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Inledning 
Syfte med den här rapporten är att presentera några väl valda exempel på 
hur vi inom olika typer av verksamheter idag kan arbeta med att främja 
delaktigheten på nätet och då särskilt ökad delaktighet för de grupper som 
idag står utanför. Rapporten är en del av den samlade rapportering som 
är kopplad till Regeringsuppdraget, dit det hör en huvudrapport och ett 
filminspelat panelsamtal. På ett sätt är den här delstudien kopplad till reger-
ingens Digitala agenda (SOU2013:31) eftersom det är inom den kontexten 
som kunskapsbehovet aktualiserats.

Teknikutvecklingen idag går så fort att den befinner sig i konstant rörelse. 
Människors kunnande är inte heller statiskt, utan kan ses som en fortgående 
utveckling där olika erfarenheter av såväl ny teknik som av olika kunskaps-
innehåll hela tiden förändras. Vi lär genom att teoretisera och vi lär oss 
genom att pröva. En viktig drivkraft bakom lärandet är att det finns intresse 
och engagemang, både hos den som förmedlar och den som lär.

Många utvecklingsprojekt som är inriktade på att överbrygga klyftan 
mellan de som har tillgång till internet och det utbud som finns där och de 
som står utanför är ganska jordnära. Det kan handla om att skaffa sig 
ett mailkonto och hitta fram till barnbarnens vänlista på Facebook. 
Centralt är skapandet av möten mellan människor och ny teknik 
för att främja kommunikation och socialt samspel. I den här 
rapporten vill vi lyfta fram några framgångsrika exempel på hur 
det kan gå till att skapa förutsättningar för goda möten. 

Vi skall titta närmare på fyra typer av projekt:

• För det första skall vi visa hur seniorer, nysvenskar, 
hemlösa och andra ovana grupper i olika projekt gör sina 
första digitala erfarenheter.

• Vi skall också titta på några sätt att arbeta genom att föra 
samman grupper och få igång processer som bygger på 
att olika användarkategorier vi lär av varandra.

• Vi kommer in på projekt som undersöker hur vi kan 
bygga upp nya nätverk av aktörer på en kommunal 
handlingsarena samt

• Projekt som söker skapa strategiskt IT-samspel inom en 
region för långsiktig och hållbar struktur.
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Urval av projekt
Det underlag vi har för den här rapporten är projekt som har bedrivits inom 
ramen för kampanjen Digidel och som har pågått sedan 2010 och beräknas 
avslutas under 2013, med stöd av en begränsad och tillfällig kansliresurs 
av .SE. Digidels motton är formulerade så här: ”Digital delaktighet är 
ett krav för en väl fungerande 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 ”

Efter drygt två år av kampanjperioden inleddes ett arbete 
med att identifiera och lyfta fram det utvecklingsarbete 
som fungerat särskilt väl på lokal nivå och premiera de 
satsningar som varit särskilt framgångsrika. Det hela fick 
formen av en tävling, Utmaningen, där lokala aktörer 
och eldsjälar nomineras till sex placeringar och till detta 
knöts priser. Tematiken var demokrati i någon mening, 
eftersom det perspektivet blev uttalat när tävlingen 

lanserades och bland priserna märks inte minst resor 
till Bryssel och Eu parlamentet. Angela Zetterlund 

blev inbjuden att medverka i juryarbetet som 
representant för Linnéuniversitetet och har 
genom den processen erhållit god inblick i 
urvalets olika skeden samt de bedömnings-
grunder som används urval och nomineringar 
i olika skeden genomförts.

Det finns flera poänger med att lyfta fram 
just de projekt som blivit nominerade i den 

här tävlingen. Dels för 
att nomineringspro-

cessen har en stark 
lokal förankring, 
där aktörer i lokala 
och regionala 
kontexter själva 

fått ansvara för ett 
första urval bland 
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sina insatser och dels för att den nationella juryn representerar viktiga 
intressen kopplade till delaktighetsfrämjande arbete. Utöver Linneuni-
versitetet som representerar akademi och vetenskap ingick i juryn repre-
sentant för It & Telekomföretagen, Webbstjärnan, UsersAward, Sverges 
kommuner och landsting (SKL) och SeniorNet Sweden, som organiserar 
över drygt 8000 medlemmar över hela Sverige. Viktiga kriterier vid urval 
och nominering av projekten är bland annat:

• Hög samverkansnivå 
• Att satsningen givit påtagliga resultat i termer av måluppfyllelse
• Att projektet genomförts med god kvalitet i form av deltagarnas delak-

tighet och nöjdhet
• Att projektet utformats på ett sätt som tyder på långsiktighet och att 

verksamheten kan användas och utvecklas och spridas i ett längre 
tids perspektiv

När den här rapporten skrivs har ingen vinnare ännu utsetts och någon 
inbördes rangordning av de projekt jag väljer att uppmärksamma här 
föreligger inte. Vi utgår endast från de 12 kvarvarande efter två urvalspro-
cesser, men längst bak finns en fullständig förteckning över samtliga 71 
nominerade bidrag. Vi grundar våra beskrivningar på i den dokumentation 
som projekten genererat, webblänkar och forskarassistent Tomas Granehag 
har intervjuat samtliga projektledare i projekten under perioden maj - juni 
2013.

Genom urvalsprocessen vet vi att projekten upplevs framgångsrika av 
lokla aktörer samt anses relevanta och hållbara utifrån ett mer övergri-
pande policy- och nationellt utvecklingsperspektiv. Vi kommer att belysa 
projektens upplägg, ge exempel på deltagarnas subjektiva erfarenheter av 
processer, målgrupper och upplevda resultat. Vi vill i första hand ge tydliga 
exempel på hur arbetet kan gå till rent konkret och bidra till att inspirera till 
nystarter eller fortsättningsinsatser runt om i landet. Men vi kommer även 
att diskutera projekt erfarenheterna utifrån hur relevanta de är i förhål-
lande till ett mer övergripande IT- politiskt perspektiv. En uppdelning av 
projekten i olika förstoringsnivåer kan noteras där vi inledningsvis beskriver 
arbetsformerna från lokal verksamhetsnivå för att därefter övergå till en mer 
övergripande regional strategisk nivå och genom en avslutande konklusion 
kopplar samman de lärdomar som dragits i de frivilliga initiativen till 
huvudtankarna i den av regeringen formulerade digitala agendan. 

Varje projekt är unikt, men samtidigt är det möjligt att se att de följer vissa 
mönster samt att de också är komplexa och även överlappande i sitt innehåll. 
Fyra grupper har kunnat urskiljas bland de framgångsrika projekten:
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Direkt användarstöd

Användare lär ut

Bygga nätverk

Regional strategi

Grupp 1 Direkta användarstödjande arbetsformer. 

Grupp 2 Arbetsformer som skapar grupper där olika användarkategorier 
lär varandra.                                 

Grupp 3 Att bygga mötesplatser och arenor för olika aktörer och 
eldsjälar på kommunal nivå.

Grupp 4 Att bygga nya regionala samverkansstrukturer för långsiktig 
och hållbar IT utveckling.
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Direkta användar stödjande projekt 
I den här kategorien placerar vi projekt som vänder sig direkt till allmän-
heten eller till en specifik målgrupp i samhället. Här finner vi intressanta 
projekt såsom Drop-in på egna villkor i Katrineholm, Våga prova på internet i 
Sörmlandsregionen, Behandlingshemmet Krinolinens projekt för att utveckla 
hemlösas deltagande på Internet, satsningen på IT-guider och internetcaféer 
för seniorer i Örebroregionen m.fl. Det som är gemensamt för dessa projekt 
är att de alla strävar efter att uppmuntra deltagarna till delaktighet utan att de 
ska behöva känna någon press eller några krav. Verksamheterna är frivilliga 
och strävar efter att ge den enskilda deltagaren motivation och mod att delta. 
Kanske att man vid första bekantskapen med dessa projekt vill kalla dessa för 
nybörjarkurser men det är alltid svårt att klassificera nivån på dessa. Det är 
helt avhängt till deltagarnas förkunskaper vad gäller datorer och internet. 

I flera av projekten kan man också gå vidare till mer avancerad internetan-
vändning i sin egen takt vilket gör att svårighetsgraden är anpassad till delta-
garens egen takt. Kanske är det här den viktigaste formen av delaktighetsfräm-
jande projekt i den meningen att deltagarna får sin första chans att komma i 
kontakt med tekniken och det den kan brukas till på sina egna villkor. Dessa 
insatser handlar mestadels om olika former av kurser eller prova på aktiviteter, 
med hög grad av stöd och gruppinteraktion på den nivå där nybörjaren befinner 
sig. Det är inte alltid så att målgrupperna är så tydligt utarbetade i förväg, utan 
av visst värde anses det vara att skapa en öppenhet och ge tillträde till breda 
grupper av möjliga användare. Genom de här insatserna skapas dock en ökad 
kunskap om behoven och förkunskaperna hos olika målgrupper.
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Digital delaktighet på biblioteket
När: 1998 (2012)  - fortf.
Var: Tjörns kommun
Mål: Alla invånare ska ge möjlighet till digital delaktighet
Framgångsfaktor: Kontinuiteteten.
Resultat och effekt på sikt: Över 2000 utbildade 

medborgare. Stadigt på ca 500 personer varje år. 
Tekniska hjälpmedel: Datorer, surfplattor, läsplattor. Ex. 

