsökande som kom till Sverige under hösten 2015 och vintern 2016 medräknade – antalet digitalt 

exkluderade i samhället är troligtvis fler än vad statistiken visar. Det diskuterats ofta i kommuner att 

de ska sträva mot en förbättrad e-förvaltning och ett än mer digitaliserat samhälle, men vad görs för 

dem som inte kan eller vill vara med i ett digitaliserat samhälle? Borde inte det första steget i en 

digitaliseringsprocess vara att få med dem som redan står utanför?

Den snabba utvecklingen av teknik och digitala verktyg har ställt allt högre krav på människan att 

kunna delta i dessa digitala omgivningar. Biblioteket har varit den institution i samhället som 

tidigare har integrerat ny teknik och nya digitala verktyg i sin verksamhet – internet är ett exempel 

på detta. De offentliga biblioteken har spelat och spelar en nyckelfunktion i många länder för att 

göra internet mer tillgängligt och öppet för alla; de försöker överbrygga de digitala klyftor som 

finns i dagens samhälle. Redan några år efter att internet lanserades hade många bibliotek publika 

datorer ansluta till internet och i mitten av 2000-talet hade de flesta offentliga bibliotek i USA gratis 

allmän tillgång till Internet.  En effektiv och inkluderande utveckling av det digitaliserade samhället 7

förutsätter att alla har tillgång till teknisk infrastruktur, men också nödvändiga kunskaper i hur man 

använder den offentliga sektorns e-tjänster, hur man kan ta del av digital samhällsinformation eller 

hur man kan kommunicera digitalt – det är en demokratisk rättighet. I takt med att den offentliga 

förvaltningen blir allt mer digitaliserad – där offentliga tjänster och service övergår till att enbart 

åtnjutas via digitala verktyg – blir det av betydande karaktär att alla medborgare besitter digital och 

teknisk kompetens. Det handlar om att kunna vara en del av det digitala samhället för att inte bli 

exkluderad och således hamna i ett socialt och digitalt utanförskap.  Det digitala samhället för i dag 8

med sig klyftor, vilket skapar incitament för att undersöka just detta. 

Region Östergötland har skrivit i sin regionala digitala agenda att mellan åren 2014 till 2016 ska en 

prioriterad insats i regionen vara att öka den digitala delaktigheten med särskilt bejakande och fokus 

på nyanländas behov.  De har applicerat Svenskarna och Internets procentsatser på sin egen 9

befolkning och beräknat att det därför kan finnas drygt 40 000 människor som är utanför den 

digitala delaktigheten i Östergötland – och då är de nyanlända fortfarande inte inkluderade i 

 Bertot, John Carlo., Jaeger, Paul T and McClure Charles R. 2008. The impacts of free public Internet access on public 7

library patrons and communities, s. 286.

 Bertot, John Carlo och Jaeger, Paul T. 2009. E-government Education in Public Libraries: New Service Roles and 8

Expanding Social Responsibilities. I Journal of Education for Library and Information Science, s. 42.

 Region Östergötland. 2013. Digital agenda för Östergötland 2014-2020, s. 10.9
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statistiken. Regionbiblioteket i Östergötland har genom projektgruppen Digital mediebuss beviljat 

Norrköpings stadsbibliotek pengar för att arbeta med socialt utsatta områden där det digitala 

utanförskapet är stort. Digitala klyftor är en utmaning för ett inkluderande och demokratiskt 

samhälle. I linje med de framsteg och den utveckling av digital teknik som ständigt sker, måste 

beslutsfattare och andra policyaktörer ta itu med nya former av digitala klyftor och styra på ett sätt 

som kan öka samhällets digitala delaktighet. Dessa utmaningar analyseras och diskuteras bland 

annat genom projektet Digital mediebuss, vilket har till syfte att undersöka om regionens bokbussar 

kan överbrygga den digitala klyftan med mobila bibliotekslösningar och på nya sätt nå ut till 

grupper som inte är delaktiga i det digitala samhället. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Utmaningarna med digital delaktighet har funnits så länge som vi har haft tillgång till, 

implementerat och använt digital teknik i samhället och i den offentliga sektorn. I den här uppsatsen 

redogörs för en typ av insatser och åtgärder som görs på regional och lokal nivå för att öka den 

digitala delaktigheten. Mer precist syftar denna uppsats till att identifiera och analysera den styrning 

och de styrmedel som används för att öka den digitala delaktigheten i Östergötland och Norrköpings 

kommun. Empiriskt utgår uppsatsen särskilt från projektet Digital mediebuss – en lokal satsning 

som gjordes i Norrköping för att öka den digitala delaktigheten – och dess styrmedel och 

implikationer på digital delaktighet i samhället analyseras. Uppsatsens frågeställningar blir således: 

• Vilka insatser och åtgärder görs på regional samt lokal nivå när det gäller att öka den digitala 

delaktigheten i Östergötland och Norrköpings kommun? 

• Vad hände i det lokala projektet Digital mediebuss och hur adresserade projektet problemet med 

ojämlik digital delaktighet? 

• Varför behöver det ske en styrning för ökad digital delaktighet och varför kan svårigheter uppstå 

vid politiska beslut angående digital delaktighet? 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till Norrköpings kommun då en särskild satsning för ökad digital delaktighet 

gjordes där under hösten 2016 som särskilt kommer att analyseras i denna uppsats. Det kommer 

även att undersökas vad som görs på både kommunal och regional nivå för att öka den digitala 

delaktigheten. Uppsatsen kommer inte att föreslå konkreta åtgärder för vad som behöver göras inom 
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området för digital delaktighet, utan enbart analysera de styrmedel och den styrnimg som i dag 

används och varför det styrs för en ökad digital delaktighet. 

1.4 Disposition 
I följande kapitel kommer tidigare forskning om digital delaktighet och biblioteket som aktör i 

frågan att presenteras. Därefter kommer bakgrunden till uppsatsen att beskrivas, där tyngdpunkten 

ligger på global och nationell nivå. Eftersom digital delaktighet inte är ett vida förstått begrepp 

syftar genomgången till att skapa en, för läsaren, fördjupad förståelse om de policyer, visioner och 

lagar som finns kring digital delaktighet. Vidare ger kapitel fyra uppsatsens metodologiska 

utgångspunkter. Kapitel fem kommer att behandla de teoretiska utgångspunkterna, vilket är 

nödvändigt för att kunna placera uppsatsen i ett större sammanhang. I kapitel sex redovisas det 

empiriska materialet som har samlats in genom styrdokument, intervjuer och observationer i 

projektet Digital mediebuss, vilket sedan i kapitel sju kommer att analyseras tillsammans med 

uppsatsens teoretiska ramverk. Som avslutning kommer kapitel åtta att summera och föra 

diskussion om uppsatsens resultat, slutsatser och kunskapsbidrag samt ge förslag på vidare 

forskning inom området.  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2. Digital delaktighet som forskningsfält – tidigare 

forskning 

Här redovisas tidigare forskning som har gjorts inom området för digitala klyftor, digital 

delaktighet, bibliotekets roll som en central aktör i dagens allt mer digitaliserade samhälle samt hur 

styrningen för digital delaktighet tidigare har sett ut. 

2.1 Vad kan digital delaktighet innebära? 
Det är framförallt tre begrepp som diskuteras i internationell forskning och politik kring digital 

delaktighet: digital divide, digital literacy och digital inclusion. Med digital divide menas den klyfta 

som finns – oavsett om den är baserat på socioekonomi, ålder, kön eller andra faktorer – människor 

emellan gällande tillgång till internet. Termen är ofta diskuterad i kontexter som 

bredbandsutbyggnad samt digital och teknisk infrastruktur – det vill säga vem som har tillgång till 

vad. Med digital literacy menas digital kompetens och de kunskaper som krävs för att kunna få 

tillgång till tillgänglig teknik och digitala verktyg. Detta begrepp bygger på konceptet om den 

digitala klyftan och emfaserar att det inte bara är teknisk utrustning som krävs utan även kunskap 

om de tekniska och digitala verktygen. Digital inclusion syftar till bland annat det svenska politiska 

begrepp som har utvecklats för att överbrygga den digitala klyftan och främja den digitala 

kompetensen. I svensk policykontext kallas detta för digital delaktighet – den knyter ihop både 

digital klyfta och digital kompetens.  I stället för att fokusera på den digitala klyftan – skillnad 10

mellan de som har och inte har – valde man att skapa en term för att ändra fokus till ett 

sociopolitiskt synsätt som betonar det digitala samhället som ett sätt för människor att engagera sig 

och vara demokratiskt delaktiga. Digital delaktighet syftar till att minska den digitala klyftan och 

öka den digitala kompetensen.  11

Redan i slutet på 1990-talet var frågan om digital delaktighet uppe på den politiska agendan. 

Ojämlik tillgång till information är i sig inget nytt fenomen, men nu började det talas om begrepp 

som knowledge gap, computer literacy och participation in the information society. Skillnaderna 

 Bertot, John Carlo., DeCoster, Elizabeth J., Jaeger, Paul T., Katz, Sarah M och Thompson, Kim M. 2012. The 10

Intersection of Public Policy and Public Access: Digital Divides, Digital Literacy, Digital Inclusion, and Public 
Libraries. I Public Library Quarterly, s. 3.

 Bertot et al, 2012, s. 6.11
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var och är som störst mellan de redan industrialiserade länderna och de under pågående utveckling 

när det gäller digital delaktighet. Jan A.G.M van Dijk för i sin bok huvudtesen att ”[…] the digital 

divide is deepening where it has stop widening”.  van Dijk menar alltså att i länder där de flesta 12

människor är motiverade att få tillgång till digital kunskap och där tekniken rent fysiskt har bra 

spridning – där är skillnaderna i digital delaktighet små. Ju mer informations- och 

kommunikationsteknik sprids i samhället och präglar dess vardag, desto mer når det ut till alla 

människor oavsett sociala dimensioner.  I sin bok skriver han om att forskningsproblemet om det 13

digitala utanförskapet inte bör sammankopplas med den fysiska tillgången till digital teknik: det är 

inget tekniskt problem som forskningsfrågan rör – snarare ett socialt och politiskt problem.  Även 14

om frågorna kring bredbandsutbyggnad, ökad digital delaktighet och spridningen av mobil och 

smart telefoni finns med på den politiska agendan i många länder, visar forskning på att det 

fortfarande finns stora skillnader i tillgången till både teknisk infrastruktur och digital kompetens. 

Dessa skillnader tycks bero på socioekonomisk status, utbildning och ålder.  15

2.2 Bibliotekens roll i ett allt mer digitaliserat samhälle 
Biblioteket som institution i samhället har sedan länge burit rollen som kulturförmedlare och arbetat 

för folkbildning. Den traditionella synen på biblioteken är att de ska tillhandahålla litteratur på en 

fysisk plats.  I takt med den snabba utvecklingen av teknik och digitala verktyg, har det ställts 16

annorlunda krav på människan för att kunna delta i vårt digitaliserade samhälle – och därmed har 

även biblioteket ställts inför nya utmaningar.  Biblioteket är en av de samhällsinstitutioner som i 17

dag tillhandahåller digitaliserade medel och information och eftersom de erbjuder digital service 

och resurser till samhället, menar viss forskning att det även bör vara deras uppdrag att se till att 

användarna har den kunskap som behövs för att kunna vara en del av det digitala samhället.  Det är 18

främst två saker som kännetecknar det digitala samhället och den digitala tidsåldern: spridningen av 

 Van Dijk, Jan A.G.M. 2005. The deepening divide: Inequality in the information society. Sage Publications, s. 1-2.12

 Van Dijk, 2005, s. 2.13

 Van Dijk, 2005, s. 3.14

 Bertot, John Carlo., Jaeger, Paul T., Subramaniam, Mega., Taylor, Natalie Green och Thompson, Kim M. 2014. 15

Digital Literacy and Digital Inclusion. Rowman & Littlefield Publishers, s. 64.

 Ruiu, Maria Laura och Ragnedda, Massimo. 2016. Between digital inclusion and social equality: the role of public 16

libraries in Newcastle upon Tyne. I Library and Information research, s. 70.

 Bertot et al, 2014, s. 14.17

 Ruiu et al, 2016, s. 70.18
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persondatorer och personlig teknik som gör användningen relativt enkel och billig samt den 

internationella utvecklingen och spridningen av internet. Att vara socialt inkluderad och delaktig i 

dagens digitala samhälle kräver digital kompetens och tillgång till information.  Redan när internet 19

först kom, var biblioteken snabba på att anamma det nya verktyget och se till att det blev tillgängligt 

för medborgarna.  Att utbilda invånarna till att kunna behärska internet, har sedan dess blivit en 20

viktig funktion för biblioteket. Internet har spridit sig till nästan alla offentliga bibliotek i USA och 

kanske än viktigare erbjuder drygt tre fjärdedelar av de amerikanska folkbiblioteken gratis internet 

till användarna.  I takt med att den offentliga sektorn alltmer går mot en elektronisk förvaltning – 21

där exempelvis ansökan till barnomsorg sker digitalt eller där medicinska recept skickas över 

internet – har en ny, betydelsefull roll tilldelats biblioteket där de har ansvar för att alla invånare har 

tillgång till och möjlighet att använda den offentliga förvaltningens service och information.  22

Folkbiblioteken är en erkänd samhällsinstitution som många invånare vänder sig till när de behöver 

hjälp med bland annat teknik eller andra ”online-aktiviteter”.  En fråga som kan ställas är om den 23

digitala klyftan kan överbryggas med mobila bibliotekslösningar. Det finns bokbussar i USA som 

har utvecklade tekniklabb utrustade med med datorer, 3D-skrivare, WiFi och annan teknisk 

utrustning. Dessa bussar har för avsikt att nå ungdomar från svaga socioekonomiska områden och 

som inte har tillgång till digitala och tekniska verktyg. Bussarna kör till etablerade mötesplatser, 

som kyrkor och ungdomsgårdar, för att nå ungdomar i sina egna trygga arenor.   24

2.3 Forskning om digitalisering i offentlig förvaltning  
Mycket av den tidigare forskning som finns inom ramen för digital delaktighet handlar oftast om 

vem som har ansvaret för att öka den digitala delaktigheten i samhället, varför det finns ojämlik 

delaktighet och vilka hinder som måste överbryggas för att öka den digitala delaktigheten. 

 Aabø, Svanhild. 2005. The role and value of public libraries in the age of digital technologies. I Journal of 19

Librarianship and Information Science, s. 205.

 Bertot, John Carlo., Jaeger, Paul T och McClure, Charles R. 2011. Public Libraries and the Internet: Roles, 20

Perspectives and Implications. Libraries Unlimited Inc, s. 3.

 Bertot et al, 2009, s. 42.21

 Bertot et al, 2009, s. 39.22

 Bertot et al, 2009, s. 42.23

 Berdik, Chris. 2015. Can ed-tech inequality be solved by roving buses with Wi-Fi and loads of equipment? I The 24

Hechinger Report, 2015-10-31.
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Det finns bland annat en artikel om hur styrningen tycks ha gått till i Sverige vid införandet av en e-

förvaltningsreform som kallades för 24-timmarsmyndigheten.  Där ville man försöka ändra 25

administrationen och styrningen från government till governance – att använda sig av nätverk och 

andra aktörer vid införandet av en e-förvaltning.  Ett problem som beskrivs i artikeln är bland 26

annat att det inte fanns några tvingande styrmedel eller åtgärder vid implementeringen av 24-

timmarsmyndigheten, utan att det snarare handlade om att betona vikten av att använda 

informations- och kommunikationsteknik i arbetet med att modernisera den offentliga 

förvaltningen.  Vid utvärderingen av implementeringen uppvisades stor kritik mot regeringen och 27

statens svaga styrning vid genomförandet av 24-timmarsmyndigheten.  En annan artikel behandlar 28

Danmarks styrning av digital delaktighet där det beslutades att Danmark skulle ha som mål att år 

2015 låta all kontakt med den danska offentliga förvaltningen ske elektroniskt. Detta kan ses som 

att den danska regeringen önskade ett skifte i samhället där det skulle bli pliktbelagt att använda 

datorer. Detta mål gjorde att valfriheten huruvida medborgarna vill använda digitala och tekniska 

verktyg eller ej togs bort och blev i stället tvingande. Detta kan ses ur ett governmentperspektiv, där 

den danska offentliga förvaltningen använde en tvingande styrning för att uppnå sina mål om en e-

förvaltning.  29

2.4 Summering 
Digital delaktighet innebär alltså mer än bara tillgång till teknisk infrastruktur. Mer precist avses de 

sociala och politiska problemen som uppstår när alla inte är digitalt delaktiga i samhället. Det finns 

fortfarande stora skillnader i det digitala samhället – både i tillgången till teknik och i kunskaperna 

om hur verktygen kan användas. Biblioteken har en viktig roll, som ständigt ökar, i frågan om 

digital delaktighet. Biblioteket är den institution i samhället som är öppet för alla, oavsett bakgrund 

och förutsättningar, vilket gör den till en given arena för att lösa problem som detta. Det finns 

bokbussar runt om i världen som har utvecklats till rullande tekniska labb för att kunna överbrygga 

de digitala klyftor som finns. Här utnyttjas samarbete och samverkan med redan etablerade 

 Statskontoret. 2000. The 24/7 Agency: Criteria for 24/7 Agencies in the Networked Public Administration, s. 3.25

 Löfgren, Karl. 2007. The Governance of E-government: A Governance perspective on the Swedish E-government 26

Strategy. I Public Policy and Administration, s. 338.

 Löfgren, 2007, s. 340.27

 Hall, Patrik och Löfgren, Karl. 2006. Politisk styrning i praktiken. Malmö: Liber, s. 151.28

 Jæger, 2012, s. 2-3.29
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mötesplatser i samhället för att möta ungdomarna på deras egna villkor och på trygga, kända platser. 

Den stora frågan ligger också i hur digital delaktighet ska styras för att kunna öka bland invånarna. 

Det finns både exempel där nätverksstyrning har använts för att implementera en e-förvaltning och 

en mer hård och tvingande styrning har tillämpats för att öka den digitala delaktigheten. 
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3. Utvecklingen mot ett digitalt samhälle – bakgrund 

För att förstå hur digital delaktighet skildras på olika nivåer, redogörs här för den digitala 

delaktigheten ur ett globalt och nationellt perspektiv samt vilken typ av insatser som har gjorts för 

att öka den digitala delaktigheten i Europa och Sverige. 

3.1 Den digitala utvecklingen i EU 
Trots att den digitala utvecklingen ständigt ökar så är det fortfarande 60 miljoner människor i 

Europa som aldrig har använt internet – vilket är lite mer än åtta procent av Europas befolkning.   I 30

takt med att samhället ständigt digitaliseras leder detta till en exkludering för många medborgare då 

det behövs digital kompetens för att kunna delta fullt ut i samhället. För att motverka att det digitala 

utanförskapet ökar än mer, har EU antagit en digital agenda som sträcker sig över åren 2010 till 

2020. Agendan togs bland annat fram för att vara en del av EU:s verktyg för att uppnå en hållbar 

ekonomisk utveckling och social digital utveckling i Europa.  För att verkligen klara av att 31

motverka det digitala utanförskapet krävs dock reaktioner och handlingar från EU:s medlemsstater 

– både på nationell och regional nivå. EU:s digitala agenda kan därför ses som en vägledning för 

hur ett land bör prioritera och gå tillväga gällande en ökning av den digitala delaktigheten och 

digitala utvecklingen.  Agendan utgår i från sju betydande hinder i EU:s digitala utveckling, vilka 32

har tagits fram av den europeiska kommissionen tillsammans med externa intressenter och interna 

parlamentariker.  Ett av dessa sju hinder är lack of digital literacy and skills som behandlar just 33

digitalt utanförskap i Europa. I agendan beskrivs vad EU ska göra och när det ska göras, men det tar 

även upp vad EU:s medlemsländer bör göra för att minska det digitala utanförskapet. Åtgärderna är 

bland annat: 

• Att genomföra policyer med fokus på långsiktig e-kompetens och digital delaktighet 

• Att främja relevanta incitament för både små, medelstora och mindre gynnade grupper 

• Att modernisera utbildning och läroplaner genom att integrera dessa med digital teknik  34

 Europeiska kommissionen. 2017. Digital single market.30

 Europeiska kommissionen. 2010. A digital agenda for Europe, s. 3.31

 Europeiska kommissionen, 2010, s. 7.32

 Europeiska kommissionen, 2010, s. 5.33

 Europeiska kommissionen, 2010, s. 27.34
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Att arbeta för en ökad digital delaktighet är viktigt även på europeisk nivå då det kan skapa 

incitament för Europeiska unionens medlemsländer att öka sitt arbete med digital delaktighet. 

