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Title 
Digital participation: a new democratic assignment for the public libraries to increase 
civic participation? 
 
Abstract 
Today there are several public libraries in Sweden that are engaged in the campaign 
Digidel 2013, a campaign that aims to increase the digital participation among 
citizens. The democratic aspects of such activities are the focal point of this thesis.  
 
The purpose of this master’s thesis is to contribute to a better understanding of the 
public libraries exercise of their democratic and social function in a digital society. A 
more general intention is therefore to focus on the role of the public library in the 
civil society. The public libraries activities and daily work with increasing the digital 
participation through educational efforts becomes an exemplification of how the 
library can work for an increased civic participation and social inclusion in society. 
The research questions are: what meaning can be attributed to the concepts of 
inclusion and digital inclusion? What motivates the librarian’s work with digital 
participation; what do they want to achieve and contribute to? How can the librarian’s 
ideas and work with digital participation be understood from a wider context of the 
democratic and social function of the library? 
 
To answer the questions a semi-structured interview method has been used. Six 
public librarians with experiences from working with projects concerning digital 
participation have been interviewed. The theoretical framework of the study is based 
upon theories of the concept of participation. Robert Putnams theories of social 
capital and Jürgen Habermas theory of the public sphere is used to create an 
understanding of the term participation. The results show that working with digital 
participation is seen as a core assignment for the librarians. This is based on the 
library’s democratic function in society that includes working for the right to 
information and knowledge. The social aspects of an increasing digital participation 
are also upheld as well as the library’s function in promoting social inclusion. The 
librarian’s efforts to reduce the digital divide and to arrange activities to promote 
digital participation can be seen as a form of civic librarianship. Challenges that are 
facing the librarian’s work with digital participation are the lack of long-term 
strategies for implementation of the activities as well as diversified digital 
competences in the profession.  
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1 Inledning och problemområde 

Unesco: s folkbiblioteksmanifest inleds med orden:  
 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan 
bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska 
rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i 
utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad 
tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.  

Svenska Unescorådet 2006, s. 9  

 
Enligt manifestet utgör folkbiblioteket en levande kraft i samhället som ska arbeta för 
ovanstående. I en samtid som i allt högre utsträckning existerar i såväl det fysiska 
som det digitala rummet har folkbiblioteket ställts inför utmaningen att också verka 
för människors digitala delaktighet. Hur digital delaktighet kan uppfattas av 
bibliotekarier och på vilket sätt det är en demokratifråga och en uppgift för 
folkbiblioteket är det centrala temat i föreliggande uppsats.   
 
I Sverige lanserade regeringen i oktober 2011 en sammanhållen strategi och digital 
agenda för IT-politiken: It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige.  
Agendan ska sätta mål och riktning för den digitala utvecklingen i Sverige. Ett av 
målen är bland annat att ”Sverige ska bli bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter” (Näringslivsdepartementet 2011, s. 15). I agendan 
konstateras också att Sverige redan idag är en av de främsta nationerna när det gäller 
förutsättningar och användning av IT, men trots det står fortfarande många människor 
utanför. I rapporten Svenskarna och Internet 2011 konstateras att 1 330 000 svenskar 
alltjämt inte använder Internet (Findahl 2011, s. 13) och att det således finns ett 
utbrett digitalt utanförskap i Sverige. Det konstateras också att tillgång till Internet 
inte alltid är lika med digital delaktighet och att det därför är nödvändigt att analysera 
hur Internet används (Ibid.).  
 
Sedan år 2011 pågår kampanjen Digidel i Sverige med målet att få ytterligare 500 
000 svenskar att börja använda Internet innan år 2013 är slut. Digidelkampanjen är ett 
ideellt nätverk bestående av flera olika organisationer och individer som avser bidra 
till att fler människor blir digitalt delaktiga. Enligt Digidel spelar folkbildningen och 
biblioteken en viktig roll i uppdraget för en minskad digital klyfta och en ökad 
delaktighet, tillgänglighet och demokrati. Ett av kampanjens motton är just att den 
digitala delaktigheten är ett krav för en väl fungerande demokrati. På 
Digidelkampanjens hemsida konstateras att ”alla måste kunna använda digitala 
tjänster för sitt eget och hela samhällets intresse”, samt att biblioteken och 
folkbildningen idag står inför en lika viktig uppgift som när de lärde Sveriges 
befolkning ”att knäcka läskoden” (Digidel 2012). 
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Digital delaktighet och digitalt utanförskap omnämns också i DIK-skriften Rapport 
från arbetsgruppen om bibliotekariens framtida yrkeskompetens från 2011. I 
rapporten skriver författarna bland annat att den teknologiska utvecklingen bidragit 
till att utveckla nya redskap för en deltagande- och medskapandekultur som kan 
innebära nya vägar till ett aktivt medborgarskap och demokrati. Emellertid krävs det 
också ett strukturellt stöd för att inkludera alla (DIK 2011, s. 13). Faktorer som 
påverkar det digitala utanförskapet idag är till exempel skillnader i ålder, 
utbildningsnivå och ekonomi (Ibid.).  
 
I ovannämnda rapport konstateras också att ett digitalt utanförskap i samhället leder 
till kunskapsklyftor (Ibid., s. 15). Kunskapsklyftor som kan utgöra ett potentiellt 
demokratiproblem och där biblioteken har en viktig funktion att fylla. Att handleda 
studerande och allmänhet i informationssökning på Internet har kommit att bli en allt 
viktigare uppgift för bibliotekarier (Ibid.). Det talas om ”participatory librarianship”, 
ett begrepp myntat av David Lankes som innebär att bibliotekarien måste vara 
närvarande där användarna befinner sig, i såväl det digitala som det fysiska rummet 
(Ibid., s. 16). För att biblioteken ska kunna arbeta med att motverka digitala klyftor 
och utveckla metoder för informellt lärande krävs såväl teknisk som pedagogisk 
kunskap i bibliotekariens allt mer handledande yrkesroll (Ibid.). ”Datorprat ska vara 
en lika viktigt uppgift som bokprat!”, anser Svensk Biblioteksförenings 
generalsekreterare Niclas Lindberg i en skrift om biblioteken och Digidelkampanjen 
(Svensk Biblioteksförening 2011). Runtom i landet höjs också röster om att det är i 
arbetet med digital delaktighet som biblioteket har sitt nya folkbildningsuppdrag. 
Under Biblioteksdagarna i Visby 2011 hölls till exempel ett seminarium med titeln: 
”Digital delaktighet – den största demokrati- och folkbildningsfrågan i modern tid?” 1 
 
Återkommande för folkbibliotekets arbete med digital delaktighet är således 
begreppen delaktighet och demokrati. Sociologen Mikael Stigendal (2008) har gjort 
en studie kring mötet mellan innanförskap och utanförskap på folkbibliotek. Han 
menar att åtskillnaden mellan faktisk delaktighet och känslan av delaktighet kan 
handla om hur en individ i en del situationer har ett faktiskt medinflytande, såsom när 
det till exempel gäller att rösta, medan i andra situationer då denna möjlighet inte 
finns, ändå kan känna sig delaktig i samhället. I ett perspektiv av samhällelig 
delaktighet menar Stigendal (Ibid., s. 74) att det inte bara är det fysiska biblioteket, 
dess böcker och datorer som representerar samhället, utan framförallt dess anställda. 
Det är således inte bara genom att besöka biblioteket som samhällskontakten sker, 
utan det är framförallt i mötet med bibliotekarien som delaktighet i samhället uppstår.  
 
Detta gör att jag finner det intressant att undersöka såväl bibliotekariernas egen syn 
på delaktighet, både utifrån ett medborgarperspektiv och i en digital kontext, samt 
bibliotekets funktion i att öka den digitala delaktigheten. Anses det vara en del av 
kärnverksamheten eller är det ytterligare en extra uppgift som tillkommer i arbetet? 
Vilka motiv kan finnas bakom arbetet med digital delaktighet; sociala, demokratiska 
eller är det andra? Detta är frågor som jag finner relevanta att undersöka närmare och 
som även uppmärksammar bibliotekets funktion i civilsamhället. Det vill säga 
bibliotekets roll som mötesplats och rum för medborgerligt deltagande, vilken har 

                                                
1 Se program för Biblioteksdagarna i Visby 2011: http://biblioteksdagarna.se/2011/program.html [2012-05-30] 
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kommit att aktualiseras allt mer i biblioteksvärlden på senare år (se t.ex. Skot-Hansen 
2001; Hansson 2005).  
 
Joacim Hansson (2005) skriver att vi idag vet relativt lite om bibliotekets roll i det 
allmänna politiska arbetet och med att utjämna skillnaderna i demokratiskt deltagande 
i landet. Han menar också att frågan om hur de mer underprivilegierade grupperna i 
samhället ska få tillgång till såväl biblioteket som plats, som det samhälle som idag i 
allt högre utsträckning representeras på Internet, både är en utmaning och 
demokratiskt intressant för biblioteket (Ibid., s. 43). Med föreliggande uppsats är min 
avsikt att ytterligare lyfta frågan om bibliotekets sociala och demokratiska uppdrag i 
en digital samtid.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
I ljuset av kampanjen Digidel 2013 är syftet med min uppsats att bidra till en ökad 
förståelse för folkbibliotekens utövande av sitt demokratiska och folkbildande 
uppdrag i ett digitalt samhälle. En mer övergripande avsikt är därmed att sätta fokus 
på bibliotekets samhällsbetydelse. I studien undersöker jag på vilket sätt bibliotekets 
verksamhet med digital delaktighet kan förstås i ett större sammanhang av 
bibliotekets sociala och demokratiska uppdrag i samhället. Verksamheten med digital 
delaktighet blir på så sätt en slags exemplifiering av hur biblioteket kan arbeta för ett 
ökat medborgerligt deltagande och samhällelig inkludering.  
 
För att undersöka vilka motiv som ligger bakom bibliotekens arbete med digital 
delaktighet har jag i föreliggande studie valt att intervju sex folkbibliotekarier om 
deras tankar och erfarenheter kring sina respektive verksamheter. Eftersom jag är 
intresserad av att undersöka demokratiska aspekter av bibliotekens arbete med digital 
delaktighet har jag i studien valt att utgå från teorier som knyter an till begreppet 
delaktighet. För att skapa förståelse för begreppet använder jag mig i studien av 
teorier om socialt kapital och betydelsen av en offentlig kommunikativ sfär.  
 
Frågorna som uppsatsen vill besvara är följande: 
 
Vilken innebörd kan tillskrivas begreppen delaktighet och digital delaktighet? 
 
Hur motiverar folkbibliotekarier sitt arbete med digital delaktighet; vad vill de uppnå 
och bidra till?  
 
Hur kan folkbibliotekariers föreställningar om och arbete med digital delaktighet 
förstås utifrån en vidare delaktighetskontext av folkbibliotekens sociala och 
demokratiska uppdrag? 

1.3 Avgränsning 
Studien är avgränsad till att omfatta folkbibliotekens arbete med digital delaktighet. 
När enbart begreppet bibliotek används i studien är det således folkbibliotek som 
avses. Bibliotekets arbete med digital delaktig är ett ämne som kan studeras utifrån 
flera olika perspektiv. Fokus hade kunnat ligga på bibliotekariens profession och vad 
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som egentligen ingår i denna likväl som på bibliotekets samarbete med 
studieförbunden i Digidelkampanjen utifrån ett samverkansperspektiv. Emellertid är 
det bibliotekets arbete med digital delaktighet utifrån ett demokratiteoretiskt 
perspektiv som står i fokus i uppsatsen och då i synnerhet utifrån teorier om socialt 
kapital och offentlighetsteori. Det är i första hand teorin om socialt kapital som 
kommer att används, vilket gör att den också får ett större utrymme i teorikapitlet. 
Habermas teori om den offentliga sfären är därför relativt översiktligt beskriven i 
uppsatsen och används mer som ett stöd för att underbygga teorin om socialt kapital.  

1.4 Begrepp och definitioner 
I följande stycke definierar jag hur begreppen demokrati och socialt kapital används i 
uppsatsen. 
 
Demokrati är ett begrepp som kan tolkas och användas på flera sätt. Dess språkliga 
innebörd översätts emellertid med folkstyre eller folkmakt, vilket i praktiken innebär 
en slags politisk jämlikhet mellan människor där alla har lika möjligheter till 
inflytande över den demokratiska processen (Held 1997, s. 17). I föreliggande 
uppsats anammas statsvetaren Björn Baderstens sätt att beskriva demokrati som en 
process i det medborgerliga deltagandet och möjligheten att kunna påverka och ha 
inflytande över politiken (Badersten 2003, s.10). Det är alltså inte bara vid val som 
det medborgerliga deltagandet är av vikt, utan demokrati är en levande process som 
också sker i vardagen. I den demokratiska processen är möjligheten till samtal och 
deliberation (diskussion) av avgörande betydelse (Ibid.), vilket också är en av 
uppsatsens demokratiteoretiska utgångspunkter. Det vill säga vikten av offentliga 
mötesplatser eller offentliga rum där medborgare ges möjlighet att ta till sig av den 
offentliga debatten eller själva delta i samtal står i fokus. Utifrån ett 
biblioteksperspektiv är det således bibliotekets uppgift att främja den demokratiska 
processen genom att tillgängliggöra såväl kunskap och information som kultur, men 
också vara ett öppet rum som möjliggör för samtal och debatt.  
 
Socialt kapital definieras i uppsatsen som det värde som skapas i mellanmänskliga 
relationer och i sociala nätverk samt de normer för ömsesidighet och pålitlighet som 
uppstår ur dem (Putnam 2006, s. 18). Se kapitel 3.1 för en mer utförlig beskrivning.  

1.5 Disposition 
I kapitel 1 presenteras studiens ämne, syfte och frågeställningar samt uppsatsens 
avgränsning. Avslutningsvis definieras ett par av uppsatsens mest centrala begrepp.  
 
I kapitel två redogörs för den svenska digitala agendan – It i människans tjänst och 
kampanjen Digidel 2013 som utgör en del av den kontext i vilken folkbiblioteken 
verkar för att öka den digitala delaktigheten. I kapitlet presenteras också 
styrdokument och lagar som biblioteket har att förhålla sig till i sin verksamhet med 
att öka den digitala delaktigheten.  
 
I kapitel 3 presenteras det teoretiska ramverket som används för att diskutera och 
förklara ämnet samt svara på uppsatsens syfte och frågeställningar. Det teoretiska 
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ramverket sätter fokus på begreppet delaktighet utifrån ett demokratiteoretiskt 
perspektiv av socialt kapital och offentlighetsteori.  
 
I kapitel 4 presenteras den litteraturgenomgång och tidigare forskning som är relevant 
för folkbibliotekets arbete med digital delaktighet utifrån ett demokratiperspektiv. 
Kapitlet är indelat i två stycken där det första presentar forskning med anknytning till 
folkbildning, folkbibliotekets roll i civilsamhället samt socialt kapital. I nästföljande 
stycke presenteras forskning kring det digitala samhällets framväxt och bibliotekets 
roll och funktion i detsamma.  
 
I kapitel 5 redogörs för den metod som har använts för att samla in det empiriska 
materialet; i det här fallet en semistrukturerad intervjumetod. I kapitlet redogörs för 
urvalet av intervjupersoner samt hur det insamlade materialet har bearbetats och 
analyseras. Etiska övervägande och studiens tillförlitlighet diskuteras också i kapitlet.  
 
I kapitel 6 presenteras resultat och analys. I kapitlet introduceras intervjupersonerna 
och deras respektive verksamheter kort. Därefter presenteras resultaten utifrån de 
teman som har uttolkats i det empiriska materialet. Tidigare forskning och den 
litteraturgenomgång som tidigare presenterats ligger tillsammans med det teoretiska 
ramverket till grund för de analytiska resonemang som förs i kapitlet.  
 
Kapitel 7 innehåller reflektioner kring de analysers som gjorts i föregående kapitel. 
Reflektionerna tar avstamp i uppsatsens syfte och frågeställningar.  
 
I kapitel 8 presenteras slutligen uppsatsen slutsatser samt en avslutande reflektion 
kring uppsatsens metod och förslag till vidare forskning.  
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2 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet presenteras den svenska digitala agendan, kampanjen Digidel 
2013 samt några av de viktigaste direktiven som folkbiblioteket har att förhålla sig till 
i sin verksamhet med digital delaktighet.  