Sociala medier, kommunala sidor, talbokshandledning.

Många av projekten har arbetat med digital delaktighet under en längre tid. 
Frågan är om inte kommunbiblioteket på Tjörn är de som arbetat längst då 
de har erbjudit enskild undervisning för nybörjare vad gäller datorer och 
internet i 15 år. År 2012 utvecklades dock verksamheten på många sätt. Då 
tillkom gruppundervisning för ovana datorbrukare Internet för alla och 
de började också utbilda deltagarna i surfplattor, mobiler och läsplattor. 
Dessutom finns det utbildning utifrån varierande teman som till exempel: 
Resetips via nätet, Handla på internet, Applikationer till mobil och 
surfplattor m.m. De har startat öppet-hus verksamhet där representanter 
från både studieförbund, banker, apotek och vårdcentralen finns med. De 
har också visningar av ekonomiska databaser för företagare som är ovana vid 
internet, drop-in-dagar för släktforskare och handledning i hur man lånar 
och använder DAISY-böcker för de med läshandikapp. 

Projektledaren Áslaug Myhrberg är övertygad om att detta projekt kommer 
att fortlöpa under många år då efterfrågan är stor i kommunen. De har 
redan haft mer än 2000 deltagare vid sina IT-kurser. Inte dåligt i en 
kommun som består av cirka 15 000 invånare.
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Drop-in på egna villkor – Viadidakt
När: 2011 - 2013
Var: Katrineholms kommun
Mål: Att ge så många datorovana som möjligt individuell 

handledning utifrån deras egna frågor och intressen.
Framgångsfaktor: Kravlös drop-in-verksamhet
Resultat och effekt på sikt: Projektet fortsätter om 
Tekniska hjälpmedel: Datorer och surfplattor. Varierande 

undervisning efter behov.

En gång i veckan, 2 timmar per gång, har Katrineholms bibliotek haft 
dropin-handledning i datorer och internet. Ett Initiativ som initierades 
från kommunchefen Mattias Jansson. Kommunala medel erhölls för att 
kunna trycka en tidning om projektet som skickades ut till alla hushåll i 
kommunen. Handledningen är mestadels individuell och har erbjudits både 
på Kulturhuset i Katrineholm och på bibliotekets filialer. Kent Wallen, 
utvecklingsledare på Viadidakt vuxenutbildning, berättar att detta är 
samarbete mellan både biblioteket, skolan och Länsbildningsförbundet. 
Numera för också diskussioner med KFU marknadsföring som arbetar 
med turism och handel för att nå näringslivet och på den vägen arbeta med 
projekt kanske på ett nytt sätt.

Sommaren 2013 har kommunen anställt fyra stycken feriearbetare som 
ska hålla i IT-handledningen på heltid. De kommer kunna åka runt 
till kommunala verksamheter såsom träffpunkter för seniorer och möta 
människor på plats för att hjälpa dem att komma igång med datorer och 
internet. Enligt Kent Wallen är det viktigaste att handledningen utgår 
från människors behov av digitala tjänster. Därför är det bra att Försäk-
ringskassan och Skatteverket ligger vägg-i-vägg med Kulturhuset. Deras 
kunder kliver rakt ut därifrån och in på biblioteket för att få hjälp att fylla i 
blanketter m.m. och när man väl tagit det första steget väcks nyfikenheten 
både för själva IT-handledningen och för internet i allmänhet. Wallen ser 
gärna att projektet växer till ett mer länsövergripande arbete och har med 
intresse följt liknande initiativ i en hyfsad närhet såsom det med IT-guider i 
Örebro.
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eLots - Grupputbildningar 
När: 2011 - fortf.
Var: Stockholms län
Mål: Att äldre ska ges tillträde det digitala samhället
Framgångsfaktor: Ung inspiration väcker nyfikenhet
Resultat och effekt på sikt: Seniorförbunden känner till och 

tar kontakt med eLots
Tekniska redskap: Datorer, internet, iPads, eget webbbaserat 

utbildningsprogram under utformning

Ett annat projekt på konceptet unga lär äldre står nittonåringarna Chris-
toffer Lundberg och Niklas Wahlström för. När vi når Christoffer för en 
intervju har han just tagit studenten från John Bauergymnasiet och är glad 
att nu kunna fokusera på företaget, som de har döpt till eLots, på heltid 
ett tag. Verksamheten går ut på att driva utbildningar för äldre i datorns 
och internets grunder. Allt började som ett Ung Företagssamhetsprojekt 
men Christoffer berättar att både han och Niklas länge varit inställda på 
att driva ett eget företag. Att det blev just utbildning för äldre kom sig av 
att de, efter att ha läst .SE:s rapport Svenskarna och internet,  bestämde sig 
för att besöka pensionärsförbund för att rekognosera  behov och intresse för 
IT-utbildningar för seniorer. Han beskriver det som att en av anledningarna 
till att de lyckades få de äldre intresserade berodde på att de var unga och 
inspirerande.

I dagsläget har det utbildats mer än 100 seniorer på eLots, som numera är 
ett aktiebolag, och de har anställt ytterligare två utbildare. Dessutom har 
de anlitat en kille som håller på att ta fram ett program vilken på ett tydligt 
sätt ska visa hur basfunktioner såsom muspekare m.m. fungerar, något som 
kan var väldigt svårt om man aldrig använt en dator tidigare. Tanken är att 
släppa en gratis webbversion, fri att hämta, för alla och en fullständig som 
studieförbund kan köpa tillgång till inför utbildningstillfällena hos eLots.

Numera har det blivit så att pensionärsförbunden själva tar kontakt med 
Christoffer och Niklas med idéer till utbildningstillfällen. Ett exempel på 
ett sådant initiativ är att de ska åka till Åland med ett sällskap seniorer 
och hålla i en iPadkurs under själva resan. Förena nytta med nöje är en bra 
kombination för att locka fler till att utbilda sig och därigenom ges möjlighet 
att ta del av det digitala samhället, tycker Christoffer. (Sundberg 2013-06-
15). eLots var liksom organisationen ULVIS en av de nominerade till Surfa 
Lugnt priset 2013.
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Länsbibliotek Sörmland - Våga Prova! Datorer 
och Internet

När: 2011-fortf
Var: Sörmlands län
Mål: Att nå 10 % (1 437 st) av Sörmlands ickeanvändare.
Framgångsfaktor: Inget tvång, kravlöst
Resultat och effekt på sikt: Fler digitalt delaktiga. Bibliotek 

och studieförbund har kommit närmare varandra.
Tekniska hjälpmedel: Datorer och internet. Internetsidor för 

nytta och nöje. 

I Sörmland startade 2011 ett samverkansprojekt mellan Länsbiblioteket, 
Länsbildningsförbundet, biblioteken och studieförbunden med uppdraget 
”…att värna om demokratin och allas möjlighet att delta i samhälls-
livet.” (Forss 2012) Projektets mål var att nå minst 1 437 medborgare som 
sällan eller aldrig använder datorer eller internet. Den udda siffran är en 
omräkning till lokala mått utifrån statens mål att nå 500 000 invånare. 
Målet uppnåddes men projektet fortlöper under hela 2013. Länsbildnings-
konsulenten tillika projektledaren Maria Forss tycker att det är viktigt att 
verksamheten fortsätter och trycker på det här med demokratifrågan. ”Att 
människor står utanför det som borde vara en demokratisk rättighet är inte 
bra och något att arbeta vidare med.” (Forss 2013-06-10)

Själva konceptet går ut på att locka ovana dator- och internetanvändare 
att våga ta det där jobbiga första steget för att de sedan förhoppningsvis 
anmäler sig till studiecirklar. Det kan vara en stor tröskel för många, 
konstaterar Maria Forss, men Prova-på-verksamheten har verkligen varit en 
succé i Sörmland. Många anmälde sig redan efter första försöket. Prova-på 
verksamheten har erbjudits både på huvudbiblioteken och på filialerna. 
Tillfällena var många; under våren 2011 ordnades 42 prova-på-tillfällen på 
21 platser i länet, hösten 2011 ordnades 44 tillfällen på 23 platser i länet och 
våren 2012 ordnades 34 tillfällen på 19 platser. Marknadsföring har bland 
annat gjorts genom en massiv affisch- och flyerskampanj samt via studie-
förbundens foldrar. Under hösten 2011 till och med våren 2012 genomfördes 
projektet med finansiering från .SE. Sedan hösten 2012 drivs och finan-
sieras projektet av Länsbildningsförbundet Sörmland. Alla studieförbund 
står bakom projektet, något Forss beskriver som alldeles unikt. Projektet 
har bidragit till ökad samverkan kring de som är ovana och intresserade i 
området.
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Lära hemlösa internet - Ny grupp på 
behandlingshemmet Krinolinen

När: 2008 - fortf. 
Var: Stockholms kommun
Mål: Att ge hemlösa en identitet och tillgång till datorer/internet.
Framgångsfaktor: Utgår från deltagarnas behov.
Resultat och effekt på sikt: 80 stycken hemlösa har gått 

kursen. Ju fler som går kursen desto fler kan utbilda i sin tur.
Tekniska redskap: Datorer, internet. Facebook, internetbanker, 

Word och Excel.