3.1.1 Get Online Week 

Det finns en europeisk kampanj som kallas för Get Online Week och som är en årlig kampanjvecka 

som syftar till att öka den digitala delaktigheten och uppmuntra människor till att använda teknik 

och internet. Kampanjveckan anordnas av Telecentre Europe, men har stöd av både företag, statliga 

och icke-statliga organisationer samt andra myndigheter. De som framförallt anordnar aktiviteter 

under denna kampanjvecka är icke-formella utbildningsleverantörer, som till exempel bibliotek och 

studieförbund. Get Online Week har pågått sedan 2010 och har sedan dess nått över 900 000 

européer.  35

3.2 Nationell nivå 
Det kommer en årlig rapport av Internetstiftelsen i Sverige som heter Svenskarna och internet som 

är en studie av svenska folkets internetvanor. Den påvisar statistik för hur svenskarna använder 

internet och hur många det är som använder internet. 2016 års rapport visar att det är drygt sju 

procent av Sveriges befolkning som inte är digitalt delaktiga.   Att öka delaktigheten är ett politiskt 36

aktuellt ämne, men det verkar vara svårstyrt. Tidigare har Sverige haft en smal IT-politik med fokus 

på hårdvara och teknik, till att nu fokusera på digitalisering i bred mening med fokus på människan 

och samhällsutvecklingen.   37

3.2.1 Digital agenda för Sverige  

År 2011 antogs propositionen IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige (dnr 

N2011/342/ITP) som syftar till att samla alla pågående aktiviteter i en sammanhållen strategi för att 

tillvarata på alla möjligheter som digitaliseringen erbjuder.  Sverige måste kunna möta de 38

utmaningar som finns – både på global, nationell, regional och lokal nivå för att kunna nyttja 

digitaliseringens möjligheter genom att ha ett gemensamt mål och en riktning för hur Sverige ska 

 DigiDel, Get Online Week. 35

 Finndahl, 2016, s. 109.36

 Digitaliseringskommissionen. 2016. För digitalisering i tiden, s. 10.37

 Regeringen. 2011. IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, s. 5.38
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lyckas med detta.  Den nationella digitala agendan ska ses och användas som ett verktyg för att 39

samordna de insatser och åtgärder som behöver göras på IT-området. I december 2011 beslutade 

riksdagen i enlighet med förslaget i budgetpropositionen för 2012 att alla tidigare IT-politiska mål 

ska upphävas och ersättas med följande mål: Sverige ska vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter.  40

I den digitala agendans fokusområde lätt och säkert att använda beskrivs den digitala delaktigheten 

och hur den måste öka då alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen 

erbjuder. Den digitala delaktigheten handlar om möjligheten att delta i alla aspekter av samhällslivet 

och att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter som medborgare. Den digitala delaktigheten 

handlar inte, enligt agendan, om att byta ut redan befintliga former av socialt och fysiskt deltagande 

mot digitala medel, utan snarare att alla som vill ska ha möjlighet att kunna vara med i det digitala 

samhället – oavsett personliga förutsättningar som ålder, funktionsnedsättning och kunskapsnivå. 

Det ska heller inte ha någon betydelse om man har andra förutsättningar som kan beskrivas som 

ekonomiska, kulturella eller etniska.  41

I Sveriges nationella digitala agenda beskrivs den digitala delaktigheten och att denna måste öka, 

men det verkar fortfarande vara problematiskt hur detta politikområde ska styras för att kunna lösas. 

I agendan beskrivs det betydelsefulla med frivilliga insatser och de grundläggande kunskaper samt 

färdigheter som går att inhämta i vardagliga sammanhang som till exempel vid besök på bibliotek.  42

3.2.2 Bibliotekslag (2013:801) 

År 2013 lämnade regeringen ett förslag till Sveriges riksdag om en ny bibliotekslag. Riksdagen 

beslutade i enlighet med regeringens förslag och den 1 januari 2014 började den nya bibliotekslagen 

att gälla. Den är ett ramverk för biblioteksverksamheten i Sverige och gäller de offentligt 

finansierade biblioteken.  De paragrafer i bibliotekslagen som är särskilt relevanta för 43

folkbibliotekens verksamhet gällande digitala delaktighet är följande: 

 Regeringen, 2011, s.15.39

 Regeringen, 2011, s. 15.40

 Regeringen, 2011, s. 20.41

 Regeringen, 2011, s. 23.42

 Svensk biblioteksförening. 2015. För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren, s. 3.43
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§2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

§7 Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska 
verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, 
lärande och delaktighet i kulturlivet.  44

Bibliotekslagen är den lag där det explicit står att biblioteken ska arbeta för samhällets ökade 

digitala delaktighet. Biblioteksverksamheten bildar i dag en nationell infrastruktur och en viktig 

samhällsresurs som årligen når drygt 67 miljoner besökare, men trots detta verkar det otydligt vem 

som ansvarar för problemet om den digitala klyftan och i vilken riktning det ska styras för att 

åstadkomma en lösning på problemet.   45

År 2015 tog regeringen beslut om att uppdra åt Kungliga biblioteket att lämna förslag till en 

nationell biblioteksstrategi som ska utgå från de krav som ställs i bibliotekslagen. I september 2016 

föreslog Kungliga biblioteket och utredningen för en nationell biblioteksstrategi ett digitalt 

kompetenslyft genom en bred bibliotekssatsning.  Utredningen pekar på att den digitala 46

utvecklingen accelererar och att det därför krävs en långsiktig och hållbar handlingsplan som 

kontinuerligt utvecklar invånarnas digitala delaktighet. Regeringen föreslås därför satsa 25 miljoner 

kronor årligen under en treårsperiod för att genomföra en bred satsning på digital delaktighet med 

folkbiblioteken som motor.  47

3.2.3 DigiDel2013 

DigiDel2013 var en nationell kampanj i Sverige som startade i början på 2011, med målet att innan 

2014 få ytterligare en halv miljon svenskar att bli digitalt delaktiga, vilket uppnåddes.  Kampanjen 48

drevs av ett nätverk av drygt 100 olika aktörer i Sverige. Kampanjen utgick från följande tanke: 

 Sveriges riksdag. Bibliotekslag (2013:801).44

 DigiDel2013. 2013. Ökad digital delaktighet – Förslag från DigiDel2013, s. 29.45

 Kungliga biblioteket. 2016. Digitalt först med användaren i fokus: Biblioteket ger digitaliseringen ett mänskligt 46

ansikte, s. 1-2.

 Kungliga biblioteket, 2016, s. 9.47

 Finndahl, Olle. 2013. En miljon svenskar vill inte använda internet, s. 22.48
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Digital delaktighet är ett krav för en väl fungerade demokrati. Alla invånare i Sverige ska ha 
möjlighet att vara digitalt delaktiga. Kunskap om hur man gör är viktig för digital delaktighet. 
Användbarhet och tillgänglighet för alla är viktiga faktorer för digital delaktighet. Många kan 
hjälpa många att bli digitalt delaktiga. Digital delaktighet är en angelägenhet för alla i 
samhället.  49

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns det klara argument för en ökad digitalisering; 

tillgängligheten till olika tjänster ökar, underlättas och blir billigare i takt med att allt fler blir 

digitalt delaktiga.  Det främsta argumentet för att samhället ska arbeta med ökad digital delaktighet 50

är det om demokrati. I dag spelar internet och digitala verktyg en stor och viktig roll för människors 

möjlighet att ta del av och påverka samhället de lever i på helt nya sätt. Bland annat kan kontakt 

med myndigheter vara lättare digitalt på grund av många olika språkmöjligheter, men även för 

människor med funktionsnedsättning har internet öppnat nya dörrar och möjligheter.  51

Det görs insatser på både nationell, regional och lokal nivå för att främja användningen av internet 

och för att utveckla den offentliga verksamheten till en modern e-förvaltning. Dock läggs det 

relativt få och små insatser som riktar sig direkt till medborgarna som saknar kunskap eller förmåga 

att använda digitala verktyg och internet.  Ökad digital delaktighet kan minska antalet utsatta 52

grupper och socioekonomiskt delar och i en väl fungerande demokrati förutsätts att medborgarna 

har rimliga förutsättningar för att kunna deltaga, ta del av samhällsinformation och kommunicera 

med olika offentliga verksamheter.  53

Den offentliga förvaltningen gör insatser för att stödja och främja användningen av internet, genom 

bland annat bredbandsutbyggnad och utvecklingen av en modern elektronisk förvaltning. Relativt 

lite av de offentliga medlen har lagts på att öka den digitala delaktigheten. Kampanjen DigiDel2013 

är en av de större folkbildningsinsatserna som har gjorts för att öka den digitala delaktigheten och 

 DigiDel2013, 2013, s. 7.49

 DigiDel2013, 2013, s.10.50

 DigiDel2013, 2013, s. 25.51

 DigiDel2013, 2013, s. 30.52

 DigiDel2013, 2013, s. 30.53
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efter kampanjens slut har arbetet drivits vidare av Digidelnätverket genom bland annat E-

medborgarveckan och Get Online Week.   54

3.2.4 E-medborgarveckan 

E-medborgarveckan är en årlig nationell kampanjvecka som har sitt fokus på e-tjänster. Kampanjen 

syftar till att få fler människor – oavsett språk eller bakgrund – att bli digitalt delaktiga, öka 

användningen och kunskapen om e-tjänster samt skapa en arena för dialog mellan e-

tjänsteutvecklare och användare. År 2015 var drygt 300 olika aktörer med i kampanjen och nådde 

tillsammans mer än 16 000 människor.  55

3.3 Summering 
Både EU och Sverige har digitala agendor att jobba efter – både vad gäller en ökad digitalisering av 

den offentliga förvaltningen men också arbetet för att öka samhällets digitala delaktighet. Två 

kampanjveckor, en europeisk och en nationell, sker årligen i Sverige som enbart syftar till att öka 

medvetenheten om samhällsproblemet och till att öka den digitala delaktigheten. Trots dessa 

kampanjveckor kvarstår ett stort digitalt utanförskap. Mellan år 2011 till 2014 gjordes en nationell 

satsning som hade målet att en halv miljon svenskar skulle bli digitalt delaktiga. Satsningen 

utgjordes av ett nätverk av aktörer på både nationell, regional och lokal nivå. Biblioteken har även 

fått en tydligare roll i arbetet med den digitala delaktigheten. År 2014 började den nya 

bibliotekslagen att gälla vilken har ett tydligt fokus på det demokratiska uppdraget och bibliotekens 

roll som kunskapsförmedlare för informationsteknik. Just nu pågår även en utredning för en 

nationell biblioteksstrategi som ska presenteras i mars 2019. Det förslag som hittills har kommit 

fram är att regeringen borde satsa 25 miljoner kronor årligen under tre år för att främja 

folkbibliotekens arbete med att öka den digitala delaktigheten.   56

 Wiklund, Ann. 2012. Läns- och regionbiblioteken i kampanjen Digidel 2013, en delrapport för det nationella arbetet, 54

perioden januari-december 2012, s. 4.

 DigiDel, eMedborgarveckan.55

 Kungliga biblioteket, 2016, s. 9.56

"15



4. Forskningsdesign och metod 

I följande kapitel redogörs uppsatsens metodologiska utgångspunkter där valen av metod, 

tillvägagångssättet för materialinsamlingen presenteras samt så förs en reflekterande diskussion om 

metodval.   

4.1 Forskningsdesign 
Denna uppsats utgår från en kvalitativ, induktiv studie med observationer och samtalsintervjuer som 

grund för att kunna få svar på studiens frågeställningar. Med en kvalitativ undersökning syftar jag 

till att försöka förstå verkligheten på djupet, utan vidare generaliseringar, där empirin är med och 

skapar nya insikter.  En induktiv studie syftar till att undersökningen är styrd av empiriska 57

observationer och att empirin är det mest väsentliga i denna studie. Vid induktion så har de 

empiriska intrycken, här genom intervjuerna och observationerna, en överordnad roll och strävan 

efter att tillföra ny kunskap är relativt förutsättningslös. Med bakgrund från mina observationer och 

intervjuer kommer jag att dra slutsatser – till skillnad mot en deduktiv ansats där teorierna är 

förutbestämda och föranleder hypoteser.  Jag kommer att beskriva problemet, snarare än att 58

försöka förklara varför problemet är som det är – därför är uppsatsen av beskrivande karaktär. Att 

använda sig av en beskrivande metod handlar om att förenkla, lyfta fram och välja bort.  När en 59

studie använder sig av observationer är det vanligt att sedan komplettera med bland annat 

kvalitativa intervjuer och analys av texter och dokument.  För min del möjliggjorde det politisk-60

etnografiska förhållningssättet – med observationer från bokbussen och projektet – att jag fick en 

större bredd och förståelse i mitt empiriska material än vad jag hade fått om jag bara hade 

genomfört intervjuer. Ett öppet sinne vid etnografiska studier tillåter mångfaldiga tolkningar av 

verkligheten.  Att använda metoder som kompletterar varandra kommer förhoppningsvis att 61

resultera i en djupare analys och att uppsatsens frågeställningar besvaras mer tillförlitligt. I detta 

avsnitt kommer jag därför att beskriva politisk-etnografisk metod, hur uppsatsens 

 Teorell, Jan och Svensson, Torsten. 2007. Att fråga och att svara. Malmö: Liber, s. 11.57

 Esaiasson, Peter., Gilljam, Mikael., Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena. 2012. Metodpraktikan: konsten att 58

studera samhälle, individ och marknad. Norstedts Juridik AB, s. 276.

 Teorell et al, 2007, s. 22.59

 Bryman, Alan. 2015. Samhällsvetenskapliga metoder. Oxford: University Press, s. 344.60

 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj. 2008. Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 61

Studentlitteratur, s. 179.
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samtalsintervjuundersökningar har sett ut och hur det empiriska materialet tillsammans med de 

teoretiska utgångspunkterna har integrerats. 

4.1.1 Politisk etnografi 

Men vad menas egentligen med etnografisk metod? Esaiasson med flera diskuterar i sin bok 

Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad att en etnografisk studie är ett 

”uppmärksamt iakttagande”. Att använda sig av etnografisk metod syftar till att söka kunskap om 

människor och olika sociala kontexter i dess naturliga sammanhang. Betoningen vid etnografi, eller 

observationsstudier som det också kallas, ligger på icke-verbal data – att fokus ligger på det 

studerades handlingar.   62

Politisk etnografi studerar den redan etablerade offentliga makten som finns i samhället, men även 

mer informella maktrelationer som återfinns på olika arenor mellan individer och grupper. Det som 

politisk etnografi kan bidra till som statsvetenskaplig metod är bland annat genom att den möjliggör 

en bred analys av olika typer av maktdynamik och politiska processer – politisk etnografi kan ses 

som ett förhållningssätt till vetenskaplig kunskapsproduktion. Vid en fallstudie hade exempelvis 

fokus inriktats på att undersöka ett par enheter i detalj för att kunna få en djupgående bild av en 

händelse eller process.  Med den politisk-etnografiska metoden kombinerad med samtalsintervjuer 63

och analys av dokument skapas i stället en bredd i denna uppsats då flera metoder används för att 

kunna svara på uppsatsens syfte och frågeställningar. En svårighet vid användningen av politisk-

etnografisk metod är att få tillgång till det empiriska forskningsfältet; för att kunna använda 

politisk-etnografisk metod förutsätts att det finns ett identifierat fält och att forskaren kan få tillgång 

till det – vilket inte var ett problem för mig i och med mitt deltagande i projektet Digital 

mediebuss.  64

Typiskt för metoden är att den utövas genom kortare fältstudier som sedan kompletteras med 

intervjustudier.  Att använda sig av en politisk etnografisk metod möjliggör även för mig som 65

 Bryman, 2015, s. 304.62

 Esaiasson et al, 2012, s. 109.63

 Gustafsson, Maria-Therese och Johannesson, Livia (red.). 2016. Introduktion till politisk etnografi. Malmö: Gleerup, 64

s. 31.

 Gustafsson et al, 2016, s. 19.65
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forskare att lyfta fram problem eller aktörer som sällan tar plats i det offentliga rummet, genom att 

lyfta fram deras tolkningar av vissa processer.  Maria-Therese Gustafsson och Livia Johannesson, 66

författare till boken Introduktion till politisk etnografi framhåller att det finns framförallt två 

kännetecken på politisk etnografi: djup kontextuell förståelse och/eller inifrånperspektiv.  Det som 67

karaktäriserar en kontextuell förståelse är att studiens exakta fokus inte bestäms på förhand 

eftersom då kan viktiga aspekter förloras.  Denna studie kommer att utgå från en kontextuell 68

förståelse, där jag strävar efter att få djupa och nyanserade insikter om det specifika ämnet jag 

studerar. Utmaningen vid användningen av en politisk-etnografisk metod är att hitta en relevant 

koppling mellan det empiriska materialet och uppsatsens teoretiska perspektiv; det är först vid 

interaktionen mellan teori och empiri som de politisk-etnografiska resultaten kan växa fram. 

4.1.2 Val av material 

Studiens empiriska material består bland annat av samtalsintervjuer. Intervjuerna har skett med 

personer – både på regional och lokal nivå – som har god kännedom om det digitaliserade samhället 

och vad för åtgärder som görs för att öka den digitala delaktigheten. Intervjuerna har utgått ifrån 

samtalsintervjuundersökningar, som nämndes ovan, men intervjuerna är även en blandning av 

informant- och respondentkaraktär. För denna studie torde det lämpa sig bäst då de intervjuade 

används både som kritiskt granskade källor som har information om faktiska förhållanden 

(informant), men också som subjektiva objekt som delar med sig av sina tankar och uppfattningar 

(respondent).  Att blanda informant- och respondentundersökning är även till studiens fördel på så 69

vis att man i informantundersökning inte behöver ställa samma frågor till de intervjuade. I denna 

uppsats kommer jag hädanefter att kalla intervjupersonerna för informanter fast jag med detta 

menar både informanter och respondenter. Beroende på vilken yrkesbefattning och roll som 

informanterna har, kommer frågorna att anpassas därefter vilket är fördelaktigt då det kan leda till 

ny kunskap och information.  Man kan därför säga att intervjuerna har varit semistrukturerade då 70

de baseras på en intervjuguide med öppna frågor. Med öppna frågor menas att intervjuguiden kan 

komma att anpassas efter intervjusituationen. Intervjuerna utgick från en intervjuguide som var helt 

 Gustafsson et al, 2016, s. 23.66

 Gustafsson et al, 2016, s. 16.67

 Gustafsson et al, 2016, s. 17.68

 Esaiasson et al, 2012, s. 228.69

 Esaiasson et al, 2012, s. 228.70

"18



fastställd innan intervjutillfället, men under intervjun fanns det dock möjlighet för både informant 

och undersökare att göra sidospår om de upplevdes vara relevanta för ämnet. Intervjuerna 

dokumenterades med hjälp av ljudupptagning och anteckningar. Den andra delen av uppsatsens 

empiriska material består av fältanteckningar som har gjorts i samband med observationer från 

projektet Digital mediebuss. Materialet från projektet är tagna från fyra olika projektmöten, en 

studieresa och fem lördagar under den extrasatsning som gjordes i Norrköping som beskrivs 

ytterligare nedan. 

4.2 Att utforma en digital mediebuss för ökad digital delaktighet 
Projektet Digital mediebuss har letts av en projektledare på regionbiblioteket i Östergötland. De tre 

deltagande kommunerna Linköping, Norrköping och Motala har haft en projektgrupp vid varje 

bibliotek. I Motala har frågan om en ny bokbuss varit uppe på den politiska agendan och även på 

dagordningen för den kommunala budgeten. I Norrköping fanns ett stort intresse gällande digital 

delaktighet, både bland politiker och bland de yrkesverksamma på stadsbiblioteket. I Linköping 

hade man varken tid eller resurser för att satsa i detta projekt. De var enbart med som observatörer, 

men bidrog och deltog på projektmötena. Således är materialet för denna uppsats huvudsakligen 

från de fältstudier som har gjorts i Norrköping och anteckningar från observationer av arbetet inom 

projektgruppen. 

Det har totalt varit åtta stycken projektmöten där idéer på design och utveckling har diskuterats. 

Projektmötena har främst haft sitt fokus på att dela idéer och erfarenheter med varandra, framför allt 

under projektets senare del då både Motala och Norrköpings extrasatsningar under helgerna pågick. 

Vissa projektmöten var mer som workshops då det bland annat hölls föreläsningar om e-förvaltning, 

nationell politik och digital delaktighet. På en av dessa workshops berättade Stefan Holmlid, 

professor i design vid Linköpings universitet, om en designmetod som kallas för 

”kundresekartläggning”.  Här deltog främst bibliotekarier från Motala och Norrköping, där de 71

bidrog genom att kartlägga resor genom sina bibliotek och bokbussar, för att nå ut till särskilda 

målgrupper och potentiella besökare. 

 Holmlid, Stefan. 2009. Participative; co-operative; emancipatory: From participatory design to service design, s. 71

105-106.
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En viktig del i projektet var även en studieresa som gjordes till Sundsvall och Sandviken. Detta var 

en tvådagarsresa med syfte att få ta del av vad dessa två kommuner gör för att öka deras digitala 

delaktighet. Under resan gjordes ett besök till Sundsvalls stadsbibliotek och ett besök i Sandvikens 

kulturhus. Från denna resa finns omfattande fältanteckningar från studiebesöken, de olika 

seminarierna som hölls i bussen på väg till Sundsvall samt reflektioner som har gjorts av de 

deltagande. Dessa anteckningar har också sammanfattats i en kort rapport. Både dessa 

fältanteckningar och rapporten används i den analys som presenteras senare  i uppsatsen. 

4.2.1 Extrasatsning i Norrköping – att ta projektet till en ny nivå 

Norrköpings kommun, som står inför en utmanande socioekonomisk situation, bestämde sig för att 

satsa ytterligare i projektet. Förutom förstudien som bland annat finansieras av Vinnova , så 72

bestämde sig Norrköpings stadsbibliotek genom finansiering av regionbiblioteket att försöka 

använda sin bokbuss på helgerna. För dessa tillfällen var bussen utrustad med moderna tekniska och 

digitala verktyg som Makey Makey, 3D-skrivare samt andra program och hårdvaror för att nå ut till 

barn. Jag har deltagit på Norrköpings bokbuss under fem lördagar under hösten 2016, där två 

lördagar spenderades i stadsdelen Hageby och tre lördagar i stadsdelen Klockaretorpet. Innan 

arbetet med Norrköpings stadsbibliotek och bokbuss startade skrev jag ner följande frågor: 

• 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?  

Dessa frågor användes som grund när jag observerade vad som hände under de fem lördagarna, men 

det fanns även utrymme för andra observationer, tankar och tolkningar av fältet att skriva ner. 