2.1 En digital agenda - It i människans tjänst 
Hösten 2011 lanserades en digital agenda för Sverige kallad It i människans tjänst. 
Syftet med agendan är att samla alla pågående aktiviteter i en sammanhållen strategi 
för att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och 
företag, men också för att möta de digitala utmaningar som finns både nationellt och 
internationellt (Näringsdepartementet 2011, ss. 5-6). Vidare konstateras i agendan att 
vi sannolikt bara har sett början av alla de fördelar IT-användningen kan innebära och 
att tekniken, om vi använder den rätt, kan göra demokratin tillgänglig ”till och med 
från köksbordet” (Ibid., s. 6). Det framhålls i agendan att IT bidrar till ekonomisk 
tillväxt och social välfärd, men det står också att: 

 
Individuellt anpassad service och e-tjänster utvecklas i allt större utsträckning vilket kan 
underlätta för företagare och för att medborgarna kan utöva delaktighet och självbestämmande 
utifrån sina egna förutsättningar. Sedan får man heller inte glömma bort att IT och Internet också 
är en källa till båda nytta och nöje för många. Internet möjliggör nya former för sociala kontakter, 
upplevelser och kunskapsöverföring på ett sätt som förändrar människors vardag  

Näringsdepartementet 2011, ss. 13-14  
 
Med agendan sätts det också upp ett nytt mål för den nationella IT-politiken: Sverige 
ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen har 
en viktig uppgift att spela för att målet ska uppnås, men det konstateras också att alla 
har en roll att spela, såväl medborgare, företag och organisationer som kommuner och 
landsting (Ibid., s. 6). Svensk Biblioteksförening har anslutit sig som sig signatär av 
avsiktsförklaringen för den digitala agendan (Svensk Biblioteksförening 2012). Det 
innebär att folkbiblioteket är en av de aktörer som tillsammans med stat och offentlig 
sektor ska arbeta med att möta de utmaningar som en ökad digitalisering för med sig.  
 
I de strategiska områden som pekas ut där man ser särskilda behov av insatser är det 
framförallt Tjänster som skapar nytta och Lätt och säkert att använda som är 
relevanta för föreliggande uppsats att studera något närmare.  

Tjänster som skapar nytta 
När det gäller demokratiutveckling omnämns inom området Tjänster som skapar 
nytta att IT ska vara ett stöd för medborgardialog och bidra till att öka medborgarnas 
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samhällsengagemang, kunskap, insyn och inflytande (Ibid., s. 34). Det konstateras att 
IT spelar en viktig roll i demokratiutvecklingen på såväl nationell och regional nivå, 
som på den lokala. I agendan förespråkas ett ökat medborgerligt deltagande även 
mellan valen, där Internet kan spela en betydelsefull roll när det gäller tillgång till 
information och insyn i offentliga verksamheter och därmed möjligheten att delta i 
den demokratiska processen (Näringsdepartementet 2001, s. 35).  

Lätt och säkert att använda 
I det område som handlar om Lätt och säkert att använda framhålls att en av de 
viktigaste samhällsresurserna som digitaliseras är just information. Frågan om hur 
alla som vill ska kunna ges möjlighet att delta i informationssamhället spänner över i 
stort sett alla områden och delar i samhället, vilket kräver samarbete och dialog (Ibid., 
ss. 6, 20). Det omnämns också i agendan att en tredjedel av Sveriges befolkning i dag 
inte använder Internet för att betala räkningar och att det i huvudsak gäller den äldre 
befolkningen, men att det också finns yngre som av olika anledningar inte är digitalt 
delaktiga. För att minska det digitala utanförskapet och öka delaktigheten samt 
möjlighet till anställning och företagande, ser man ett behov av en rad åtgärder (Ibid., 
ss. 6-7, 20-21.) 
 
I agendan anses ett digitalt innanförskap vara en förutsättning för att kunna delta i 
dagens samhälle. Det poängteras att det digitala deltagandet inte ersätter det fysiska, 
utan att det handlar om att alla som vill ska ha möjligheten att digitalt kunna delta i 
samhällslivet oavsett personliga förutsättningar (Ibid., s. 20). Det står även att det 
både handlar om att ha faktiskt tillgång till en dator och om möjligheten att få hjälp 
om problem skulle uppstå. Det talas om en grundläggande digital kompetens för att 
alla ska kunna använda IT samt om nya lösningar och möjligheter som kan underlätta 
för deltagande i samhället, men också i vardagslivet. Den digitala kompetensen antas 
också öka en individs anställningsbarhet eller möjlighet att kunna starta och driva 
företag. Biblioteket omnämns som en plats där frivilligaktörer, såsom Seniornet, kan 
bidra till utveckling av digital kompetens som behövs i vardagliga sammanhang 
(Ibid., s. 23). Även kampanjen Digidel 2013 omnämns i agendan som ett exempel på 
ett frivilliginitiativ som arbetar för att minska det digitala utanförskapet.  

2.2 Digidel 2013 
Bakgrunden till Digidelkampanjen är projektet IKT-lyftet som startade år 2009 på 
initiativ från länsbiblioteken. IKT-lyftet syftade till att utveckla samverkan, resurser 
och metoder mellan folkbibliotek och folkbildning nationellt, regionalt och lokalt för 
att öka den digitala delaktigheten i Sverige. Målet var att få till stånd en nationell 
kampanj i samverkan med folkbildningen där fler individer skulle ges möjlighet att 
gratis få ta del om kunskap kring hur Internet kan användas (Wiklund 2011, s. 4). 
Projektet grundade sig i ett faktiskt upplevt behov och hade således ett så kallat 
underifrånperspektiv (Ibid., s. 7). Uppföljningsmåttet har varit den årliga statistik som 
tas fram över Internetanvändning i Sverige (se Findahl 2011). IKT-lyftet avslutades i 
maj år 2011 då projektmålet hade uppnåtts: att få till stånd en nationell 
samverkanskampanj för ökad digital delaktighet. Digidel 2013, som kampanjen kom 
att heta, är uppbyggd i samma nätverksform som IKT-lyftet och pågår mellan 2011-
2013 (Wiklund 2011, ss. 5-6).   
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Digidelkampanjen drivs av flera olika aktörer, såsom bibliotek, folkbildningsrörelsen, 
folkhögskolor, ideella föreningar som handikappförbunden och Seniornet samt 
IT&Telekomföretagen. Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) är huvdansvarig för 
kampanjen och tillhandahåller även en kanslifunktion (Näringsdepartementet 2011, s. 
21). Digidelkampanjen är ett nationellt nätverk och har som tidigare nämnts bildats 
för att samverka kring frågan om en ökad digital delaktighet i Sverige och för 
minskade digitala klyftor. Förutom de redan omnämnda aktörerna välkomnar Digidel 
alla att bidra, även myndigheter, kommuner och landsting, men också företag och 
privatpersoner. Socialtjänst, BVC och flyktingsamordnare omnämns också som 
potentiella samverkanspartners (Digidel 2012).  
 
Syftet för Digidel 2013 är att alla ska våga, vilja och kunna ta till sig Internet. 
Målsättningen är att 500 000 svenskar ska börja använda Internet innan 2013 års 
utgång. Digidelkampanjen vill också bidra till att de som redan idag använder Internet 
ska bli bättre på att ta tillvara de möjligheter som Internet ger när det till exempel 
gäller att vara delaktig i samhällsutvecklingen. Kampanjens motto är att:  
 

• 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 

Digidel 2012 

2.3 Lagar och styrdokument 
De lagar och styrdokument som framförallt är relevanta för folkbibliotekets arbete 
med att öka den digitala delaktigheten och minska den digitala klyftan är följande:  

2.3.1 Unesco:s folkbiblioteksmanifest 
Unesco:s folkbiblioteksmanifest utkom första gången år 1949. Den tredje utgåvan från 
år 1994 är den nu gällande. I manifestet fastslås att folkbiblioteket som lokalt 
kunskapscentrum ska göra all slags kunskap och information tillgänglig för sina 
användare (Svenska Unescorådet 2006, s. 9).  Vidare konstateras i punkt 9 och 11 att 
det ligger i folkbibliotekets uppgift att: 
 

• Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation 
 

• Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess 
användning. 

 
Svenska Unescorådet 2006, s. 11 

2.3.2 Bibliotekslagen 
Den paragraf i den svenska Bibliotekslagen (1996:1596) som i synnerhet är relevant 
för folkbibliotekets verksamhet med digital delaktighet är följande:  
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2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning 
samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek.  Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare.  

2.3.3 IFLA:s Manifesto for digital libraries 
I den internationella biblioteksorganisationen IFLA:s (International Federation of 
Library Associations and Institutions) Manifesto for digital libraries från år 2011 
konstateras inledningsvis att den digitala klyftan är en informationsklyfta. Att 
överbygga den klyftan menar IFLA spelar en nyckelroll i att uppnå FN:s tidsbundna 
och mätbara utvecklingsmål, de så kallade Millenniemålen, vilka i korthet handlar om 
global utveckling och fattigdomsbekämpning (se t.ex. United nations millennium 
development goals 2012). I IFLA:s manifest fastslås också att den stora spridningen 
av information möjliggör för människor att kunna ta del av utbildning och livslångt 
lärande. Det konstateras också att individens möjlighet att tillgodose sig med 
information om omvärlden ger möjlighet till att aktivt delta i utvecklingen av den 
egna sociala miljön.  
 
För att manifestet ska kunna implementeras konstateras att det krävs lagstiftning och 
ekonomiskt bidrag från statligt håll för att kunna överbygga den digitala klyftan och 
för att tillförsäkra hållbar tillgång av information. Enligt manifestet bör alla 
långsiktiga strategier sträva efter att minska den digitala klyftan och tillförsäkra 
tillgången till information (IFLA 2012). 
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3 Teoretiskt ramverk 

I fokus för studiens teoretiska ramverk står begreppet delaktighet. Det är med hjälp av 
i synnerhet Robert Putnams (2006) tolkning av teorin om socialt kapital samt delar av 
Jürgen Habermas (2003) offentlighetsteori som det empiriska materialet slutligen har 
tolkats. Dessa teorier har valts eftersom båda utgår från att den deltagande 
medborgaren är en grundförutsättning för en levande demokrati (jrf Dahlgren 2009, s. 
12). I stycket introduceras en del av de begrepp som sedermera utgör ramen för 
analys av det empiriska materialet samt ger en förståelse för kommande 
litteraturgenomgång och tidigare forskning. 

3.1 Socialt kapital 
Det är i huvudsak teori om socialt kapital såsom den har utvecklats av sociologen 
Robert Putnam som står i fokus i föreliggande uppsats. Teorier om socialt kapital är 
tätt förankrade med teorier om civilsamhället och socialt kapital antas ha positiva 
effekter, inte bara för den enskildes hälsa och välmående, utan också för demokrati, 
ekonomisk utveckling och en effektiv och fungerade stadsapparat (Rothstein & 
Kumlin 2005, s. 345; Putnam 2006, ss. 304, 344; Vårheim 2007, ss. 417-417). Jag 
finner det därför intressant att utifrån bibliotekets roll i civilsamhället undersöka på 
vilket sätt bibliotekens verksamhet med digital delaktighet ger möjligheter för ett ökat 
socialt kapital och vad detta kan få för samhälleliga konsekvenser. Det handlar 
således om såväl bibliotekets roll i civilsamhället som om de möjligheter och effekter 
en ökad digital delaktighet kan ge. 
 
Själva termen socialt kapital har använts av andra teoretiker än Putnam under 1900-
talet med delvis olika innebörd. Den gemensamma nämnaren har emellertid varit att 
peka på att människors liv blir mer produktiva om de ingår i sociala gemenskaper 
(Putnam 2006, s. 18). En av de mer framträdande teoretikerna som utvecklat en 
tradition av begreppet är den franske samhällsteoretikern Pierre Bourdieu som på 
1980-talet poängterade de sociala och ekonomiska resurserna i sociala nätverk (Ibid., 
s. 19). Bourdieu lägger emellertid större betoning på de ekonomiska aspekterna av 
begreppet än Putnam (Rønning & Starrin 2011, ss. 28-29).   
 
Ytterligare ett perspektiv på socialt kapital behandlar begreppet utifrån ett 
institutionellt synsätt. Utifrån detta perspektiv genereras socialt kapital av effektiva 
politiska institutioner och politiska och medborgerliga rättigheter (Vårheim 2007, s. 
419). Det finns således ett samband mellan en stark välfärdsstat och socialt kapital 
och social tillit (Kumlin & Rothstein 2005). Studier har också påvisat att exempelvis 
Sverige och andra nordiska länder med starka offentliga institutioner har invånare 
som känner en hög grad av social tillit (Ibid., s. 344). Institutioner där medborgare 
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kan få direktkontakt med offentliga institutioner och som kan ge service som 
påverkar det dagliga livet är särskilt betydelsefulla för att generera socialt kapital, 
enligt företrädare av det institutionella perspektivet (Kumlin & Rothstein 2005, s. 
344). Detta är dock avhängigt universaliteten, det vill säga att samtliga medborgare 
tillförsäkras en jämlik tillgång (Ibid., ss. 348; 360). Att bygga och underhålla 
universella institutioner kan därför vara ett sätt för staten att investera i socialt kapital 
(Ibid., s. 361).  

3.1.1 Putnams syn på socialt kapital 
Det är emellertid i huvudsak Robert Putnams perspektiv av socialt kapital som står i 
fokus för studiens teorietiska ramverk. I sin bok Den ensamme bowlaren ser Putnam 
en samhällsutveckling som idag är mer inriktad på individen än på gemenskap 
(Putnam 2006, s. 22). Han konstaterar att färre medborgare deltar i partipolitiska 
aktiviteter och han ser också ett minskat deltagande på det mer närsamhälleliga 
planet. Putnam menar att allt fler väljer att ”bowla ensamma”, vilket bidrar till ett 
minskat samhälleligt socialt kapital (Ibid., ss.40-42).  
 
Putnam (2006) beskriver tre sorters kapital; fysiskt, humant och socialt. Det fysiska 
kapitalet har med fysiska föremål att göra medan humankapitalet handlar om enskilda 
individers egenskaper, såsom till exempel utbildning. Det sociala kapitalet innefattar 
istället band mellan individer och de sociala nätverk och normer för ömsesidighet och 
tillit som uppstår ur dem (Ibid., s. 18). Socialt kapital handlar således om relationer 
och nätverk, men också om tillit och förtroende mellan människor i ett samhälle 
(Putnam 2006, ss. 20-21; Rønning & Starrin 2011, s. 30). Putnam återkommer ofta 
till begreppet generaliserad ömsesidighet som syftar till de relationer människor har 
utanför den egna gruppen, över sociala och kulturella gränser. Han menar att ju fler 
relationer människor har av det slaget, desto mer benägna är vi att visa omsorg för 
andra och tillägna oss generaliserad ömsesidighet och social tillit (Putnam 2006, s. 
358).  
 
Putnam (Ibid.) hävdar att socialt kapital och därmed ”de förbundna normerna för 
ömsesidighet” kan anta många olika former och storlekar. Det kan handla om släkten 
likväl som chattgruppen på Internet eller fotbollsföreningen. Putnam (Ibid., s. 22) 
skiljer på överbryggande (inkluderande) och sammanbindande (exkluderande) former 
av socialt kapital. Sammanbindande sammanslutningar menar han består av relativt 
homogena grupperingar, såsom religiösa eller etniska föreningar. Överbryggande 
sociala sammanslutningar rör sig istället över sociala gränser (jfr Audunson 2005). 
Sammanbindande sammanslutningar mobiliserar i större utsträckning solidaritet inom 
gruppen, medan mer överbryggande nätverk också ger möjlighet till externa kontakter 
(Putnam 2006, ss. 22-23). Båda typer av sammanslutningar kan generera positiva 
effekter och mobiliserar också solidaritet. Dock anser Putnam (Ibid.) att 
överbryggande nätverk förmodligen gör större nytta på längre och bredare sikt genom 
att erbjuda en sfär av fler möjligheter än de inom en mer sluten grupp, exempelvis när 
det gäller att hitta ett arbete. Emellertid råder det inga vattentäta skott mellan de två 
typerna av socialt kapital; sociala nätverk kan vara mer eller mindre sammanbindande 
eller överbryggande (Ibid.).  
 
Putnam (2006, s. 356) anser att socialt kapital, det vill säga civilsamhällets nätverk, 
bidrar till en förstärkt demokrati på två olika sätt: det har externa effekter på staten 
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och interna effekter på deltagarna själva. Frivilliga sammanslutningar kallar Putnam 
för en slags skolor i sociala och medborgerliga färdigheter, vilket han liknar vid 
”demokratins klassrum” (Putnam 2006, s. 357). I dessa nätverk formas uppfattningar 
i samtal med andra individer och det sociala kapitalet låter på så vis även den 
politiska informationen spridas. Människor som har aktiva och tillitsfulla relationer 
med andra blir också mer toleranta och öppna inför andras olikheter och åsikter. 
Sociala nätverk kan även bistå med värdefull information som hjälper människor att 
till exempel hitta ett arbete genom personliga kontakter (Ibid., ss. 303-304). En 
utmaning som Putnam själv ser är dock att inte alla medborgare har tillgång till dessa 
informella nätverk (Ibid., s. 362).  
 