En av de viktigaste insatserna men kanske också den svåraste utmaningen 
står hemlöshetsprojektet på Krinolinen för. Det har syftet att lära hemlösa 
om internet och datorer. Gruppen hemlösa står ofta helt utanför det digitala 
samhället. Det är vanligt att de på grund av deras ekonomiska situation inte 
äger någon dator. Många av dem har därför ingen e-postadress eller något 
Facebook-konto. Att äga en mobiltelefon och/eller en e-postadress innebär 
en enorm skillnad för en hemlös, enligt kursledaren Göran Dahlstrand. 
Plötsligt finns man; är tillgänglig att nå för släkt och vänner och räkningar 
kan nå en även då man inte är skriven på en fast bostadsadress. Göran 
Dahlstrand är pensionerad eldsjäl men arbetar minst ett par gånger i veckan 
med att utbilda hemlösa i datorer och internet. Han menar att det finns 
en social dimension i varje ny teknisk förändring. ”Det finns både nya hot 
om ytterligare utanförskap men det ges också möjligheten att skaffa sig en 
identitet. (---) Det är ingen som ser på ens e-postadress att man är hemlös.” 
(Dahlstrand 2013-06-14)

Det är också Göran, som tidigare var vd för Stiftelsen Hotellhem, som drog 
igång hela projektet i början av 2000-talet med bidrag från kyrkan. 2008 fick 
de pengar från .SE och utformade projektet ytterligare. Enligt Dahlstrand 
arbetar de efter en ”Paul Freire-pedagogik” vilket i det här fallet betyder 
att man utgår från elevernas egen drivkraft och användarbehov i lärositua-
tionerna. Facebook har t ex varit mycket viktig för deltagarna. Det har gett 
människor ett ökat självförtroende. Där kan de hitta självhjälpsgrupper och 
få skriva av sig i forumen. De har också upptäckt att de har flera vänner än 
vad de trodde. Internetbanker är annan viktig del de vill kunna. Många 
har idag inget bankkonto vilket för med sig onödiga avgifter. Räkningar 
från Kronofogden svävar runt i luften och de hemlösa vet inte ens om att de 
existerar, berättar Göran. Numera får varje hemlös som genomför utbild-
ningen en varsin dator. Inte den dyraste modellen men en ny och fräsch 
vilket är mycket viktigt eftersom ”…de här människorna är vana vid att bara 
få smuts och skit.” (Dahlstrand 2013-06-14) 
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ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget 
Språk 

När: 2006 - fortf.
Var: Uppsala län
Mål: Att integrera människor genom digital delaktighet.
Framgångsfaktor: Undervisning både på deltagarnas eget 

språk och på svenska.
Resultat och effekt på sikt: 40 utbildade vuxna (2012 - 2013). 

Populär verksamhet i Uppsala. Fler och fler engageras.
Tekniska redskap: Datorer och internet. Internetbanker, Skype, 

biljettbokning.

I Uppsala finner vi den nybildade föreningen ULVIS, en utbrytargrupp 
från den serbiska kulturföreningen Sloga. Sloga har sedan 1995 arbetat för 
att sprida serbisk kultur runt om i länet men också för att deras medlemmar 
ska integreras i det svenska samhället. Många av föreningens medlemmar 
har bott länge i Sverige och känner sig hemma här men vill sammanföra 
de bästa värdena från sina tidigare kulturer med det bästa från den svenska. 
Ordet sloga betyder sams på serbiska. Föreningens cirka 100 medlemmar 
har sina rötter i, förutom Serbien, många olika länder som t ex Kroatien, 
Makedonien, Bosnien, Tyskland och Ungern. 

Kulturföreningen Sloga samarbetar bland annat med Uppsala kommun, 
Studiefrämjandet, föreningsrådet i Uppsala och Serbiska ungdomsorganisa-
tionen i Sverige.
I kulturföreningen Slogas stadgar kan man läsa att de arbetar ”…för att 
öka integrationen i Sverige genom att uppmuntra ett ömsesidigt utbyte av 
livserfarenheter och kunskaper mellan olika grupper samt genom att främja 
aktiviteter, utbyten och möten inom föreningens verksamhetsområden.” 
(Wold-Troell 2010)

Ett projekt i linje med det är just ULVIS – Unga Lär Vuxna Internet på eget 
Språk. Ett projekt som, förutom digidelnomineringen, också var en av de 
nominerade till årets Surfa Lugnt pris 2013. Unga har ofta ett försprång både 
vad gäller språk och internetkunskaper. Det har föreningen tagit fasta på 
och låter ungdomar arbeta som datorhandledare för vuxna med begränsade 
dator- och internetkunskaper. Undervisningen sker på både svenska och 
på deltagarnas modersmål. Detta har medfört en större språkförståelse för 
båda parter. Svenskan har förbättrats för de vuxna eleverna och det forna 
hemspråket för de unga datorhandledarna. Samtidigt har tröskeln blivit 
lägre för deltagarna att lära sig om datorer och internet.
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Eleverna fick träffa sina datorhandledare vid åtta tillfällen, en gång i veckan 
under ca 2,5 timmar. Många av deltagarna var nybörjare och även om de 
flesta av dem hade tillgång till datorer och internet så hade mer än hälften 
aldrig använt dem. Stojka Lakic, projektets ledare och numera föreningens 
drivande kraft, beskriver över telefon hur de vuxna eleverna känner det som 
en befrielse att nu kunna använda sina datorer. Att kunna maila, få kontakt 
med släkt och vänner i hemlandet och inte minst betala sina räkningar själv, 
något deras barn tidigare fick göra åt dem, är några av de saker som delta-
garna beskriver som stora vinster med utbildningen. 

Den alldeles pinfärska rapporten från den 14 juni redogör för hur både elever 
(vuxna) och handledare (gymnasieungdomar) har lärt sig mycket mer om 
det svenska samhället och eleverna har gjort stora framsteg vad gäller att 
tala och förstå svenska. Rapporten beskriver också de goda relationer som 
skapats över generationer och mellan svenskar och invandrare.
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Arbetsformer som 
skapar grupper där olika 
användarkategorier lär varandra
En arbetsform som vuxit fram i de delaktighetsfrämjande projekten är den 
om att lära av varandra. Digital kompetens och förmåga varierar mycket 
mellan olika grupper och ålderskategorier och inte sällan är enskilda använ-
dargrupper mer uppdaterade i teknikutvecklingen än vissa traditionella 
ämnesledare är. Att ta hjälp av grupper som är starkt engagerade och insatta 
i den digitala världen för att stötta lärandet i ovanare grupper har visat sig 
vara en framkomlig väg på många håll. Här ser vi exempel på detta inom 
både äldreomsorgen och nysvenskar och intrycket är att vinsten inte enbart 
är kopplat till lärande utan även ligger till grund för en ny typ av social 
kontakt mellan grupper som möjligen står längre ifrån varandra i det övriga 
vardagslivet.
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Spetskompetensutbildning om samspelet 
mellan IT, teknik och äldreomsorg

När: 2012 - fortf.
Var: Göteborg
Mål: Minska arbetslöshet, värdesätta ungdomar, göra 

äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats. Kompetensutveckla 
personalen inom vård- och äldreomsorg.

Framgångsfaktor: Generationer möts. Engagemang hos 
deltagare, projektpersonal och handledare.

Resultat och effekt på sikt: Deltagarna har lärt sig mer om 
omvårdnadsyrket och fått en positiv bild av äldreomsorgen. 
Personal och brukare upplever förhöjd livskvalitet.

Tekniska hjälpmedel: Datorer, surfplattor, läsplattor, TV spel. 
Skype, e-böcker.

Projektet IT-Piloterna och dess systerprojekt IT-Lyftet är båda delfinan-
sierade av ESF (not). Huvudägare för projekten är Göteborgsregionens 
kommunalförbund i samverkan med äldreomsorgen och arbetsmarknads-
enheterna i sex kommuner och stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné i 
Göteborg. 

Syftet är, enligt projektansökan, att deltagarna ska ha ”ökat sina chanser 
att etablera sig på arbetsmarknaden genom att tillsammans med personal 
och brukare prova hur ny teknik och IT kan utveckla äldreomsorgen.” Den 
första kullen med blivande IT-Piloter, 14 kvinnor och åtta män, såg sitt ljus i 
augusti 2012.

Vad är då en IT-Pilot? Jo, de som rekryteras till projektet får först fyra 
veckors utbildning och sedan tre månader praktik. Utbildningen består av 
både hälsa och vårdkunskap (t ex lyftteknik och hygien.), IT med inriktning 
mot äldreomsorgen (hur surfplattor och spelkonsoler kan användas som 
rekreation och rehabilitering m.m.) och hur detta sedan kan läras vidare till 
personalen. De fortsätter med en utbildningsdag i veckan även då de är ute 
på praktik. De har även en halvdag i veckan vigd åt jobbsökningsaktiviteter. 