4.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet är ett begrepp som är betydelsefullt i en akademisk studie – att vi empiriskt undersöker det 

som vi på den teoretiska nivån säger att vi ska undersöka.  Validitet innebär ett lågt antal 73

systematiska mätfel  och i studien bör även reliabiliteten vara hög vilket menas att det inte ska 74

 Sveriges innovationsmyndighet.72

 Esaiasson et al, 2012, s. 63.73

 Teorell et al, 2007, s. 27.74
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finnas några slumpmässiga eller systematiska fel – uppsatsen ska vara korrekt utförd.  I och med 75

att denna uppsats bland annat har utgått från ett etnografiskt förhållningssätt där tolkningar har 

gjorts utifrån min bakgrund och mina förståelser så finns det inga rätt eller fel – vilket minskar 

risken till systematiska mätfel eller att uppsatsen inte skulle vara korrekt utförd. Det etnografiska 

förhållningssättet ger mig som forskare direkt tillträde till ett socialt sammanhang där samspel och 

sociala processer kan tolkas och uppfattas direkt.  Denna uppsats använder sig av kontextuell 76

förståelse vilket ger mig som forskare möjlighet att tolka och undersöka på djupet. Det handlar om 

att tolka, förstå och analysera utifrån sina tidigare erfarenheter och sin bakgrund vilket i sin tur leder 

till att validitet gör det svårt att applicera på ett politisk-etnografiskt angreppsätt. I och med att en 

samtalsintervjuundersökning används som metod öppnas möjligheter för diskussion och samtal upp. 

Att använda denna metod gör det mindre sannolikt att feltolka intervjusvaren då det finns potential 

för intressanta resonemang att fördjupas och eventuella feltolkningar kan redas ut. Att använda en 

strikt intervjuteknik med ”stängda” frågor ökar sannolikheten för feltolkning vid informanternas 

svar. Att uppsatsen är av kvalitativ karaktär gör att risken för systematiska fel rätt låg då studien inte 

har några dataenheter att undersöka. Det är större risk att reliabiliteten försvagas om man använder 

sig av den kvantitativa metoden för då samlar man in data eller använder sig av statistiska och/eller 

matematiska beräkningar. 

Det empiriska materialet i denna uppsats kommer att bearbetas med hjälp av ett analysverktyg som 

fångar in väsentliga aspekter av de teoretiska utgångspunkterna. Analysverktyget, som kommer att 

presenteras i nästa kapitel, används sedan som styrinstrument för undersökningen.  Teorin har 77

operationaliserats till en analytisk tabell som sedan kommer att ställas mot det empiriska materialet. 

4.4 Metodreflektion 
Denna uppsats kan sägas ha varit en enfallsstudie där en kommun i Östergötland har undersökts, 

vilket har skapat en teoretisk grundad generalisering snarare än en empirisk sådan eftersom 

uppsatsen enbart har undersökt ett fall. Dock är studiens syfte inte att säga något om kommuner i 

stort utan snarare enbart att belysa Norrköping och Östergötlands arbete med den digitala 

delaktigheten, varför jag har valt de metoder jag har valt. 

 Teorell et al, 2007, s. 34.75

 Repstad, Pål. 2007. Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Studentlitteratur, s. 34.76

 Esaiasson et al, 2012, s. 137.77
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Denna uppsats har bland annat visat på att ekonomiska resurser och socioekonomi spelar roll när 

det gäller digital delaktighet, vilket skapar incitament för att göra en liknande undersökning med 

tydligare fokus på socioekonomi i Norrköping. Motalas stadsbibliotek gjorde en liknande satsning 

som den i Norrköping – att arbeta med bokbussen på lördagar för ökad digital delaktighet. Det hade 

varit intressant att följa båda dessa satsningar, för att sedan jämföra och analysera dess olika utfall. 

Men då båda satsningar gjordes under helger och under samma tidsperiod var detta tyvärr ej möjligt 

att genomföra, men hade jag gjort om studien hade jag gärna sett att en jämförande fallstudie hade 

gjorts mellan dessa två kommuner.  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5. Styrning och styrmedel – teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter, vilka kommer att sedan 

användas som ramverk i uppsatsens analys. 

5.1 Politisk styrning  

De mål och visioner som formuleras i politiska församlingar omvandlas sällan, om någonsin, 
med automatik till åtgärder och resultat. När politiken sagt sitt och beslut är fattade är saken kort 
sagt inte klar. Innan de genomförts och implementerats är de bara ord på papper.  78

Citatet ovan är taget av Evert Vedung som menar på att vägen från beslut till verklighet är lång. Att 

implementera betyder att genomföra, realisera, förverkliga eller att verkställa och syftar på det som 

pågår mellan beslut och resultat. För att implementera politik på alla olika nivåer i samhället krävs 

styrning och styrmedel vilka inverkar på det implementerade och dess process. Styrmedel används 

exempelvis för att statliga auktoriteter ska kunna bibehålla deras makt genom att säkerställa stöd 

och åstadkomma eller förhindra viss samhällsutveckling. De offentliga samhällsinstitutionerna är de 

som får uppdrag av samhället och utför den beslutade politiken – därför kan även de offentliga 

organisationerna ses som ett slags instrument då de riktar sig mot att uppnå vissa politiska mål.  79

Den beslutade politiken har ofta en policydesign som består av ett eller flera mål, vilka instrument 

som ska användas för att nå målen, fastställande av ansvariga myndigheter eller organisationer samt 

fördelning av resurser.  Informations- och kommunikationsteknik är ett relativt nytt politikområde 80

som beslutsfattare och olika policyaktörer fortfarande har svårt att hantera och styra. I både 

policysammanhang och bland gemene man har det kommit att kallas för ”digitalisering”. 

Politikområdet för IT, och digitalisering, utmärker sig genom sin tvärsektoriella karaktär och där 

ansvaret för frågorna pendlar mellan olika departement och myndigheter. Detta politikområde är 

mer än bara den politiska styrningen av teknisk infrastruktur och digitala verktyg – vilket skapar än 

mer incitament för att undersöka hur digitaliseringens olika aspekter faktiskt styrs.  Styrning är 81

 Vedung, Evert. 2016. Implementering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur, s. 13.78

 Christensen, Tom., Lægreid, Per., Roness, Paul G och Røvik, Kjell Arne. 2005. Organisationsteori för offentlig sektor. 79

Stockholm: Liber, s. 32.

 Lehmann Nielsen, Vibeke och Winter, Sören C. 2008. Implementering af politik, Århus: Academia, s. 41.80

 Hall et al, 2006, s. 15-16.81
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något som når ett resultat och på vägen dit används olika metoder för att åstadkomma önskvärda 

effekter. Det kan handla om detaljstyrning av olika myndigheter eller en mer generell styrning där 

riksdag och regering beslutar och formulerar allmänna mål och visioner.  Politisk styrning handlar 82

om att se den praktiska processen – vad som verkligen händer – snarare än en lusläsning av olika 

beslutade styrdokument. Det är viktigt för policyskaparna och de implementerande organen att 

noggrant välja styrmedel, då utfallet av politiken kan bli annorlunda mot vad politiken har tänkt och 

beslutar om ifall fel styrmedel används eller om utformandet av policydesignen är fel vid 

implementeringen. 

5.2 Från government till governance 
När den statliga makten granskas uppifrån och ned kan nya former av interaktiv styrning framhävas 

– särskilt i takt med att nya politikområden introduceras och beroende på vad för politikområde det 

gäller så används olika styrningsformer. Vid sidan av tvingande, hård statlig styrning används 

numer även mjuk styrning genom bland annat bidrag, överenskommelser och handlingsplaner.  83

Dagens samhälle kännetecknas av en komplexitet med skiftande mål och problembilder – vilket i 

allra högsta grad påverkar den offentliga förvaltningen. I dagens forskning sker en diskussion om 

hur samhället bör styras – från government till governance. Det diskuteras huruvida den offentliga 

förvaltningen har gått från en stuprörsbyråkrati och en linjär styrningsmodell till en politik vars 

utformning sker mindre traditionellt via exempelvis nätverk och olika aktörer. Det handlar om att 

beslutsfattare försöker styra ett komplext samhälle med flera olika politiska nivåer med hjälp av 

governance, där gränserna mellan politiska nivåer och privata kontra offentliga aktörer suddas ut.  84

Governance kan ses som en mjuk styrning med mångfald och många aktörer, medan government 

räknas som hård styrning med tvång och staten som aktör.  Utifrån ett governmentperspektiv 85

appliceras ofta styrningen ovanifrån och bestäms utifrån vilken styrning som verkar lämpligast för 

det politikområde som ska implementeras. I governance är nätverkandet mellan aktörer det centrala 

styrmedlet medan i government är det en statlig hierarki och marknaden som är de främsta medlen 

 Hall et al, 2006, s. 17.82

 Hedlund, Gun och Montin, Stig. Governance som interaktiv samhällsstyrning – gammalt eller nytt i forskning och 83

politik. I Hedlund, Gun och Montin, Stig (red.). 2009. Governance på svenska. Stockholm: Santérus Academic Press, s. 
14.

 Hall et al, 2006, s. 86.84

 Åström, Joachim. 2004. Mot en digital demokrati? Teknik, politik och institutionell förändring. Örebro: Trio Tryck 85

AB, s. 31.
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för styrning. Ett antagande i governancebegreppet är att staten är en av många aktörer som kan vara 

med och nätverka – en aktör bland andra aktörer i policyprocessen. Governance handlar om att 

förvaltningen involverar olika nivåer i förvaltningen och olika aktörer utanför den offentliga 

verksamheten i policyprocesser i större utsträckning än tidigare.  Att använda sig av governance-86

arrangemang kan förklaras i att komplexa beslutssystem, likt staten, kan behöva avlastas och andra 

organisationers resurser utnyttjas i stället. Det finns varken tid, pengar eller kompetens att hantera 

de komplexa och flerdimensionella problem som stater står inför – vilket resulterar i att 

decentralisering och delegering blir två vanliga verktyg.  Det handlar även om en ökad effektivitet; 87

styrning via nätverk och partnerskap minskar eventuella konflikter och ökar en effektiv hantering 

med hög grad av kompetens.  Tanken med governance är att politiska beslut implementeras och 88

styrs genom samverkan och interaktion mellan olika aktörer. Dessa aktörer kan vara såväl offentliga 

som privata och kan bestå av både tjänstemän och representanter från organiserade intressen. Den 

gemensamma nämnaren är vissa sammanfallande intressen av att genomföra en viss politik. Pengar 

kan till exempel avsättas från staten eller en kommun för ett utvecklingsprojekt gällande ett visst 

syfte, där det konkreta innehållet i projektet formas av deltagarna själva.  Då använder den 89

överordnade aktören ekonomiska styrmedel för att styra ett politikområde i en viss riktning, men 

själva styrningen formas av governance eftersom innehållet i projektet styrs av projektdeltagarna 

själva. 

5.3 Mjuka och hårda styrmedel 
Styrmedel kan också ses utifrån hårda eller mjuka styrmedel samt metastyrning. Staten använder 

dessa olika typer av styrmedel för att genomföra och implementera deras politiska beslut som 

resulterar i förändring i samhället. Lagar och föreskrifter är den hårdaste formen av styrning då den 

bygger på auktoritär makt från staten och genom lagar skapas både övergripande och detaljerade 

lagar som måste följas – därför ses lagar och föreskrifter som hårda styrmedel. I samtida litteratur 

om politisk styrning har det blivit allt vanligare att tala om metastyrning som en slags benämning på 

olika sätt att främja samarbeten mellan aktörer. Några gemensamma drag är att styrningen är mer 

indirekt än direkt – det sker en styrning av styrningen. Metastyrning handlar bland annat om de 

 Hall et al, 2006, s. 85-86.86

 Hall et al, 2006, s. 90.87

 Hall et al, 2006, s. 92.88

 Löfgren, Karl. 2012. Implementeringsforskning – en kunskapsöversikt, s. 12-13.89
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många strategier som används för att styra de aktörer, individer och organisationer som deltar i 

styrningen.  Det refererar också till statens roll som samordnare där de verkar för att skapa 90

samarbeten mellan offentliga och privata aktörer samt öppna arenor för olika typer av möten. Staten 

har en indirekt roll och de centrala besluten skapar förutsättningar för kommande handlingar och 

implementering snarare än dirigerar dem.  Ett sätt att förstå metastyrning och de självreglerande 91

nätverken ”ovanifrån” är att staten, regionen eller en annan överordnad aktör påverkar och influerar 

nätverken. Exempelvis genom utformning och påverkan av de ramar inom vilka nätverken ska 

agera eller att man direkt är med och skapar nätverken genom att bjuda in och sammanföra de 

aktörer som anses aktuella och relevanta för nätverket.  Utveckling och spridning av kunskap och 92

information är avgörande för politikens utformning och genomförande. Inom detta område har dock 

inte staten en överlägsen roll då det finns många andra aktörer som agerar leverantörer av kunskap 

och information. Kunskapsutveckling och kunskapsspridning som ett politiskt verktyg ses som 

mjuka styrmedel.  Det mjuka styrmedlet information kan uppträda tillsammans med statsbidrag – 93

vilket skulle kunna betraktas som ett ekonomiskt styrmedel. Staten kan till exempel använda 

information för att försöka förändra och implementera, men kompletterar det mjuka styrmedlet med 

bidrag för att underlätta implementeringen av åtgärder. Det kan också uttryckas i ett mjukt 

styrmedel som projektpolitik där medel avsätts för att ett visst projekt ska bedrivas under en viss tid, 

där mål och syfte är att projektet sedan ska integreras i den ordinarie verksamheten.  Valet av 94

styrmedel för implementering ett politiskt beslut är en taktfull uppgift som ofta är mer 

kontroversiellt än själva målsättningen med det politiska beslutet – detta då användningen av 

styrmedlet har omedelbara och synliga konsekvenser.  95

Ofta används de olika styrmedlen tillsammans med varandra för att uppnå ett bättre resultat och på 

ett mer effektivt sätt. Detta kan beskrivas som en ge-och-ta-strategi; staten måste handla på flera 

 Syssner, Josefina. 2015. Visioner som formar platsen – Om visionsdriven styrning i den lokala utvecklingspolitiken. I 90

Geografiska Notiser, s. 42.

 Hertting, Nils. Implementering: perspektiv och mekanismer. I Rothstein, Bo (red.). 2014. Politik som organisation: 91

förvaltningspolitikens grundproblem. Lund: Studentlitteratur, s. 207.

 Löfgren, 2012, s. 12.92
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olika sätt för att uppnå sina mål genom en kombination av stimulerande och repressiva styrmedel.  96

Skillnaden mellan stimulerande och repressiva styrmedel baseras på omfattningen av individers 

frihet att välja  och använda ett visst styrmedel eller inte. 

FIGUR 1. 
STIMULERANDE OCH REPRESSIVA STYRMEDEL
(EFTER VAN DER DOELEN, 2006, S. 133) MODIFIERAD

Dessa grupper av styrmedel delar alla det gemensamma att de tillhör ett ”top down”-perspektiv och 

är avsedda att motivera en aktör till förändring av sina rutiner eller sitt beteende. Det innebär att de 

är formulerade, etablerade, kontrollerade och utvärderas sedan av en auktoritet som jobbar på 

uppdrag av de nationella politiska besluten. De som styrmedlen riktar sig till, oavsett om de är hårda 

eller ekonomiska, kommer att behöva acceptera dem. Ett undantag är de informativa styrmedlen 

som inte kan kontrollera sina mottagare eller deras beteende.  De hårda styrmedlen kan kopplas till 97

regleringar, medan de mjuka styrmedlen kopplas till ekonomiska styrmedel och information.  För 98

att nå en effektiv och legitim implementering krävs ofta en unik blandning av de olika styrmedlen.  99

5.3.1 Regleringar 

Med regleringar menas bland annat föreskrifter och lagar som har beslutats och införts av politiska 

eller administrativa organ där målgruppen måste lyda. En reglering kan ha negativa sanktioner, men 

definieras nödvändigtvis inte utifrån sanktioner utan kan verka som en föreskrift som sådan.    100

Vedung säger: 

Stimulerande styrmedel Repressiva styrmedel

Regleringar Avtal/föreskrift Lag/förbud

Ekonomiska styrmedel Subvention/bidrag Avgift/skatt

Informativa styrmedel Information/argument Varningar

 van der Doelen, Frans C.J. The ”Give-and-Take” Packaging of Policy Instrument: Optimizing Legitimacy and 96
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The defining property of regulation is that the relationship is authoritative, meaning that the 
controlled persons or groups are obligated to act in the way stated by the controllers. In this 
usage then an authoritative rule followed by the threat of negative sanctions is just one type 
of a regulation, authoritative rules not followed by such threats being the other.  101

Regleringar handlar alltså om statens kontroll över dess medborgare, företag och annan offentlig 

förvaltning. Det handlar även om att skapa utrymme för att den offentliga sektorn ska kunna handla 

och intervenera i vissa politikområden.  102

5.3.2 Ekonomiska styrmedel 

Ekonomiska styrmedel handlar om materiella resurser, vilka tillförs eller berövas olika aktörer för 

att kunna vidta en bestämd åtgärd. Till skillnad mot regleringar så tvingar inte de ekonomiska 

styrmedlen aktören att vidta åtgärder, utan de förbehåller rätten för aktören att själv bestämma 

huruvida åtgärder skall tas eller inte. 

The delivery of free medical services and the provision of free medicine are economic 
instruments to the same extent as the disbursement of child allowances in cash is.  103

Poängen med ekonomiska styrmedel är att de varken förbjuder eller påbjuder handlingar, utan 

snarare gör dem dyrare eller billigare.  Det kan handla om pengar, tid, ansträngningar eller andra 104

värdefulla incitament för att fullfölja vissa åtgärder.  105

5.3.3 Informativa styrmedel 

Med informativa styrmedel avses försök till påverkan genom övertygelse eller faktaupplysning, 

vilka har som mål att verka som kunskapsöverförande. Mottagare av statlig information är inte 

tvingade att handla på det sätt som rekommenderas i informationen – de är fria att följa eller strunta 

i rekommendationerna – vilket då skiljer sig mot regleringar. Vedung uttrycker sig som följande: 

 Vedung, 2006, s. 31.101
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However, government neither materially rewards people who take the actions, not materially 
deprives people who do not do anything. The only thing offered are data, facts, knowledge, 
arguments and moral appeals.  106

Från de ekonomiska styrmedlen skiljer sig de informativa på det sätt att inga materiella resurser är 

involverade – det som erbjuds är argument, information och kunskapsspridning.  107

5.4 Operationalisering – politisk styrning för ökad digital delaktighet 
Vilken styrning och vilka styrmedel används i arbetet med en ökad digital delaktighet och varför 

behöver detta politikområde styras? För att kunna skildra vilken typ av styrning och vilka styrmedel 

som används mest frekvent i arbetet med att öka den digitala delaktigheten används i denna uppsats 

teorier om styrmedel och styrning. För att kunna förstå vad de teoretiska begreppen betyder måste 

de operationaliseras – att definiera vad begreppen egentligen betyder för att kunna göra dem 

mätbara.  Nedan presenteras en operationalisering av teoretiska utgångspunkterna till en analytisk 108

tabell som kommer att användas i avsikt att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Detta 

verktyg utgör grunden för uppsatsens analys i kapitel sju. Tabellen är ett sätt att kategorisera 

styrmedel och är modifierad för att passa denna uppsats bättre, detta efter de teoretiska 

utgångspunkterna. Tabellen består av olika kriterier angående vad styrmedlen/styrningen måste ha 

inslag av för att kunna betraktas som ett visst styrmedel eller en viss styrning, vilken karaktär 

styrmedlet/styrningen har och vilka styrningsstrategier som används inom respektive styrmedel/

styrning.  
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FIGUR 2. 
ANALYSVERKTYG
(EFTER SÖDERHOLM OCH WIHLBORG, 2014, S. 458) MODIFIERAD

Denna tabell har använts som ett analysverktyg på det sätt att det empiriska materialet har satts mot 

tabellens innehåll. De kriterier som är beskrivet för varje styrmedel har jämförts med de åtgärder 

som empirin har visat görs i Östergötland, Norrköping och projektet Digital mediebuss.  

Typ av styrmedel/
styrning

Kriterier på innehåll Styrmedlets karaktär Styrningsstrategier

Informativa styrmedel Information, argument 
och övertygelse

Mjuka styrmedel, 
governance

Att sprida kunskap och 
argument samt främja 
utveckling av ny teknik. 
Frivilliga instrument.

Ekonomiska styrmedel Ekonomiska bidrag Mjuka styrmedel, 
governance

Att ta ut avgifter eller ge 
ekonomiska bidrag.

Regleringar Lagar och föreskrifter Hårda styrmedel, 
government

Att införa styrande lagar 
gentemot kommun, region 
och andra aktörer. 
Obligatoriska instrument.

Metastyrning Samverkan och 
samarbeten

Metastyrning, 
governance

Att forma arenor 
samverkan. Överordnad 
aktör kan påverka 
samarbete genom att styra 
dess ramar.

Governancestyrning Nätverk och olika 
aktörer

Governance Att skapa nätverk med 
olika aktörer, både privata 
och offentliga.
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6. ”Det finns behov, så det måste finnas lösningar!”  

I den här delen av uppsatsen kommer det empiriska material som har samlats in att presenteras. 

Det empiriska materialet utgår från styrande dokument, observationer i projektet ”Digital 

mediebuss” samt från fem stycken olika intervjuer på både regional och lokal nivå. 