I en kontext av Putnam och socialt kapital kan biblioteket fungera som en mötesplats 
som kan förebygga social fragmentering och utanförskap. Biblioteket antar därmed 
funktionen av att vara ett slags socialt rum (Audunson 2005, s. 435). Det gör att 
Putnams teori om socialt kapital är intressant att använda för att undersöka om 
bibliotekets verksamhet med digitala delaktighetsprojekt också kan ha en socialt 
inkluderande aspekt i att vara en överbryggande mötesplats för deltagarna. Ytterligare 
en intressant infallsvinkel att lyfta är huruvida människors eventuella digitala 
delaktighet också skulle kunna generera socialt kapital i form av möjligheten till nya 
kontakter i den digitala sfären. I stycke 4.3 presenteras B&I-forskning kring socialt 
kapital närmare.  

3.1.2 Putnam och Internet 
Putnam (2006) diskuterar även Internets verkning på social samhörighet och 
medborgarengagemang i en tid då allt fler människors liv också flyttas ut på nätet. 
Han är delvis optimistisk till utvecklingen av ett samhälle som i allt högre 
utsträckning präglas av digitala gemenskaper och han pekar på flera former av 
tänkbart ”virtuellt socialt kapital”, såsom chattgrupper och möjligheter till politiskt 
deltagande (Ibid., s. 179). En fördel som Putnam ser är att Internet ger människor 
ökade möjligheter att hålla kontakten med varandra, vilket skulle kunna ge en effekt 
av ett förstärkt samhälle (Ibid., s. 180). Eftersom socialt kapital är likställt med 
nätverk och Internet i allra högsta grad ger möjlighet att agera i olika former av 
virtuella nätverk finns det där ett samband. Kommunikationen och nätverkande 
mellan människor står återigen i centrum. Men trots att Putnam ser att en ökad 
informationsöverföring mellan människor kan ha en positiv samhällelig effekt är han 
ändå osäker på om det också kan generera socialt kapital. Detta eftersom han anser att 
informationsdelning mellan människor också kräver ett socialt sammanhang för att 
vara meningsfull (Ibid., s. 181). Det blir således viktigt att undersöka på vilket sätt 
Internet används. 
 
Putnam (Ibid., s. 182) tar också upp att människor lättare kan umgås över sociala och 
fysiska gränser på Internet, vilket bådar för att virtuella samhällen kan bli mer 
heterogena i fråga om ålder, kön och etnicitet. Dock finns det också en risk att de 
istället blir mer homogena när det gäller intressen och värderingar. Med Internet kan 
kommunikationen begränsas till enbart människor som delar ett visst specialintresse, 
vilket är ett hot mot överbryggande socialt kapital. Putnam nämner också att 
filtreringstekniker som automatiskt sorterar exempelvis e-postmeddelanden förvärrar 
problemet och ytterligare snävar in människors kontaktytor och intresseområden 
(Ibid., ss. 187-188).  
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Putnam (2006, ss. 182-183) anser att anonymiteten som Internet ger kan bidra till 
minskad social kontroll och därför till viss del te sig mer demokratisk. On-line- 
diskussioner tenderar att vara mer öppna och egalitära än fysiska möten och kan 
därför vara mindre hierarkiska. Men han menar också att Internet kan vara en slags 
genväg till samhällsengagemang och ge en falsk bild av att individens medverkan är 
större än vad den faktiskt är. Putnam talar om en slags illusion av tillträde och 
medverkan som det kan ge att skicka ett e-mail till en högt uppsatt politiker eller att 
engagera sig i en nätkampanj. Han skriver: ”Miljoner fler kan uttrycka sin åsikt 
genom att klicka på en mus, men lyssnar någon?” (Ibid., s. 184).  
 
Bland de främsta invändningarna Putnam ser mot förhoppningen att virtuell 
kommunikation ska bidra till bättre samhällen återfinns också den ojämlika tillgången 
till Internet och datorer. Han påpekar att forskning har visat att Internet inte har 
mobiliserat sedan tidigare passiva grupper, utan snarare förstärkt befintliga 
ojämlikheter i politisk medverkan (Ibid., s. 184). Han hänvisar till Manuel Castells 
som menar att tillgången till datorkommunikation är kulturellt, utbildningsmässigt 
och ekonomiskt restriktiv och kommer så förbli under en lång tid framåt. Effekten av 
detta menar Castells blir att de kulturellt dominerande nätverken förstärks (Castells 
2002; Putnam 2006, s. 184). Det kan således bli tal om en slags elitistisk 
nätverkskultur. För att överbrygga detta ser Putnam bland annat biblioteken som en 
plats där människor kan ges fri tillgång till datorer och Internet (Putnam 2006, s. 
185). Sammanfattningsvis ser Putnam såväl positiva som negativa aspekter av 
datorkommunikationens verkningar på social samhörighet och 
medborgarengagemang och menar att mycket tyder på att Internet inte kommer att 
ersätta utan komplettera personliga gemenskaper och möten (Ibid., s. 189).  

3.2 Habermas offentlighetsteori 
Jürgen Habermas anses vara en av de mest inflytelserika samhällsteoretikerna inom 
fältet offentlighetsteori där han har utvecklat idéer om det offentliga rummets 
betydelse för demokratiutveckling. I sin bok Borgerlig offentlighet (2003) framställer 
Habermas sin teori om den offentliga sfären eller det offentliga rummet och tar 
avstamp i dess tidiga historia med utvecklandet av en borgarklass som på tésalonger 
och kaffestugor i 1700-talets Europa träffades och diskuterade allmänna frågor 
(Habermas 2003, ss. 36-37, 43-44). Emellertid menar Habermas att en ökad 
kommersialisering i samhället så småningom ledde till en strukturomvandling för den 
borgerliga offentligheten och det som Habermas även anser vara dess förfall 
(Dahlkvist 2003, xvi-xvii). Gränserna för det privata och det offentliga kom att 
suddas ut allt mer och människor blev i högre utsträckning konsumenter. I takt med 
den ökade marknadsanpassningen av samhället kom det rationella samtalet och 
debatten istället att bytas ut mot konsumism (Audunson 2005, s. 434; Buschman 
2003, ss. 170, 178-179). 
 
Grunden i Habermas teoretiska arbete kan sägas vara värdet av det rationella samtalet 
och ett slags kommunikativt förnuft som bygger på ömsesidig förståelse, vilket han 
anser vara en viktig beståndsdel i utvecklandet av det moderna demokratiska 
samhället (Månsson 2003, s. 309). Kommunikation är således ett centralt begrepp för 
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Habermas teoribildning om borgerlig offentlighet och den offentliga sfären där också 
bildning anses vara grunden för det rationella samtalet (Habermas 2003, ss. 155-168) 
 
Habermas offentliga sfär är platser eller utrymmen i samhället där medborgare kan 
diskutera gemensamma samhällsangelägenheter, utan inblandning från makthavare. 
Detta kan till exempel ske genom samtal, tidningar och böcker. Med offentlighet 
avser Habermas således ett slags socialt rum som skapas av kommunikativa 
handlingar (se även Dahlgren 2009, s. 72; Månsson 2003, s. 314; Ljødal 2004, s. 13; 
Bakardjieva 2009, s. 91; Audunson 2005, s. 434). Habermas offentliga sfär är också 
nära besläktad med det som brukar kallas för civilsamhället (Audunson 2005, s. 434).  

3.2.1 Hur Habermas offentlighetsteori används i uppsatsen 
Medieprofessorn Peter Dahlgren har i sin bok Media and political engagement: 
citizens, communications, and democray (2009) använt sig av Habermas teori om den 
offentliga sfären för att undersöka hur demokratiutveckling påverkas av ny media. 
Dahlgren (Ibid., s. 114) skriver att för en levande demokrati ska kunna uppstå 
behöver medborgare ha möjlighet att träffas och samtala med varandra. Människor 
behöver ha möjlighet att tillsammans utveckla gemensamma politiska mål, men också 
kunna kontakta dem i samhället som har valts att representera dem (Ibid.). Det behövs 
således platser eller offentliga rum där sådana samtal kan äga rum. Dessa offentliga 
sfärer eller rum kan ta sig olika uttryck. Habermas talar om starka offentliga sfärer 
som är länkade till mer formellt beslutsfattande samt svaga offentliga sfärer som är av 
mer informell karaktär (Ibid., s. 73).  
 
Habermas (2003, s. 139) själv skriver att den borgerliga offentligheten utvecklas i 
spänningsfältet mellan stat och samhälle, men ändå förblir en del av det privata 
området. Detta syftar till att den offentliga sfären uppstår med hjälp av privata 
individer, vilka tillsammans utgör en slags allmänhet som i sin tur kan påverka den 
politiska handlingen (Andersen 2006, s. 219). En idealmodell av Habermas 
offentlighet skulle kunna vara ett offentligt socialt rum eller en mötesplats som alla 
har tillgång till på fria och lika villkor. Ett rum där idéer och tankar kan utbytas och 
där deltagarna har möjlighet att påverka den politiska beslutsprocessen, följaktligen 
en plats för medborgerligt deltagande (Dahlgren 2009 s. 72; Skot-Hansen 2001, s. 49; 
Aabø, Audunson & Vårheim 2009, s. 25). Folkbiblioteket kan sägas utgöra en sådan 
arena för öppen och fri medborgardialog och dess demokratiska funktion i samhället 
är därför tätt kopplad till Habermas teori om den offentliga sfären (Audunson, 2005, 
s. 434).  
 
Emellertid kan man också se att nya platser för medborgerlig kommunikation uppstår 
i det digitala rummet. Internet och den virtuella världen ger människor möjlighet att 
kommunicera och dela information med varandra, men också att kollektivt bygga upp 
nya kommunikativa platser, såsom exempelvis bloggar och wikis. Det är också lättare 
att röra sig mellan olika platser eller sfärer i den digitala världen, vilket underlättar för 
att bygga nätverk mellan människor. Internet och ny digital teknik ger därför 
möjlighet till virtuell kommunikation, gemenskap och möten oberoende av 
geografiska gränser (Ilshammar 2002, s. 275). Det kräver emellertid också att 
människor har tillgång till Internet, men också kunskap om hur man hittar dessa 
platser (Dahlgren 2009, ss. 115-116). Att få människor att hitta till dessa sociala rum 
eller platser för kommunikation, såväl fysiska som virtuella, är förutsättning för 
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medborgerligt deltagande. Att kunna använda och hitta rätt på Internet är precis som 
att kunna läsa och skriva viktiga kompetenser för att kunna tillgodose sina 
demokratiska rättigheter. Utbildning spelar därför en nyckelroll i demokratibyggande 
eftersom medborgerligt deltagande förutsätter kunskap (Dahlgren 2009, ss. 76, 116-
117).  
 
Habermas teori om den offentliga sfären är relevant att använda i föreliggande 
uppsats därför att den kan anläggas för att studera biblioteket som ett socialt rum och 
offentlig sfär, men också för att biblioteket som resurs samtidigt bistår människor 
med kunskap om att kunna använda ytterligare en offentlig sfär i form av digitala 
forum.  

3.2.2 Sammanfattande reflektion  
I det teoretiska ramverket har redogjorts för hur Putnam anser att relationer och 
delaktighet är en förutsättning för socialt kapital, vilket i sin tur bidrar till en förstärkt 
demokrati. Delaktighet förutsätter också platser för deltagande, sociala rum eller 
offentliga sfärer, vilket är central utgångspunkt i Habermas offentlighetsteori. 
Biblioteket kan anses vara en offentlig sfär och ett socialt rum för medborgardialog, 
men biblioteket kan också bidra till att människor lär sig använda Internet och därmed 
hittar nya digitala kommunikationsvägar och möjligheter till delaktighet. Det gör att 
jag finner det relevant att studera bibliotekets verksamhet med digital delaktighet 
utifrån dessa teoretiska perspektiv.  
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4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning  

I föreliggande stycke behandlas litteratur och tidigare forskning kring bibliotekets 
demokratiska funktion i samhället i relation till folkbildning, civilsamhället och 
socialt kapital, men även kring ämnet digital delaktighet i en vidare bemärkelse. 
Stycket är därför uppdelat i två avsnitt som knyts samman av det demokratiperspektiv 
som kan sägas genomsyra hela uppsatsen. 

4.1 Folkbiblioteket, folkbildningen och livslångt lärande 
Folkbiblioteket är tillsammans med folkbildningsrörelsen drivande aktörer i 
Digidelkampanjen. Folkbibliotekets arbete med digital delaktighet har också 
beskrivits som bibliotekets nya folkbildningsuppdrag. Jag anser det därför intressant 
att lyfta fram relationen mellan folkbibliotek och folkbildningsrörelsen från ett 
historiskt perspektiv och fram till idag. Folkbibliotekets relation till folkbildningen är 
viktig att belysa för att förstå varför bibliotekets arbete med digital delaktighet har 
beskrivits som ett folkbildningsuppdrag.  
 
Biblioteks- och informationsforskaren2 Angela Zetterlund (1997) skriver i 
antologikapitlet Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag att folkbiblioteket 
historiskt sett har haft en nära koppling till folkbildningsrörelsen och att det finns 
många gemensamma beröringspunkter dem emellan. Sockenbiblioteken var på slutet 
av 1800-talet betydelsefulla folkbildningsinstrument jämte kyrkan och skolan för att 
bedriva folkuppfostran (Ibid., ss. 26-27). B&I-forskaren Magnus Torstensson (1996, 
s. 17), har analyserat de moderna folkbiblioteksidéernas framväxt och skriver att 
sockenbiblioteken ofta kom att lägga grunden för de moderna folkbiblioteken. Han 
skriver också att folkbibliotekens framväxt i början av 1900-talet hängde samman 
med att man ville skapa en plats där olika samhällsklasser kunde mötas. 
Folkbiblioteken började därmed betraktas som en slags skolor för demokrati, liksom 
fortbildningsanstalter i ett samhälle präglat av teknisk utveckling och mer konkurrens 
än tidigare (Ibid., s. 43).  
 
Zetterlund (1997) menar att biblioteken också spelade en viktig roll för 
folkrörelsernas politiska mobilisering. Genom att fungera som stöd för en viss typ av 
kunskapsutveckling blev de även en faktor i den sociala förändringen. Emellertid sågs 
inte biblioteket enbart som en metod för folkbildning, utan dess lokaler var också en 
materiell förutsättning för att folkbildning skulle kunna bedrivas. Biblioteket ansågs 
vara navet i folkets bildningssträvanden (Zetterlund 1997, s. 27; Klasson 1997, s. 14; 
jfr Hansson 2005, s. 19).  

                                                
2 Hädanefter B&I 
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B&I-professorn Maj Klasson (1997) menar att bibliotekets relation till 
folkbildningsrörelsen idag ser annorlunda ut och inte längre är lika stark. På slutet av 
1940-talet frikopplades också folkbiblioteken från studieförbunden och 
folkbibliotekens kommunalisering separerade biblioteken från folkbildningsrörelsen 
ytterligare (Ibid., ss. 10, 15). Även B&I-professorn Joakim Hansson (2005, s. 21) 
skriver att de moderna folkbiblioteken inte bär med sig många spår av sina rötter i 
folkbildningsrörelsen, utan mer är en produkt av de amerikanska  public library 
idéerna som föddes i början av 1900-talet (Hansson 2005, s. 20; jfr Torstensson 
1996).  
 
Folkbildning är emellertid fortfarande av betydelse för biblioteken och det finns en 
känsla av samhörighet mellan bibliotekarier och lokala folkrörelser (Klasson 1995, ss. 
239-240). Däremot kan själva begreppet folkbildning väcka olika reaktioner i 
biblioteksvärlden beroende av hur det tolkas. Betydelsen kan till exempel tolkas olika 
beroende på om man anlägger ett uppifrån- eller underifrånperspektiv. Sett från ett 
uppifrånperspektiv kan folkbildning antas vara något som förmedlas från grupper 
”där uppe” till grupper som befinner sig ”där nere”. Filantropiska verksamheter i 
folkbildningens tidiga historia kan sägas vara typiska exempel på detta (Klasson 
1997, s. 13).  Om man istället antar ett underifrånperspektiv betonas istället 
människors och gruppers strävan efter att skapa sin egen kunskap och på egen hand 
utforma vägen dit (Ibid.). Enligt Klasson kan målet då sägas vara att utveckla egna 
förmågor och genom dessa skapa förutsättningar för att kunna förändra och förbättra 
samhället i demokratisk riktnig (Ibid., ss. 13-14).  
 