Praktikplatserna har varierat från äldreboenden, inom hemtjänsten eller på 
träffpunkter för seniorer. Personalen vittnar om hur deras brukare upplever 
en förhöjd livskvalitet. Enligt en utvärderingsenkät av projektet har också en 
stor majoritet av IT-Piloterna, inte minst de manliga, fått en mer positiv bild 
av arbete inom äldreomsorgen.
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Detta projekt, och förhoppningsvis andra efterföljande, har en stor potential 
att bli än mer lyckat i framtiden. I en avhandling på Sahlgrenska akademin 
visar arbetsterapeuten Jurgen Broeren (not) på att dataspel kan vara ett 
mycket bra hjälpmedel för strokepatienter att få tillbaka rörelseförmåga, 
känsel och till viss del minnet. (Broeren 2007) Jurgen Broeren är mycket 
intresserad av projekt IT-Piloterna och tanken är att han ska utföra en studie 
med de inblandade i projektet under hösten 2013. Helena E:son Alm, som är 
projektadministratör och kommunikatör för projektet, tycker naturligtvis att 
detta är mycket intressant. Ett av problemen hon har sett är att få TV spel 
är anpassade till rehabiliteringssyften. Hög musik som stör och för flimrig 
grafik gör att det kan vara svårt för vissa äldre att kunna behålla koncentra-
tionen. Men trots dessa hinder är projektet mycket lyckat, konstaterar hon, 
och påtalar många exempel när äldre har fått en märkbart förhöjd livskva-
litet. 

Men TV spel är naturligtvis inte allt brukarna får ta del utav. De blir också 
introducerade i sociala medier såsom Skype och Facebook och hur man 
med hjälp av läsplattor eller iPads lättare kan läsa böcker, lösa korsord el. 
dyl. Och de unga deltagarna i projektet är viktiga här. De flesta har goda 
förkunskaper vad gäller de tekniska redskapen och enligt delrapporten 
som kom i början av 2013 har handledarna på flera praktikplatser vittnat 
om hur nyfikenheten för IT har ökat bland personalen och livskvalitén 
hos brukarna. De (handledarna) beskriver praktikanterna som ”duktiga”, 
”jättebra” och ”jättegoa” och hoppas på att de ska få stanna på arbetsplatsen.
 
Det värmer att få ta del av när Emil, 19 och Christoffer, 20, på ett äldre-
boende i Lerum, instruerar och visar både på ett pedagogiskt och tålmodigt 
sätt om hur det går till att spela bowling på TV:n. Eller om när en annan 
av IT-Piloterna för första gången introducerar en brukare i hur man läser 
böcker på en iPad:

”…så sa jag ´men den finns där på iPaden.́  Så hon blev direkt sur för hon 
gillar inte élektronik´ men så gav jag den till henne och det tog la två 
sekunder och så var hon helt fast i boken och satt och läste. De försökte 
prata med henne men hon var helt inne i sin värld. Det är så stor text så hon 
behövde inga läsglasögon.” (Padrón Hernández 2013)

Projektet IT-Lyftet har som syfte att kompetensutveckla personal för en 
ökad kunskap om hur man kan använda sig av teknik och IT inom äldre-
omsorgen. Detta ska uppnås genom tre typer av projektaktiviteter. För 
det första har så kallade ”Lyftare” – samma ungdomar som genomgått 
IT-Piloterna– anställts för att bidra till ett arbetsplatsförlag lärande. Den 
andra aktiviteten är att stimulera lokala och regionala kompetensutveck-
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lingsaktiviteter samt fördjupad spetsutbildning av personal. Ett exempel 
är att erbjuda grundkurser i hur man använder surfplattor, hur man både 
kan aktivera sina brukare med hjälp av IT men också lära dem att använda 
tekniken själva.

Båda projekten är progressiva på det sättet att det utförs regelbundna, 
omfattande, utvärderingar vilka även innehåller förslag på förbättringar. 
Dessa utvärderingar görs av ett externt företag och förslagen omsätts snabbt 
i åtgärder för att nästa kulls IT-Piloter ska få ännu bättre förutsättningar. 
Ett exempel är att deltagarna i projektet efterfrågade att få träffa sina 
handledare på respektive praktikplats innan själva praktiken. I januari 2013 
ordnades därför en handledarträff där handledare och deltagare fick lära 
känna varandra i övningar och genom att de prövade tekniken tillsammans. 
Det lades också till att IT-Piloterna fick besöka sin praktikplats under en 
halvdag i veckan redan tidigt under utbildningen. Projektet är även utformat 
för att även de elever som har behov av anpassning, såsom läs- och skriv-
svårigheter, inte ska tvingas prestera på ett traditionellt akademiskt vis. Inga 
skriftliga inlämningsuppgifter förekommer därför under utbildningstiden 
och det har tagits fram förenklade blanketter och timrapporter.
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Att bygga mötesplatser och 
arenor för olika aktörer och 
eldsjälar på kommunal nivå 
Utöver ovanstående projekt som inriktas mot att få förbättrat direkt stöd 
till nybörjare, samt skapa lärande där grupper med olika kunskapsnivåer 
kan mötas har vi en typ av delaktighetsfrämajnde projekt som går ut på att 
skapa lite bredare förutsättningar genom att knyta samman olika grupper på 
kommunnivå. Här kan både flera utbildare eller främjare ingå samt insat-
serna riktas sig till olika målgrupper parallellt. Poängen är att etablera en 
struktur där främjandeinsatser ständigt pågår.
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IT-guider i Örebro
När: 2010 - fortf.
Var: Örebro län
Mål: Visa att nya svenskar är en resurs. Öka seniorers livskvalitet 

genom digital delaktighet.
Framgångsfaktorer: Den uppsökande verksamheten. Tilltro 

till ungdomarna. Utbildningen med mentorskapet som grund.
Resultat och effekt på sikt: Deltagarna har bland annat; 

utvecklat sin svenska, fått större självförtroende och en bättre 
självkänsla. Seniorerna har märkbart ökat sin livskvalitet.

Tekniska hjälpmedel: Datorer, internet, iPads. Youtube, 
Skype, internetbanker m.m.

I Örebro pågår just nu rekryteringen av nya IT-guider till sommaren 2013. 
Idén med projektet IT-guiderna är att driva internetcaféer för äldre. I mars i 
år tog de ut konceptet på en turné runt om i länet. Projektet har utvecklats, 
precis som flera andra i denna rapport, till att bli ett permanent inslag i 
Örebro Kommun. 

När vi besöker verksamheten håller en av de första IT-guiderna från 2010, 
Josef Hikmet, att ha en genomgång för säsongens IT-guider om hur själva 
arbetet fungerar ute på äldreboenden och träffpunkter. Josef var med och 
utvecklade projektet och har god kännedom om vad arbetet innebär. Han 
berättar vilka olika personligheter man kan stöta på som IT-guide och flera 
av de som arbetade förra året flikar in och håller med. 

Gunilla Lundberg är verksamhetschef på Transfer Mälardalen och initia-
tivtagare till projektet med IT-guider och Internetcaféer för seniorer. Hon 
beskriver insatsen som både ett integrationsprojekt och ett personutveck-
lings- och identitetskaparprojekt. En typisk IT-guide har bott i Sverige 
i några år och, de flesta av dem, är med i mentorprogrammet Världens 
mentor. Hon förklarar att syftet med mentorprogrammet är att ”…
ungdomar ska få insikter, inspirationer och ingångar i arbetslivet och i det 
svenska samhället.” (Lundberg 2012)

Projektet IT-guider passar bra in i det syftet. Det spänner över genera-
tioner och överbrygger kulturella och språkliga gränser. Projektet är, enligt 
Lundberg, på alla sätt ett vinna – vinna projekt med delaktighet och person-
utveckling som några av ledorden. Ungdomarna får chans att visa att de 
är en resurs och att deras kunnande behövs. Och målgruppen, seniorerna, 
upplever att deras livskvalité har ökat. När man hör om deras glädje att 
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kunna använda Skype för att ringa någon bekant utomlands, att få tillgång 
till den musik de lyssnade på när de var unga eller lära sig att göra inter-
netbankärenden, beställa tåg- och bussbiljetter till ett billigare pris m.m, 
då inser man att de tidigare inte haft tillgång till det som för de flesta är en 
självklar del av vardagen. Det är nästan som en saga att läsa webbtidningen 
IT-GUIDE (nr 1, 2013), vilken redovisar för turnén eller se filmen Han 
visade mig hela världen, som har fått mer än 1200 träffar på Youtube.

Transfer Mälardalen är den drivande kraften men samarbetar i projektet 
med kommuner och bibliotek i länet. Projektet drivs med stöd och i 
samverkan med Allmänna Arvsfonden, Internetfonden, Örebro kommun, 
Virginska skolan, Karolinska skolan, Rotary, Sensus, Swedbank, Atea och 
Tillväxtverket. När digitaliseringskommissionen författade sin digitala 
agenda lyftes projektet upp som ett gott exempel. (SOU 2013:31, sid 147) 
Projektet var också en av de nominerade till årets Surfa Lugnt pris 2012 och 
2013. Namnet IT-Guide är varumärkesskyddat och Gunilla Lundberg ser 
stora möjligheter att sprida konceptet utanför länet i framtiden.  
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Digidel – Botkyrka lokal kampanj
När: 2012 - fortf.
Var: Botkyrka kommun
Mål: Minst 1 200 personer fler digitalt delaktiga
Framgångsfaktor: Samverkan.
Resultat och effekt på sikt: Över 1500 har deltagit på kurser 

och handledningar.  Nästa kampanjperiod är målriktad mot 
glömda grupper t ex nyanlända och/eller ekonomiskt svaga.