6.1 Region Östergötland 
Region Östergötland består av 13 stycken kommuner och har ett ungefärligt invånarantal på 440 

000 människor. Regionen är en politiskt styrd organisation där Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 

Liberalerna och Centerpartiet utgör majoritet i mandatperioden 2014 till 2018 – vilka är med och 

bestämmer vilka satsningar som ska göras i regionen.  Regionens övergripande uppdrag är att 109

erbjuda dess invånare bra hälso- och sjukvård samt föra en långsiktig och hållbar utveckling inom 

bland annat samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, folkbildning och folkhälsa.  Skiljelinjerna 110

mellan regionen som verksamhet och de politiskt valdas uppgifter ska vara tydliga. Det är politikens 

ansvar att besluta om mål och visioner, fördela regionens resurser samt följa upp resultat i 

förhållande till de beslutade målen. Regionen ska sedan genomföra insatser för att uppnå de 

politiskt beslutade målen vilket innebär att verksamhetens styrning tar sin utgångspunkt i de 

politiskt beslutade målen.  Region Östergötlands styrs utifrån fem olika perspektiv, där samhälle 111

och medborgare är de två överordnade perspektiven som syftar till att Östergötlands 

utvecklingsförutsättningar tas tillvara på och att befolkningens behov ska tillgodoses.    112

  

6.1.1 Regionala utvecklingsprogrammet  

I maj 2012 antog Regionförbundet Östsams fullmäktige ett regionalt utvecklingsprogram för 

Östergötland (RUP) som är en samlad strategi för regionens utvecklingsarbete fram till 2030.  113

Utvecklingsprogrammet ska vara vägledande för regionens alla kommuner, landsting, statliga 

myndigheter, näringslivet och det civila samhället.  Avsikten med utvecklingsprogrammet är att 114

 Region Östergötland. Välkommen till Region Östergötland.  109

 Region Östergötland. 2016. Reglemente för Region Östergötland, s. 4.110

 Region Östergötland, 2016, s. 6.111

 Region Östergötland, 2016, s. 7.112

 Region Östergötland. 2012. Regionalt utvecklingsprogram > 2030 för Östergötland, s. 2.113

 Region Östergötland, 2012, s. 2.114
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beskriva regionens strategier för en eftersträvad samhällsutveckling vilket görs genom att sätta upp 

tre stycken mål som utgår från var och en av de tre hållbarhetsdimensionerna: ekonomisk, 

miljömässig och social utveckling. Det första målet handlar om social utveckling och lyder som 

följande: 

Regionens invånare ska ha goda förutsättningar att i alla livsskeden och i alla livsroller tillvarata 
sina förmågor och forma sina liv, samt delta i samhällets omvandling. Detta gäller utbildning, 
arbete, fritid, social samvaro, boendemiljöer, levnadsvanor, kulturaktiviteter, m.m., för alla 
människor, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.   115

I utvecklingsprogrammet beskrivs det digitala utanförskapet som ett problem, då dagens digitala 

informationshantering har skapat stora möjligheter för samhället, men det finns fortfarande grupper 

i samhället som står utanför denna förändring.  Informationsteknik skapar nya förutsättningar för 116

delaktighet och decentralisering. Mer information och fler tjänster till det civila samhället 

produceras digitalt och allt fler människor utnyttjar de möjligheter som informationstekniken 

innebär. Dock innebär utvecklingen av IT även en social exkludering för de som inte har tagit sig 

förbi den digitala klyfta som råder. Utvecklingsprogrammet framhåller att bibliotek och 

folkbildningsorganisationer är viktiga för att minska den digitala klyfta som finns genom att bland 

annat kunna erbjuda samhällsservice.  Genom den digitala revolution som dagens samhälle 117

upplever krävs det att se till att alla är delaktiga i den digitala utvecklingen och att de gamla 

verktygen och arenorna integreras tillsammans med de nya.   118

6.1.2 Regional digital agenda 

I samband med att den nationella digitala agendan IT i människans tjänst – en digital agenda för 

Sverige lanserades, besökte Anna-Karin Hatt  Östergötland för ett rundabordssamtal avseende den 119

nationella digitala agendan som ledde till att Regionförbundet Östsam, Landstinget i Östergötland 

och Länsstyrelsen i Östergötland undertecknade en avsiktsförklaring som bland annat innehåller att 

 Region Östergötland, 2012, s. 6.115

 Region Östergötland, 2012, s. 23.116

 Region Östergötland, 2012, s. 37.117

 Region Östergötland, 2012, s. 52.118

 IT- och energiminister under åren 2011-2014.119
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Östergötland delar målet om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter.  Det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland tillsammans med den 120

nationella och europeiska digitala agendan är de bakomliggande strategierna för Östergötlands 

digitala agenda.  Den regionala digitala agendan har inga egna specifika mål då syftet med 121

agendan är att bidra till att de mål som beskrivs i regionens utvecklingsprogram förverkligas.  Den 122

regionala digitala agendan har dock fem fokusområden varav ett är Digital kompetens och 

delaktighet. Fokusområdet trycker på att det framför allt är två utmaningar som samhället behöver 

hantera: tillgång av nödvändig IT-utrustning och digitala läromedel samt ökad användning av 

digitaliseringens möjligheter i undervisningen. Att redan vid tidig ålder väcka barn och ungdomars 

digitala intresse och användning av digitala hjälpmedel kommer att underlätta för barn i framtiden 

då vårt digitala samhälle ständigt utvecklas.  Fokusområdet för digital delaktighet har tre stycken 123

prioriterade insatser under perioden 2014-2016:  124

• Öka den digitala kompetensen och delaktigheten hos regionens invånare där nyanländas behov 

särskilt ska beaktas. 

• Öka användningen av digitala läromedel på lektioner och i de uppgifter som elever tilldelas. 

• Utveckla arbetssätt inom offentlig sektor för att skapa lärande organisationer och en kultur som 

bidrar till kontinuerlig utveckling av medarbetarnas digitala kompetens. 

6.2 Digital delaktighet på regional nivå 
Region Östergötland jobbar med digitalisering på många olika sätt, bland annat i deras strategiska 

ägarberedning. I den strategiska ägarberedningen lyfts frågor om IT, e-hälsa samt digitalisering och 

utifrån det uppdraget, i den strategiska ägarberedningen, jobbar regionen med digital delaktighet 

och är signatär tillsammans med länsstyrelsen för den regionala digitala agendan.  Regionens 125

kommunikationsenhet och regionbiblioteket samverkar i frågorna om digital delaktighet vilket är en 

nödvändighet då just ämnet digital delaktighet sträcker sig över flera sakområden och rör olika 

förvaltningsområden. Som politiker försöker informanten i sin roll även att påverka sina företrädare 

 Region Östergötland. 2013. Digital agenda för Östergötland 2014 > 2020, s. 4.120
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på nationell nivå att lyfta dessa frågor; påtala det digitala utanförskapet och vikten av att belysa 

relevansen i att arbeta med en ökad digital delaktighet. Biblioteken har i dag ett uppdrag att bistå i 

rollen som utbildare i digital delaktighet och denna roll blir bara större och större, men resurserna 

följer sällan med.  126

6.2.1 Kompetensutveckling och information för en ökad digital delaktighet 

Regionbiblioteket i Östergötland jobbar på uppdrag av länets 13 kommuner och i enlighet med 

bibliotekslagen ska varje kommun ha minst ett folkbibliotek.  Regionbiblioteket stödjer 127

folkbiblioteken i deras arbete med digital delaktighet genom bland annat kompetensutveckling och i 

olika projekt om digital delaktighet. Utvecklingsledaren för digital kompetens på regionbiblioteket 

sitter med i gruppen för den regionala digitala agendan där denne särskilt har sitt fokus på 

användarperspektivet. Det innebär att styrningen av digitaliseringen ligger på att kunna använda de 

digitala tjänsterna – inte hur man utvecklar eller skapar dem. Regionbiblioteket var en av 

Östergötlands initiativtagare till att regionen skulle arbeta med en ökad digital delaktighet och att 

detta fördes in på den regionala digitala agendan.  Under 2016 har det tillkommit ett förslag på en 128

handlingsplan som ska verka som ett komplement till den regionala digitala agendan och som 

vägledning i arbetet med att prioritera, planera, genomföra och samordna insatser som ligger inom 

ramen för arbetet med den regionala digitala agendan.  I denna handlingsplan står det bland annat 129

att regionbiblioteket i Östergötland ska ha ett större ansvar för de kampanjveckor som finns som 

handlar om digital delaktighet – Get Online Week och E-medborgarveckan. De ska utforska och 

utveckla konceptet ”digitala servicecenter” samt ta fram en modell för ”teach the teacher”-konceptet 

där det går ut på att föra arbetet, om exempelvis digital delaktighet, vidare på sin arbetsplats.  130

Regionbiblioteket har applicerat siffrorna från den årliga rapporten Svenskarna och internet till 

Östergötlands egna vilket betyder att det är drygt 40 000 personer i Östergötland som inte ses som 

digitalt delaktiga. Denna siffra är dock lågt räknad, eftersom att i den nationella rapporten 

Svenskarna och internet uteblir de som är nyanlända:  131
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Detta är ett faktum. […] Ska jag beställa något via kommunen, säg en tjänst, så gör jag det via 
en digital blankett. Mycket av informationen är digital. […] och det här skapar en klyfta, vilket 
jag tycker att vi som politiker har ett ansvar för att belysa och hitta strategier för att överbrygga. 
Digital delaktighet är en förutsättning för att vara samhällsmedborgare och det är en mänsklig 
rättighet.  132

Arbetet med digital delaktighet från regionbibliotekets håll har pågått sedan mitten av 2000-talet 

och i början var det främst arbete i olika projekt om digital delaktighet som styrde verksamheten. År 

2011 startade en nationell kampanj som hette DigiDel som regionbiblioteket i Östergötland valde att 

vara med i. Östergötlands mål med arbetet var att få 10 000 fler personer digitalt delaktiga under 

perioden 2011-06-01 till 2014-05-31.  Alla folkbibliotek i regionen hade aktiviteter under 133

kampanjen bestående av enskilda handledningar, gruppaktiviteter och olika kurser med fokus på 

digital delaktighet. Förutom detta har folkbiblioteken tillsammans med ett par olika studieförbund 

också anordnat gratis studiecirklar i att lära sig grunderna i hur man använder en dator. Den 

utvärdering som gjordes efter kampanjen visade att i Östergötland kostade det 137 kronor för att få 

en person digitalt delaktig. Utvärderingen visade också på att när bibliotekets projektpengar i denna 

kampanj tog slut, var det svårt att få till olika aktiviteter.  Regionbiblioteket trycker också på att 134

när aktiviteter som dessa börjar kosta för medborgarna, är det allt svårare att få deltagare till 

aktiviteterna.   135

När det började att bli populärt med iPads gjorde regionbiblioteket en satsning som handlade om att 

kompetensutveckla regionens folkbibliotekarier i hur man använder iPads och vad de går att 

använda till. Detta för att iPads är ett smidigt verktyg att använda i bibliotekens verksamhet, både 

internt och externt. Många av regionbiblioteks arbetsuppgifter när det gäller digital delaktighet 

handlar oftast även om kompetensutveckling då det ständigt kommer ny teknik och digitala verktyg 

som bibliotekarierna bör behärska för att kunna lära ut och därmed bidra till ett mer digitalt 

delaktigt samhälle.  Regionens samhällsorientering för nyanlända i Östergötland ligger också på 136

regionbiblioteket, vilka har satsat extra pengar på att de som står längst bort – både i språk och 
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samhälle – ska kunna använda internet och e-tjänster på deras modersmål. Vanligtvis ingår det 75 

timmar samhällsorientering, varav tolv av dessa går till introduktion av internet och digitala tjänster. 

Under hösten 2016 satsade regionbiblioteket extra på nyanlända och att öka deras digitala 

delaktighet genom att genomföra sju extra kurser – om totalt 30 timmar – för att öka de nyanländas 

kompetens i digital teknik och internet.  Regionbiblioteket arbetar även utefter ett begrepp som 137

kallas för medie- och informationskunnighet (MIK) som bland annat handlar om att medborgarna 

ska kunna förstå mediernas roll, att kritiskt kunna granska deras innehåll och att kunna fatta 

välgrundade beslut som både användare och producent av information och medieinnehåll.  Utifrån 138

folkbiblioteken själva har det visat sig att regionens folkbibliotek saknar kunskap om hur de ska 

arbeta utifrån detta begrepp, vilket har lett till att regionbiblioteket fått i uppdrag av regionens 

bibliotekschefer att ta fram en strategi för hur folkbiblioteken ska arbeta med medie- och 

informationskunnighet. När strategin är klar kommer regionbiblioteket att hålla utbildningar för 

folkbiblioteken i hur de kan använda medie- och informationskunnighet i sitt arbete på biblioteket 

för att öka den digitala delaktigheten. Utvecklingsledaren för digital delaktighet uttryckte sig så här: 

För personalen på biblioteken handlar det om att förstå sin egna roll angående digital 
delaktighet och medie- och informationskunnighet i samhället. Det handlar om att förstå att det 
här är en demokratifråga.  139

Många tror fortfarande att biblioteket bara är en institution för utlåning av böcker, men så är inte 

fallet. Många bibliotekarier får ständigt frågor om digitala och tekniska verktyg, e-hälsa, olika 

kommunala tjänster – det är många som förstår att på biblioteket går det att inhämta kunskap.  140

6.2.2 Ett svårstyrt område  

När den nya bibliotekslagen (2013:801) började att gälla förstärktes folkbibliotekens och 

regionbibliotekets roll i deras arbete med digital delaktighet. Från regionalt håll har politikerna fått 

upp ögonen för detta område och hur viktigt det är att arbeta med detta, då ett användarperspektiv 

har förts in i den regionala digitala agendan och att regionbiblioteket har fått mer pengar från region 
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Östergötland för att arbeta med ökad digital delaktighet.  Men frågan i sig är ännu inte uppe 141

konkret på den politiska agendan.  Att biblioteket är en viktig arena där ökad digital delaktighet 142

ska genomsyra deras vardagliga verksamhet är viktigt, men arbetet med detta kräver resurser och 

pengar: 

Det som saknas är mandat från nationell nivå. Det finns en bibliotekslag där det står att alla 
kommuner ska ha minst ett folkbibliotek och att biblioteken ska arbeta med ökad digital 
delaktighet. Man måste titta på vad för arenor som finns och inte försöka uppfinna hjulet en 
gång till. […] För får man mandat från nationellt håll, då får man även resurserna.  143

Anledningen till varför det kan vara svårt att styra digital delaktighet och implementera nationell 

lagstiftning samt nationella, regionala och lokala policyer kan bland annat bero på stor okunskap. 

Arbetet med digital delaktighet kräver politiska beslut, men när politikerna inte vet om att det är ett 

existerande problem kan det vara svårt att få mandat och resurser för att arbeta med digital 

delaktighet. Digital delaktighet är även ett komplext område på grund av att uppmärksamheten av 

ämnet beror helt på vilken omgivning man kommer ifrån – om man redan är digitalt delaktig är 

sannolikheten liten att man ser det som ett problem. I arbetet med den regionala digitala agendan 

uppkommer ständigt frågor om vad som ska prioriteras, vilket fokus agendan ska ha och vem som 

ska betala. Det är en ekonomisk fråga som ska prioriteras både i regionen och dess kommuner vilket 

gör att frågan om digital delaktighet ständigt konkurrerar med andra kommunala frågor: 

[…] Det finns vissa saker i en kommun som är lagstadgade som vård, skola och omsorg. Så 
kommer jag och säger att ni måste jobba med att få folk att bli digitalt delaktiga och prioritera 
arbetet med digital delaktighet. Då måste ju kommunerna se ”What’s in it for us”. Vad tjänar vi 
på om vi till exempel gör ett digitalt servicecenter, vad tjänar vi på det om vi sitter på miljö- och 
bygg att vi hjälper till att utbildar folk. Det är så man måste försöka arbeta – att göra 
kopplingar.  144

Kommunerna måste göra ständiga prioriteringar bland många andra frågor vilket gör det viktigt att 

kunna visa på vad för praktiskt utfall kommunen får om de satsar på arbetet med digital delaktighet. 
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Ur vissa aspekter sparar kommunen pengar på ifall alla invånare skulle vara digitalt delaktiga. Med 

invånare som behärskar det digitala kan en hög grad av digital delaktighet leda till mer delaktiga 

invånare som kan vara med och påverka i en kommun vilket då kan leda till en ökad demokrati.  145

Digital delaktighet är ett ämne som löper över flera olika sakområden vilket även gör det svårt att 

peka ut vem eller vilka som är ansvariga. Svårigheter ligger också i att det inte finns något fast 

beslut om hur ansvaret förhåller sig mellan de fyra olika beslutsnivåerna: EU, nationell, regional 

och lokal nivå: 

Vad är egentligen EU:s roll? Vad är regeringen eller statens roll? Regionens roll och 
kommunernas roll? Då tänker jag utifrån den offentliga sektorn – vad vi erbjuder och på vilket 
sätt vi ska erbjuda är inte riktigt klart.  146

En informant spekulerar i varför ämnet är svårstyrt och inte särskilt aktuellt på den politiska 

agendan: 

Sen tror jag också generellt att […] frågor om demokrati, delaktighet, vikten av att ha 
mötesplatser, att mötas över generationer, över olika kulturer – det har, tycker jag, en väldigt låg 
status. Det borde ligga högst upp på agendan, men det gör det inte.  147

Ämnet om digital delaktighet – i sin klara och färdiga kontext – inte finns med på den politiska 

agendan, talas det däremot om digital delaktighet i andra olika sakområden. Trafik- och 

samhällsplaneringsnämnden i region Östergötland ansvarar bland annat för bredbandsutbyggnad 

och i kontexten om bredband diskuteras även hur man ska få så många som möjligt att kunna nyttja 

digitaliseringen och infrastrukturen för digital delaktighet, men man sätter inte rubriken digital 

delaktighet. Arbetet med digital delaktighet finns där – men gömmer sig bakom andra frågor. I 

arbetet med regional utveckling, till exempel, är ett av målen i region Östergötland att digitalisera 

kulturen – att låta kulturen komma närmre det digitala. Det handlar om att låta de som till exempel 

inte har tillräckligt med socioekonomiska förutsättningar kunna ta del av kulturutbudet digitalt, 

både för lärande och delaktighet, men även där tycks rubriken om digital delaktighet saknas.  148
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6.2.3 En fråga om demokrati och inkludering 

Regionbiblioteket i Östergötland menar att arbetet med digital delaktighet är viktigt därför att det 

handlar om demokrati. Grundstenen i arbetet med digital delaktighet är att jobba för att alla ska 

kunna få och deltaga i de verktyg som finns för att kunna vara delaktiga i dagens digitaliserade 

samhälle.  En av informanterna uttryckte sig så här: 149

Jag kom i kontakt med begreppet digital delaktighet utav en slump mer eller mindre. […] Det 
var ett möte på Sveriges Kommuner och Landsting angående digital delaktighet och jag var inte 
riktigt säker på vad det innebar. […] Jag förstod sedan vikten av att jobba med digital 
delaktighet för det är en demokratifråga.  150

Nedanstående citat syftade till att visa på bibliotekens demokratiska uppdrag – att biblioteken 

bygger på demokrati – och deras roll som en mötesplats i samhället: 

Det var en som sa så här […] att är jag arbetslös så kan jag få en kurs genom 
Arbetsförmedlingen, är jag sjukskriven kanske jag kan få från Försäkringskassan men när jag 
går till biblioteket för att lära mig – så går jag dit för att det bara är jag. Jag behöver inte ha 
någon stämpel på mig.  151

Eftersom att det inte finns så många öppna offentliga mötesplatser – framför allt inte i mindre 

kommuner – blir det naturligt att gå till biblioteket. Genom bibliotekets roll som en offentlig 

mötesplats framhävdes även behoven av att arbeta med att öka samhällets digitala delaktighet och 

att biblioteket måste jobba mer med dessa frågor. En ständig diskussion som har förts om arbetet 

med digital delaktighet ur ett biblioteksperspektiv är det väsentliga i att samverka med andra aktörer 

– biblioteket ska inte kunna allt utan de ska vara en mötesplats som upprätthåller demokrati.  152

Biblioteket låter olika nationaliteter och samhällsklasser möta varandra – under ett och samma tak: 
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Biblioteken har en särställning i dagens samhälle. En särställning som jag tycker att vi verkligen 
borde slå vakt om. […] Det blir också naturligt att det är där du ställer frågor kring, inte bara hur 
jag stänger av eller sätter på en dator, utan också ”Hur fungerar den här betaltjänsten?”  153

Biblioteken möter många olika grupper som inte är digitalt delaktiga – allt från småbarn till äldre – 

och det har visat sig tydligt att ekonomiska resurser spelar stor roll i huruvida man är digitalt 

inkluderad eller inte. Med mer ekonomiska resurser är det troligare att det finns datorer eller iPads 

hemma vilket gör att det blir lättare att vara digitalt delaktig i samhället. Men det är också viktigt att 

intresse finns och vad för omgivning man befinner sig i för att få och kunna skaffa sig kunskap. Att 

lära sig det digitala är numer lika viktigt – för att kunna vara inkluderad i samhället – som att räkna, 

läsa och skriva.  Det är viktigt att belysa och lyfta när det gäller digital delaktighet – för att inte 154

skapa förutfattade meningar – att det inte bara är socioekonomiskt utsatta grupper eller nyanlända 

som är utanför den digitala delaktigheten, utan det är även de med hög socioekonomisk status som 

kan stå utanför det digitala samhället. Men en av de viktigare och kanske svårare frågan att ställa är 

vem som ansvarar för att öka den digitala delaktigheten? Är det en myndighetsfråga, 

demokratifråga, digitaliseringsfråga eller kanske en fråga om folkhälsa? I politiken är det inte 

definierat, vilket då kan skapa svårigheter i försöken om att styra frågan om digital delaktighet: 

Jag själv är nog mest benägen att tänka på att det borde ligga under begreppet demokrati. […] 
Jag kan inte riktigt se folk i ögonen om jag hela tiden ska driva på en digital utveckling och på 
något sätt – medvetet eller omedvetet – låta en grupp inte riktigt vara med. Det är inte så himla 
demokratiskt egentligen.  155

6.3 Norrköpings kommun 
Norrköping är den andra största kommunen i Östergötland med ett invånarantal på drygt 138 000 

personer.  Norrköpings kommun är en politiskt styrd organisation med Socialdemokraterna, 156

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i majoritet under mandatperioden 2014 till 