Folkbildning kan också diskuteras utifrån olika bildningsideal där exempelvis 
medborgarbildningsidealet står för en kunskapssyn som innebär att individen skaffar 
sig kunskap som medel för att uppnå vissa mål (Zetterlund 1997, s. 28). Det kan till 
exempel handla om att inhämta viss faktakunskap som är nödvändigt för ett aktivt 
deltagande i samhällsutvecklingen (Ibid., ss. 28-29). Självbildningsidealet vilar 
istället på en kunskapssyn där målet inte är det viktigaste, utan kunskapens innehåll 
har ett egenvärde i sig. I fokus för självbildningsidealet står individens sökande efter 
förståelse av den omgivande verkligheten. Studiecirkeln är en ideal form för 
självbildningsidealet där ett av målen är att skapa social förändring (Ibid., s. 29). Ett 
tredje ideal är det nyhumanistiska personlighetsbildande idealet där ”klassisk 
kunskap”, filosofi och ”den goda skönlitteraturen” eftersträvas (Ibid.).  
 
I Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år (2005, s. 11) utgår 
Hansson i sina resonemang från synen på folkbiblioteket som en central 
folkbildningsinstitution. Folkbibliotekets roll kopplas till lärande och bildning och 
han menar att det idag existerar en rörelse som rör sig längre bort från en traditionellt 
folkbildande roll till att allt mer integreras i den formella utbildningssfären (Ibid.). 
Hansson (Ibid., s. 45) själv anser att folkbiblioteket återigen måste våga ta sig an 
folkbildande demokratiutvecklande uppgifter. Zetterlund (1997 s. 43) menar att 
folkbiblioteket idag behöver hitta en roll som förenar folkbildning och formell 
bildning. En roll som kan bli lättare att axla i och med det framväxande 
informationsteknologiska kunskapssamhället där biblioteket kan bistå människor med 
hjälp och stöd, men också med materiella resurser. Zetterlund (Ibid., s. 36) skriver att 
man med den nya tekniken har möjligheter att bistå användare med såväl teknisk 
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utrustning som med hjälp att söka och värdera information. En utmaning för 
biblioteken är dock att personalen inte alltid har den efterfrågade kompetensen eller 
att det inte finns någon medveten IT-strategi (Ibid.). Zetterlund skriver också att det 
idag tycks finnas allmän föreställning om att det ligger i bibliotekets folkbildande 
uppgift att ansvara för allmänhetens IT-utbildning. En uppgift som hon menar 
grundar sig i en föreställning om att tillgängliggörandet av information är nödvändigt 
för att bevara och utveckla demokrati i samhället och för att vissa grupper inte ska 
hamna utanför (Ibid.). Zetterlund (Ibid., s. 43) ser tydliga inslag av ett slags 
medborgarbildningsideal i bibliotekens satsningar på IT-utbildningar för allmänheten. 
I antologikapitlet Att vara där folket är efterfrågar Hansson (2010 s. 25) en större 
öppenhet från folkbildningsrörelsen sida till att hitta samarbetsformer med 
biblioteken för att minska digitala klyftor i samhället. Han menar att folkbildningen 
och biblioteken båda är beroende av en aktiv demokrati och samtidigt bidrar till att 
skapa den (Ibid.). 
 
Idag ersätts begreppet folkbildning allt oftare i bibliotekssammanhang med begreppet 
livslångt lärande. Livslångt lärande kan definieras som sättet att se på lärande som 
livslång process som pågår både före och efter man lämnat skolans värld och som ett 
komplement till skola och formellt lärande (Klasson 1997 s. 16; Hansson 2005, s. 36). 
Omvandlingen till ett kunskapssamhälle innebär att en stor del av den vuxna 
befolkningen är involverad i en mer eller mindre konstant läroprocess; ett livslångt 
lärande (Hansson 2005, s. 36). Det livslånga lärandet framhålls också som en av de 
viktigaste demokratiska byggstenarna i kunskapssamhället (Ibid.). I Unesco:s 
folkbiblioteksmanitest fastslås att ”folkbiblioteket som lokalt kunskapscenter utgör en 
grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en 
kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället” (Svenska 
Unescorådet 2006, s. 9).  

4.2 Folkbibliotekets funktion i civilsamhället  
För att förstå folkbibliotekets arbete med digitala delaktighetsprojekt är det även 
betydelsefullt att se till bibliotekets funktion i civilsamhället och så kallat lokalt 
biblioteksarbete. Civilsamhället kan definieras som den sociala sfär som finnas 
mellan en stat och dess ekonomi och näringsliv (Dahlgren 2009, s. 69; Rønning 2011, 
s. 63). Det handlar således om platser, organisationer och föreningar där människor 
kan träffas, diskutera och interagera med varandra och utveckla medborgerliga 
identiteter, vilket anses vara en förutsättning för en levande demokrati (Dahlgren 
2009, s. 69; jfr Hansson 2005, s. 18; Rønning 2011, s. 63). Som tidigare tagits upp i 
uppsatsens teorikapitel uppmärksammar Putnam i sin bok Att bowla ensam hur 
interaktionen mellan människor i civilsamhället har sjunkit vilket resulterar i minskat 
socialt kapital och en minskad delaktighet.  
 
Utvecklingen av, och idén med, biblioteket som mötesplats, vilken har fått allt större 
fäste i biblioteksvärlden under senare år, har bidragit till att bibliotekets roll i 
civilsamhället har aktualiserats allt mer (se t.ex. Skot-Hansen 2001, s. 54; Hansson 
2005, s. 18). Flera forskare har undersökt bibliotekets roll i civilsamhället och lokalt 
biblioteksarbete, bland annat menar (Hansson 2005, s. 18) att folkbiblioteket har en 
given plats i lokalsamhället i människors medvetande. Folkbiblioteket har också den 
särskilda egenskapen av att som mötesplats knyta samman både relationen med det 
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offentliga och med det vardagliga eller privata (Hansson 2005, s. 18). Hansson (Ibid., 
s. 31) menar samtidigt att en komplex bild av vad som är ett folkbibliotek framträder 
då biblioteket inte längre kan definiera sig som enbart kulturinstitution eller som 
informationscentral. Alltmer av bibliotekets arbete genomförs också i tidsbegränsad 
projektform, vilket gör att fokus i verksamheten hela tiden kan komma att skifta 
(Ibid.).  
 
Hansson (2005, s. 32) ser också att folkbiblioteket de senaste åren allt mer har 
kommit att erbjuda tjänster som riktar sig mot människors sociala vardag. Biblioteket 
antar därmed en roll som på engelska benämns ”community librarianship” och på 
amerikansk engelska som ”civic librarianship” (Ibid.). I boken Civic librarianship: 
renewing the social mission of the public library diskuterar Ronald McCabe (2001, s. 
77) folkbibliotekets samhällsfunktion i civilsamhället och använder sig just av 
begreppet civic librarianship. McCabe (2001) anser att biblioteket behöver arbeta 
mer med att utveckla strategier som kan förnya dess funktion i utvecklandet av ett 
demokratiskt samhälle. Han ser möjligheter för biblioteket att utvecklas till ett slags 
medborgarhus där användarna görs delaktiga i bibliotekets utveckling och på så sätt 
blir till en mötesplats för demokratibygge (McCabe 2001 s. 77; Løjdal 2005, ss. 74-
77). Hansson (2005, s. 33) översätter detta uppdrag på svenska till lokalt 
biblioteksarbete. Han menar vidare att lokalt biblioteksarbete kan handla om olika 
verksamheter som riktar sig mot människors sociala vardag. Det kan således röra sig 
om projekt som kanske inte alltid förväntas anordnas av bibliotek, såsom juridisk 
eller ekonomisk rådgivning. Ett centralt inslag i lokalt biblioteksarbete är just 
kombinationen av vardagsrelaterade aktiviteter och utnyttjandet av bibliotekets 
fysiska bestånd (Ibid., ss. 33-34). 
 
I Folkebiblioteket i civilsamfundet – civilsamfundet i folkebiblioteket tar den danska 
B&I-forskaren Dorte Skot-Hansen (2001) upp att civilsamhället också kan sägas 
utgöra en offentlig sfär för det kritiska samtalet och därför kan ses som förutsättning 
för ett demokratiskt samhälle. Skot-Hansen för en teoretisk diskussion om 
civilsamhällets betydelse i samhället utifrån en moralfilosofisk, en sociologisk och en 
politisk diskurs. Utifrån en politisk diskurs liknar hon civilsamhället vid Jürgen 
Habermas offentliga sfär, i vilken medborgarna fritt kan föra dialog med varandra och 
hon tar även upp bibliotekets gratisprincip som en viktig aspekt av tillgången till det 
offentliga rummet och möjligheten att delta i samtalet (Ibid., ss. 45, 49-52). Att 
biblioteket allt mer framställs som ett socialt rum menar hon beror på att den typ av 
öppen och fri mötesplats som biblioteket utgör blir alltmer sällsynt i dagens samhälle 
(Ibid., ss. 56-57).  
 
Forskaren och sociologen Mikael Stigendal (2008) har i boken Biblioteket i samhället 
– en gränsöverskridande mötesplats? undersökt folkbiblioteket som mötesplats och 
dess betydelse för utanförskap och innanförskap. Stigendal (Ibid., s. 10) menar att 
begreppet utanförskap kännetecknas av att människor inte har och/eller inte gör det 
som krävs i samhället. Utanförskap kan därför handla om såväl deltagande som 
resurser, vilket gör att de engelska begreppen ”have-nots” och ”do-nots” är relevanta 
att lyfta fram i sammanhanget (Ibid., s. 33). Utifrån sin studie drar Stigendal (Ibid., s. 
100) också slutsatsen att begreppet utanförskap bör användas med försiktighet och 
med en medvetenhet om risken för stigmatisering. Till exempel menar Stigendal 
(Ibid., ss. 42-43) att ungdomars (förmodade) kunnande kring ny teknik inte behöver 
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vara en förutsättning för ett innanförskap. Inte heller behöver de äldres eventuella 
okunskaper förutsätta ett utanförskap. Själva kontexten är betydelsefull för tolkningen 
av begreppen (Stigendal 2008, ss. 42-43).  
 
Stigendal (2008, s. 49) kopplar begreppen innanförskap och utanförskap till teorier 
om integration och menar att det finns olika sätt att vara integrerad i samhället. Han 
använder sig av begreppen systemintegration och social integration där det 
förstnämnda mer handlar om att vara integrerad i systemet och det så kallade 
”maskineriet”, medan det sistnämnda mer kretsar kring relationer och gemenskaper 
som människor väljer att ingå i frivilligt (Ibid.). Han menar vidare att distinktionen 
mellan systemintegration och social integration också kan karaktäriseras som en 
skillnad mellan hård och mjuk integration. Hård och mjuk integration kan därför 
översättas med hårt respektive mjukt innanförskap (lbid. ss. 51, 101). Den hårda 
delen räknar han som faktiskt delaktighet, medan den mjuka mer vid känslan av 
delaktighet (Ibid., s. 51). Eftersom delaktighet är ett centralt begrepp för uppsatsen är 
detta en intressant aspekt att lyfta fram. Möjligheten att komma till tals med 
bibliotekspersonal och få hjälp med allehanda ting kan därmed innebära ”en 
bekräftelse på ens faktiska delaktighet i bibliotekets sociala sammanhang och därmed 
också i samhället” (Ibid., ss. 74, 98). Det personliga mötet är således en förutsättning 
för en typ av medborgerlig delaktighet där bibliotekspersonal spelar en viktig roll. 
Stigendal (Ibid., ss. 97-98) menar också att de låga barriärerna och den svaga 
maktutövningen gör biblioteket till en plats för möten mellan samhällets innanförskap 
och utanförskap.  

4.3 Folkbiblioteket och socialt kapital  
Inom ramen för PLACE3, ett norskt forskningsprojekt som pågår mellan 2007-2012 
för att studera hur bibliotek fungerar som mötesplats i en digital och mångkulturell 
kontext, har ett koncept av olika mötesplatskategorier utvecklats (Aabø, Audunson & 
Vårheim 2010, s. 16). I projektet undersöker man även hur biblioteket som mötesplats 
kan generera socialt kapital (Ibid.).  
 
B&I-professorn Ragnar Audunson (2005, s. 436) har utvecklat begreppen 
högintensiva respektive lågintensiva mötesplatser som koncept för att studera 
folkbibliotekets roll i ett mångkulturellt och digitalt samhälle. Den lågintensiva 
mötesplatsen menar han kännetecknas av platser där människor är exponerade för 
andras värderingar och intressen, till skillnad från högintensiva mötesplatser, vilka 
beskrivs som platser där människor spenderar mesta delen av sitt engagemang, såsom 
i familjen, på arbetet, i religiösa grupperingar eller liknande (Ibid.). De högintensiva 
mötesplatserna är betydelsefulla i människors liv och fyller en viktig funktion, men i 
ett mångkulturellt samhälle kan de också utgöra en risk för fragmentering (Ibid.). 
Audunson konstaterar att en demokrati är beroende av offentliga sfärer där 
medborgare kan träffas och utbyta åsikter. I ett demokratiskt mångkulturellt samhälle 
kan det vara ett problem när människor inte umgås och träffas över olika 
grupperingar, vilket i sin tur kan leda till segregation (Ibid., ss. 436-437).  
 
                                                
3 PLACE är en förkortning av ”Public libraries – arenas for citizenship: an investigation of the public library as a 
meeting place in a digital and mulicultural context” 
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Folkbiblioteket kan vara en högintensiv mötesplats dit exempelvis vänner går för att 
umgås tillsammans, men som institution utgör det emellertid en lågintensiv 
mötesplats i samhället. I en mångkulturell kontext är biblioteket därför ett viktigt 
demokratiskt fundament som ger människor möjlighet att mötas över de så kallade 
högintensiva arenorna (Audunson 2005, s. 429; Audunson, Essmat & Aabø 2011, s. 
222). Bibliotekets tillgängliggörande av information och kunskap är fortfarande en 
viktig beståndsdel i den demokratiska processen, men dess funktion som lågintensiv 
mötesplats är ytterligare en betydelsefull dimension (Audunson 2005, s. 438). I sin 
forskning utgår Audunson från Putnams teori om socialt kapital och menar att 
högintensiva mötesplatser har potential att generera sammanbindande socialt kapital, 
medan lågintensiva mötesplatser har större potential att generera överbryggande 
socialt kapital (Auduson, Essmat & Aabø 2011, s. 222). I en kontext av bland annat 
Putnams teori om socialt kapital menar Audunson (2005, s. 434) att bibliotekets roll 
som mötesplats kan motverka och förhindra social isolering och fragmentering. Han 
benämner det som ”det sociala biblioteket” och menar att genom att använda 
biblioteket blir människor även delaktiga i det lokala samhället (Ibid., ss. 435, 439).  
 
B&I-forskaren Andreas Vårheim beskriver i artikeln Social captial and public 
libraries: the need for research (2007) hur socialt kapital har studerats inom B&I-
forskning. Vårheim (2007, ss. 416-417) menar att forskning kring ämnet socialt 
kapital har ökat från 1990-talet, men att lite forskning ännu har gjorts i förhållande till 
bibliotek. Enligt Vårheim (Ibid.) kan socialt kapital genereras på bibliotek på tre olika 
sätt: genom att biblioteket samarbetar med frivilligorganisationer för att på sikt öka 
deltagandet i det lokala samhällslivet, genom att vara en informell mötesplats för 
medborgare samt genom att tillhandahålla universell service till allmänheten. Av 
dessa vill Vårheim i synnerhet framhålla de två sistnämnda. I samma artikel skriver 
Vårheim (Ibid., s. 424) också att biblioteket fungerar som en slags tredje plats; en 
plats som varken är ett hem eller arbete. Människor går till biblioteket för att hitta 
information, men många använder det också som en mötesplats. I och med att 
biblioteket erbjuder gratis service är det en unik offentlig plats som kan inspirera till 
social tillit. Vårheim (Ibid.) drar därför slutsatsen att det framförallt är den universella 
servicen som skapar socialt kapital. Att biblioteket också är en öppen plats för alla 
som skapar möten mellan människor genererar i sin tur ytterligare socialt kapital 
(Ibid.). Han efterfrågar emellertid mer forskning kring huruvida det är biblioteket som 
mötesplats eller dess universella service till allmänheten som starkast bidrar till att 
generera socialt kapital eller om det är en kombination av dem båda (Ibid., s. 425).  