Tekniska hjälpmedel: Datorer och internet.

I Botkyrka kommun bestämde man sig för att starta en lokal digidel-
kampanj med egen kampanjledning. Ett ledord för kampanjen är demokra-
tiutveckling. Kommunen, som består av cirka 86 000 invånare talas det över 
100 olika språk. Mer än 50 procent av befolkningen är själva födda, eller 
har bägge föräldrarna födda, i ett annat land. 24 procent av befolkningen är 
under 18 år. Därför var det viktigt att hitta rätt person när en projektledare 
skulle tillsättas. Valet föll på Marita Castro som tidigare arbetat bland annat 
på Mångkulturellt centrum i Sickla. Hon har dessutom lokal förankring då 
hon är uppvuxen i Botkyrka.

Marita Castro berättar över telefon att en av de stora utmaningarna för 
projektet har varit att länka samman de duktiga människorna från studie-
förbunden och seniorföreningarna med de som står de så kallade glömda 
grupperna till exempel människor med sämre ekonomiska förutsättningar, 
annat språk eller andra segregerade grupper. Viljan finns hos civilsamhället 
men vad gäller kunskapen kring interkulturella frågor, där är Marita en 
välbehövlig resurs eller som hon kallar sig själv; opinionsbildare.

Projektet är ett lysande exempel på samverkan. Bibliotek, medborgarkon-
toret, socialförvaltningen, Seniornet PRO, Studiefrämjandet, Sensus, ABF, 
Botkyrka stadsnät, Föreningslivet; alla är de med på tåget.

Under första kampanjåret genomfördes bland annat:
• 80 st lokala digidelkurser – vilket var en baskurs i internet
• 45 st IT-handledningar på biblioteken
• 12 st IT-informationsträffar med minst 20 deltagare på varje
• 40 st Datorstugor – gratis för alla
• 8 st kampanjdagar med syfte att informera om kommuns lokala digidel-

kampanj.
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Nya medel har erhållits av Internetfonden för ytterligare ett kampanjår. 
Castro hävdar dock att hennes jobb är att en sådan tjänst som hennes 
inte ska behöva finnas. Varje medborgare bör, inte bara få tillgång till den 
digitala delen av samhället, de bör också få känna att om de verkligen 
engagerar sig i denna delaktighet ska det finnas någon som tar deras röst på 
allvar.
Nästa år kommer det att riktas ännu mer fokus på de, ovan nämnda, glömda 
grupperna. Ett första steg är att ungdomar anställts av kommunen för att 
under sommaren 2013 anordna gratis heldagskurser i dator- och internet-
kunskap. Dessa ungdomar talar 8 – 10 språk och är en perfekt resurs för 
kommunens arbete för god demokratiutveckling.
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Härryda kommun - En hel kommun 
samverkar för att minska den digitala klyftan

När: 2011 -fortf.
Var: Härryda kommun
Mål: Alla i kommunen ska ges möjlighet till digital delaktighet.
Framgångsfaktor: Att de arbetar brett. 
Resultat och effekt på sikt: Ca 17 400 har besökt mässor 

och/eller kursverksamheter.
Tekniska hjälpmedel: Datorer och internet, iPads, 

mobiltelefoner. Kommunala hemsidor, sociala medier, SMS/
MMS m.m.

I Härryda kommun anordnades år 2011 en mässa för att samla ihop all den 
kunskap om IT för att lära sig av, och dela med sig till, alla kommunens 
invånare. Mässan, som är förlagd i Mölnlycke kulturhus och går under 
namnet vIKTigmässan, är numera ett permanent inslag i Härryda. Och idag 
är i stort sett hela kommunen är inblandad. Studieförbunden, Apoteket, 
bankerna, grundskolorna, gymnasiet, SFI, Komvux, socialtjänsten, 
IT-enheten, Försäkringskassan och många fler har samverkat på mässorna. 
Utställare får betala lite för att få en plats på mässan men annars finansieras 
det mesta av kommunens sektor för utbildning och kultur.

Målet med initiativet är att minska den digitala klyftan. Man vill inspirera 
till lusten att använda tekniken genom att dela med sig av sin kunskap. De 
två första mässorna har också gett resultatet i att flera kurser har skapats 
exempelvis SMS/MMS kurser för äldre, Internetcaféer och kurser i iPads. 
Man kan till och med få hembesök om man är äldre och vill komma igång 
med sin nyinköpta iPAd. Enligt projektledaren Gunilla Südow är det helt 
enkelt så att folk räknar med eller snarare kräver sin rätt till digitalt innan-
förskap. De skriver upp sig på iPadkurser innan de ens har gått ut med 
information att kurserna finns, skrattar Südow.
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Att bygga nya regionala 
samverkans strukturer för 
långsiktig och hållbar  
IT-utveckling 
En del av projekten arbetar med att skapa en bredare och väl förankrad 
IT-politisk struktur. Det finns en rörelse nu i på några håll i landet som 
uppmärksammar behovet av att samarbeta bredare, men också mer långsiktigt 
för att stärka regionen med hjälp av IT. Det finns både demokratiska 
förtecken för den här typen av insatser, men också en strävan mot att stärka 
samhällslivet både kompetensmässigt men också det näringsliv som behöver 
digital kompetens för att överleva. Samverkan över kommungränserna och en 
medveten strategi för att förändra de invanda bilder om digitala klyftor som 
ibland kan kännas som rena naturlagar. Här finner vi Göteborgsregionens 
projekt med IT-piloter (och fortsättningen IT-lyftet) samt Kalmar Region-
förbund och Regionbiblioteket i Kalmar läns - Digital delaktighet åt alla! 
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Delning.nu.
När: 2011 - 2013
Var: Rikstäckande.
Mål: 50 % av de som registrerade sig på kursen skulle fullfölja 

den. 
Framgångsfaktor: I egen takt.
Resultat och effekt på sikt: Ca 3000 registrerade användare. 

Förhoppningsvis inspirerar projektet till fler liknande projekt.
Tekniska hjälpmedel: Webbaserad kurs i sociala medier. 

Kursmoment exempelvis i Facebook, Twitter, Spotify, Youtub, 
bibliotekshemsidor m.m.

Delning är en kostnadsfri satsning på webbutbildning på ganska bred nivå 
med syfte att ge deltagarna en inkörsport till sociala medier. Målet är att 
deltagarna skall efter kursen kunna ta del av, och interagera med, olika 
digitala medier. Projektet började som ett samarbete mellan Sveriges läns- 
och regionbibliotek men det är Regionbibliotek Stockholm som är projekt-
ägare.

Kursen består av att kursdeltagarna får genomgå tio stycken moment helt i 
sin egen takt. Det finns naturligtvis inget krav på att deltagarna genomför 
alla moment men de som lyckas får tillsänt sig ett diplom som bevis på 
att de klarat momenten och därmed klarat kursen. Projektet var tänkt att 
endast vara tillgängligt under tiden mars - december 2011 men efter tryck 
från deltagare och medaktörer förlängdes det och kursen finns fortfarande 
tillgänglig att anmäla sig till. Enligt slutrapporten för första året var själva 
syftet med kursen bland annat: ”Att bibliotek och folkbildning ska arbeta 
gemensamt för att överbrygga digitala klyftor som har med deltagarkulturen 
och webb 2.0 att göra.” (Sporrenstrand 2012) 

Målgruppen för projektet var således ”sällananvändare” och eftersom de 
flesta inom denna kategori naturligt nog tillhör den äldre generationen var 
det också där man hittade de flesta av de som sedan registrerade sig. Vissa 
kommunbibliotek uppmanade sin personal att genomgå kursen för att kunna 
vara en bättre resurs för sina användare.

En viktig del i kursen var just samarbetet med biblioteken runt om i landet. 
Samarbetet kunde se lite olika ut, vissa hjälpte endast till med marknads-
föring av projektet medan andra tillsatte en handledare som var behjälplig 
kursdeltagarna. Dessa handledare visade sig vara viktiga för många av delta-
garna. Enligt rapporten fanns, under projektåret 2011, 32 stycken handledare 
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att tillgå. Deras huvudfunktion var att svara på problemfrågor och att hålla 
motivationen uppe hos deltagarna. Projektet samarbetade också med studie-
förbund som hjälpte till att marknadsföra projektet. Vissa studieförbund 
hade Delning.nu som ett kursmoment i vissa av sina kurser.