2018.  De förtroendevalda företräder medborgarna och fattar beslut om hur kommunens resurser 157
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ska fördelas, olika mål, inriktningar och kvalitet. När politiken väl har tagit beslut om kommunens 

mål och visioner är det tjänstemannaorganisationen ute i förvaltningarna som har ansvaret att 

genomföra politiken till realitet. Förvaltningarna bedriver sin verksamhet självständigt enligt de 

uppdragsplaner och ekonomiska fördelningar som finns inom varje nämnd – och därmed 

förvaltning.  158

6.3.1 Styrande dokument 

Den 26:e januari 2015 beslutade kommunfullmäktige att anta Målområden, övergripande mål och 

måluppfyllelse 2015-2018, vilket är ett dokument med tre målområden och 21 stycken övergripande 

mål med måluppfyllelse. Dessa övergripande mål uttrycker de politiska prioriteringarna för 

mandatperioden 2014-2018. Det är dessa mål som bland annat styr de olika nämndernas 

verksamheter.   159

Norrköpings kultur- och fritidsnämnds uppdragsplan för 2016 innehåller mål, fokusområden och 

övergripande uppdrag för verksamhetsåret 2016. I uppdragsplanen beskrivs även de 

planeringsförutsättningar som finns för arbetet med kultur och fritid. De enda lagar som styr kultur- 

och fritidsnämndens verksamhet är bibliotekslagen och miljöbalken, vilket gör att nämnden styrs 

utefter vad som händer i omvärlden och hur verksamheterna bör utvecklas för att skapa en 

meningsfull fritid och ökad folkhälsa hos medborgarna. Två stycken aspekter som särskilt ska 

beaktas är den demografiska och demokratiska aspekten. Norrköpings kommun växer ständigt 

genom en ökad befolkningstillväxt och det leder till en ökad efterfrågan av kultur- och 

fritidsnämndens verksamheter. Särskilt viktigt är nämndens verksamheter vid frågan om integration 

av nyanlända och mottagandet av flyktingar. Att alla medborgare, oavsett bakgrund, ska kunna ha 

och få tillgång till information är en viktig del i vårt demokratiska samhälle. Därför krävs att 

biblioteken utvecklar sina tjänster genom en ökad tillgänglighet – fysiskt och digitalt – för att kunna 

tillgodose detta. Biblioteket ska verka som samhällets öppna och neutrala arena där alla är 

välkomna för bland annat kunskapsinhämtning.   160

 Norrköpings kommun, 2017, s. 3.158
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De fokusområden som kultur- och fritidsnämnden ska jobba utefter är jämställdhet, jämlikhet, 

tillgänglighet och folkhälsa. Dessa fyra fokusområden ska genomsyra samtliga verksamheter och 

mål i uppdragsplanen. Kultur- och fritidsnämnden har även sex stycken övergripande uppdrag som 

alla aktörer under kultur- och fritidskontoret ska arbeta efter:  161

• Erbjuda alla barn och unga möjlighet att utvecklas och att delta i verksamheten oavsett mentala, 

fysiska, kulturella, sociala, geografiska eller ekonomiska förutsättningar 

• Låta deltagarna vara delaktiga i den demokratiska processen genom att påverka och utforma 

verksamheterna 

• Bedriva verksamhet i hela kommunen 

• Verka för kunskapsuppbyggnad, kunskapsutveckling, forskning och folkbildning 

• Vara en del av Norrköpings attraktivitet hos invånare och besökare samt bidra till möten 

• Samverka med andra kommunala verksamheter och det omgivande samhället samt regionalt  

I uppdragsplanen, mål 11 och 12, står det bland annat att stadsbiblioteket – tillsammans med 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 162

kommunfullmäktiges följande mål:  163

•  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. 

Den 14 december 2016 antogs Kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan 2017 som avser mål för 

verksamhetsåret 2017. I uppdragsplanen för 2017, mål 4, ska stadsbiblioteket kännetecknas av hög 

tillgänglighet och vara en betydelsefull demokratiarena. Stadsbiblioteket ska arbeta för att 

biblioteket ska verka som en mötesplats och för en ökad verksamhet i socioekonomiskt utsatta 
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områden.  Detta mål i kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan är kopplat till 164

kommunfullmäktiges mål:  165

• Det ska i alla lägen vara både snabbt och enkelt för människor och företag att ta och få kontakt 

med kommunen. 

Den 29 februari 2016 beslutade kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för Norrköpings 

kommun 2015-2018, vilken avser folkbiblioteken och skolbiblioteken i Norrköpings kommun och 

verkar som ett övergripande, styrande dokument.  I biblioteksplanen står det bland annat att 166

stadsbiblioteket ska verka som en mötesplats som är öppen för alla – oavsett förutsättningar – och 

att de ska tillhandahålla fri och jämlik information för att underlätta den demokratiska processen för 

invånarna. I planen står det att stadsbiblioteket ska vara en aktör som arbetar aktivt för att öka den 

digitala delaktigheten och för att motverka den digitala klyftan.  Biblioteken ska även verka som  167

mötesplats genom att vara som fyra olika arenor: informations-, kunskaps-, social- och kulturarena. 

Med informationsarena menas att biblioteken ska erbjuda information och kunskap genom olika 

medier, internettillgång för att alla invånare ska kunna delta i den demokratiska processen och 

service ska erbjudas både fysisk och digitalt. Som kunskapsarena ska biblioteket stödja formellt och 

informellt lärande och vara en resurs för all utbildning. Biblioteket är även den fria och öppna 

mötesplatsen där alla är välkomna oavsett bakgrund eller förutsättningar. För många nyanlända är 

biblioteket det första mötet med samhället, vilket gör det till en social arena. Biblioteket ska även 

verka som en kulturarena genom att vara en plats för kultur och kulturella upplevelser.  168

6.4 Digital delaktighet på lokal nivå 
I Norrköpings kommun ligger arbetet med en ökad digital delaktighet främst på Norrköpings 

biblioteksverksamhet som består av ett stadsbibliotek, sju biblioteksfilialer i olika stadsdelar samt 

en bokbuss. Biblioteksverksamheten styrs utav bland annat Bibliotekslagen (2013:801), Kultur- och 
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fritidsnämndens uppdragsplan, Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2015-2018 och 

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse 2015-2018.   169

Biblioteket – som en institution i samhället – arbetar hela tiden med olika typer av lärande och 

utbildning. För drygt tio år sedan kom Norrköpings biblioteksverksamhet till insikt om att det fanns 

ett stort digitalt utanförskap som de mötte i deras vardagliga verksamhet och det var då de insåg att 

de var tvungna att börja arbeta med att öka den digitala delaktigheten.  Dagens samhälle där 170

staten, olika myndigheter och samhällsinstitutioner väljer att övergå mer och mer till en 

digitaliserad form, leder till att det krävs en grundkompetens för att invånarna ska kunna delta i 

demokratiska processer och föra en dialog med myndighetskontakter. Att ständigt digitalisera 

offentliga verksamheter gör att det ställs stora krav på invånarnas digitala kompetens då det i många 

fall är nödvändigt att kunna vara digitalt delaktig.  171

6.4.1 Bibliotekets styrning för att öka Norrköpings digitala delaktighet 

Biblioteket beskriver sin digitala verksamhet utifrån två olika begrepp – en hård och en mjuk sida. 

Med hård sida menas vad de erbjuder för fysisk teknik och med mjuk sida vad de erbjuder för att 

lära invånarna tekniska och digitala verktyg. Biblioteket såg till tidigt att kunna erbjuda många 

publika datorer, ett fritt wifi som gör att alla med egna hårdvaror kan koppla upp sig till deras 

nätverk och andra olika digitala tjänster som scanner och skrivare. Bibliotekschefen uttryckte sig så 

här: 

[…] Men sen insåg vi ju att det kanske inte räckte med att ställa fram en massa datorer och 
andra hjälpmedel utan här behövdes det handledning.  172

Norrköping blev därmed ett av de första biblioteken att erbjuda individuell handledning, som 

innebär att man kan boka tid med någon ur bibliotekspersonalen och ställa olika frågor om både 

hård- och mjukvaror. Ända sedan arbetet med digital delaktighet började har man erbjudit korta 

kurser och handledningar i hur man skaffar en e-postadress, söker jobb, söker i bibliotekets 

 Norrköpings kommun, 2015 B, s. 4.169
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databaser och olika kurser i sociala medier. För Norrköping har det blivit viktigt att, utöver 

hårdvaran, även kunna erbjuda hjälp om hur man behärskar de digitala och tekniska verktygen.  173

Norrköpings biblioteksverksamhet erbjuder själva vissa digitala tjänster som bland annat e-böcker 

och andra medier. Dessa tjänster har en viss tröskel vid användningen vilket gör att 

bibliotekspersonalen lägger tid och energi på att hjälpa folk att komma över denna tröskel. 

Biblioteket anordnar vissa temakurser, med fokus på det digitala, som sätts ihop utefter vad det 

finns för behov och efterfrågan. Biblioteket är även alltid med under kampanjveckorna Get Online 

Week och E-medborgarveckan, då biblioteket har extra fokus på digital delaktighet och gör olika 

event med fokus på just det temat under de två kampanjveckorna. Under januari 2017 började även 

biblioteket med något som de kallar för ”teknikhjälpen” vilket är ett öppet drop-in som har öppet 

två timmar varje vecka, där invånarna kan komma och ställa frågor och få hjälp med tekniska och 

digitala verktyg. Biblioteket är eniga om att det är en viktig fråga: 

Vi ser att det finns ett extremt behov och i linje med vårt uppdrag så ligger det på vårt bord att 
försöka hjälpa till med den här biten av digital delaktighet – det är en del av en 
demokratiseringsprocess. Det är stora ord som man gärna slänger sig med men det är faktiskt 
väldigt konkret – det är en demokratifråga.  174

I Norrköpings kommun har politiken bland annat valt att satsa på utbyggnad av bredband för att 

skapa inkludering i hela kommunen – i tätort och på landsbygd – för både privatpersoner och 

företag. Informanten menar på att ämnet om digital delaktighet finns på den politiska agendan – 

men kanske inte med just den rubriken. Däremot pratar man i kommunen mer om utbyggnad, 

förnyelse och utveckling snarare än att försöka få med de som står utanför den digitala 

delaktigheten.  Kommunen arbetar även i ett projekt som kallas för Testmiljö Norrköping där man 175

bland annat har valt att satsa på att lära äldre, som är över 80 år, att använda surfplattor. Syftet är att 

äldre ska bli mer digitalt delaktiga för att bland annat kunna vara med i fler sociala sammanhang 

över nätet.  Men detta projekt, med att lära äldre att använda surfplattor, gav också ett fysiskt 176

socialt utbyte då de fick träffa likasinnade i samma ålder och lära känna varandra samtidigt som de 
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lärde sig att bli mer digitalt delaktiga.  Informanten beskriver relevansen i att arbeta med dessa 177

frågor: 

Det digitala handlar ju om inkludering. […] Risken är ju att man är, eller upplever sig som, 
exkluderad om man inte är med i digitaliseringen. Därför är det viktigt att jobba med digital 
delaktighet.   178

Norrköpings biblioteksverksamhet är ett av de lägst finansierade biblioteken i Sverige, men har valt 

i deras budget att satsa på publika datorer och kunna erbjuda kringtjänster kring digital delaktighet. 

Detta beror på bland annat på att biblioteken och deras arbete med digital delaktighet omskrivs i 

bibliotekslagen men även den regionala digitala agendan och i det regionala 

utvecklingsprogrammet: 

Jag upplever nog att vi har ett mandat från politiken att jobba med digital delaktighet. […] För 
sju, åtta år sedan fick vi ett uppdrag från politiken att jobba med digital delaktighet och i de 
uppdragsplaner vi har står det bland annat att vi ska jobba med tillgänglighet och i det ingår den 
digitala delaktigheten. Men det krävs också att det finns en vilja och nyfikenhet hos 
bibliotekspersonalen att förbättra eller hitta nya vägar och vilja förmedla det till sin omgivning. 
Där har vi i Norrköping varit väldigt lyckosamma, vi har haft många som har varit intresserade 
av att jobba med digital delaktighet och kompetensutveckla både sig själva, annan personal och 
i förlängningen även besökare.   179

Informanten menar på att det även kan vara så att det är låg kännedom om att det finns ett digitalt 

utanförskap och att det är ett samhällsproblem. Det kan vara få att som vet om att det finns policyer, 

riktlinjer och lagar om digital delaktighet – både i politiken och tjänstemannamässigt. Informanten 

menade på som följande: 

Att implementera något som man inte riktigt känner till är svårt. […] Det är ju inte den enda 
agendan som finns. Att man inte implementerar just den regionala digitala agendan betyder 
kanske inte att man inte jobbar med det, utan det finns många frågor man jobbar med utan att 

 Linköpings universitet. 2014. Utvärdering av projektet Testmiljö Norrköping Etapp 1. 2013-2014. Institutionen för välfärds- 177
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man är medveten om att det finns en riktlinje att jobba efter eftersom det finns så många olika 
riktlinjer och policyer.  180

6.4.2 Att styra utefter behov 

Genom att biblioteken verkar som öppna mötesplatser, är det också de som upptäcker de olika 

behov som finns i samhället. Norrköpings bibliotek framhåller att arbetet med digital delaktighet är 

sprunget ur ett eget initiativ – att biblioteken var de som först tog initiativ att arbeta med det 

oberoende av nationell, regional eller lokal nivå. Att arbeta med digital delaktighet i 

biblioteksverksamheten såg biblioteken som något självklart, då det till slut blev en 

folkbildningsfråga. Östergötland var tidiga i sitt arbete med att öka den digitala delaktigheten och 

biblioteket blev en självklar arena för arbetet, då de nådde många målgrupper.  I takt med att 181

samhället digitaliseras än mer, med nya digitala verktyg och mjukvaror, så kommer efterfrågan på 

bibliotekets tjänster att öka och därmed får biblioteket en ännu större roll som folkbildare i digital 

delaktighet. När det ständigt kommer ny information – från olika kanaler – måste 

biblioteksverksamheten i större utsträckning jobba med validering, källkritik och hur man värderar 

information. Men också blir bibliotekets roll som förvaltare av till exempel e-tjänster än större, då 

många digitala tjänster inte är tillgänglighetsanpassade eller lätta att använda.  182

Biblioteket är en resurs som skulle kunna användas mer […] men samtidigt står biblioteken i en 
märklig gråzon för vi är ingen skola och vi är inget uttalat medborgarkontor heller. Den 
hundraåriga frågan fortsätter: ”Vad är ett folkbibliotek egentligen?”  183

Enligt en informant handlar biblioteksverksamheten om att man måste se det ur sin kontext. Ett 

universitetsbibliotek har till exempel en klar definierad funktion som är kopplad till 

högskolestudier, där det oftast inte är några frågetecken om vad man gör och varför. Men 

folkbibliotek, i varierande storlek i Sveriges kommuner, måste ses ur ett kontextuellt perspektiv då 

verksamheten måste anpassas till de behov och den efterfråga som finns:  
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Jag har besökt pyttesmå bibliotek långt ute i skogen i Småland som gör hur mycket som helst av 
den anledning att det finns en sådan efterfrågan och kommunen väljer att satsa mycket på just de 
specifika tjänsterna. Likadant kan man vara en mycket större stad där de inte alls har lika 
mycket verksamhet och man kanske har mycket medier men inte alls lika mycket program eller 
liknande – en effekt av att det inte finns någon efterfrågan. Respektive kommun väljer att 
prioritera på olika sätt.   184

Här beskriver bibliotekschefen hur denne ser på olika målgrupper för digital delaktighet, men 

framhåller att ekonomiska resurser spelar stor roll huruvida en person är digitalt delaktig eller inte: 

Jag skulle inte vilja säga att det är så enkelt att veta om det är pensionärer, ungdomar eller så. 
[…] Utan det digitala utanförskapet kan vara hos unga människor som man inte förväntar sig. 
Sen kan man möta stor digital delaktighet hos åttioåringar därför att de har sett att det här är 
något som de kan använda och det öppnar upp nya möjligheter.  185

De trodde att deras publika datorer och wifi skulle mätta behovet, men det visade sig att behovet var 

större än man trodde. Det är många besökare som använder deras publika datorer och 

bibliotekschefen uttryckte en anledning till detta: 

Det finns andra som kanske hade datorer när man fick köpa hem-PC eller hyra det till ett bra 
pris och sen hade man inte råd att uppdatera datorn eller har rätt insticksprogram – datorerna 
blev helt enkelt för gamla och för långsamma – och då kommer man ner till oss och lånar våra 
datorer. […] Man betalar sina räkningar, har kontakt med myndigheter och söker jobb.  186

En av informanterna menar också på att det kan vara svårt att peka ut en specifik målgrupp, men 

vilket denne även ser som något bra för då breddar det upp deras arbete med digital delaktighet och 

de når då fler: 

Det är verkligen folk från alla håll och kanter. I vårt dagliga arbete med digital delaktighet möter 
vi människor som har hamnat mer eller mindre utanför utanför systemet till de som är extremt 
välbärgade och utbildade.  187
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Biblioteket som aktör, i dagens digitaliserade samhälle, uppfyller många olika slags roller. Dels i 

rollen som informationsspecialister, att invånarna ska kunna vända sig till biblioteket för att både få 

information och hjälp med hur man söker den. Rollen som kultur- och litteraturförmedlare där 

besökare får kulturella och litterära upplevelser genom exempelvis teater och bokcirklar. Den 

största rollen biblioteket har är att vara en offentlig mötesplats som kännetecknas av frihet och 

demokratisk öppenhet – där möjligheten finns för informationshämtning som man själv sen kan 

använda vid analyser och beslutsfattande. I denna roll som mötesplats blir biblioteket även en viktig 

aktör för integration – att tillhandahålla verktyg för till exempel nyanlända att både söka jobb, lära 

sig olika språk och få en ökad läslust.  Biblioteket kan ses som en naturlig, neutral och 188

lättillgänglig plattform att nå medborgare på. Till biblioteket är alla välkomna, oavsett bakgrund 

eller förutsättningar vilket gör det till en öppen mötesplats för alla invånare.  189

6.5 Projekt Digital mediebuss  
Regionbiblioteket i Östergötlands län, tillsammans med tre av regionens stadsbibliotek, har initierat 

ett projekt som kallas för Digital mediebuss vilket är en förstudie som har pågått under 2016. 

Projektet är ett försök att nå ut med den digitala biblioteksverksamheten till de medborgare som har 

sämre möjligheter att vara delaktiga i det digitala samhället. Regionbiblioteket har tillhandahållit 

medel från Vinnova till en förstudie för att undersöka förutsättningarna för regionens befintliga 

bokbussar att utvecklas till digitala mediebussar. Med digital mediebuss menas att man genom 

teknik och nya arbetssätt skapar förutsättningar för de redan befintliga bokbussarna att bli en länk 

till digitaliserad kunskap, information och offentlig service.  

6.5.1 Projektmöten 

I linje med projektplanen, med pengar från bland annat Vinnova, var projektgruppen tvungna att 

arrangera projektmöten och dela erfarenheter av de två olika sidoprojekten som har pågått i Motala 

och Norrköping. Det har varit åtta stycken projektmöten under 2016, varav jag har deltagit på fyra 

av dem. De första projektmötena var mer av allmän karaktär där utveckling av projektet 

diskuterades och en del workshops gjordes. De sista projektmötena diskuterade mer precist hur en 

digital mediabuss bör designas och hur biblioteken ska fortsätta detta spår i framtiden. Det var tre 

diskussionsämnen som alltid återkom under projektmötena: den politiska beställningen, 
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bibliotekariernas kompetens samt tolkning och förståelse för bibliotekslagen. Det politiska stödet 

från både regionen och de deltagande kommunerna sågs som viktigt då bibliotekarierna fick intryck 

av att det arbete de gjorde och som utförs på biblioteken sågs som viktigt. Vid ett projektmöte sa en 

bibliotekarie: 

Det är viktigt med politisk beställning så att man kan nå politisk måluppfyllelse genom att 
leverera ett visst resultat. Via politisk beställning kan man dessutom få fler att veta om vad som 
händer i bokbussen och biblioteksverksamheten. Det öppnar upp ögonen hos politikerna!  190

Dock var det inte alltid lätt att översätta lokala politiska beslut eller den nationella lagstiftningen. 

som biblioteksverksamheten bland annat utgår ifrån. En av projektmedlemmarna uttryckte sig som 

följande: 

  

Hur ska bibliotekarierna tolka och förvalta sitt demokratiska uppdrag i förhållande till 
bibliotekslagen? Det är viktigt och nödvändigt att förstå de värden och det lärande som ingår i 
det demokratiska uppdraget.  191

En mer bred diskussion öppnades upp angående biblioteks roll i det digitaliserade samhället: 

Vilken roll ska egentligen bokbussen ha i ett allt mer digitaliserat samhälle? Ska man samarbeta 
med till exempel banker och använda bokbussen till att åka ut och hjälpa till med bankärenden? 
Biblioteket och bibliotekariens roll utvecklas ständigt. Därför är det är viktigt att följa med i 
samhällsutvecklingen och inte vara konservativ. Det är ibland för mycket fokus på 
bibliotekariens egna kompetens. Våga göra något som inte ingår i bibliotekariens ”ordinarie” 
kompetens. Det är viktigt att också möta de behov som finns, men kanske på en annan arena än 
på biblioteket. Biblioteket är i dag så mycket mer än bara förvaring och utlåning av böcker.  192

Det diskuterades även en del om skillnader mellan projekten som pågick i både Motala och 

Norrköping: 

Hur ska man göra för att få med invånarna och för att fler besökare ska gå på bokbussen vid 
projekt som dessa? Motala stadsbibliotek har under hösten också gjort ett liknande projekt likt 
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Norrköping. Kanske hade de båda biblioteken kunnat träffas efter att halva projektet hade gått 
och diskuterat för- och nackdelar. Tipsat varandra om vad som fungerar bra och mindre bra för 
de båda biblioteken.   193

På det sista projektmötet i januari 2017 lyftes olika reflektioner av deltagarna, Linköping sa bland 

annat: 

Det var kul att se bokbussen i Sundsvall – vad som har fungerat och vad som inte har fungerat – 
samt deras nytänk. Men i Linköping har det varit svårt att få till det med bokbussen i fokus, vi 
satsar mer på våra närbibliotek ute i de olika stadsdelarna. Det är lätt att göra något i ett projekt 
för att man ska göra det och har fått pengar för det, men egentligen inte har förutsättningar.  194

Norrköping lyfte även frågan om bibliotekets roll i frågan om digital delaktighet: 

Det borde ske en problematisering om vad biblioteket ska göra. Det finns ett klart behov och vi 
är många som ser det – men varför gör inte kommunen något? Då kommer jag på mig själv med 
att tänka att det är ju faktiskt jag som är kommunen – biblioteket är en del av den kommunala 
organisationen och det är vi som ska göra något.  195

Projektgruppen diskuterade återigen politisk beställning vilket denna gång skildrade sig så här: 

Vi måste bli bättre på att förmedla till politiken vad ett bibliotek är och vad vi på biblioteken 
faktiskt gör. Det är många politiker som har en felaktig bild av biblioteksverksamheten – de vet 
bara en bråkdel av vad som egentligen görs. Om politikerna inte förstår vad biblioteket gör, 
kommer vi heller inte få mer resurser. För att kunna ta oss framåt måste vi ha kontakt med 
politiken, få direktiv och återkoppla.  196

6.5.2 Studieresa till Sundsvall och Sandviken 

För att placera projektet i ett större sammanhang och för att få inspiration, åkte projektgruppen och 

och några inbjudna gäster gick på en studieresa till Sundsvall och Sandviken i april 2016. 