4.4 Sammanfattning 
I styckena ovan har litteratur och forskning kring folkbibliotekens förhållande till 
folkbildningsrörelsen lyfts fram. Vidare har även forskning kring bibliotekets 
funktion som socialt rum och mötesplats i civilsamhället tagits upp. Avslutningsvis 
presenteras en del av den forskning som gjorts kring bibliotekets möjlighet att 
generera socialt kapital. Stycket knyts samman av bibliotekets demokratiska funktion 
i samhället som en plats för medborgerligt deltagande.  
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4.5 Ett informations- och nätverkssamhälle växer fram 
Det talas ofta om att vi lever i ett informationssamhälle. Andra väljer istället att kalla 
det för kunskapssamhälle eller nätverkssamhälle. Det går naturligtvis att diskutera 
vilken term som är mest träffande eller vad som egentligen är det nya i samhället, 
men att världen har förändrats under de senaste decennierna och att ny 
informationsteknik har bidragit till förändringen, anser de flesta forskarna inom 
området vara ett faktum (se bl.a. van Dijk 1999; van Dijk & Hacker 2003; Castells 
1999; Webster 2006; Dahlgren 2009; Hansson 2005).  Liksom Hansson (2005, s. 17) 
skriver har ny informationsteknologi förändrat relationen mellan centrum och periferi 
och möjliggjort för regioner och världsdelar att knytas samman över etablerade 
sociala och ekonomiska ordningar. Detta påverkar i sin tur relationen mellan 
individer och människors möjligheter till politisk handling (Ibid.). Två praktiska 
saker är utmärkande för vår tidsålder menar B&I-forskaren Svanhild Aabø (2005, s. 
205); dels den stora spridningen av datorer, dels utvecklandet av World Wide Webb 
som gjort Internetanvändandet mer intuitivt och lättanvänt. 
 
Manuel Castells är en av de främsta som har studerat och utvecklat teorier kring 
informations- och nätverkssamhällets framväxt. Castells (1999, ss. 40-41) tar sin 
utgångspunkt i att samhället från slutet av 1900-talet har genomgått en historisk 
förändring, vilken kännetecknas av ett slags tekniskt paradigmskifte organiserat kring 
informationsteknologi. I sin bok Nätverkssamhällets framväxt (1999, ss. 28-29, 42-
43) skriver han att själva kärnan i omvandlingen till ett informations- och 
nätverkssamhälle ligger i tekniken för behandling och förmedling av information. Det 
är således människors användande av informationsteknologin som är det nya, inte 
själva informationen i sig. Utmärkande för informationsåldern är att dess 
dominerande samhälleliga funktioner är organiserade som nätverk (Castells 1999, ss. 
72, 471). Den informationsteknologiska utvecklingen påverkar därmed såväl 
ekonomiska som sociala strukturer i samhället. Detta är ett resonemang som Castells 
vidareutvecklar i boken Internetgalaxen: reflektioner om Internet, ekonomi och 
samhälle (2002). I denna analyserar Castells hur Internet har kommit att påverka 
samhällets sociala, politiska, ekonomiska och kulturella strukturer världen över. 
Bland annat diskuterar han hur nya sociala interaktionsmönster uppstår i och med 
Internets spridning (Ibid., ss. 125-141). Castells hänvisar till forskningsresultat som 
påvisar att Internetanvändning och medborgerligt och politiskt engagemang hänger 
samman liksom att det finns ett positiv samband mellan Internetanvändning och en 
högre nivå av social interaktion. Internetanvändare tenderar att ha större sociala 
nätverk än icke-användare. Internetkommunikationen ersätter inte heller fysisk 
kommunikation och umgänge, utan kompletterar den snarare (Ibid., ss. 129-131). 
 
Castells (Ibid., s. 138) menar också att Internet verkar vara ett effektivt medel för att 
upprätta så kallade svaga, det vill säga icke-intima relationer, mellan människor som 
kanske annars inte hade tillkommit. Det kan till exempel handla om pensionärer som 
genom Internetforumet SeniorNet kan ta kontakt med varandra för att utbyta 
information (Ibid.). Detta innebär samtidigt att mycket av människors sociala 
nätverkande på Internet är baserade på individualistiska grunder där individer bygger 
sina egna nätverk grundade på egna intressen och värderingar (Ibid., s. 139). 
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4.6 Bibliotekets roll i det digitala samhället 
Det har skrivits mycket om bibliotekets roll i en digital samtid och vad som händer 
med bibliotekets uppdrag som informationsförmedlare i en tid då möjligheterna för 
människor att själva hitta information på nätet är många. Studier har emellertid visat 
att människor som i hög utsträckning använder Internet också använder och besöker 
biblioteket (Aabø 2005, s. 206). Likväl påverkas biblioteket som institution av dess 
samtid. Inte minst när det gäller utvecklingen av ny informationsteknologi och dess 
användningsområden. ”Bibliotek 2.0” är ett relativt nytt arbetsområde för biblioteket, 
där man i högre utsträckning än tidigare vill sätta användaren i fokus och bidra till en 
ökad deltagandekultur. Idéerna bakom ”bibliotek 2.0” är baserade på att biblioteket 
vill nå ut till nya användare, utveckla nya serviceområden och snabbt kunna svara för 
nya behov som användare eller kunder kan tänkas ha, samtidigt som man utjämnar 
klyftan mellan bibliotekarie och användare (Casey & Savastinuk 2007, s. 37). Viss 
kritik har emellertid riktats mot bibliotekets verksamhet med ”2.0”. Till exempel 
skriver Hansson (2010, s. 22) att bibliotekets närvaro på nätet idag till stor del 
utmärks av passivitet där det mer handlar om att synas än att faktiskt göra något. 
Hansson (Ibid., s. 24) efterfrågar en tydligare riktning i verksamheten för att undvika 
att biblioteken sneglar åt alla möjliga håll för att hitta sitt existensberättigande.  
 
B&I-professorn Olof Sundin (2012, s. 141) skriver att det förändrade 
informationslandskapet som Internet bidragit till också kommit att utmana biblioteket 
som kunskaps- och kulturförmedlande institution. Han menar att Internet utmanar 
gamla föreställningar om källkritik och hur vi kritiskt kan granska och bedöma 
trovärdigheten i informationen vi tar till oss (Ibid.). I kapitlet diskuteras också risken 
med en så kallad filterbubbla, det vill säga den filtrering som sker i 
informationssfären, där exempelvis Google skapar individualiserade sökresultat och 
Facebook enbart visar upp den information som ens vänner delar (Ibid., s. 145). 
Sundin menar att biblioteket idag kan utgöra en slags motvikt till den ökade 
individualiseringen i den digitala världen.  Bland annat genom att utveckla den 
pedagogiska rollen och fungera som handledare i det digitala informationslandskapet 
(Ibid., ss. 151-152).  
 
Även B&I-forskaren Trine Schreiber (2006, ss. 38-39) menar att i ett samhälle som i 
stor utsträckning präglas av Internetkultur och ny informationsteknologi har också 
bibliotekariens roll som informationsexpert eller informationsförmedlare allt mer 
kommit att betonas. Detta parallellt med att bibliotekets mötesplatsfunktion har 
framhållits där man också ser till bibliotekets potential när det gäller social förändring 
(se t.ex. Skot-Hansen, 2006). I artikeln The role and value of public libraries in the 
age of digital technologies skriver emellertid Aabø (2005, s. 210) att bibliotekets 
uppgift inte har förändrats i och med den informationsteknologiska revolutionen och 
det digitala samhällets framväxt, utan alltjämt ligger i skärningspunkten mellan dess 
kulturella, pedagogiska och demokratiska uppdrag. Hon menar att bibliotekets 
kärnuppdrag fortfarande är att främja den demokratiska processen, jämlikhet och 
social rättvisa liksom att tillgängliggöra information och kunskap samt vara en social 
mötesplats (Ibid.).  
 
Termen social inverkan (social impact) är relativt ny i diskussionen om bibliotekets 
funktion i samhället och samtidigt ett ämne som är delvis underskattat och förbisett, 
menar Aabø (Ibid., s. 207). Hon hänvisar till en studie som visar att biblioteket har en 
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social inverkan på flera nivåer i samhället. Inte minst när det kommer till att arbeta 
för en ökad social inkludering i informationssamhället (Aabø 2005, s. 207). Aabø 
(Ibid., s. 208) menar att social inkludering kräver informationskompetens och tillgång 
till informationsresurser, vilka utgör en viktig förutsättning för ett demokratiskt 
deltagande i samhället.  Biblioteket har här en betydelsefull funktion att fylla i att 
såväl tillhandahålla informationsresurser som att främja informationskompetens 
(Ibid.).  
 
Fragmenteringen som det digitala samhället kan innebära medför att människor i 
ännu högre utsträckning behöver de lågintensiva mötesplatser som biblioteket tycks 
utgöra (Aabø 2005, s. 209). Om biblioteket lyckas med att vara en lågintensiv 
mötesplats där det lokala och det virtuella kan samsas, samtidigt som olika sociala 
grupper kan mötas, kan bibliotekets demokratiska roll i vår samtid ytterligare 
förstärkas, menar Aabø (Ibid.). Hon hänvisar också till forskning som visar att för att 
biblioteken till fullo ska kunna verka för social inkludering behöver man arbeta 
proaktivt med att rikta sina tjänster mot marginaliserade och exkluderade grupper i 
samhället (Ibid., s. 208). Även Audunson (2005, s. 439) tar upp bibliotekets 
möjligheter att vara en slags sammanbindande länk mellan den lokala och den 
virtuella världen. Audunson menar att användandet av biblioteket som fysisk plats 
innebär en slags delaktighet i lokalsamhället samtidigt som biblioteket kan erbjuda 
tillgång till den digitala livsvärlden, vilken idag upptar en stor del av många 
människors liv. Han konstaterar att på biblioteket kan människor både vara delaktiga 
medborgare i lokalsamhället och i den digitala världen samtidigt (Audunson 2005, s. 
439). 

4.7 Den digitala klyftan och digitalt utanförskap 
I rapporten Svenskarna och Internet 2011 uppskattas att 86 % av befolkningen över 
18 år någon gång använder Internet (Findahl 2011, s. 10). Andelen som har tillgång 
till Internet hemma uppges vara 88 % år 2011. Det är en treprocentig ökning från 
2010. Ökningen av människor som inte tidigare har haft en dator med 
Internetuppkoppling och som under 2011 skaffade det, har framförallt skett hos äldre 
personer över 65 år. Spridningstakten är idag långsammare än vad den varit tidigare 
och samma, något långsammare, ökning förväntas också fortsätta de närmaste åren. 
Det är framförallt bland äldre och lågutbildade pensionärer, i synnerhet kvinnor, som 
intresset för att börja använda Internet och ny teknik är lågt (Ibid.) I Sverige har i stort 
sett alla som har tillgång till dator också tillgång till Internet och 69 % av 
befolkningen uppges använda Internet dagligen i jämförelse med 25 % år 2003. 
Sverige hamnar år 2011, liksom förgående år, högt på FN-organet ITU:s ICT 
development index som mäter hur framgångsrikt ett land är informationsteknologiskt 
(Ibid., s. 12). Men trots Sveriges topplacering på flera internationella index och en 
mycket hög andel av befolkningen som dagligen använder Internet är det emellertid 
1, 33 miljoner människor i Sverige som ännu inte, eller som mycket sällan, gör det 
(Ibid., s. 13). I rapporten konstateras att det inte enbart är av betydelse att se till 
tillgång till Internet för att mäta den digitala delaktigheten, en analys av hur Internet 
används är också nödvändig (Ibid.) Människor med tillgång till dator med 
Internetuppkoppling behöver ändå inte vara digitalt delaktiga.   
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Kunskap om hur Internet används står idag i fokus för mycket av forskningen kring 
digitala klyftor. I artikeln The role of IT literacy in defining the digital divide policy 
needs skriver författarna att tillgång över hela världen till människor och information 
är globaliseringens grundstomme (Ferro, Helbig & Gil-Garcia 2009, s. 3). Förmågan 
att kunna använda informations- och kommunikationsteknik kan därför anses utgöra 
en fundamental aspekt av medborgarskap i en modern tidsera som på många sätt 
präglas av information (Ibid.). I artikeln definieras den digitala klyftan som 
förhållandet mellan informationsteknik och grupper av individer som befinner sig 
inom olika komplexa arrangemang av sociala, politiska, miljömässiga och 
ekonomiska angelägenheter. Begreppet informationsteknologisk kompetens (it-
literacy) ses både som en determinant för den digitala klyftan och som en klyfta i sig 
(Ferro, Helbig & Gil-Garcia 2009, s. 3). 
 
Även van Dijk (2009) menar att den digitala klyftan handlar om flera dimensioner av 
tillgång, såsom motivationsmässig, kunskapsmässig och materiell. Ojämlikheter när 
det gäller dessa dimensioner har att göra med komplexa samspel mellan individuella 
orsaker och sociala, politiska, ekonomiska, kulturella samt lingvistiska faktorer. 
Ålder, klass, kön, etnicitet och geografi är också faktorer som påverkar (Dahlgren 
2009, s. 171). I artikeln The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon 
skriver van Dijk och Hacker (2003, s. 315) att den digitala klyftan är ett komplext 
fenomen som till mångt och mycket kommit att handla om klyftor i användande och 
kompetens, sammankopplade med framväxten av ett informations- och 
nätverkssamhälle. De menar också att många tror att ojämlikhet i åtkomst av 
information och i användandet av IKT (informations- och kommunikationsteknik) 
automatiskt kommer att lösa sig när alla har tillgång till datorer och ny teknologi och 
att man därmed bortser från vad de kallar för en mental barriär som kan grunda sig i 
en rädsla, oro eller ointresse inför att använda ny digital informationsteknik (Ibid., ss. 
315-316). van Dijk och Hacker ser att det finns en risk att informations- och 
kommunikationsklyftan inte kommer att minska i takt med att tillgången ökar, snarare 
tvärtom (van Dijk & Hacker 2003, s. 322). De anser att för mycket fokus när man 
talar om en digital klyfta ligger på själva hårdvaran, när man också borde se till hur 
andra faktorer såsom strukturella, sociala och psykologiska påverkar användandet av 
ny informationsteknik (Ibid.).  
 
Nätverkssamhället innebär att vi alltmer organiserar våra relationer i olika mediala 
nätverk som gradvis ersätter eller kompletterar de mer traditionella mellanmänskliga 
nätverken eller så kallad ”face-to-face”-kommunikation. Detta innebär att sociala och 
mediala nätverk är på väg att utgöra den huvudsakliga organiseringen och strukturen i 
vårt moderna samhälle, men själva samhället i sig består fortfarande av mänskliga 
nätverk och individer (van Dijk 1999, s. 220; Dahlgren 2009, ss. 29-30). 
Nätverksstrukturen är synligt på såväl det ekonomiska, politiska och sociala planet 
och sammanbinder olika nivåer i samhället (van Diijk 1999, s. 20). Emellertid kan 
också dessa nya mediala nätverk skapa nya eller klyftor mellan olika sociala grupper i 
samhället (Ibid.). I ett informationssamhälle är information ansedd att vara en så 
kallad primary good. Alla behöver information för att kunna fungera i samhället, men 
människor behöver också kulturellt och socialt kapital för att kunna använda sig av 
informationen på ett fördelaktigt sätt (van Dijk & Hacker 2003, s. 324). Det vill säga 
att kunna urskilja vad som är relevant information, men också att kunna använda sig 
av informationen för att stärka en position i sociala nätverk (Ibid.). Den här typen av 
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kapital menar van Dijk och Hacker (2003, s. 324) är mycket ojämnt fördelat i 
samhället samtidigt som vikten av den har vuxit i och med det framväxande 
nätverksamhället. Människors position innanför eller utanför sociala nätverk blir 
därför oerhört betydelsefull när det gäller deras möjlighet till delaktighet i samhället 
(Ibid.). Ett utanförskap kan leda till ett exkluderande i samhället. Därför kan digital 
kompetens vara ett sätt att förstärka ens position i samhället och på så sätt även 
förstärka det sociala kapitalet (Ibid.).  
 
Van Dijk (1999, ss. 153-154) ser flera samhällstrender som främjar en ojämlik 
tillgång av information, bland annat en ökad individualisering, ökade 
inkomstskillnader och privatisering av offentlig verksamhet. Han ser också en risk 
med en så kallad informationselit som kan stärka sin position i samhället, medan 
andra grupper får svårare att göra sin röst hörd. Det blir därför viktigt att förebygga 
att enbart vissa grupper blir delaktiga eftersom det skulle utgöra ett hot mot ett 
demokratiskt samhälle (Ibid.). Att ge människor tillgång till ny informationsteknologi 
och i synnerhet kunskap om hur den används anses vara nödvändiga åtgärder (Ibid., 
ss. 235-236). 