Målet att 50 % av deltagarna skulle fullfölja kursen uppfylldes inte. Kanske 
hade mer motivationshöjande åtgärder behövts, men ett brett och unikt 
nätverk byggdes upp för att främja olika grupper på ganska bred front. Både 
rapporten och projektets ledare Hanna Johansson tycks vilja uppmuntra 
andra till liknande initiativ. De utvärderingar som har gjorts visar vad som 
fungerat bra men belyser även sådant som behöver uppmärksammas för 
att inte hamna i samma fallgropar i framtiden. En slutsats man finner i 
rapporten är att själva webbverktyget Ning.com som är väl fungerande men 
som kräver att deltagaren redan tagit sig över den första internettröskeln. 
För att inte fastna där krävs en bra support och/eller en kunnig handledare 
att vända sig till. En annan slutsats är att många av de deltagande tycks vara 
oroliga för att registrera sig, lämna ut personuppgifter och att interagera på 
öppna medier.
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Kalmar Regionförbund och Regionbiblioteket 
i Kalmar län – Digital delaktighet åt alla!

När: 2010 - fortf.
Var: Kalmar, Kronobergs och Blekinge län.
Mål: 5000 personer fler digitalt delaktiga.
Framgångsfaktor: En grundad samverkan och god 

marknadsföring.
Resultat och effekt på sikt: Mellan 12 000 - 15 000 har 

deltagit i kurser och handledningar.
Tekniska redskap: Datorer, internet, iPads, mobiltelefoner 

m.m.

Enligt Lisa Lundqvist, biblioteksutvecklare på regionbiblioteket i Kalmar, 
var projektet Digital delaktighet åt alla en succé från första början. Det 
startade som ett pilotprojekt med lite prova-på-verksamhet och inspirations-
träffar som modifierades och fick medel av Regionförbundet. Bland annat 
erbjöds så kallade digidelcirklar 3 x 3 timmar för 300 kr. Uppslutningen var 
god redan då och Lisa Lundqvist beskriver det som ”…en boll som sattes i 
rullning.” Målet var att få 5000 fler personer digitalt delaktiga i Kalmar län. 
Hon uppskattar att de nu har nått mellan 12 000 – 15 000!

Nyckeln till succén är en tydlig strategi och goda samarbeten. Tillsammans 
med länsbibliotek Sydost (Blekinge och Kronobergs län) och folkbildningen 
i länen diskuterades strategier för att hitta en bra arbetsmodell. Regionbib-
lioteket besökte sedan samtliga bibliotek och många studieförbund för att 
förankra dessa idéer. Alla inblandade fick sedan själva hitta på egna lokala 
upplägg så att verksamheten skulle passa just deras bibliotek eller annan 
verksamhet.

En del av förklaringen bakom denna succé kanske kan förklaras med att 
regionbiblioteket i Kalmar tidigt insåg vikten av marknadsföring. År 2010 
drog de igång det treåriga projektet Futurum.kom; ett förbättringsarbete 
genom marknadskommunikation. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan 
Kalmar, Blekinge och Kronobergs län och i projektet innehöll kampanjerna 
Låna dig rik och Världens bästa kort. 

Biblioteken ordnar fortfarande prova-på-möten och inspirationsträffar 
men Lisa Lundqvist konstaterar att det numera är så många olika initiativ 
runt om i länet så hon knappt klarar av att hålla reda på dem längre. 
Bland många andra exempel lyfter hon att de har permanentat kampanj-
veckorna Get online week och Dyslexiveckan som återkommande årliga 
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inslag på biblioteken. De arbetar också mycket med att rikta arbetat mot 
målgrupper som behöver anpassade aktiviteter såsom med att presentera 
nya hjälpredskap för de med lässvårigheter eller att informationsmaterial ska 
översättas för att passa de nya svenskarna i länet.

De har också satsat på att kompetensutveckla personalen. Bland annat fick 
alla bibliotekarier i Kalmar län utbildning i iPhone och iPad. Och Lisa 
Lundqvist ser ljust på framtiden. Hon tänker medverka i framtagandet av en 
regional digital agenda och söka mer medel för att fortsätta arbetet med den 
digitala folkbildningen.
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Samhällsorientering för nyanlända – 
Viadidakts utbildningskoncept

När: 2010 - fortf.
Var: Katrineholm (samarbetar med 40 kommuner i Sverige)
Mål: Att snabbt och smidigt integrera deltagarna i det svenska 

samhället.
Framgångsfaktor: Väl utarbetad pedagogik. Bra 

studiematerial.
Resultat och effekt på sikt: 40 kommuner är kopplade till 

projektet. Tack vare nya medel från länsstyrelsen kommer 
en kvalitativ och långsiktig utbildning kunna erbjudas 
samverkande kommuner även i framtiden.

Tekniska redskap: Adobe Connect. PDF dokumentet Om 
Sverige.

Viadidakt är en gemensam förvaltning mellan Katrineholms och Vingåkers 
kommuner. Det är icke vinstdrivande och har erhållit utvecklingsmedel 
från Länsstyrelsen för att vidareutveckla och kvalitetssäkra det projektet 
Samhällsorientering för nyanlända. Projektet är ett utbildningskoncept som 
koncentrerar sig på åtta områden:

• Att komma till Sverige
• Att bo i Sverige
• Att försörja sig och utvecklas i Sverige
• Individens rättigheter skyldigheter
• Bilda familj och leva med barn i Sverige
• Att påverka i Sverige
• Att vårda sin hälsa i Sverige
• Att åldras i Sverige

Målsättningen med projektet är att så snabbt som möjligt lära sig svenska, 
komma i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter 
och skyldigheter som gäller i Sverige. Utbildningen sker på deltagarnas 
modersmål genom samtal och diskussioner över digitala konferensrum på 
internet (Adobe Connect). Viadidakt samverkar med Göteborgs stad och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland vad gäller utbildningsmaterialet ”Om 
Sverige”. 

I dagsläget är ett 40-tal kommuner kopplade till projektet. Viadidakt 
erbjuder utbildningar på 13 språk (bland annat på så exklusiva språk som 
bantuspråket Lingala, det kurdiska underspråket Kurmanji och Amhariska 
m.fl.) men de strävar efter att undan för undan erbjuda fler.
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Slutord
I programförklaringen It i människans tjänst understryks värdet av att 
kunna deltaga i informationssamhället på egna villkor samt att detta bäst 
sker genom samverkan och dialog. De Digidel projekt som bedrivits på det 
mest framgångsrika sättet här innehåller just dessa komponenter och kan 
på flera sätt sägas ge den digitala agendan sitt lokala ansikte. När man tar 
del av de nominerades delrapporter, slutrapporter, utvärderingar och annat 
material samt intervjuat de flesta av projektledarna framträder möjligheterna 
som finns i  den digitala världen med en större tydlighet. Samtidigt är det 
få projekt som utformats utifrån tankegångarna i regeringens program-

förklaring, eller som direkt argumenterar i förhållande till 
densamma. Snarare bygger projekten på iakttagna behov 

i lokalsamhället samt en stor kreativitet i att tillvarata 
kunskaper och resurser på bred front. 

Det är inte bara möten över själva nätet, även om det 
finns flera rörande berättelser från insatserna där äldre 
fått kontakt med sina avlägsna släktingar eller någon 

gammal kärlek över Skype, som vi syftar på. Mer slående 
är de fysiska mötena som brygger över generationer, 
kulturer och samhällsgrupper. Hur man i nya lärositua-

tioner kan överbrygga förutfattade meningar, olikheter 
och/eller fördomar. Som i integrationsprojektet 
med IT-guider i Örebro eller den unga föreningen 
ULVIS som lär äldre i Uppsala om datorer och 
internet växlande på deltagarnas hemspråk och på 

svenska. I flera projekt får ungdomar fungera som 
undervisare vilken både ökar deras självkänsla och ger 

dem chansen att visa vilken resurs de kan vara på en 
framtida arbetsmarknad. Exemplen visar också på 
att det på frivillig grund, i civilsamhället, finns en 

vitalitet som i högsta grad lever och 
verkar. Bildnings- och senior-

förbund arbetar hårt för att 
fortbilda människor och 
för att de som står utanför 
ska få erbjudas en väg in 
i det digitala samhället. 
Samverkan över verksam-
hetsgränser är en direkt följd 
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av det delaktighetsfrämjande arbetet som behöver samarbetet som metod.  
Bibliotek och studieförbund är samverkanspartners i de flesta av exemplen. 
I projekt riktade mot specifika grupper har vi sett hur enskilda personers 
initiativförmåga kan göra märkbar skillnad i arbetet att inspirera människor 
att ta del av det digitala samhället.  Men i de exempel där man arbetar på 
en bredare front på kommunal nivå, som t ex i Härryda kommun eller på 
regional som i exemplet i Kalmar län, tycks uppbyggnad vara det stora 
ledordet. Om man har skapat en god grund för samarbete tycks projekten 
nästan växa av sig själv.