Studieresan besökte "Mobibblan" i Sundsvall, deras bokbuss, och Sandvikens kulturhus där många 
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digitala och tekniska verksamheter pågår. På resan deltog det 19 stycken varav 12 bibliotekarier 

från åtta olika kommunala bibliotek, tre från regionbiblioteket i Östergötland, en politiker från 

Motala, två personer från handikappförbundet i Östergötland och en från Linköpings universitet. 

Under bussresan så hölls det en gruppdiskussion om delaktighet och integration av ordförande i 

Handikappförbundet. Bibliotekschefen för Motala höll en föreläsning om olika typer av service på 

bokbussar och berättade om en studieresa till Finland, där de besökte en bokbuss som hade som 

syfte att öka användningen av internet i socioekonomiskt utsatta områden. Dessa diskussioner och 

föreläsningar hölls för att skapa och öppna upp för nya perspektiv för projektmedlemmarna.  

En lärdom som togs med från Sundsvalls bibliotek och besöket på deras bokbuss var främst hur de 

arbetar med digital kompetens genom olika typer av samarbeten med organisationer och i olika 

projekt. En av de deltagande sammanfattade det som: 

Intressant med samarbete tillsammans med Arbetsförmedlingen. Biblioteket tar in människor 
med olika typer av språkkunskaper, för att ingå i en arbetsmarknadsåtgärd, som kan hjälpa till 
med informationsteknik och digital teknik. Viktigt med samarbete!  197

I Sandviken besöktes kommunens Kulturcentrum som är ett kulturhus med delat huvudmannaskap 

av Sandvikens kommun och Folkets hus. Kulturhuset består av en mängd olika kulturaktörer, bland 

annat biblioteket, och syftar till att vara ett levande kulturhus med något för alla.  De berättade om 198

ett projekt som heter Young Story Architects och hur de arbetar med att kombinera dramaturgi 

tillsammans med programmering. Ett av syftena med detta projekt är att få fler unga kvinnor att 

delta i programmeringskurser. Att se hur de har kombinerat olika saker med programmering för att 

få fler tjejer intresserade av teknik, är något som många bibliotekarier i projektgruppen började att 

reflektera över efter vårt besök: 

Intressant att använda ordet ’berätta’ och ’skapa’ i stället för ’programmering’. Detta resulterade 
i att fler tjejer besökte kulturhuset och lärde sig att programmera.  199
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Projektgruppen enades om att ett gemensamt hus för olika kulturella aktiviteter var bra på grund av 

integrationen mellan människor och verksamheter. Här började projektgruppen att reflektera över 

flera dimensioner av digitala klyftor och nya former av integration, som sedan kom att tillämpas av 

Norrköpings stadsbibliotek i deras extrasatsning med bokbussen under hösten 2016. 

6.5.3 Extrasatsning i Norrköping 

Under 2016 erhöll Regionbibliotek Östergötland 1 miljon kronor från Region Östergötland för att 

utöka deras arbete med digital delaktighet. Norrköpings stadsbibliotek fick möjligheten att få 200 

000 kronor för att satsa på att bibliotekets bokbuss ska arbeta med digital delaktighet i 

socioekonomiskt utsatta områden. Stadsbiblioteket har sedan tidigare fått direktiv av kultur- och 

fritidsnämnden i Norrköpings kommun att fokusera på Klockaretorpet och Hageby – två 

socioekonomiskt utsatta stadsdelar där den allmänna digitala delaktigheten är lägre. I Hageby har 

stadsbiblioteket sökt samarbete med Portalen, som är en redan befintlig verksamhet bestående av 

sex olika aktörer i stadsdelen. Syftet med Portalen är att vara en mötesplats som arbetar tillsammans 

för individens kraft att skapa sin egen sysselsättning. 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. Det var svårare för stadsbiblioteket att hitta 

en samarbetspartner i Klockaretorpet vilket gjorde att bokbussens aktiviteter enbart var ombord på 

bussen.

Norrköpings stadsbibliotek har under hösten 2016 ägnat sju lördagar åt att öka den digitala 

delaktigheten i Klockaretorpet och Hageby – främst genom något som kallas för digital slöjd. De 

vill uppmuntra barn och ungdomar till teknisk nyfikenhet – att skapa förståelse för vilka möjligheter 

det finns att själv kunna skapa med hjälp av teknik och andra digitala verktyg. Norrköpings bokbuss 

ska användas som en rullande digital verkstad där även grundläggande elektronisk samhällsservice 

kommer att erbjudas som ett av många verktyg för att öka den digitala delaktigheten i stadsdelarna 

Hageby och Klockaretorpet. Syftet med dessa lördagar är bland annat att väcka digital och teknisk 

nyfikenhet hos barn och ungdomar genom att ge dem 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 bland annat surfplattor och datorer, olika programmeringsspråk, 3D-skrivare och virtuella 

glasögon. 
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Stadsbiblioteket i Norrköpings kommun har även valt att samarbeta med två relativt nyanlända 

ingenjörer som ursprungligen kommer från Syrien. Dessa ingenjörer pratar bland annat arabiska 

vilket bidrar till att de därmed kunde nå ut bättre till målgruppen. Detta har de valt att göra för att 

kunna tillgodose den digitala och tekniska kompetens som behövs i de fall då bibliotekarierna inte 

besitter den kompetens som behövs. På lördagarna har bibliotekarierna jobbat med bland annat ett 

programmeringsspråk som kallas Scratch, som är en så kallad "blockprogrammering" där du kan 

skapa dina egna interaktiva berättelser, spel och animationer. Scratch finns också online, vilket gör 

att barnen kan fortsätta med sina program hemma om möjlighet finns. Det pågick en hel del olika 

aktiviteter när bussen besökte dessa stadsdelar och på Portalen engagerade sig även ordinarie 

personal, både i digitala aktiviter och vid marknadsföring av projektet. Under en lördag gjordes 

dessa anteckningar under besöket: 

De externa ingenjörerna gör ett ovärderligt arbete. Dessutom har båda de varit med på alla 
aktiviteter i Hageby och Klockaretorpet hittills vilket gör att bibliotekarierna lägger mycket tillit 
till dem. Det behövs helt klart en grundläggande digital kompetens (och intresse!) hos 
bibliotekarierna för att de skulle klara detta själva. Att ingenjörerna var med under dagen 
underlättade extremt då vissa frågor var svåra för bibliotekarierna att svara på. Att samarbeta 
med externa aktörer är nog också viktigare än vad man tror.  200

Målgruppen för Norrköpings extrasatsning var barn vilket gjorde att det var mest barn och 

ungdomar som besökte aktiviteterna i Hageby och Klockaretorpet. Detta medförde dock att många 

föräldrar och målsmän följde med barnen vilket noterades: 

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.  201

Barnen fick även möjlighet att arbeta med en innovation som kallas Makey Makey. Det är ett 

verktyg som tillåter användare att ansluta vardagsföremål till datorprogram. Det huvudsakliga syftet 

med Makey Makey är framhäva kreativitet och innovation. Tillsammans med ingenjörerna, 

introducerade bibliotekarierna också barnen med verktyg som 3D-skrivare, 3D-penna, LEGO 

Mindstorms och virtuella glasögon – just för att skapa teknisk och digital nyfikenhet. Det fanns 
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också de besökare som främst klev på bokbussen för att låna nya böcker, men även de blev 

introducerade till projektet och dess syfte. I Klockaretorpet var det färre besökare som var bekanta 

med projektet och besökte oftare bokbussen för att använda de vanliga bibliotekstjänsterna. 

Personalen  diskuterade om nya sätt att få kontakt och bjuda in deltagare. Detta återspeglade sig 

genom följande kommentar av en bibliotekarie: 

De tre första besökarna i dag var låntagare och inte intresserade av de digitala aktiviteterna vi 
var där för utan de ville bara låna böcker. Har bokbussen en allt för hård stämpel på att bara låna 
ut böcker? Vi marknadsför på vår webbplats och Facebook samt genom affischering i berörda 
stadsdelar. Men hur kan man göra för att nå fler människor? Förra aktiviteten i Hageby drog 
väldigt 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, som Portalen, för att nå 
så många som möjligt. Att kliva på bokbussen för ovana kan vara ett väldigt stort kliv.  202

Men projektet utvecklades positivt. När bokbussen besökte Klockaretorpet för tredje gången 

kommer barnen 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. Aktiviteter som dessa är beroende av att ordet sprids och att projektet har ett gott rykte bland 

målgrupperna. 

6.5.4 Avslutande seminarium på stadsbiblioteket i Norrköping 

I slutet av detta projekt, i december 2016, hölls ett seminarium på stadsbiblioteket i Norrköping. Det 

fanns en öppen inbjudan till seminariet. Målgruppen för seminariet var politiker, arbetsgruppen för 

förstudien Digital  mediebuss, samarbetspartners till bokbussen i Norrköping, de som arbetar med 

digital delaktighet och andra intressenter. Syftet med seminariet var att diskutera de möjligheter som 

finns med digitala verktyg som exempelvis sociala medier, webbtjänster och andra former av 

informationsteknik för att öka medborgarnas deltagande i samhället, deras digitala kompetens och 

utveckla vår lokala demokrati. Seminariet var ett interaktivt seminarium, där ett öppet klimat och 

diskussion efterfrågades. En av anledningarna till att ett interaktivt seminarium hölls var för att 

prata om projektet Digital mediebuss i sin helhet och varför det är viktigt och nödvändigt att prata 

om digital delaktighet. Under seminariet lyftes fyra stycken diskussionsfrågor där publiken fick 

interagera med varandra. De fyra diskussionsfrågorna var: 
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• 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 digital delaktighet i flera 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 – vari den stora 

utmaningen faktiskt ligger i.  

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, som 

är en mindre kommun än Norrköpings kommun, berättade att de upplevde liknande problem men 

ändå nådde deras projekt fler människor. Motala kommun 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.  203

6.5.5 Utfall av projektet 

Projekt Digital mediebuss var en förstudie där man ville se ifall regionens bokbussar kunde 

användas på ett annat sätt ute i de olika bostadsområdena med utgångspunkt i arbetet om ökad 

digital delaktighet. Projektledaren för projektet tror att för många i gruppen skapades en större 

förståelse för projektet i sin helhet efter studieresan till Sundsvall och Sandviken. I Sundsvall 

berättade bibliotekarierna om hur de hade omvärderat deras resor med bokbussen och inlett ett 

arbete där de undersökte vem bussen skulle vara till för och var de skulle åka. De värderade det 
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högre att de som är utanför samhället, har svårt att att ta sig till biblioteket eller inte har tillräckligt 

med ekonomiska resurser är även den målgrupp som biblioteket – och deras bokbuss – ska arbeta 

för.  Ett resultat av denna förstudie har också varit att skapa och få förståelse för hur en digital 204

mediebuss ska vara utformad. Samhället, tekniken och de digitala verktygen är ständigt i förändring 

vilket gör att det kan bli svårt att hålla en bokbuss uppdaterad med rätt verktyg.   205

En stor fråga som har väckts efter denna förstudie är hur man når målgruppen. Ett exempel som 

projektledaren tar upp är att stadsbiblioteket i Motala, som gjorde en liknande extrasatsning som 

Norrköping, trodde att det skulle vara enklare att nå målgruppen än vad det faktiskt var. 

Svårigheterna i att nå målgrupperna har, både för Norrköping och Motala, visat på hur viktigt det är 

att söka samarbete med externa parter – både för att nå målgrupper och för att utöka sin kompetens. 

Biblioteket kan inte verka som en ensam aktör i arbetet med digital delaktighet, utan samverkan och 

samarbete med externer är viktigt för att kunna nå ut till så många som möjligt med så bra 

kompetens som möjligt. Att samverka med andra aktörer är inte ett nederlag, utan biblioteken måste 

förstå – vilket Norrköping och Motala har förstått – att det är nödvändigt. Biblioteken ska inte 

kunna allt eller besitta all digital kompetens. Om man inte samverkar med andra aktörer finns risken 

att till exempel en bibliotekarie, utan intresse eller digital kompetens, får ansvar för att leda en 

verksamhet som denna vilket då troligtvis leder till ett försämrat resultat. Det här projektet har visat 

att all typ av vertikalt tänk och ”stuprörsarbete” måste ersättas med förståelse för möjligheterna med 

externa aktörer och en god samverkan: 

[…] När man tar in folk utifrån som har kompetens så blir det något helt annat. Då kommer vi 
åter in på det här med att samarbeta – man är inte stark själv.  206

Projektledaren tror att det allra största utfallet av projektet är att det har lett till en ökad medvetenhet   

– både externt och internt – att digital delaktighet är ett stort och befintligt samhällsproblem. Men 

det finns fortfarande många frågor kvar att besvara och mycket att jobba på, framförallt om man vill 

arbeta med bibliotekets bokbussar. Det handlar om att kolla på vem bokbussen är till för och var 
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man ska åka för att få bästa möjliga utfall.  Även fast projektet har lett till ett positivt resultat, så 207

finns det fortfarande mycket kvar att jobba på om digital delaktighet:  

Både Norrköping och Motala har pratat om att söka mer pengar för att fortsätta med liknande 
projekt och jag kan tänka mig som att i Norrköping skulle det definitivt behövas […] att ännu 
mer satsa på dessa bostadsområden därför att du har det här med delaktighet och demokrati. […] 
Om man har en buss, då tycker jag att man ska fundera på vart ska den här bussen åka – precis 
som man gjorde i Sundsvall. Det här är ingenting man förändrar i ett ett-årigt projekt och så 
åker du ut i bostadsområdena och känner ”Wow, nu har vi hittat på ett nytt koncept” – så är det 
ju inte. Det här projektet är för att testa. Det behövs uthållighet, kontinuitet och personer som 
vet vad man pratar om och kan det här.  208

Norrköpings bibliotek framhåller att det inte finns några framtida planer på att använda bokbussen 

vid liknande projekt som detta, men de tekniska och digitala verktyg som har köpts in till detta 

projekt kommer att användas i andra verksamheter, bland annat så kommer barnavdelningen att 

använda verktygen i ett projekt tillsammans med KFUM i Norrköping. Biblioteket kommer även att 

använda de inköpta verktygen under kampanjveckorna Get Online Week och E-medborgarveckan 

för att öka den digitala delaktigheten.  En fundering som projektledaren tar upp är ifall det hade 209

gett mer resultat om Norrköping hade valt att bara åka till en stadsdel och göra ett aktivt val att 

försöka jobba upp den digitala delaktigheten i ett område – då det ger ett tydligare resultat i ett kort 

projekt som detta – för arbetet med digital delaktighet tar tid.  210

På det sista projektmötet i januari 2017 diskuteras det i gruppen bland annat vad utfallet av projektet 

blev, Norrköping uttryckte sig som följande: 

Att behoven finns för att den digitala kompetensen behöver ökas överlag är väldigt tydligt. […] 
Jag är förbluffad över och tycker också att det är ganska skönt att min fördomsbild över vilka 
grupper det är som har en sämre digital kompetens, att de fördomarna utmanas ganska mycket. I 
mitt dagliga arbete hjälper jag människor ifrån alla möjliga samhällsklasser, åldrar, kön – det är 
helt irrelevant faktiskt. Man kan lätt tänka att ”Unga bara kan” – men det stämmer inte. Att äldre 
som är födda i Sverige och har haft företagsdatorer i trettio år, då tänker man att det är klart att 

 Intervju 1.207

 Intervju 1.208

 Intervju 2.209

 Intervju 1.210

"58



de kan använda datorer – men så är det inte, det finns inga garantier för det. Behovet finns 
överallt.   211

Det diskuterades också framtida satsningar och hur man ska gå vidare. Linköping reflekterade över 

sin egna framtid och bokbuss: 

Hur ska en modern bokbuss se ut, var finns behoven och vad är det som behövs? I Linköping är 
bland annat vårt huvudsakliga uppdrag med bokbussen att tillgodose landsbygden med service. 
Det är många som kommenterar när vi är ute med bokbussen i landsbygden att vi är den enda 
service som finns kvar på landet.  212

Projektledaren för projektet fortsatte att prata om bokbussarna och landsbygden – hur viktigt det är 

att upprätthålla service till de som inte har någon. Om det finns skattefinansierade bussar som åker 

runt med olik service, då måste man också titta på vad bussarna ska göra: 

Ska det vara så att man ska betala sina räkningar på bussen? […] Man kanske inte förväntar sig 
att det finns datorer på bokbussen eller hur ska man få veta att det finns teknik? Man kan inte 
säga att ”Nej, det finns inga behov för att det är inga som frågar efter det”. […] I ett större 
perspektiv måste man undersöka vad man ska ha bokbussen till och vem den är till för.   213

Alla är eniga om att även fast Sverige ligger i framkant och har en god infrastruktur, så går det 

aldrig att vara riktigt nöjd. Tekniken är i ständig utveckling och alltid ett steg före. Det måste finnas 

ett förhållningssätt till tekniken och att ständigt försöka jobba med tekniken – som en bibliotekarie 

sa: 

Vi kan inte lösa morgondagens problem med dagens lösningar.  214
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7. Analys  

I det här kapitlet kommer en analytisk diskussion om resultatet att föras utifrån en integrering av 

det insamlade empiriska materialet och de teoretiska utgångspunkterna. 

7.1 Vilka styrmedel och vad för styrning används? 
Det övergripande intrycket av analysen av uppsatsens empiriska material är att det finns klara 

svårigheter i att gå ifrån en nedskriven policy till att faktiskt få till ett arbete med en ökad digital 

delaktighet i offentliga verksamheter. Det som har visats är att det saknas en tydlig styrning 

gällande vem som är ansvarig och hur digital delaktighet ska styras för att kunna lösas. Vilken typ 

av styrning skildras egentligen vid arbetet med en ökad digital delaktighet? Vad för styrmedel 

används vid utformningen av arbetet med en ökad digital delaktighet? Varför är det viktigt att styra 

detta politikområde i rätt riktning? För att kunna analysera dessa tre frågor, struktureras uppsatsens 

analys med underrubriker utifrån fyra olika nivåer: nationell, regional, lokal och projekt Digital 

mediebuss. 

7.1.1 Nationell nivå 

I den nationella digitala agendan hävdas att: 

För att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter så har alla en 
roll att spela såväl medborgare, företag och organisationer som kommuner, landsting och 
samverkansorgan. Om var och en bidrar, och om alla arbetar tillsammans, är det möjligt att på 
allvar få saker och ting att hända.   215

I agendan står det vidare att det krävs samverkan mellan alla samhällets organ för att kunna nå 

målet som Sverige har satt – att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Om 

samverkan och ett arbete där alla behövs i sina roller är sättet att nå målet på, varför verkar det då 

fortfarande vara ett svårstyrt politikområde?  

I arbetet med att öka den digitala delaktigheten på nationell nivå, används det olika typer av 

styrmedel. Bibliotekslagen är ett av de hårda styrmedel som har visat sig finnas i arbetet med digital 
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delaktighet. Lagen, som är reglerad på nationell nivå, utgör bibliotekens uppdrag och reglerar deras 

verksamhet – vilket skapar incitament för hur de ska arbeta. Påverkar detta hårda styrmedel det 

faktiska utfallet av en ökad digital delaktighet? Enligt projektgruppen och informanterna möjliggör 

och skapar bibliotekslagen utrymme för att arbeta med digital delaktighet – lagen verkar som ett 

stöd. Bibliotekslagen är ett av de få hårda styrmedel som denna uppsats har funnit i arbetet med 

digital delaktighet, men mer hård styrning – från governmentperspektivet – efterfrågas. Att ha hårda 

styrmedel som grund i arbetet möjliggör för mer resurser och mer uppmärksamhet kring 

politikområdet. För att arbetet med digital delaktighet ska fortlöpa krävs mer resurser vilket i sin tur 

kräver mer uppmärksamhet på den politiska dagordningen – inte minst på nationell nivå. Mandat 

och styrning från regeringens sida saknas och efterfrågas i allra högsta grad – empirin visar att det 

är ett komplext, svårstyrt problem och behöver tydligare styrning. Bibliotekslagen är ett hårt 

styrmedel som styr verksamheten, men ibland verkar det styra utan nödvändiga resurser – politiken 

tycks försöka uppfinna hjulet på nytt.  