4.8 Folkbiblioteket och digitalt utanförskap 
I Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år (2005) resonerar Hansson 
utifrån sociologen Anthony Giddens idéer om att det är människor som genom sitt 
aktiva deltagande skapar samhällelig förändring, inte ny teknologi i sig (jfr Castells 
1999). Likväl kan ny informationsteknologi vara ett redskap för en sådan förändring. 
För att ny informationsteknologi ska kunna fungera som förändringskraft i en 
kunskapsbaserad demokrati krävs det dock att alla kan få ta del av den, vilket är 
viktigt att ta fasta på för biblioteket och folkbildningen (Hansson 2005, ss. 15-16). 
Hansson (ibid.) skriver att en typ av uteslutning i samhället riskerar att stå i vägen för 
kunskapssamhällets möjliga demokratiutveckling. Det handlar om utestängningen av 
de mest underprivilegierade grupperna i samhället vilka riskerar att aldrig komma in 
på arbetsmarknaden och som på grund av bland andra socioekonomiska orsaker inte 
förmår att aktivt delta i lokalsamhället. Det är också bland dessa grupper som 
personer som är minst vana vid att använda ny informationsteknologi återfinns 
(Ibid.). Hansson (ibid., s. 16) konstaterar att för att utjämna sociala skillnader i 
samhället krävs det att de politiska redskapen utnyttjas för att skapa hållbara 
lokalsamhällen där ”inkluderingsmekanismer baserade på människors frivilliga 
strävan efter jämlikhet, mening och identitet kan utvecklas och stärka medborgarna i 
deras vardag”. Han anser att folkbiblioteket är en av de institutioner som varit mest 
framgångsrika i att stödja den typen av utveckling på lokal nivå (Ibid).  
 
Ingrid Atlestam skriver i antologin Där människor och tankar möts – bibliotek som 
folkbildning (2010, s. 51) att folkbibliotekets uppdrag alltid har varit att överbrygga 
informations- och kunskapsklyftor, såväl sociala, geografiska och ekonomiska som 
språkliga, vilket kräver en kontinuerlig dialog med användarna och medborgarna. 
Hon menar att om inte biblioteket satsar rätt finns det risk att det bidrar till ännu 
större digitala klyftor. Hon påpekar också att biblioteken ägnar sig mycket åt så 
kallad ”2.0-verksamhet” idag med sociala medier, men att man även borde fråga sig 
om också användarna finns där. Atlestam (Ibid., s. 58) menar också att det finns en 
övertro i Sverige att alla har en någorlunda IT-kompetens och att den digitala klyftan 
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bara är en generationsfråga som alltså kommer att lösa sig automatiskt. Hon anser att 
grundläggande IT-kurser på biblioteket bör prioriteras i en tid då allt fler samhälleliga 
institutioner hänvisar människor dit för att få hjälp med såväl tillgång till datorer som 
kunskap om hur de används. Detta för att motverka den digitala klyftan (Ibid.). När 
det gäller folkbibliotekens roll i att minska digitala klyftor kan det emellertid vara ett 
problem att även biblioteksmedarbetare idag inte känner att de hänger med i den 
tekniska utvecklingen samt att det råder brist när det gäller utrustning, tid och 
fortbildningsinsatser på biblioteket (Nygren 2008). Informellt nätbaserat kollaborativt 
lärande där biblioteksmedarbetare i nätgemenskaper lär sig att använda olika 
webbtjänster utmålas som en lyckad satsning på olika storstadsbibliotek runt om i 
landet (Nygren 2008).  

4.9 Sammanfattning 
I styckena ovan har forskning och litteratur kring informationssamhällets framväxt 
presenterats liksom bibliotekets roll och funktion i en digital samtid. Vidare har även 
en del av den forskning som finns kring den digitala klyftan och om hur biblioteket 
förhåller sig till densamma introducerats. Syftet med litteraturgenomgången har varit 
att visa på hur samhälleliga förändringar också påverkar bibliotekets roll och 
funktion.  
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5 Metod 

Då syftet med studien är att undersöka hur bibliotekarier ser på begreppet digital 
delaktighet och deras drivkrafter till att arbeta med digitala delaktighetsprojekt 
används en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer. Intervjuer är att föredra 
när man vill och behöver få insikt om människors åsikter, uppfattningar och 
erfarenheter och passar därför bra för uppsatsens syfte (Denscombe 2009, s. 232). 
Den kvalitativa intervjumetoden ger i detta fall också större utrymme för reflektion, 
vilket jag finner vara av stor vikt för att uppnå syftet med studien.  

5.1 Urval och intervjumetod  
Redan från början avgränsades studien till att innefatta bibliotek och bibliotekarier i 
Skåneregionen. Detta framförallt på grund av att den geografiska närheten underlättar 
för att göra intervjuer på plats och inte över telefon. Enligt Repstad (2007, s. 89) är 
det viktigt att utgå från problemformuleringen eller frågeställningarna vid val av 
intervjupersoner. När det gäller intervjupersonerna fick jag genom det regionala 
nätverk som arbetar med digitala delaktighetsprojekt på folkbibliotek 
kontaktuppgifter till bibliotekarier som varit i kontakt med nätverket. På så sätt kan 
man säga att en variant av snöbollsmetoden har använts vid intervjuurvalet (Ahrne & 
Svensson 2011, s. 43). Ett kriterium i urvalsprocessen har varit att bibliotekarierna 
ska ha arbetat med, arbetar med eller står inför att påbörja verksamhet med digital 
delaktighet på respektive bibliotek och att verksamheten på något sätt varit eller är 
kopplad till Digidelkampanjen och/eller stiftelsen .SE. Bibliotekets storlek eller 
budget har däremot inte spelat någon roll för urvalet.  
 
Sex folkbibliotekarier har intervjuats i undersökningen. En av bibliotekarierna arbetar 
även som chef vilket gör att dennes position skiljer sig från övriga intervjupersoners. 
Eftersom föreliggande uppsats inte handlar om ledarskapsfrågor eller liknande är min 
uppfattning att intervjupersonens chefsposition inte har påverkat resultatet. Detta 
eftersom den yrkesmässiga positionen inte är av någon avgörande karaktär för 
intervjufrågorna. Intervjupersonen med chefsbefattningen arbetar också parallellt med 
samma arbetsuppgifter som de övriga intervjupersonerna. Personlig kontakt har tagits 
med bibliotekarierna via e-post eller telefon där också syftet med studien har 
förklarats. Intervjupersonerna har också informerats om att de själva kan välja att 
avsluta eller avbryta intervjun eller sitt deltagande i undersökningen när helst de vill 
samt att deras utsagor kommer att avidentifieras i bearbetningen av intervjumaterialet.  
 
Intervjuerna med folkbibliotekarierna har varit av semistrukturerad karaktär. 
Anledningen till att en semistrukturerad intervjumetod har valts är att den, tack vare 
dess flexibilitet, ger intervjupersonen större möjlighet att fördjupa och utveckla sina 
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svar, än vad en mer strukturerad intervjumetod gör (May 2001, s. 150; Denscombe 
2009, s. 235). Metoden ger därmed större möjlighet att föra dialog med 
intervjupersonerna, vilket har eftersträvats. Att en semistrukturerad intervjuform valts 
och inte en helt ostrukturerad har att göra med att den semistrukturerade 
intervjuformen också underlättar för att göra jämförelser mellan de olika 
intervjuutsagorna, vilket sedermera varit till hjälp i själva analysarbetet (jfr May 
2001, s. 168). 
 
Vid intervjuerna har en i förhand färdigställd intervjuguide använts med olika 
ämnen/teman som har behandlats i intervjun (se bilaga 1). När det gäller själva 
ordningen på frågor och ämnen har jag däremot varit flexibel för att i så stor 
utsträckning som möjligt ge intervjupersonen möjlighet att fritt utveckla sina tankar 
och idéer.  Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats i sin helhet. Vid själva 
intervjutillfället fördes också stödanteckningar för att underlätta att efteråt komma 
ihåg vissa intryck eller särskilda stämningar i samtalet. Själva intervjuerna varade 
mellan 40 – 70 minuter och gjordes på respektive intervjupersons arbetsplats, med 
undantag i ett fall då intervjun genomfördes på ett annat bibliotek.  

5.2 Analys och bearbetning av det insamlade materialet 
Som Repstad (2007, s. 137) påvisar handlar den hermeneutiska forskningsprocessen 
om tolkningar. Det finns flera olika sätt att analysera kvalitativt insamlat material, 
men gemensamt för dem är emellertid att man som forskare växlar mellan att 
analysera delarna och att betrakta delarna i en större helhet. Denna växelverkan gäller 
även mellan det som ska tolkas och den kontext som det ska tolkas utifrån (Gilje & 
Grimen 2004, s. 191). Den hermeneutiska cirkeln syftar till den växelvisa pendlingen 
mellan tolkningen av delar av materialet och materialet som helhet. Den anger 
motiveringssammanhanget till hur något ska tolkas och det är just denna motivering 
som är av grundläggande betydelse. Det vill säga: om man ska kunna motivera 
tolkningen av vissa delar i det insamlade materialet så måste man ha tolkningen av 
hela det insamlade materialet i åtanke (Ibid., s. 193). Analysarbetet är inte heller 
något som enbart börjar när allt material är färdiginsamlat, utan är en pågående 
process under hela arbetets gång (Merriam 1994, s. 136; Kvale 1997, s. 185).  
 
Att sortera och kategorisera intervjumaterialet är nödvändigt för att kunna analysera 
det. Efter en första genomläsning av intervjuutsagorna gjordes ett så kallat 
meningskoncentrat (Kvale 1997, s. 174). Det innebär att intervjuutsagorna görs mer 
koncentrerade för att själva essensen ska bli tydligare. Det handlar således om att 
göra talspråk till skriftspråk, ta bort småord och liknande som inte är relevanta för 
sammanhanget samt att förkorta allt för långa meningar. Efter upprepade 
genomläsningar av materialet har sedan ett antal teman uttolkats som är relevanta för 
studiens syfte och frågeställningar (May 2001, s. 168). Temana är baserade på såväl 
återkommande mönster i intervjupersonernas utsagor som på begrepp från det 
teoretiska ramverket. De återkommande temana och de teoretiska begreppen har 
sedan varit till hjälp när det gäller att kategorisera och sortera det empiriska 
materialet. Analys- och resultatkapitlets teman har således valts ut genom ett 
växelspel mellan empiri och teori eller så kallad induktion och deduktion (jfr 
Svensson 2011, s. 192) och hela tiden med uppsatsens syfte och frågeställningar i 
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åtanke. Genomgående i analysarbetet har också den hermeneutiska cirkeln varit 
central, det vill säga pendlingen mellan del och helhet. 

5.3 Etiska överväganden  
En etisk aspekt som är särskilt viktigt att ta hänsyn till vid en undersökning av 
intervjukaraktär är kravet på informerat samtycke (se t.ex May 2001, s. 80). Detta 
innebär att den intervjuade måste informeras och samtycka till att ingå i studien. Det 
innebär också att den intervjuade måste vara medveten om intervjuns syfte, vilket 
även Denscombe (2009 s. 231) påpekar. Detta har tagits hänsyn till i uppsatsarbetet. 
Samtliga intervjuer är baserade på frivilligt deltagande och på grundlig information 
om studiens syfte. Jag har också tagit hänsyn till konfidentialitetsprincipen, vilken 
innebär att samtliga uppgifter om enskilda individer som framkommit i studien måste 
bevaras och hanteras på ett sätt så att de inte kan identifieras av utomstående (jfr 
Ahrne & Svensson 2011, s. 31). Samtliga intervjupersoner har också erbjudits att ta 
del av sina respektive transkriberade intervjuer.  

5.4 Generaliserbarhet och tillförlitlighet  
Det råder delade meningar om synen på generalisering av forskningsresultat inom den 
kvalitativa forskartraditionen. Med generalisering avses här forskningsresultatets 
allmängiltighet för andra personer, platser och tidpunkter (Allwood 2004, s. 15). 
Emellertid är inte syftet med föreliggande uppsats att göra anspråk på generaliserande 
slutsatser kring hur biblioteken uppfattar sitt arbete med digital delaktighet. Snarare 
är syftet att, med hjälp av det empiriska underlaget och valda teorier, undersöka vad 
begreppet digital delaktighet kan innebära och vilka motiv det kan finnas till 
bibliotekens arbete med detsamma tolkat utifrån teorier om delaktighet och socialt 
kapital.  
 
När det gäller studiens trovärdighet och tillförlitlighet anser jag att dess transparens är 
av stor vikt, vilket även Ahnre & Svensson (2011, s. 27) framhåller. Det vill säga att 
forskningsprocessen och dess metodval redogörs för på ett så klart och tydligt sätt 
som möjligt. Likaså att jag argumenterar väl för de tolkningar jag gör av det 
empiriska materialet och för de slutsatser jag sedermera drar. Intersubjektivitet kan 
sägas vara en målsättning. Det vill säga att det jag kommer fram till ska kunna förstås 
av andra samtidigt som förhoppningen är att bidra med en viss ny kunskap kring 
ämnet (jfr Svensson 2011, s. 190).  
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6 Resultat och analys 

I resultat- och analyskapitlet presenteras intervjupersonerna och deras respektive 
verksamheter. Presentationen av intervjupersonerna, liksom respektive bibliotek, är 
medvetet kortfattad för att bättre kunna garantera intervjupersonernas anonymitet. 
Intervjupersonerna har även tilldelats fiktiva namn. Vidare i kapitlet redovisas de 
resultat och den analys som sedan ligger till grund för uppsatsens slutsatser.  

6.1 Presentation av intervjupersonerna  
Aina är verksam som bibliotekarie på bibliotek 1 och har blandade arbetsuppgifter. 
Intervjupersonen har under flera år arbetat med bibliotekets verksamhet med digital 
delaktig och vuxnas lärande i olika projektformer.  
 
Beata är verksam som bibliotekarie på bibliotek 2 och arbetar bland annat med 
bibliotekets Digidelprojekt, digitala tjänster och till viss del marknadsföring.  
 
Cleo är verksam som bibliotekarie på bibliotek 3 och har blandade arbetsuppgifter. 
Barn, vuxnas lärande och IT kan emellertid sägas vara intervjupersonens 
specialområden.  
 
Dalia är verksam som bibliotekarie på bibliotek 4 och har blandade arbetsuppgifter.  
 
Emma är verksam som bibliotekarie och bibliotekschef på bibliotek 5. I 
arbetsuppgifterna ingår såväl chefs- som blandade bibliotekarieuppgifter. 
 
Farzad är verksam som bibliotekarie på bibliotek 6. Intervjupersonen har blandade 
arbetsuppgifter som även innefattar datorundervisning och arbete med webbfrågor, 
emellertid har intervjupersonen idag ett huvudsakligt fokus på barn och unga.  

6.2 Presentation av respektive biblioteks digitala 
delaktighetsverksamhet  

Nedan redogörs för hur respektive biblioteks verksamhet med digital delaktighet har 
beskrivits av intervjupersonerna.  
 
Bibliotek 1 startade verksamhet för digital delaktig i projektform år 2006 inom ramen 
för ett större projekt där det även bedrevs andra verksamheter såsom läxhjälp och 
språkcafé. Verksamheten vände sig då i första hand till vuxenstuderande på SFI-
utbildning (svenska för invandrare), även om kurserna också var öppna för en bredare 
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målgrupp. I senare projektverksamhet har biblioteket också försökt att specifikt nå 
målgrupper i särskilda närliggande bostadsområden. Biblioteket har samarbetat med 
andra bibliotek och studieförbund när det gäller verksamhet för digital delaktighet. På 
så sätt har man både bedrivit undervisning själva och i studiecirkelform med en 
cirkelledare från ett studieförbund. Efter att den senaste projekttiden tagit slut (hösten 
2011), arbetar man på biblioteket idag inte med någon särskild form av digitalt 
delaktighetsprojekt.  På biblioteket finns möjlighet att boka en bibliotekarie.  
 
Bibliotek 2 är ett stadsbibliotek som bedriver projektverksamhet för digital 
delaktighet inom ramen för Digidel 2013 i samverkan med studieförbund. Biblioteket 
ingår i ett större nätverk med andra kommuner som samarbetar kring frågan 
tillsammans med ett studieförbund. Verksamheten bedrivs i studiecirkelform och 
syftar till att ge baskunskaper i datorhantering. En cirkelledare från ett studieförbund 
är ansvarig för undervisningen som arrangeras vid fyra tillfällen under två veckor på 
såväl områdesbibliotek som på stadsbiblioteket. Kurserna är gratis med max sju 
deltagare per kurs. Till hösten planerar biblioteket att anordna ”teknik drop-in” i egen 
regi där användare kan få hjälp och ställa frågor.  
 