Den erfarenhet som gjorts inom ramen för de här projekten måste förstås 
spridas vidare, både i de delar av landet där den här typen av arbete inte 
kommit lika långt, men också fångas upp i de övergripande strategiska 
diskussioner som förs i olika sektorssövergripande forum som regering och 
digitaliseringskommission nu utvecklar. Här finns ett upparbetat intresse 
bland medborgarna, ett konkret fäste i olika lokala organisationsstrukturer 
samt en rad påbörjade nya relationer på lokal och regional nivå med gemen-
samma målsättningar för delaktighetsfrämjande arbete.  Här finns erfaren-
heter och en del ytor förberedda för den digitala inre marknad som efterlyses 
där frågor om tillit och kompetensutveckling är av central betydelse.
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Data för seniorer
Ungdomar håller grundkurs i data för äldre.
Hällefors kommun
Kontakt: Mikael Johansson,
mikael.johansson@hellefors.se
Period: 2012-03-13 – 2013-09-30

Datornyttigt för SFI
Bibliotek samarbetar med SFI för att hjälpa 
nyanlända att komma igång med datorer.
Järpen, Åre Kommun
Kontakt: Sofie Åberg,
sofie.aberg@are.se
Period: 2013-03-18 – 2013-03-18

Datorreturen, socialt arbetskooperativ
Socialt arbetskooperativ säljer begagnade datorer 
till lågt pris. Målgrupp: Arbetslösa, seniorer, 
socialt utsatta m.fl.
Göteborg
Kontakt: Emma Simonsson Vento,
emma.simonsson.vento@folkuniversitetet.se
Period: 2013-01-09 – 2013-12-31

Delning 2012-2013 
Kostnadsfri webbkurs i sociala medier. 
Stockholm, Regionbiblioteket
Kontakt: Hanna Johansson,
hanna.k.johansson@stockholm.se
Period: 2012-07-01 – 2013-04-15

Digidel dag 2
Bibliotek och studieförbund erbjuder kostnadsfria 
datakurser.
Sveg, Funäsdalen, Hede, Härjedalens kommun
Kontakt: Patrik Byström,
patrik.bystrom@herjedalen.se
Period: 2013-03-21 – 2013-03-21

Digidel Vilhelmina 2013
Studiefrämjandet i Södra Lapplands vecka för 
digital delaktighet.
Vilhelmina, Vilhelmina kommun
Kontakt: Anne Westman,
anne.westman@studieframjandet.se
Period: 2013-03-18 – 2013-03-22

Digidel – Botkyrka lokal kampanj
Kommun startar lokal kampanj med egen 
kampanjledning.
Tumba, Botkyrka kommun
Kontakt: Marita Castro,
marita.castro@botkyrka.se
Period: 2012-01-01 – 2013-04-15

Digidelsatsning i Bildas region Sydöst
Cirklar på svenska och arabiska i hur man 
hanterar en dator och internet.
Linköping, Norrköping, Motala, 
Östergötlands kommun
Kontakt: Birgitta Sjöström,
birgitta.sjostrom@bilda.nu
Period: 2012-02-06 - ?

Digitala plantkursen
Workshop i att genom datorn och internets hjälp 
lära sig mer om växtodling. 
Vilhelmina, Vilhelmina kommun
Kontakt: Anne Westman,
anne.westman@studiefrämjandet.se
Period: 2013-04-11 – 2013-04-11

Digitala torsdagar
Kvällsträffar på bibliotek för att erbjuda en väg in 
i den digitala världen.
Kungälv, Kungälvs kommun
Kontakt: Anna Kildén,
anna.kilden@kungalv.se
Period: 2013-01-24 – 2013-03-27

E-böcker på surf och läsplattor
Riktad insats av bibliotek för att hjälpa användare 
att läsa på surf- och läsplattor.
Märsta, Sigtuna kommun
Kontakt: Anders Sporring,
anders.sporring@sigtuna.se
Period: 2013-03-17 – 2013-12-31

e-Lots – Grupputbildningar
Unga håller i utbildning för äldre i datorns 
grunder och hur man använder Internet.  
Stockholm, Stockholms kommun
Kontakt: Christoffer Sundberg,
christoffer@elots.se
Period: 2012-07-01 – 2012-12-01

En digital agendas möjligheter och utmaningar
Nationell konferens med fokus på den digitala 
agendan.
Örebro län, Örebro kommun
Kontakt: Nanny Andersson Sahlin,
nanny.andersson.sahlin@lansstyrelsen.se
Period: 2012-11-28 – 2012-11-28

Facebook-utbildning via Skype
Utbildning i hur man kan använda Skype och 
Facebook för att undersöka världens länder.
Vilhelmina, Vilhelmina kommun
Kontakt: Anne Westman,
anne.westman@studieframjandet.se
Period: 2013-02-20 – 2013-02-21

Filmen ”Han visade mig hela världen”
En film om Transfer Mälardalens arbete med 
IT-guider i Örebro.
Örebro, Rikstäckande
Kontakt: Gunilla Lundberg,
gunilla.lundberg@transfer.nu
Period: 2012-10-29 - ?

Föreläsning om säkra köp på nätet
Konsumentrådgivare föreläste om säkra köp på 
nätet under Get Online Week.
Motala, Motala kommun
Kontakt: Motala kommun,
bibl.info@motala.se
Period: 2013-03-18 – 2013-03-18
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Fortsättningskurs – att hantera dokument
Kurs, anordnad av PRO, i att skriva dokument i 
Word, skapa mappar och genvägar m.m.
Segeltorp, Huddinge kommun
Kontakt: Sonja Kvàl,
Sonja.kval@bredband.net
Period: 2012-11-09 – 2012-12-14

Get on line week
Biblioteket i Högsby anordnade träffar för lära 
sig att använda iPad.
Högsby, Högsby kommun
Kontakt: Anna Lundberg,
anna.lundberg@hogsby.se
Period: 2013-03-28 – 2014 -03-28

Get on Line Week Seniornet Norrköping
Öppet hus där Apoteket, Skatteverket, SEB 
Banken och SVT Östergötland informerade om 
sina digitala tjänster.
Norrköping, Norrköpings kommun
Kontakt: Lars Söderholm,
bravik@tele2.se
Period: 2013-03-18 – 2013-03-21

Get online Week
Arrangemang på sju bibliotek med visningar av 
nyttan och nöjet med internet.
Örebro, Örebro kommun
Kontakt: Marianne Redman,
marianne.redman@orebro.se
Period: 20130318 – 2013-03-22

Get online week i Nässjö
Prova-på  surf- och läsplattor, datorer och 
internet . Föreläsning om att våga testa IT.
Nässjö, Nässjö kommun
Kontakt: Mia Olausson,
stadsbiblioteket@nassjo.se
Period: 2013-03-18 – 2013-03-22

Get-online-week
Vecka med aktiviteter för digital delaktighet på 
Bromölla bibliotek.
Bromölla, Bromölla kommun
Kontakt: Karin Wendel,
biblioteket@bromolla.se
Period: 2013-03-18 – 2013-03-22

Grundkurs internet Ht 2012
Kurs av PRO för att fler seniorer ska använda 
internet.
Segeltorp, Huddinge kommun
Kontakt: Sonja Kvàl,
sonja.kval@bredband.net
Period: 2012-09-07 – 2012-10-17

Grundkurs internet VT
Kurs av PRO för att fler seniorer ska använda 
internet.
Segeltorp, Huddinge kommun
Kontakt: Sonja Kvàl,
sonja.kval@bredband.net
Period: 2012-02-10 – 2012-03-30

Grundkurs Internet för seniorer
Kurs av PRO för att fler seniorer ska använda 
internet.
Segeltorp, Huddinge kommun
Kontakt: Sonja Kvàl,
sonja.kval@bredband.net
Period: 2012-02-10 – 2012-03-30

Hantering av MS Word dokument och mappar 
för seniorer
Grundkurs av PRO för seniorer i MS Word.
Segeltorp, Huddinge kommun
Kontakt: Sonja Kvàl,
sonja.kval@bredband.net
Period: 2013-03-15 – 2013-04-26

Härryda kommun – En hel kommun samverkar 
för att minska den digitala klyftan
Mässor och kurser för allmänheten, personal och 
elever inom hela kommunen.
Mölnlycke, Härryda kommun
Kontakt: Gunilla Südow,
gunilla.sudow@harryda.se
Period: 2011-09-01 – 2013-10-05

Insatser för digital delaktighet 2011
Kurs där man i grupp fick lära sig grunderna i 
internet och Word.
Lysekil, Lysekils kommun
Kontakt: Anna Klein,
anna.klein@lysekil.se
Period: 2011-10-18 – 2011-12-08

Internet bland äldre
Medborgarskolan åker ut på äldreboenden, 
pensionärs- och handikappföreningar  för att 
sprida kunskap om internets möjligheter.
Lycksele, Lycksele kommun
Kontakt: Helene Jacobsson,
helene.jacobsson@medborgarskolan.se
Period: 2013-01-14 – 2013-04-30

Internet för nybörjare
Nybörjarkurser på kulturhuset Kåken i Internet.
Göteborg, Göteborgs stad
Kontakt: Charlotte Juhlin-Onbeck,
charlotte.juhlin@orgryteharlanda.goteborg.se
Period: 2012-09-04 – 2012-12-04

Internet för nybörjare
Kurs av PRO för att fler seniorer ska använda 
internet.
Segeltorp, Huddinge kommun
Kontakt: Sonja Kvàl,
sonja.kval@bredband.net
Period: 2013-01-25 – 2013-02-22