Vinnova, som är en statlig innovationsmyndighet, är ett exempel på hur regeringen styr 

innovationspolitik då myndigheten möjliggör resurser för lokala projekt. Om myndigheten inte hade 

funnits, hade det inte blivit något projekt om digitala mediebussar. Ansökan till Vinnova var tvunget 

att formuleras innovativt och projektgruppen fick förklara att arbetet med digital delaktighet kräver 

innovation – vilket möjliggjorde för det bidrag som projektgruppen sedan fick. När Vinnova 

uppmuntrar innovation på detta vis, är det ett ekonomiskt styrmedel då projektgruppen belönas med 

ekonomiskt bidrag som möjliggör projektets förverkligande och fortlevnad. Denna uppsats har visat 

att det på den nationella nivån används stimulerande ekonomiska medel för att öka samhällets 

digitala delaktighet. Till skillnad mot Danmark där det beslutades att all kontakt med offentlig 

förvaltning skulle ske digitalt – trots medvetenhet om att alla inte var delaktiga i det digitala 

samhället – vill  Sverige att det ska vara valfritt att använda digitala och andra tekniska verktyg. 

Sverige arbetar med digital delaktighet utifrån principen att invånarna själva ska få upptäcka 

fördelarna med att vara delaktig – vilket kan betraktas utifrån stimulerande och repressiva 

styrmedel. 

På nationell nivå används även olika kampanjveckor som styrmedel. Den nationella kampanjen 

DigiDel2013 som pågick under tre år var ett mjukt styrmedel där information och övertygelse 

användes tillsammans med metastyrning för att få svenskarna mer digitalt delaktiga. Kampanjen 
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drevs av ett nätverk av hundratals olika aktörer runtom i landet och det var detta nätverk bestående 

av organisationer i civilsamhället och olika myndigheter som drev på arbetet för en ökad digital 

delaktighet. Styrmedlet användes dels som informationsspridning, dels som en metastyrning där 

kampanjen användes för att samordna nätverk och olika satsningar runtom i landet. Utvärderingen 

av kampanjen visade att när projektpengarna väl tog slut, blev det allt svårare att få till olika 

aktiviteter. Om biblioteken dessutom började att ta betalt för aktiviteterna, vore det allt svårare att 

locka besökare att bli digitalt delaktiga. Detta betyder att stimulerande ekonomiska styrmedel är 

nödvändigt i arbetet med den digitala delaktigheten. Invånarna lockas sällan av att behöva betala 

själv för att bli digitalt delaktig, utan det är bidrag från bland annat den offentliga förvaltning till 

olika projekt om digital delaktighet som behövs. E-medborgarveckan och Get Online Week är två 

årligen återkommande kampanjer som används i arbetet med den digitala delaktigheten. Dessa två 

kampanjer är exempel på informativa styrmedel därför att de handlar om att informera samhället om 

att avsaknaden av digital delaktighet är ett samhällsproblem och att det är många som står utanför 

det digitala samhället. Under dessa veckor försöks information spridas gällande att det går att få 

hjälp för att bli digitalt delaktig, inte bara under kampanjveckorna, utan hjälp kan fås året om. 

Kampanjerna är också en form av metastyrning då nätverk samordnas och formas för att arbeta med 

en ökad digital delaktighet. Genomgående genomsyras arbetet med en ökad digital delaktighet på 

nationell nivå av stimulerande styrmedel där man önskar stödja och uppmuntra arbetet med digital 

delaktighet snarare än att påtvinga den. Som nämnt tidigare efterfrågas av informanterna en hårdare 

styrning ovanifrån med mer mandat från nationellt håll. Hårdare styrning behöver inte kräva en 

repressiv karaktär, men det är av betydande roll för biblioteken att de får ett tydligare uppdrag med 

ökade resurser för att kunna lösa problemet kring det digitala utanförskapet. 

7.1.2 Regional nivå 

Huruvida digital delaktighet finns på den politiska agendan eller inte verkar variera, då det ofta 

diskuteras i form av andra termer och med satsning på utveckling och nybyggnad av tekniska 

infrastrukturer. Detta verkar bero på att det finns en okunskap bland politiker och tjänstemän om att 

digital delaktighet faktiskt är ett samhällsproblem på det sätt att det är många som står utanför det 

digitala samhället. Hur ska ett politikområde styras om det inte existerar bland de som styr? De 

teoretiska utgångspunkterna kan tolkas som att en beslutad politik består av en policydesign som 

innehåller mål, vilka instrument och styrmedel som ska användas för att nå målen, ansvariga 

organisationer samt fördelning av resurser. Att arbeta med ökad delaktighet i samhället står uttalat i 
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flera handlingsplaner och styrdokument. Regionen arbetar bland annat utefter det regionala 

utvecklingsprogrammet och den regionala digitala agendan, där digital delaktighet nämns i allra 

högsta grad. Detta gör att det finns mål i regionen att uppnå angående digital delaktighet, med det 

saknas tydlighet om medel som kan styra mot att dessa mål uppnås. I dessa styrdokument står det 

dock lite om hur arbetet för den digitala delaktigheten ska styras, varför det behövs styras eller vem 

som är ansvarig. Det beskrivs att det digitala utanförskapet är ett samhällsproblem, men det står 

ingenting om vem som är ytterst ansvarig för att det ska lösas eller vilken styrning som ska 

användas för att lösa problemet.  

De ekonomiska styrmedlen som har visat sig på regional nivå i denna studie är regionala bidrag. 

Regionbiblioteket fick en utökad budget från Region Östergötland för att kunna driva på deras 

arbete med digital delaktighet än mer, vilket innebär att det är stimulerande ekonomiska styrmedel 

som används för att öka den digitala delaktigheten i Östergötland. På regional nivå används 

kompetensutveckling som ett styrmedel, då tekniken alltid ligger ett steg före; för att kunna styra 

problemet i riktning mot att målen nås krävs det att de som jobbar med digital delaktighet har rätt 

kompetens. Genom kompetensutveckling ökar även möjligheten för att fler blir digitalt delaktiga. 

Målgrupperna för de som är utanför det digitala samhället är spridda. Att kompetensutveckla alla 

medarbetare på till exempel ett bibliotek, resulterar i att fler har möjlighet att lära ut digitala 

kompetenser till andra och kan eventuellt även bidra att fler blir digitalt delaktiga. 

Kompetensutveckling som styrmedel är ett informativt sådant, där argument används för att visa det 

betydelsefulla med att kunna hantera digitala verktyg. Det är också en typ av metastyrning då olika 

nätverk och projektgrupper sätts ihop för att tillsammans kunna kompetensutvecklas. 

På regional nivå är det styrning utifrån governance, mjuka styrmedel och metastyrning som syns vid 

arbetet med digital delaktighet. Det handlar om att hitta nätverk med kompetenser som passar för att 

arbeta med digital delaktighet, då det krävs att de som arbetar med digital delaktighet har god 

digital och teknisk kompetens för att kunna lära vidare. Det visade sig vara svårt för exempelvis en 

bibliotekarie som inte besitter digital kompetens eller intresse för digital delaktighet att se sin roll i 

arbetet med den digitala delaktigheten – det krävs därför ett intresse och en viss kompetens – vilket 

resulterar i att nätverk skapas för att styra samhällsproblem som detta. I arbetet med den digitala 

delaktigheten på regional nivå visades även att det är många olika aktörer inblandade vilket visar på 

att governance är med och styr politikområdet. På grund av områdets tvärsektoriella karaktär är det 
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nödvändigt med många aktörer då det har visat sig att att de som inte är digitalt delaktiga är många 

och andra typer av grupper än vad man tidigare har trott. Detta leder till att det är fler 

samhällsverksamheter över fler förvaltningsområden som måste jobba med ökad digital delaktighet 

för att nå de som står utanför. När det inte heller är en viss specifik organisation som äger problemet 

om det digitala utanförskapet, då det är ett problem som är gränsöverskridande över alla 

samhällsnivåer, blir det också svårt att försöka hitta den som är ansvarig för hur det ska styras. Om 

det nu är så att det är biblioteken som främst ska styra området för ökad digital delaktighet, 

uppkommer svårigheter också i att regionbiblioteket styrs av regionen och de kommunala 

folkbiblioteken styrs av kommunen – något som resulterar i att samverkan är nödvändig. 

Folkbiblioteken står under den kommunala förvaltningen, men jobbar också utefter 

regionbiblioteket. Detta resulterar i att en slags metastyrning är nödvändig för att arbeta med digital 

delaktighet. 

7.1.3 Lokal nivå 

Norrköpings kommun har styrdokument för kultur- och fritidsnämnden där det specificeras att 

biblioteket ska arbeta för ökad digital delaktighet och särskilt i vissa stadsdelar – vilket projektet 

Digital mediebuss har hörsammat genom att fokusera på Hageby och Klockaretorpet. 

Styrdokumenten visar att det finns en medvetenhet om digital delaktighet då de är politiskt 

beslutade. Det finns dock få exempel på hur digital delaktighet ska styras eller med vilka medel. I 

Norrköpings kommuns biblioteksplan står det till exempel att stadsbiblioteket ska vara den aktör 

som arbetar aktivt för att motverka den digitala klyftan. Men planen konkretiserar inte hur det ska 

göras. Norrköpings stadsbibliotek avsätter pengar i deras budget för arbetet med den digitala 

delaktigheten vilket är att använda ekonomiska styrmedel för att styra arbetet mot målet om ökad 

digital delaktighet. Att jobba med en ökad digital delaktighet kräver resurser, vilket de i sin budget 

väljer att spendera på aktiviteter som ökar den digitala delaktigheten. De arbetar med de årliga 

kampanjerna E-medborgarveckan och Get Online Week och då satsar biblioteket lite extra på att 

lyfta frågan om digital delaktighet – både för att öka medvetenheten kring det digitala utanförskapet 

som problem, men också för att invånarna ska få lära sig mer digitala och tekniska verktyg. Dessa 

aktiviteter är informativa styrmedel då de försöker påverka genom övertygelse och faktaupplysning. 

Övertygelse på det sätt att de påvisar fördelarna med att vara digitalt delaktig och faktaupplysning 

genom att visa på vidden av att utanförskapet är ett samhällsproblem. Dessa två kampanjveckor är 

också en slags utbildning vilket gör det än tydligare att det är ett informativt styrmedel på grund av 
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kampanjernas karaktär. Kampanjerna avser att få folk mer digitalt delaktiga, men utföraren (i detta 

fall biblioteket) kan inte styra mottagandet av informationen då deltagarna är fria att handla på det 

sätt de själva vill. De arbetar även med digital och teknisk handledning för att invånarna ska kunna 

få ställa frågor och få hjälp med digitala verktyg, vilket även är ett informativt styrmedel. Dels för 

att de sprider information om att teknisk handledning finns att tillgå en viss tid varje vecka, dels för 

att det är ett valfritt moment som är till för att utbilda invånarna så att de blir med digitalt delaktiga 

för att de själva vill det; det åligger dem själva att lära sig och bli digitalt delaktig. 

7.1.4 Projekt Digital mediebuss som styrmedel 

Projekt Digital mediebuss är ett exempel på en insats som har gjorts för att försöka öka 

Östergötlands digitala delaktighet genom bokbussar. När det inte finns tydliga policyer om hur man 

ska öka den digitala delaktigheten eller vilka styrmedel som ska användas i arbetet, är det bara 

aktörernas fantasi som sätter gränser. Projektet i sig går att se som ett styrmedel därför att det både 

har inslag av reglering (bibliotekslagen), ekonomiska styrmedel (bidrag från regionen och 

Vinnova), de informativa styrmedlen (extrasatsningen i Norrköping) samt metastyrning 

(projektgruppen som ett nätverk). Biblioteket är den organisation i den offentliga förvaltningen som 

har lagstadgat att de ska jobba med digital delaktighet, vilket skapar ett uppdrag för att arbeta med 

en ökning av detsamma. Projektet är skapat underifrån, det är ett önskemål från regionens 

folkbibliotek att använda bokbussen för att nå invånare och grupper som är särskilt utsatta. Projektet 

styrs utifrån bibliotekslagen och de definitioner om digital delaktighet,, den regionala digitala 

agendans fokusområde om digital kompetens, det regionala utvecklingsprogrammet, Norrköpings 

biblioteksplan och kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan. Trots att projektet är initierat 

underifrån kan det sägas styras ovanifrån. Statistik har påvisat att det är främst äldre, nyanlända och 

socioekonomiskt svaga som står utanför det digitala samhället , därför resonerade informanterna 216

att arbetet med digital delaktighet måste komma ut till dem.  

Empirin visade också att det kan vara svårt för en kommun att styra när de inte vet exakt hur det ska 

styras eller vad det ger dem konkret att öka samhällets digitala delaktighet. Om inte exempelvis en 

kommun ser fördelarna med en ökad digital delaktighet, blir det svårt för den att se anledningarna 

att styra. I Motala kommun har det varit aktuellt på den politiska dagordningen med en ny bokbuss 

och Norrköpings kommun har stort digitalt utanförskap vilket har resulterat i att dessa två 
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kommuner har incitament från politiken att arbeta med digital delaktighet. Projektgruppens 

studiebesök till Sundsvall och Sandviken i april 2016 menade informanterna var positivt för 

Östergötlands utveckling av sitt arbete med digital delaktighet. När det inte finns en tydlig styrning i 

hur problemet ska adresseras och lösas, finns en risk för att det blir lika många olika lösningar som 

det finns kommuner i Sverige. Att samverka och nätverka för att ta del av varandras arbeten och 

lösningar, ses endast som något positivt och nödvändigt för att kunna öka samhällets digitala 

delaktighet. Sundsvalls kommun och bibliotek hade förstått poängen i att samverka och att skapa 

nytta för alla inblandade aktörer. En åtgärd som gjordes där var att styra den digitala delaktigheten 

tillsammans med Arbetsförmedlingen – att låta människor med olika språkkunskaper ingå i en 

arbetsmarknadsåtgärd och vara de som lär ut informationsteknik och andra digitala verktyg till dem 

som står utanför det digitala samhället. Att ett samarbete sker mellan Sundsvalls stadsbibliotek och 

Arbetsförmedlingen är ett exempel på governancestyrning och metastyrning; det formas samverkan 

mellan två olika aktörer som har olika mål, men syftet är detsamma. Projektets avslutande 

interaktiva seminarium var ett mjukt styrmedel som användes där politiker och intresserade 

tjänstemän bjöds in för att lyssna och ta del av projektets resultat och lärdomar. Att använda sig av 

ett interaktivt och informerande seminarium för att nå politiker kan ses utifrån att de tjänstemän 

som deltog på och höll i seminariet vill öka politikens förståelse och förmåga att se avsaknaden av 

digital delaktighet som ett socialt samhällsproblem snarare än en teknisk fråga. 

De teoretiska utgångspunkterna om metastyrning utgår bland annat från att aktörerna i nätverken 

kan vara både offentliga tjänstemän och representanter från olika intressen där det gemensamma är 

att genomföra en viss politik. I projektgruppen för Digital mediebuss ingick inte bara tjänstemän 

från det offentliga utan även ordförande från Handikappförbundet i Östergötland, som hade till syfte 

att undersöka tillgängligheten på dagens bokbussar och komma med förslag på förbättrad 

tillgänglighet. Projektmedlemmarnas olika syften skildes åt och alla hade olika mål att uppnå med 

projektet – med det gemensamma att öka den digitala delaktigheten – fast med olika fokusområden. 

I Motala kommun låg stort fokus vid utformningen av en digital mediabuss då det är aktuellt för 

dem att skaffa en ny medan i Norrköping adresserades främst problemen om kommunens digitala 

utanförskap och hur det bör minska. Ett annat sätt att förstå metastyrning och de självreglerande 

nätverken är också att regionen kan påverka och influera nätverken. Dem kan utforma och påverka 

de ramar inom inom vilka nätverken ska agera – vilket kan ses genom att projektgruppen arbetade 

efter regionens mål om digital delaktighet vilka är beslutade i styrdokumenten. I den regionala 
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digitala agendan står det att särskilt fokus ska ligga på nyanländas behov och i Norrköpings 

styrdokument finns särskilda direktiv om att biblioteksverksamheten ska öka kulturutbudet i 

Hageby och Klockaretorpet. Även om projektgruppen är ett självreglerande nätverk, har dem 

förbestämda ramar att jobba inom och olika mål att uppnå som är beslutade av överordnade aktörer. 

Projektgruppen har bibliotekslagen samt de regionala och lokala styrdokumenten att förhålla sig till. 

Utöver detta även Vinnovas krav på att vara ett innovativt projekt samt regionens ekonomiska 

bidrag till att utöka arbetet med den digitala delaktigheten. Projektet i sig använder inga 

ekonomiska styrmedel, men Vinnova och Region Östergötland har gett bidrag till projektet vilket i 

detta avseende blir ett ekonomiskt styrmedel eftersom projektets arbete då måste förhålla sig till de 

krav som Vinnova och Region Östergötland ställer. Att Region Östergötland och Vinnova ger 

ekonomiska bidrag betyder att de försöker få till stånd önskvärda handlingar genom 

projektgruppens arbete. 

Extrasatsningen som gjordes av Norrköpings kommun under hösten år 2016 är ett sätt att försöka 

använda de informativa styrmedlen för att öka den digitala delaktigheten. Satsningen handlade 

bland annat om att väcka barns tekniska nyfikenhet och lära dem olika digitala verktyg som till 

exempel programmering. Det fanns inget tvång med i bilden som exempelvis att alla barn måste 

deltaga i aktiviteter om digitala verktyg och inga ekonomiska incitament, utan det var enbart 

informativa styrmedel som användes. Projektet försökte främja utvecklingen och spridningen av ny 

teknik genom att låta barnen ha kul och testa de verktyg som de ville testa. De ville ge besökarna en 

förståelse för vilka möjligheter det finns för att själva kunna skapa med hjälp av dagens tekniska 

och digitala verktyg. Samtidigt har projektet gett insikt i att det inte bara är äldre, nyanlända och 

socioekonomiskt svaga som står utanför det digitala samhället – vilket många kanske tror. När det 

arbetas med digital delaktighet, framkommer det andra grupper som står utanför den digitala 

delaktigheten, men som nödvändigtvis inte behöver vara utanför i övrigt i samhället. Detta kan leda 

till svårigheter genom att målgrupperna är otydliga och många, vilket gör att det inte går att styra på 

samma sätt, nyanlända vuxna kan eventuellt behöva andra behov än svenska barn och tvärtom. 

Motala kommun, som gjorde en liknande extrasatsning, upplevde samma svårigheter med att nå 

tilltänkta målgrupper. Det här visar på betydelsen av samverkan mellan kommuner sinsemellan och 

mellan kommuner och andra aktörer. 
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Den satsning som gjordes i Norrköping under hösten år 2016 påvisar även hur betydelsefullt det är 

med olika kompetenser inom ett och samma projekt samt med olika typer av samverkan. Under de 

sju lördagar som extrasatsningen pågick var det olika bibliotekarier med varje lördag, men samma 

externa ingenjörer arbetade på bokbussen varje lördag vilket resulterade i att det var de som hade 

mest koll på hur aktiviteterna bäst organiserades. De bibliotekarier som medverkade hade även 

ibland svårt att svara på barnens frågor om de digitala och tekniska verktygen, medan ingenjörerna 

hade den kompetens för att kunna svara på alla frågor. Norrköpings stadsbibliotek hade även sökt 

samarbete med Portalen – en etablerad verksamhet och mötesplats i Hageby – där de valde att ha 

sina aktiviteter under de tre lördagar bokbussen var där. Det kom fler barn och målsmän till Portalen 

än vad det gjorde till bokbussen i Klockaretorpet vilket kan förklaras i att Portalen är en befintlig, 

etablerad och känd mötesplats i stadsdelen. Att samverka på detta vis kan möjliggöra att fler 

kommer, då det kan vara mindre otryggt att besöka en plats som är känd för en. Projektet Digital 

mediebuss, i den lokala extrasatsningen och i sin helhet, har visat på att styrningen för en ökad 

digital delaktighet tar tid och att det måste få ta tid. Samhällets digitala delaktighet ökar inte på 

grund av en extrasatsning eller ett enskilt projekt – däremot går det att visa på olika styrmedel och 

hur de kan användas i utformningen för en ökad digital delaktighet. 

7.2 Demokrati som motiv för digital delaktighet 
Varför behövs det styras för en ökad digital delaktighet? Politikområdet för digital delaktighet är ett 

brett och förvaltningsöverskridande ämne som intervenerar i andra politikområden också. Detta gör 

att det blir svårt att veta vem det är som ska hållas ansvarig för att öka delaktigheten i samhället. 

Något som framkommer tydligt är att frågan om digital delaktighet handlar om demokrati – detta då 

många av samhällets funktioner enbart går att nå via digitala och tekniska verktyg. Demokrati är ett 

vitt begrepp som rymmer mångt och mycket, men för både politiker och tjänstemän verkar 

demokrati vara ett av de viktigaste incitamenten för att öka den digitala delaktigheten i samhället. 

Projektgruppen för Digital mediebuss diskuterade ofta och länge under projektmötena och 

studiebesöket om det demokratiska uppdraget som biblioteket har. I bibliotekslagen står det att 

biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling men hur ska lagen tolkas och 

förvaltas? Många i projektgruppen menade på att det inte är att verka i ett demokratiskt samhälle 

om medvetenhet finns om de som inte är digitalt delaktiga, men att det samtidigt inte heller görs 

något åt problemet. Grundförutsättningarna i ett demokratiskt samhälle handlar om människors lika 

värde och rättigheter och om möjligheten att få vara med och bestämma. Om samhället ständigt 
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digitaliseras och blir mer svårtillgängligt för dem som inte är med i det digitala samhället, menar 

min empiri på att det inte är att få leva demokratiskt. Bibliotekslagen är bland annat det som 

biblioteksverksamhetens uppdrag utgår ifrån där det står tydligt att biblioteket ska upprätthålla de 

demokratiska principerna och verka för en ökad kunskap om informationsteknik. Därför hävdar de 

flesta av informanterna att arbetet för samhällets ökade digitala delaktighet ska åligga biblioteken. 