Bibliotek 3 påbörjade verksamhet med digital delaktighet år 2009. Sedan dess har 
biblioteket bedrivit både Våga klicka-kurser som vänder sig till en målgrupp som inte 
har någon datorvana alls och Våga surfa-kurser som är kurser i Internetanvändning 
för nybörjare. Kurserna har getts i snitt sex till åtta gånger per termin. År 2011 
startades ännu en kurs i samverkan med ett annat bibliotek där man provade att ha 
lärarledd verksamhet varvat med studiecirklar. En viss form av samarbete med 
studieförbund har förekommit, men i huvudsak har bibliotekarierna själva ansvarat 
för undervisningen. Verksamhet för digital delaktighet har hållits i såväl bibliotekets 
lokaler som i andra lokaler i området.  
 
Bibliotek 4 är ett stadsbibliotek som bedriver verksamhet för digital delaktighet 
tillsammans med ett studieförbund sedan hösten 2011. Satsningen görs inom ramen 
för Digidel 2013. Biblioteket ingår i ett nätverk av andra kommuner som samarbetar 
kring frågan tillsammans med ett studieförbund.  Kurserna i Internetanvändning och 
datorkunskap bedrivs både på biblioteket och på filialerna och vänder sig till ovana 
datoranvändare. Biblioteket ansvarar för en del av administrationen, 
marknadsföringen och lokalerna. En kursledare från ett studieförbund ansvarar för 
undervisningen. Varje kurs har max sju deltagare som träffas fyra gånger under en 
tvåveckorsperiod. På biblioteket finns också möjlighet att ”boka en bibliotekarie”, 
även om tjänsten inte marknadsförs aktivt.  
 
Bibliotek 5 är ett kommunbibliotek med fyra filialer som bedriver verksamhet i 
projektform för en ökad digital delaktighet tillsammans med ett studieförbund. 
Projektet drivs inom ramen för Digidel 2013 och biblioteket ingår i ett nätverk av 
andra bibliotek som också samarbetar med ett studieförbund. Kurser i digital 
delaktighet har arrangerats på biblioteket och dess filialer sedan 2011. En kursledare 
från ett studieförbund ansvarar för undervisningen medan biblioteket tillhandahåller 
lokaler och delar av det praktiska arrangemanget.  
 
Bibliotek 6 står inför att starta upp projektverksamhet kring digital delaktighet 
tillsammans med ett studieförbund. Projektet kommer att drivas inom ramen för 
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Digidel 2013. Biblioteket har tidigare bedrivit kursverksamhet i datoranvändning och 
informationssökning i egen regi. Biblioteket erbjuder också tjänsten ”Boka en 
bibliotekarie”, även om den inte marknadsförs aktivt.  

6.3 Lokalt biblioteksarbete 
Bibliotekets verksamheter som riktar sig mot människors sociala vardag har tidigare i 
uppsatsen benämnts som lokalt biblioteksarbete eller civic librarianship på engelska 
(se till t.ex. Hansson 2005; Mc Cabe 2001). I bibliotekariernas utsagor kring deras 
verksamheter med digital delaktighet på respektive biblioteket framkommer att de ser 
på arbetet som en form av lokalt biblioteksarbete. Exempelvis genom att de hjälper 
människor att kunna använda offentliga institutioners tjänster och information som i 
allt högre utsträckning tillgängliggörs på nätet. På så sätt knyts relationen mellan det 
offentliga och det privata samman, vilket Hansson (2005, s. 18) anser är en 
utmärkande egenskap för folkbiblioteket som mötesplats och lokalt biblioteksarbete. 
 
De flesta bibliotekarierna beskriver att själva syftet med kurserna i digital delaktighet 
är att de ska vara som en slags språngbräda som ska väcka vidare intresse och visa på 
att det inte är farligt med datorer och Internet. Emellertid menar Cleo att de också kan 
ha en ambition med kurserna som inte alltid uppnås. Hon säger:  

 
Och det blir väl kanske mer en språngbräda, att vi kan väcka ett intresse eller visa att det inte är så 
farligt som du tror. Och vi kan ju inte lära folk allt, utan det är mer ett slags smakprov, faktiskt. 
Även om vi vill mer.  

 
Flera av bibliotekarierna upplever att många deltagare aldrig tidigare har använt sig 
av en dator och att kurserna därför till mångt och mycket blir en introduktion i hur 
man använder datorn rent praktiskt. Ett helt kurstillfälle kan således handla om hur 
man hanterar datormusen eller skapar ett dokument. Innehållet i kurserna varierar 
något, men kan alltså både kretsa kring att ge helt datorovana en första introduktion i 
att hantera datorn till att ge baskunskaper i Internetanvändning, såsom att starta ett e-
postkonto. Aina talar om vikten av att skapa en form av trygghet så att människor 
vågar prova. Hon säger:  
 

De som gick den här kursen under en termin, jag kan väl inte precis säga att de är digitalt 
delaktiga, men vad jag kan säga är att de står lite närmare att vara digitalt delaktiga och den 
viktigaste grejen där tror jag är man släpper rädslan och skräcken för att det är så farligt. Att få det 
här modet.  

 
Aina menar att biblioteken har en unik förutsättning att på ett tryggt och 
behovsanpassat vis hjälpa människor på ett sätt som kan vara svårare i en betalkurs 
som kanske inte är lika flexibel i sitt upplägg. Även Cleo beskriver att det antagligen 
krävs att människor kommer upp till en viss nivå, innan de vågar använda digitala 
tjänster själva. Hon säger:  
 

Och sedan så krävs det ju också någon slags förförståelse, eller vad man ska kalla det, innan man 
når den nivån där man kanske kan använda det. Jag menar, kan man inte hålla i en mus så är det 
ju kanske svårt att använda någon digital tjänst över huvudtaget och det är väl kanske där vi 
kommer in i bilden.  
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På flera bibliotek har man börjat arrangera fortsättningskurser eftersom efterfrågan 
och behovet har varit mycket stort. Dalia säger: 
 

Och det finns ett jättebehov alltså. När vi gick ut och släppte de här 22 gångerna så sa det bara 
tjoff och sedan var de fulla. De blev uppbokade med en gång. De ringer och säger hur var det nu, 
finns det inga platser kvar? Skulle man inte kunna…? Och så där. Så vi skulle kunna göra dubbelt 
så mycket. Alltså utan några ansträngningar.  

 
Jag tolkar bibliotekariernas utsagor som att det i många fall antagligen krävs mer än 
att gå en nybörjarkurs på biblioteket för att bli digitalt delaktig i bemärkelsen att på 
egen hand använda olika former av digitala tjänster eller digitala forum, men att 
kurserna kan bidra till att deltagarna blir mindre rädda för att använda digitala 
redskap i fortsättningen. Att komma över en slags ”mental barriär” som kan grunda 
sig i en rädsla för datorer och ny informationsteknik är också något som van Dijk och 
Hacker (2003, ss. 315-316) omnämner som betydelsefullt för att minska det digitala 
utanförskapet i samhället. Det handlar således inte bara om tillgång till datorer, utan 
också om att våga använda sig av dem. Sociala och psykologiska faktorer till den 
digitala klyftan framhålls som viktiga att lyfta fram i sammanhanget, vilket också 
bibliotekariernas utsagor påvisar. 
 
I de fall samarbete med studieförbunden förekommer, ses samarbetet mestadels som 
något positivt. Detta eftersom flera av intervjupersonerna anser att det finns för lite 
tid och resurser för dem själva att arbeta med datorundervisning. Samarbetet med 
studieförbunden har på så sätt underlättat arbetet med digital delaktighet, menar flera 
av bibliotekarierna. Beata säger:  
 

Nej, det är ingen bibliotekarie med, det är en cirkelledare som har hand om kursen. Så det är 
ganska så skönt för oss. Vi hade inte haft möjlighet att göra det annars, på det sättet. Vi hade inte 
haft, just den här pedagogiska kunskapen, att lära ut. Och det jobbar vi också med i det här 
projektet, att personalen ska lära sig mer om pedagogik och att lära ut, teknikfrågor och sådana 
saker. Så att jag tycker det är jättebra att ha en person som är expert på att lära ut. Sedan kan vi 
lära oss mycket av honom också.  

 
I de flesta fall då biblioteken samarbetar med studieförbund är det studieförbunden 
som står för undervisningen, medan biblioteket står för lokalen och det administrativa 
arbetet med verksamheten. Cleo menar emellertid att för dem har det varit viktigt att 
det är någon från biblioteket som är lärare eller handledare vid kurserna. Detta för att 
deltagarna ska känna sig trygga i att återvända till biblioteket med sina frågor och för 
att etablera en kontakt med besökarna i området. Utifrån Cleos perspektiv blir vikten 
av bibliotekets förankring i lokalsamhället och så kallat lokalt biblioteksarbete extra 
tydligt. Två av biblioteken har också förlagt sina kurser utanför biblioteket i andra 
lokaler och ser vinster i detta, bland annat med att komma ut och få en ökad kontakt 
med människor utanför biblioteket. Aina menar emellertid också att det kanske inte är 
en lika självklar uppgift för bibliotekarier att arbeta med digital delaktighet om 
verksamheten är förlagd utanför biblioteket.  
 
Det är inte samarbetet mellan bibliotek och studieförbund som står i fokus i 
föreliggande uppsats, men det går ändå att konstatera att konstellationen av bibliotek 
och studieförbund upplevs som något relativt naturligt av intervjupersonerna. Att 
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ingen av intervjupersonerna direkt ifrågasätter samarbetet med studieförbunden anser 
jag kan tolkas som att deras gemensamma historia fortfarande knyter dem samman, 
vilket även Klasson (1995, ss. 239-240) konstaterar. Digidelkampanjen kan också ses 
som ett bra exempel på en ny typ av samarbetsform mellan biblioteken och 
folkbildningsrörelsen, vilket Hansson (2010, s. 25) efterfrågar för att utjämna digitala 
klyftor i samhället. Att arbeta med digital delaktighet kan även ses som en möjlighet 
för biblioteken att stärka bandet till folkbildningsrörelsen och hitta en starkare 
identitet som folkbildare, om än i en mer modern tappning. Digitala 
delaktighetskurser som utformas i samverkan med deltagarna själva kan också ge 
uttryck för en slags underifrånperspektiv av begreppet folkbildning (Klasson 1997, ss. 
13-14). Att det alla gånger inte är biblioteken själva som ansvarar för undervisningen 
i digitala delaktighetskurser gör också att man i vissa fall kan se bibliotekens arbete 
med digital delaktighet mer som en förutsättning än en metod för folkbildning (jfr 
Zetterlund 1997). Genom att biblioteken tillgängliggör materiella resurser och lokaler 
skapar de förutsättningar för att folkbildning och livslångt lärande kan bedrivas.  
 
Bibliotekarierna uppger att de länge har upplevt ett behov av att arbeta med digital 
delaktighet. Själva Digdelkampanjen anses därmed inte vara den bakomliggande 
orsaken till bibliotekens olika digitala delaktighetsverksamheter. Däremot anser de 
flesta att kampanjen har underlättat arbetet och den upplevs av flera som en slags 
motor i verksamheten med digital delaktighet. Bland annat genom att kampanjen ger 
möjlighet att söka externa medel, såsom för datorer, och för att samarbeten med 
studieförbunden har möjliggjorts. Emma säger:  
 

Vi hade inte haft en möjlighet om inte detta hade kommit till. För vi är väldigt, väldigt snålt 
bemannande och har inte möjlighet att göra de normala biblioteksuppdragen som finns, men nu 
har vi fått in en fot på det här sättet, att i alla fall täcka en bit av det som vi ser som vårt 
kärnuppdrag faktiskt.  

 
Att mycket av den digitala delaktighetsverksamheten bedrivs i projektform gör att det 
råder en osäkerhet hos vissa av intervjupersonerna kring hur arbetet med digital 
delaktighet ska fortgå efter att Digidelkampanjen är avslutad. Det efterfrågas 
strategier och planer för bibliotekens fortsatta arbete med digital delaktighet och för 
att få arbetet implementerat i den dagliga verksamheten. Bibliotekarierna ser ett 
behov av att utveckla den här typen av verksamhet och övrig verksamhet med digitala 
frågor, men upplever att det saknas tid och resurser. Farzad säger: ”det mesta lägger 
man på mötet med människor ute i biblioteket, vilket i och för sig är bra, men man 
skulle kunna lägga lika mycket tid på att möta människor på nätet eller i olika digitala 
världar”.  
 
Även Hansson (2005, s. 31) bekräftar bilden av att mycket av folkbibliotekens 
verksamhet idag bedrivs i projektform, vilket gör att fokus i verksamheten hela tiden 
kan komma skifta. Ytterligare en utmaning som kan skönjas i bibliotekariernas 
utsagor är avsaknaden av hållbara strategier för hur biblioteken ska arbeta med IT- 
och digitala frågor. En problematik som både Hansson (2005, s. 24) och Zetterlund 
(1997, s. 36) uppfattar i folkbibliotekens verksamhet.  
 
Bibliotekens arbete med digital delaktighet sker inte bara i organiserad kursform utan 
är också en del av bibliotekets kontinuerliga verksamhet. Samtliga bibliotek har 
inskrivet i sina biblioteksplaner att de ska arbeta med digital delaktighet eller digitala 
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frågor på ett eller annat sätt. Aina uttrycker att även om det inte står inskrivet 
specifikt att biblioteket ska arbeta med digital delaktighet är det ändå något som 
uppfattas naturligt att göra. Hon säger: 
 

Det känns ju ganska naturligt som sagt med folkbildning och information. Att delaktighet liksom 
är att få och ge information; folkbilning och demokrati. Det tycker jag stämmer väldigt väl med 
den rollen vi har. 

 
Samtliga bibliotek har också någon form av tjänsten boka en bibliotekarie, även om 
den inte alltid marknadsförs aktivt. Aina säger till exempel: ”Vi har gjort ett boka-
dokument och där finns boka en bibliotekarie, men jag vet inte om någon besökare 
vet att det finns riktigt, det är någonting som vi har legat lågt med”. Aina påpekar 
även att detta är synd eftersom den tjänsten också skulle kunna vara en bra möjlighet 
för att erbjuda hjälp med olika digitala tjänster. Även Farzad upplever att det är en 
tjänst som det finns dåligt med resurser att arbeta med.  
 
Överlag upplever bibliotekarierna att det kommer allt mer frågor kring det digitala 
från bibliotekets besökare. Ett par av dem menar att det blivit allt vanligare med 
frågor kring läs- och surfplattor och hur man laddar ner bibliotekets e-böcker. Det är 
dock inte en självklarhet bland personalen, menar några av intervjupersonerna, hur 
mycket eller lite hjälp besökare får när det gäller datorfrågor. Vilka tjänster som 
erbjuds varierar och det finns en avsaknad av uttalade riktlinjer på flera bibliotek. 
Dalia säger: ”vi hjälper folk i mån av möjlighet helt enkelt”. Andra återkommer till 
att digital kompetens hos bibliotekspersonalen delvis kan vara kopplat till enskilda 
individer i en organisation, vilket gör att mycket av arbetet med digitala frågor blir 
personbundet och kopplat till individuell kompetens.  
 
Återigen framträder en bild där bibliotekarierna tycks sakna uttalade riklinjer för hur 
arbetet med digitala frågor ska bedrivas. Hur mycket tid som ska läggas på att hjälpa 
användare med frågor som har med datorer och IT att göra är ingen självklarhet. Jag 
tolkar bibliotekariernas utsagor som att det finns ett behov av tydligare strategier och 
förhållningssätt kring hur verksamheten med digitala frågor ska bedrivas på daglig 
basis. Detta för att arbetet inte ska bli allt för ad-hoc baserat och knutet till specifika 
personer och individuell kunskap i organisationen.  

6.4 Det sociala rummet 
Majoriteten av bibliotekarierna tar upp att kurserna och verksamheten med digital 
delaktighet också har en social effekt för de som deltar. Det handlar om att få 
möjlighet att träffa nya människor som också delar gemensamma problem och vilka 
annars kanske inte skulle ha träffats. Beata nämner att det har startas telefonkedjor 
som gör att deltagarna kan ta kontakt med varandra när det får problem med datorn 
hemma och att själva mötet mellan människor också är en viktig aspekt av 
verksamheten. Hon säger: 
 

För även om det handlar om IT, så är ju mötet också viktigt. För man sitter ju ändå här i några 
timmar varje vecka och har samma problem och samma frågor, man hittar en gemensam sak. Och 
att då få känna att andra har samma problem som jag, att man inte är ensam, för så tror jag att det 
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är många som känner, att det bara är jag som inte kan det här med Internet, det tror jag är minst 
lika viktigt faktiskt.  

 
Också Emma tar upp vikten av att få känna att man inte är ensam och att se att det 
finns människor i alla åldrar som ännu inte använder dator eller saknar IT-kunskaper. 
Hon tar också upp att det sker möten mellan människor vid datorena på biblioteket 
även utanför den arrangerade verksamheten. Emma säger: 
 

Och det har jag märkt att det är många kontakter som knyts där. Unga killar, speciellt av utländsk 
härkomst, de är väldigt glada för att visa äldre damer, så det blir lite crossover där. […] det har 
också en väldigt stor betydelse att de får visa att de behärskar något som kanske inte alla gör. Och 
de gör det på ett väldigt ödmjukt sätt. 