Internet för seniorer
Samarbete mellan bibliotek och Seniornet där 
seniorer ges tillfällen att prova på internet.
Kungälv, Kungälvs kommun
Kontakt: Anna Kildén,
anna.kilden@kungalv.se
Period: 2013-02-06 – 2013-03-13
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Internet i vardagen
Bibliotek i samarbete med ABF demonstrerar 
hur man läser e-böcker, sociala medier, biljett-
bokning m.m.
Umeå, Umeå kommun
Kontakt: Maria Nordenback,
maria.nordenback@umea.se
Period: 2013-02-17 – 2013-03-10

Internetcafé för seniorer
Nysvenska ungdomar blir IT-guider och håller 
internetcafé för äldre.
Örebro, Örebro kommun
Kontakt: Gunilla Lundberg,
malardalen@transfer.nu
Period: 2012-07-30 – 2012-08-17

Ipadkurs för seniorer
Kurs för grupper seniorer i iPads.
Varberg, Varbergs kommun
Kontakt: Emma Rosengren,
emma.rosengren@folkuniversitetet.se
Period: 2012-10-01 – 2012-12-14

It-guide on tour mars 2013
Nysvenska ungdomar arbetar som IT-guider har 
internetcafé för äldre runt om i länet.
Örebro, Örebro kommun
Kontakt: Gunilla Lundberg,
malardalen@transfer.nu
Period: 2013-03-25 – 2013-03-28

IT-handledning på biblioteken i Stockholm
IT-handledning, drop-in m.m. på biblioteken 
inom Stockholms stadsbibliotek
Stockholm, Stockholms kommun
Kontakt: Ewa Andersson,
ewa.maria.andersson@stockholm.se
Period: 2013-03-17 – 2013-04-11

IT-lotsar
IT-guidning för allmänheten på Stadsbiblioteket 
och biblioteket i Haga.
Örebro, Örebro kommun
Kontakt: Marianne Redman,
marianne.redman@orebro.se
Period: 2012-10-17 – 2012-12-13

Länsbibliotek Sörmland – Våga Prova! Datorer 
och Internet
Prova-på verksamhet och studiecirklar för de 
med liten eller ingen datorkunskap.
Flen, Sörmland
Kontakt: Maria Forss, 
maria.forss@folkbildning.net
Period: 2011-0101 – 2013-12-30

Mail/Facebook-cirkel
Arbetsförmedlingen och Studiefrämjandet lär ut 
grunderna runt mail och Facebook.
Vilhelmina, Vilhelmina kommun
Kontakt: Anne Westman,
anne.westman@studieframjandet.se
Period: 2013-02-14 – 2013-03-28

Makt i Media
Nyhetssidan Makt i Media bygger upp en 
nyhetssajt där personer med funktionsnedsätt-
ningar får tillgång till internet
Karlskrona, Karlskrona kommun
Kontakt: Caroline Heimfors,  
info@maktimedia.se
Period: 2013-03-01 – 2016-03-01

Melodikrysset
Biblioteket ordnar träffar där deltagarna 
använder internet för att lösa melodikrysset.
Tärnsjö, Heby kommun
Kontakt: Gun Johansson, gun.johansson@heby.se
Period: 2013-02-02 – 2013-12-31

Mobila studiecirklar
Samarbete mellan bibliotek och studieförbund 
för att ge grundutbildning i datorkunskap till 
personer som saknar tillgång till internet.
Svalöv, Bjuv, Klippan, Ängelholm, Åstorp, 
Hässleholm och Kristianstad. Regionprojekt.
Kontakt: Anna Ferrington,  
anna.ferrington@sensus.se
Period: 2011-09-01 – 2012-07-31

Mobilcirklar
Medlemmar i PRO har studiecirklar för äldre för 
att lära sig mer om mobilens möjligheter.
Ludvika, Ludvika kommun
Kontakt: Marlene Otterborn, mo1963@live.com
Period: 2013-03-18 - ?

Nätbaserat lärande
IT-gymnasiet i Åkersberga har startat ett kultur-
bygge kring nätbaserat lärande.
Åkersberga, Stockholm – region/landsting/län 
Kontakt: Jonas Bäckelin,
jonas.backelin@itgakersberga.se
Period: 2013-02-18 - ?

Ny grupp på behandlingshemmet Krinolinen
Arbetar för att ge hemlösa tillgång och kunskap 
om datorer och internet.
Stockholm, Stockholms kommun
Kontakt: Göran Dahlstrand, 
goran@dahlstrand.nu
Period: 2013-04-03 – 2013-04-03

Ny på nätet – en dag för dig som undrar
Halmstad bibliotek ordnade en dag för nå de 
människor som är i periferin av IT-samhället.
Halmstad, Halmstads kommun
Kontakt: Benedicte Södergren,
benedicte.sodergren@halmstad.se
Period: 2013-03-23 – 2013 -03 23

Nyfiken på nätet – Get online week i Leksand
Biblioteket ordnar en vecka av digitala verksam-
heter och möten.
Leksand, Leksands kommun
Kontakt: Linda Sävhammar, 
linda.savhammar@leksand.se
Period: 2013-03-18 – 2013-03-22
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Öppet hus på Studiefrämjandet under    
www-helgen 2013
Studiefrämjandet samarbetar med Visit 
Vilhelmina i workshops om sociala medier.
Vilhelmina, Vilhelmina kommun
Kontakt: Anne Westman,
anne.westman@studieframjandet.se
Period: 2013-02-07 – 2013- 02-08

Regionförbundet/Regionbiblioteket i Kalmar 
län – Digital delaktighet åt alla!
En bred insats med regionalt mål att få 5000 fler 
personer digitalt delaktiga.
Kalmar, Kalmar kommun
Kontakt: Lisa Lundqvist, llt@rfkl.se
Period: 2010-10-01 – 2012-12-31

SeniorNet Södermalm
Ideell verksamhet som genomför IT-caféer, 
datasupport till seniorer m.m.
Stockholm, Södermalm, Stockholms stad
Kontakt: Bo Zetterberg,  
seniornet.sodermalm@telia.com
Period: 2011-01-01 – 2012-12-31

Serbiska kulturföreningen Sloga – ULVIS 
Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk
Slogas unga medlemmar har grundutbildning i 
datorer och sociala medier på svenska och delta-
garnas eget språk.
Uppsala, Ale kommun
Kontakt: Stojka Lakic, lakic@comhem.se
Period: 2012-09-01 – 2013-05-31

Studiecirkel
ABF har studiecirklar i datorer och internet. 
Samarbete med Sparbanken, PRO och biblio-
teket i Kolsva och Köpings kommun.
Kolsva, Köpings kommun
Kontakt: Jonny Clefberg, jonny.clefberg@abf.se
Period: 2012-10-09 – 2012-11-06

Utbildning av kollegor och elever med hjälp av 
projekt
Lärare föreläser för kollegor och andra lärare i 
Göteborg om ett lyckat IT-projekt.
Torslanda, Göteborgs stad
Kontakt: Monica Löfgren,
monica.lofgren@vastrahisingen.goteborg.se
Period: 2012-01-01 – 2012-06-19

Utökad Dataväntjänst
Drop-in-kurser för nybörjare och fortsätt-
ningskurs för de som vill lära sig mer om datorer, 
surfplattor, social medier m.m.
Åkersberga, Österåkers kommun
Kontakt: Ed Vivenius, vivenius@gmail.com
Period: 2001-01-02 – 2013-12-17

Utvärdering av kurser/utbildningar
Enkät för att utvärdera kursverksamhet som hålls 
av Digidels partners.
Stockholm, Stockholms kommun
Kontakt: Alexandra Drottler,
info@mistat.se
Period: 2013-01-31 – 2013-01-31

Vad kan man göra på ett bibliotek
Studiefrämjandet undersökte på en träff de 
digitala möjligheter ett bibliotek erbjuder.
Vilhelmina, Vilhelmina kommun
Kontakt: Anne Westman,
anne.westman@studiefrämjandet.se
Period: 2012-04-11 – 2012-04-11

Vett och etikett på internet
Studiefrämjandet ordnar träff där man diskuterar 
vett och etikett kring ex. Facebook.
Vilhelmina, Vilhelmina kommun
Kontakt: Anne Westman,
anne.westman@studiefrämjandet.se
Period: 2012-10-31 – 2012-10-31

Vi rör på oss
Vandring i Gnesta med iPads för att undersöka 
hur man kan använda digitala redskap i vardagen.
Gnesta, Gnesta kommun
Kontakt: Hanna Ahlström,  
hanna.ahlström@gnesta.se
Period: 2013-10-13 - ?

Workshop på bibliotek
Studiefrämjandet besökte biblioteket för att lära 
sig mer om vad de erbjuder.
Vilhelmina, Vilhelmina kommun
Anne Westman,  
anne.westman@studieframjandet.se
Period: 2013-02-13 – 2013-02-13

Youtube, Google och Twitter för seniorer i 
Nordmaling och Vännäs
Den ideella föreningen Kulturstorm ordnar 
Inspirationsträffar i sociala medier.
Nordmaling och Vännäs, Nordmalings kommun
Kontakt: Maria Engström,  
maria@kulturstorm.se
Period: 2013-03-13 – 2013-03-14
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