De bär det demokratiska uppdraget kunskap fri för alla och måste kunna förvalta det i takt med att 

samhället ständigt utvecklas. I de lokala styrdokument från Norrköpings kommun står det också att 

biblioteket ska kännetecknas av att vara en öppen demokratiarena som arbetar för att att alla 

medborgare, oavsett bakgrund, ska kunna ha och få tillgång till information. Det digitala handlar 

också om inkludering – det är farligt att driva på en digitalisering i samhället om inte alla är med. 

Det handlar bland annat om att låta sina samhällsinvånare vara och känna sig inkluderade. Att 

arbeta med digital delaktighet handlar om att låta alla i samhället bli delaktiga då många av 

samhällsfunktionerna, kulturaktiviteter och privat nöje sker på digitala kanaler. Att inte vara digitalt 

delaktig är därför inte bara en demokratifråga, utan kan även ses utifrån ett folkhälsoperspektiv – att 

vara exkluderad i samhället påverkar människors välmående.  217

7.3 Från government till governance 
Att styra digital delaktighet kräver kompetens som överskrider flera kunskapsområden – just på 

grund av dess flerdimensionella karaktär. I dagsläget styrs digital delaktighet främst genom nätverk, 

information och övertygelse – man vill visa på att fördelarna med att vara delaktig är många. Att 

den offentliga förvaltningen styr på detta sätt, med avstamp från governanceperspektivet, handlar 

om att staten eller andra offentliga aktörer, inte vill tvinga in folk i det digitala samhället. De vill att 

det ska vara valfritt att använda digitala och tekniska verktyg, varför man väljer att använda en 

mjuk styrning tillsammans med metastyrning. När inte tvång används för att inkludera invånare i 

det digitala samhället är det ett sätt att försöka upprätthålla demokratin i samhället (att valfrihet ska 

råda) men det blir snarare att motverka de demokratiska principerna när den offentliga 

förvaltningen digitaliserar sin verksamhet, men inte gör något konkret för att få med de invånare 

som inte är digitalt delaktiga. En parallell kan dras till Danmark där de digitaliserade hela sin 

offentliga verksamhet och där invånarna tvingades använda digitala verktyg för att kunna 

kommunicera med det offentliga vilket resulterade i grova protester av dem som inte var delaktiga. I 

den nationella digitala agendan skrivs att målet ska nås genom samarbete och olika 
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samverkansorgan något som kan tolkas att det är ett krav på nätverkande och samverkan aktörer 

sinsemellan för att problemet om digital delaktighet ska kunna lösas. Varför efterfrågas hårdare 

styrning från ett governmentperspektiv i empirin kan man fråga sig. Den tidigare e-

förvaltningsreformen 24-timmarsmyndigheten implementerades med en nätverksstyrning, som 

sedan kom att få mycket kritik då hårda och tvingande styrmedel efterfrågades. Det handlar inte om, 

som i Danmarks fall, en efterfrågan att det ska bli obligatoriskt eller tvingande att använda digitala 

och tekniska verktyg. Fokus ligger snarare på att det behövs tydligare och hårdare styrning 

ovanifrån; staten ska peka med hela handen i stället för att verka som en slags samordnare. 

Eftersom det är ett förvaltningsövergripande problem, krävs en tydlig styrning i hur det ska lösas. I 

dagsläget ligger mycket av arbetet på kultur- och fritidsförvaltningen, främst 

biblioteksverksamheten, men det går också att skildra arbetet i samhällsbyggnadsområdet där det 

pratas om utbyggnad av teknisk infrastruktur. Om det främst är dessa två verksamheter som ska 

jobba för att öka den digitala delaktigheten, måste resurser möjliggöras och fås tillgång till. 

Norrköping är Sveriges nionde största kommun, med sina interna problem i form av hög grad av 

segregation och låg socioekonomi, men samtidigt är kommunens biblioteksverksamhet ett av de 

lägst finansierade biblioteken i Sverige. Om det från nationellt håll styrs tydligare att biblioteket ska 

vara den arena som ska arbeta för ökad digital delaktighet i samhället, kan det öppna upp för mer 

kommunala resurser. Detta då politiken blir mer benägen att förstå bibliotekens förvaltande och 

utvecklande uppdrag i samhället – snarare än att se biblioteken enbart som en institution för böcker. 
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7.4 Sammanfattande tabell 
Nedan presenteras en sammanfattande tabell av den styrning och de styrmedel som används i 

Norrköping, Östergötland och i projektet Digital mediebuss för att öka den digitala delaktigheten i 

samt vilken karaktär de har. 

FIGUR 3. 
SAMMANFATTANDE TABELL.
EGEN KÄLLA.
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Typ av styrmedel som 
används som åtgärder i 
Norrköping och 
Östergötland

Styrmedlets och 
styrningens karaktär

Typ av styrmedel som 
används i projekt 
Digital mediebuss

Styrmedlet och 
styrningens karaktär

Bibliotekslagen Hårt styrmedel, 
government, 
stimulerande

Bibliotekslagen Hårt styrmedel, 
government, stimulerande

Kommunala 
styrdokument

Hårt styrmedel, 
government, 
stimulerande

Projektbidrag från 
Vinnova

Ekonomiska styrmedel, 
mjuka styrmedel, 
stimulerande

Regionala styrdokument Hårt styrmedel, 
government, 
stimulerande

Extrapengar från 
Region Östergötland

Ekonomiska styrmedel, 
mjuka styrmedel, 
stimulerande

Kampanjveckor E-
medborgarveckan och 
Get Online Week

Mjuka styrmedel, 
governance, 
stimulerande

Extrapengar från 
Regionbiblioteket

Ekonomiska styrmedel, 
mjuka styrmedel, 
stimulerande

DigiDel2013 Mjuka styrmedel,  
metastyrning, 
governance, 
stimulerande

Främja barns 
utveckling av ny 
kunskap för digitala 
och tekniska verktyg

Mjuka styrmedel, 
governance, stimulerande

Teknisk och digital 
handledning

Mjuka styrmedel, 
governance, 
stimulerande

Kommun- och 
regionöverskridande 
nätverk

Metastyrning, governance, 
stimulerande

Utbyggnad av teknisk 
infrastruktur

Mjuka styrmedel, 
governance, 
stimulerande

Samverkan med 
externa ingenjörer

Metastyrning, governance, 
stimulerande

Kompetensutveckling 
internt och externt

Mjuka styrmedel, 
governance, 
stimulerande

Studiebesök i 
Sundsvall och 
Sandviken

Metastyrning, governance, 
stimulerande 

Sprida information, lära 
ut

Mjuka styrmedel, 
governance, 
stimulerande

Samverkan med 
mötesplatser ute i 
stadsdelen Hageby

Metastyrning, governance, 
stimulerande

Interaktivt avslutande 
seminarium

Mjuka styrmedel, 
governance, stimulerande

Offentliga tjänstemän 
och representant från 
Handikappförbundet 
Östergötland

Metastyrning, governance, 
stimulerande



I tabellen visas att det är främst mjuk styrning och governancestyrning som är vanligast vid 

styrningen för en ökad digital delaktighet. Det har framkommit få hårda styrmedel, men även ifall 

bibliotekslagen samt de regionala och kommunala styrdokumenten å ena sidan tillhör hårda 

styrmedel så är de å andra sidan inte ett hårt styrmedel då det inte finns några sanktioner. De är 

hårda styrmedel för att bibliotekslagen är en lag som måste följas av biblioteksverksamheterna och 

styrdokumenten innehåller mål, men de är på ett annat sätt mjuka styrmedel eftersom det inte är 

repressiva eller innehåller sanktioner. De verkar för målstyrning utan att ge handlingsutrymme eller 

verktyg för att uppnå målen.  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8. Slutsatser 

I detta kapitel besvaras frågeställningarna och uppsatsens slutsatser presenteras. Dessutom ges 

förslag till vidare forskning inom området och slutligen hålls en avslutande diskussion kring 

studiens resultat. 

8.1 Mjuk styrning för ökad demokrati 
I den här uppsatsen har en typ av insatser och åtgärder som görs på regional och lokal nivå för att 

öka den digitala delaktigheten redogjorts. Mer precist syftade denna uppsats till att identifiera och 

analysera den styrning och de styrmedel som används för att öka den digitala delaktigheten i 

Östergötland och Norrköpings kommun. Empiriskt har uppsatsen bland annat utgått från projektet 

Digital mediebuss – den lokala satsning som gjordes i Norrköping för att öka den digitala 

delaktigheten. I uppsatsen har en analys förts om de styrmedel och dess implikationer på digital 

delaktighet i samhället. Syftet har sedan brutits ner i tre mindre delfrågor om vad för åtgärder som 

görs för att öka den digitala delaktigheten på lokal och regional nivå, vad som hände i projektet 

Digital mediebuss och varför det behöver ske en styrning för ökad digital delaktighet och varför 

svårigheter kan uppstå vid politiska beslut angående digital delaktighet. 

I Östergötland och Norrköpings kommun tycks åtgärderna främst att ligga på information, 

nätverksstyrning och kompetensutveckling – både internt och externt. Politiken lyfter att digital 

delaktighet är något som finns på den politiska agendan, men i andra termer och ord. Detta medför 

att åtgärder som görs inom ramen för digital delaktighet sällan syns, utan är inbakade i andra 

områden som till exempel bredbandsutbyggnad. En genomgående röd tråd som har diskuterats av 

informanterna är att fokus i dagsläget främst ligger på den tekniska frågan och inte på social eller 

digital delaktighet – vari utmaningarna faktiskt ligger – vilket eventuellt kan medföra en rädsla då 

politiken inte besitter den kompetens de tror behövs för att styra problemen. Bland politikerna och 

tjänstemännen lyfts frågan om kompetens och relevansen i att kompetensutveckla sin omgivning. 

Dels för att själva bli mer digitalt delaktiga, dels för att uppmärksamma att avsaknaden av digital 

delaktighet är ett samhällsproblem. Biblioteksverksamheten, både på regional och kommunal nivå, 

arbetar med kompetensutveckling på olika sätt. Regionbiblioteket försöker kompetensutveckla 

Östergötlands folkbibliotek – att de ska förstå sin roll och sitt uppdrag i frågan om ökad digital 

delaktighet. Stadsbiblioteket i Norrköpings kommun försöker sedan omvandla denna kompetens till 
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sina medarbetare och till besökarna som har behoven. Biblioteken arbetar även i de årliga 

kampanjer som finns om digital delaktighet och gör under dessa kampanjer fler åtgärder än i 

vanliga fall för att öka samhällets digitala delaktighet. I den vardagliga biblioteksverksamheten är 

det främst teknisk och digital handledning som görs, men även spridning av information om varför 

det är viktigt att vara digital delaktig och hur det går att bli mer delaktig. 

Projekt Digital mediebuss var en förstudie som pågick under ett år där två extrasatsningar gjordes i 

Motala och Norrköping. Konkreta skillnader gällande ifall projektet har lett till en ökad digital 

delaktighet i samhället förblir oklart, men empirin visar att projektet har resulterat i en ökad 

medvetenhet om ämnet och att samverkan med externa aktörer är nödvändig i arbetet kring en ökad 

digital delaktighet. I och med det seminarium som hölls i Norrköping i december år 2016, fick två 

av kommunens kommunalråd träffa projektmedlemmar och andra bibliotekarier för att diskutera 

digital delaktighet. De menade att ämnet är aktuellt och att det behöver arbetas med – men det finns 

ringa politisk uppmärksamhet kring det. Projektets största utfall verkar vara att det har börjat talas 

mer om ämnet – både i tjänstemannaorganisation och i viss politik. Att få en ökad medvetenhet 

kring detta politiska område är att ta ett första steg i rätt riktning – då en röd tråd i empirin handlade 

om att få och skapa politisk beställning angående digital delaktighet. Trots att digital delaktighet är 

ett politikområde som syns i nationella, regionala och lokala handlingsplaner och policyer verkar 

det vara oklart exakt hur det ska styras och med hjälp av vad. Det diskuterades både under 

seminariet och i projektgruppen om det eventuellt var svårt att styra tydligare än vad det görs i dag, 

då teknik är ett område som ständigt är i förändring – något som kan resultera i att policyer om 

digital delaktighet blir inaktuella fort. Samtidigt behövs tydligare styrning, framför allt från 

nationell nivå, för att olika organisationer i samhället ska kunna arbeta med digital delaktighet. Om 

inte resurser och mandat finns från nationellt håll, blir det svårt att styra på såväl regional som lokal 

nivå. Tydligare styrning från nationellt håll behöver nödvändigtvis inte betyda att det ska vara 

specificerade policyer om hur området för digital delaktighet ska angripas eller exakt vad som bör 

göras. Att få en större uppmärksamhet hos politiken om att det digitala utanförskapet är ett 

nödvändigt samhällsproblem att lösa, kan möjliggöra för mer resurser än vad som finns tillgängligt i 

dag. Det kan dessutom vara bättre ifall styrningen är tydligare på regional och lokal nivå, då 

förutsättningarna i olika regioner och kommuner kan skiljas åt, vilket innebär att åtgärderna för en 

ökad digital delaktighet bör se olika ut. Projektet har även visat på det betydelsefulla med 

samverkan och nätverk. Dels i projektgruppen som nätverk där erfarenheter utbyttes och lärdomar 
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togs av varandra, dels i arbetet med den digitala delaktigheten i Norrköping där de samarbetade med 

en etablerad mötesplats i stadsdelen Hageby och med två externa ingenjörer för att i extrasatsningen 

kunna besitta nödvändig och utökad kompetens.  

I dagsläget verkar styrningen för en ökad digital delaktighet främst att ske på ett mjukt sätt och med 

metastyrning – styrning med hjälp av governance. Det handlar om informationsspridning, 

kompetensutveckling, samverkansprojekt och att skapa olika nätverk för att öka den digitala 

delaktigheten i samhället. Denna studie har visat att det främst används stimulerande styrmedel 

snarare än repressiva. Att arbeta med digital delaktighet verkar utgå från uppmuntran och 

information, snarare än tvång och obligatorium. Samtidigt läggs ett stort fokus på att tydligare 

styrning och starkare mandat från nationellt håll efterfrågas då det möjliggör för ökade resurser. 

Empirin genomsyras av att det verkar vara svårt att veta hur digital delaktighet ska styras då det är 

ett brett, komplext och flerdimensionellt problem som sträcker sig över flera förvaltningsområden. 

Det tycks handla om en ledningsfråga där arbetet ska ske övergripande i verksamheten. När 

området för digital delaktighet inte är tydligt uttryckt i hur det ska styras varken på global, nationell, 

regional och lokal nivå skapas svårigheter i att lösa problemet. I både de regionala och kommunala 

styrdokumenten som har analyserats omnämns biblioteken som folkbildare och en arena där 

samhällsproblemet med det digitala utanförskapet ska lösas. Detta verkar även vara självklart för 

informanterna och för projektgruppen – biblioteken är de som ska ansvara och styra över frågan om 

digital delaktighet. När jag sökte förklaringar till varför informanterna och projektmedlemmarna 

jobbar för samhällets ökade digitala delaktighet, framkom att den främsta förklaringen är det 

demokratiska argumentet. Det är en demokratisk rättighet för alla, oavsett bakgrund eller 

individuella förutsättningar, att kunna deltaga i samhället och ta del av olika digitala tjänster. Digital 

delaktighet handlar om demokrati och inkludering – att inte styra arbetet i rätt riktning är att gå 

emot samhällets demokratiska principer. Demokratiaspekten används som det främsta motivet för 

en ökad digital delaktighet i samhället. Trots detta verkar styrningen för en ökad digital delaktighet 

förbli oklar och politiken försöker ständigt uppfinna hjulet på nytt gällande hur allt ska styras. Det 

som tycks framträda är en flerdimensionell och differentierad bild av ett svårstyrt politikområde där 

otydliga beslut och målformuleringar aldrig riktigt genomförs. 
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8.2 Förslag på möjlig framtida forskning 
För fortsatt forskning hade det varit intressant att undersöka digital delaktighet ur ett mer 

demokratiskt perspektiv. Kommuner, myndigheter, staten och andra organisationer talar ständigt om 

en förbättrad elektronisk förvaltning där vårt samhälle alltmer digitaliseras. Är det att leva i ett 

demokratiskt samhälle där många är utanför och den offentliga förvaltningen hela tiden försöker att 

utveckla och, enligt dem, förbättra? Efter att ha gjort den här uppsatsen har jag förstått att 

digitaliseringen inte bara handlar om att vara bäst på att utveckla, vara först med nya e-tjänster eller 

erbjuda allt via internet – det handlar om att låta alla vara delaktiga i ett digitalt samhälle. Att forska 

mer kring digital delaktighet tror jag är viktigt för att öppna upp ögonen hos både offentlig sektor, 

företag och medborgare. Om ens omgivning består av digitalt delaktiga personer, kan det vara svårt 

att se utanförskapet som ett samhällsproblem. Om akademien och forskning påvisar relevansen med 

att öka den digitala delaktigheten ur både ett demokratiskt och ekonomiskt perspektiv, skulle 

förhoppningsvis fler samhällsaktörer anamma detta och försöka öka den digitala delaktigheten mer 

än vad som görs i dag. Det är även nödvändigt att fortsätta undersöka hur en ökad digital 

delaktighet styrs. Det är märkbart otydligt på alla samhällsnivåer och ingen vet vem som har 

ansvaret; det blir ineffektivt att försöka återskapa lösningar som egentligen redan finns. Politiken 

måste försöka sluta se digitalisering och digital delaktighet enbart i termer om teknik – för det är 

också det sociala det handlar om – och så fort politiken inser detta kommer det troligtvis att bli 

lättare för dem att tala och besluta om saken. Detta i sin tur kommer förhoppningsvis att göra det 

lättare för den politiska organisationen att implementera beslut om arbetet med ökad digital 

delaktighet i olika (och rätt!) verksamheter. 

8.3 Avslutande diskussion 
Denna uppsats får avslutas med att besvara den stora frågan: Har studien uppnått sitt syfte? Det 

empiriska materialet – samtalsintervjuer och observationsstudier från projektet – tillsammans med 

dokumentstudier och de teoretiska utgångspunkterna har gett en bild av vad för åtgärder som görs 

för att öka samhällets digitala delaktighet och hur styrningen ser ut inom det aktuella området. Det 

är fascinerande att det inte forskas mer om digital delaktighet. Det är i allra högsta grad ett 

samhällsproblem som segregerar och skapar klyftor – allt som politiken inte vill ska hända. 

Anledningen tror jag är för att man blir blind för annat än sin omgivning. Äldre, socioekonomiskt 

svaga och nyanlända är kanske inte de som representeras mest (och bäst?) i politiken vilket kan göra 

att deras behov inte synliggörs. Denna studie har dock visat på att det inte bara behöver vara ovan 
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nämnda grupper som står utanför det digitala samhället vilket borde skapa än mer incitament för 

fortsatt forskning på området. Ju mer forskning på området, desto mer sprids förhoppningsvis ordet 

om relevansen att arbeta för en ökad digital delaktighet.  

Digitaliseringen utmanar vårt samhälle dagligen vilket sporrar politiken att hänga på 

digitaliseringen och allt vad den för med sig. Eftersom digitaliseringen är ett relativt nytt fenomen 

som ändras och utvecklas dagligen, är dess två aspekter relevanta att undersöka: digitalisering som 

utveckling och digitalisering som delaktighet. Det är inte bara relevant på grund av dess aktualitet 

som ämne, utan även för sin intention i detta sammanhang; att vara en masteruppsats i 

statsvetenskap. Statsvetenskap innebär läran om politik – vilket digitalisering i min mening – allra 

högsta grad är.  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10. Bilagor 

10.1 Intervjuguide  
Detta format användes till intervjuerna. Eftersom intervjuerna är semistrukturerade anpassas 

upplägget utefter varje informant samt så kan följdfrågor tillkomma på plats. 

• Vad är din roll och befattning? (Vilken nivå verkar du på? Kommunal/regional?) 

• Varför är arbetet med digital delaktighet viktigt enligt dig? 

• Berätta om er verksamhet när det gäller digital delaktighet, vad gör ni? Vad för åtgärder görs för 

att öka den digitala delaktigheten? 

• Hur länge har ni arbetat med digital delaktighet? 

• Vad får er att arbeta med digital delaktighet? Eget initiativ? Kommunen/regionen/staten? 

• Vad har biblioteket för roll i frågan om digital delaktighet? Varför? 

• Hur ser du på biblioteket som aktör? Som offentlig plats? Vad är bibliotekets roll i dagens 

samhälle? 

• Varför tycker du att du är digitalt delaktig och inkluderad? Vad använder du för tjänster/verktyg? 

Har du upplevt att du någon gång inte hänger med? Beskriv gärna och ge exempel! 

• Vilka möter du i ditt arbete och hur uppfattar du att de inte är digitalt delaktiga? Vad behöver de 

hjälp med? Vilka frågor reser de? Har de lånekort? 

• Vad ser du för specifika grupper som är utanför det digitala delaktigheten? Spelar ekonomiska 

resurser någon roll? 

• Varför tror du att det är så svårt att implementera nationell lagstiftning om digital delaktighet? 

Som exempelvis bibliotekslagen § 2 och 7. Men även nationella, regionala och lokala policyer 

som till exempel digitala agendor? 

• Vad hände i det lokala projektet Digital mediebuss i Östergötland och hur adresserade projektet 

problemet med ojämlik digital delaktighet? Utfall av projektet? 

• Tips på någon ytterligare att prata med? 

"83