 
Här framträder en bild av biblioteket som lågintensiv mötesplats (Audunson 2005) 
som kan främja möten mellan människor som i vanliga fall inte brukar träffas. Det är 
dessa möten som enligt Putnam skapar överbryggande socialt kapital, vilket anses 
utgöra ett viktigt demokratiskt fundament i samhället. Audunson (2005, ss. 436-437) 
framhåller särskilt vikten av lågintensiva mötesplatser i mångkulturella samhällen för 
att motverka segregation. Bibliotekets uppdrag med att tillgängliggöra information 
och kunskap är en viktig förutsättning för demokratiskt deltagande. Emellertid bidrar 
biblioteket till ytterligare en dimension av den demokratiska processen genom att 
även utgöra en lågintensiv mötesplats som främjar möten mellan olika sociala 
grupperingar.  
 
Farzad menar att han har upplevt vid kurs- eller handledningstillfällen att det också är 
ett sätt för deltagaren att få komma ut och prata med någon och att det ”liksom är en 
social väg in i samhället”. Också Aina berättar om den sociala betydelsen av 
sammankomsterna och det positiva i att kursdeltagarna frågar och hjälper varandra. 
Hon säger: ”Jag vet att någon var hemma hos den andra och skulle få någon 
programvara, så det skapades en massa bonus kring det också som spelar stor roll”. 
Bibliotekariernas utsagor om hur deras verksamhet också har en social effekt för 
deltagarna överensstämmer med det som Audunson (2005, s. 435) benämner som det 
”sociala biblioteket”. Det vill säga att bibliotekets verksamhet också fyller en social 
funktion i samhället som kan motverka och förhindra social isolering och 
fragmentering. Även Aabø (2005, s. 208) konstaterar att bibliotekets verksamhet har 
en social inverkan på flera nivåer i samhället. Hon menar att detta bland annat 
kommer till uttryck i bibliotekets uppdrag med att verka för social inkludering i 
informationssamhället, vilket överensstämmer med bilden som framträder i samtalen 
med intervjupersonerna.  
 
Det nämns också att bibliotekets arbete med digital delaktighet är en social fråga på 
så sätt att alla människor inte har råd att ha en dator hemma och att biblioteket då kan 
komma att spela en viktig roll. Emma menar dessutom att på en mindre ort, där till 
exempel försäkringskassa och arbetsförmedling ofta har dåliga öppettider, spelar 
biblioteket en betydelsefull roll som ett slags medborgarhus dit människor kan 
komma och göra sina ärenden. Emma berättar att de på hennes bibliotek har planer på 
att inleda ett samarbete med den lokala banken genom att öppna upp biblioteket 
utanför ordinarie öppettider just för bankärenden. I Emmas fall blir det extra tydligt 
att lokalt biblioteksarbete och biblioteket som socialt rum spelar en betydande roll i 
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det lokala samhällslivet. Emmas tankar om ett medborgarhus återfinns också hos 
McCabe (2001) som framhåller möjligheterna för biblioteket att utvecklas i just den 
riktningen. Som Hansson (2005) tar upp kan lokalt biblioteksarbete bland annat 
handla om att erbjuda tjänster som riktar sig mot människors sociala vardag. Genom 
att exempelvis inleda samarbete med banken integreras bibliotekets verksamhet 
ytterligare i det omgivande samhället.  
 
Intervjupersonerna beskriver i olika sammanhang biblioteket som en mötesplats och 
betonar vikten av det öppna fria rummet, till vilket alla har tillgång. Beata menar att 
för att människor ska känna sig delaktiga är det viktigt med ett samhälle som är öppet 
och välkomnande och att man utifrån ett folkbiblioteksperspektiv kan se biblioteket 
som en öppen, fri och okommersiell plats där delaktighet kan äga rum. Hon menar att 
det är just dessa mötesplatser i samhället som är viktiga och att de idag blir färre och 
färre. Det är på dessa platser som människor får möjlighet att ta del av vad som 
händer i omvärlden och närvärlden. Beata säger: 
 

Att man får möjlighet att ta del av samhällsinformation och känna att man hänger med, att få 
kunskap om vad som händer i samhället och hur man kan påverka. Att få de verktygen. Och så 
basgrejorna som att läsa och kunna skriva och känna att man har en röst på något sätt. 

 
Bibliotekets funktion som socialt rum i tider då liknande öppna och fria mötesplatser 
blir färre och färre är också något som framhålls av Skot-Hansen (2001, s. 57). Skot-
Hansen (Ibid. s. 45) menar också att biblioteket som socialt rum och som en sfär för 
kritiska samtal kan ses som en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Skot-
Hansen utgår i sina resonemang från Habermas teori om behovet av en offentlig sfär 
som utgångspunkt för det rationella samtalet (Habermas 2003 ss. 155-168). Det vill 
säga betydelsen av offentliga platser för kommunikativa handlingar som i sin tur kan 
utveckla och stärka demokratin. Även Stigendal (2008, s. 15) ser biblioteket som en 
mötesplats med låga trösklar och svag maktutövning, vilket är en viktig förutsättning 
för medborgerlig delaktighet.  

6.5 Målgruppen 
Som tidigare nämnts anses behovet av kurser i digital delaktighet av samtliga 
intervjupersoner vara väldigt stort. Efterfrågan på platser till de kurser som anordnas 
är ansenlig och platserna blir snabbt uppfyllda. Emma beskriver det som en 
”ketchupeffekt”. Bibliotekarierna berättar att de både arbetar specifikt mot vissa 
målgrupper, men de vill också att kurserna i digital delaktighet ska vara öppna för 
alla. De ser också att det både är personer som inte har dator alls i hemmet och de 
som har en, men inte använder den, som deltar i kurserna. Flera av intervjupersonerna 
upplever att det mest är pensionärer som deltar i deras kursverksamhet. De skulle 
också gärna se andra deltagare eftersom man tror att behovet är stort även i andra 
grupper. Beata säger: 
 

Ja, det är svårt för det kräver tid och det kräver en del jobb att hitta och komma ut. Men då är det 
ju att möta folk där de befinner sig på något sätt, sedan om det ska gå så långt att man knackar 
dörr eller om man hittar mötesplatser där de bor och sådana saker. Vi försöker se biblioteket som 
en form av mötesplats, speciellt ute på landet där det inte finns mycket andra mötesplatser. Men 
sedan har vi våra öppettider och de är begränsade på grund av personalen, att man inte har 
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personalresurser. Så ja, det är ju tråkigt att säga det, men jag tror att det handlar mycket om 
ekonomi. Man skulle nog kunna hitta folk, men då krävs det personalresurser. Men det är ju 
sådana här projekt som man kan använda det till också. Det är sådant vi har pratat om. För i den 
här projektbeskrivningen så finns det massor av målgrupper definierade som vi inte har nått ut till, 
eller som inte har sökt sig hit heller kanske. Och det är ju invandrare och ensamstående mammor, 
eller ensamstående över huvud taget, och hemlösa som vi har pratat om. Så det är väldigt spretiga 
målgrupper. Men, jag tror inte vi har nått alla dem, det är mest pensionärer faktiskt. 

 
Dalia pratar om att skapa förtroende för biblioteket bland de grupper som kan vara 
ovana biblioteksanvändare. Hon talar till exempel om att skapa relationer med 
nyanlända invandrare genom uppsökande arbete. Hon säger:  
 

Och när det gäller nyanlända så menar jag att vi måste skapa det förtroendet för det har vi inte 
gratis, utan det måste vi bygga genom att bygga relationer och att möta dem, åka ut till dem och 
bjuda in dem och visa att vi tar det här på allvar. Det är viktigt för oss vad ni tycker, vi vill veta 
det. Och de svaren får man inte om man inte har en dialog, en relation.  

 
Dalia resonerar vidare om vikten av det personliga mötet och säger: 
 

Däremot så är ju det här individuella mötet väldigt viktig, tror jag. Att man har respekt och 
förståelse och bygger relationer och så. Då menar inte jag som person, utan jag menar biblioteket 
och min roll som bibliotekarie. 

 
Att få människor att känna sig delaktiga och värna för inkludering i samhället upplevs 
således vara en av bibliotekets främsta uppgifter. Att mötet med bibliotekspersonal 
kan innebära en bekräftelse på en persons faktiska delaktighet i samhället är något 
som också lyfts fram i Stigendals (2008) forskning kring biblioteket som mötesplats i 
relation till innanförskap och utanförskap. Enligt Stigendal (Ibid., s.74) är det 
personliga mötet en förutsättning för delaktighet. Genom att se bibliotekets anställda 
som representanter för samhället är det framförallt i mötet med de anställda som 
människor blir faktiskt delaktiga i samhället (Stigendal (Ibid.). Det är naturligtvis 
svårare att uttala sig om även en känsla av delaktighet kan uppstå eftersom det torde 
handla mer om hur relationen ser ut; vad som händer i själva i mötet och vilka känslor 
det framkallar. Däremot kan man se den faktiska delaktigheten som en förutsättning 
för att även en känsla av delaktighet ska kunna uppstå.  
 
Det framträder i bibliotekariernas utsagor att biblioteket har svårt att nå ut till alla i 
samhället och att det kan vara ett problem i verksamheten med digital delaktighet när 
det gäller att nå ut till fler målgrupper än pensionärer. Några bibliotek har till viss del 
ägnat sig åt uppsökande marknadsföringsarbete. De har till exempel affischerat i 
bostadsområden via hyresvärdar, delat ut flyers eller uppsökt förskolor för att nå 
föräldrar. Aina menar att det kan vara svårt att nå folk genom affischer och anslag. De 
som har deltagit på deras kurser har ofta hört om kursen från en vän eller granne. Att 
”mun till mun”-metoden verkar fungera bäst tror hon också gör att det tar lite längre 
tid att nå ut till olika grupper i samhället. Flera av bibliotekarierna tror emellertid att 
biblioteket ändå lockar människor med sitt goda rykte och att människor överlag litar 
på biblioteket, något som också tidigare forskning visar stämmer (se t.ex. Stigendal 
2008; Hansson, 2005). 
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Farzad menar att det är en utmaning att nå ut till alla grupper i samhället, men att 
biblioteket också på ett bra sätt måste kunna ta emot när man väl har nått ut. Han 
menar till exempel att det är svårt att marknadsföra bibliotekets tjänster med 
individuell handledning eftersom de inte har resurser att ta emot mängden folk som 
eventuellt skulle kunna höra av sig. Han tror också att det är ett stort mörkertal av 
unga som inte är digitalt delaktiga, eller som har bristande datorkunskaper, som 
biblioteket inte når. Att alla unga skulle vara digitalt delaktiga, anser han vara en 
generalisering. Just när det gäller barn och unga menar Farzad att det också utifrån ett 
demokratiperspektiv är en viktig uppgift för biblioteken att visa på olika världar som 
inte alltid kommer till tals, i såväl den fysiska som den digitala världen. Han säger: 
 

För vad händer när barn och unga skapar sin identitet på nätet i de forumen och sociala medierna 
som kanske är de största idag, där informationen kanske reflekterar dem själva egentligen? Som 
när man söker på Google och Facebook, där vissa länkar man inte gillar eller personer man inte 
klickar på så ofta inte kommer med i feeden? 

 
Den så kallade filterbubblan, det vill säga risken med att information begränsas eller 
filtreras efter användarens individuella behov, diskuteras även av Sundin (2012, s. 
145; jfr Putnam 2006, ss. 16-17).  Bibliotekariens uppgift som guide i det digitala 
informationsflödet kan därför komma att bli än viktigare för att inte Internet ska 
riskera att begränsa, snarare än vidga, människors informationstillgång.  Det verkar 
sammanfattningsvis finnas en viss tvetydighet i bibliotekariernas utsagor kring 
huruvida kurserna ska vara målgruppsanpassade eller ej. Sett utifrån ett perspektiv av 
hög- respektive lågintensiva mötesplatser borde en lägre grad av 
målgruppsanpassning generera större möjlighet för lågintensiva möten. Det vill säga 
att knyta kontakter med människor som man i andra sammanhang vanligtvis inte 
brukar träffa. Audunson (2005) menar att båda typer av mötesplats utvecklar det 
sociala kapitalet, men ser att de lågintensiva ger större möjlighet till överbryggande 
socialt kapital. Det överbryggande sociala kapitalet anser Putnam (2006, ss. 22-23) 
gör större samhällelig nytta på längre sikt (jfr Audunson 2005). Om man däremot 
också ser till de möjligheter av nya kontakter och nätverk som kan skapas genom att 
människor lär sig att använda och navigera Internet, kan det i sin tur öka möjligheten 
till lågintensiva möten virtuellt. Således bör man inte utesluta att även 
målgruppsanpassad undervisning kan generera överbryggande socialt kapital. Enligt 
Castells (2002) är emellertid mycket av människors sociala nätverkande på Internet 
baserat på liknande intressen och värderingar. 
 
I ett sammanhang av samhälleligt utanförskap och innanförskap, vilket diskuteras av 
bibliotekarierna när det gäller olika mål- och användargrupper, är det emellertid också 
viktigt att problematisera begreppen. Vad innebär det egentligen att vara utanför eller 
innanför och vem är det som har makten att definiera vilket som är vad? Stigendal 
(2008, s. 100) menar att begreppet utanförskap kan ha en stigmatiserande effekt och 
därför bör användas med försiktighet. Han tar till exempel upp att äldres förmodade 
okunskaper kring ny teknik inte behöver förutsätta ett utanförskap. Därför kan det 
vara viktigt att sätta utanförskapet i en specifik kontext och inte peka ut hela grupper 
(Ibid., ss. 42-43). Det torde således vara av stor vikt att biblioteken utgår från faktiska 
synliga behov och relevant forskning och/eller användarstudier när de definierar 
målgrupper som anses stå utanför att vara digitalt delaktiga. Annars finns det risk att 
bibliotekens verksamhet inte får önskad effekt och resultat.  
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6.6 Den demokratiska uppgiften 
Att arbeta med digital delaktighet anses av samtliga intervjupersoner vara just ett 
kärnuppdrag för biblioteken, vilket de baserar på bibliotekets demokratiska funktion i 
samhället. Folkbildning och bildning är också begrepp som nämns i sammanhanget. 
Beata anser att digital delaktighet är en självklar uppgift för biblioteken att arbeta 
med, vilket hon motiverar med att det är en del av bibliotekets grundläggande 
demokratiska uppgift att värna för att alla i samhället ska känna sig delaktiga. Hon 
säger:  
 

Ja, eftersom just folkbibliotek har en demokratisk uppgift på något sätt, att få alla med. Att värna 
för alla i samhället. Att alla ska känna sig delaktiga, det är liksom en grunddel av folkbiblioteket, 
för mig i alla fall. Och det är det jag tycker om med folkbibliotek också, att det är gränslöst på 
något sätt, att alla ska vara delaktiga. Och för att kunna vara delaktig måste man numera ha koll 
på Internet och datorer för annars så hänger man inte med. Det blir bara mer och mer tydligt, 
desto mer man jobbar med det, att det verkligen ingår i vår uppgift.  

 
Också Dalia tar upp den demokratiska aspekten som den viktigaste och som den 
vilken allt annat biblioteksarbete grundar sig på. Hon säger: ”Grunden är att vi är där 
för att överbrygga skillnader i samhället och ge alla möjlighet att ta del av 
information och upplevelser och också den här mötesplatstanken”. Även Aina menar 
att det är en självklar demokratisk och folkbildande uppgift för biblioteken att arbeta 
med digital delaktighet för att motverka utanförskap. Också Emma anser att det är en 
självfallen uppgift för biblioteken och bildningsförbunden att arbeta med uppdraget 
eftersom biblioteken har mycket kunskap kring datorer och Internet, men också för att 
biblioteken har mycket erfarenhet när det gäller att arbeta projektbaserat. Hon säger 
om biblioteken:  
 

Att det finns den här enorma kunskapen och entusiasmen att vara med. Både att bilda, så att säga, 
allmänheten inom alla områden och också, något som jag faktiskt har fått rätt i när vi pratar om 
det, är väldigt drivna när det gäller projekt. 

 
Digidelkampajen och arbetet med digital delaktighet sätter fokus på bibliotekets roll 
och uppdrag i samhället, menar intervjupersonerna. Att människor numera kommer 
till biblioteket med andra frågor än sådana som går att slå upp i uppslagsverk eller 
genom att googla ändrar bibliotekets roll och funktion, menar till exempel Dalia. 
Bibliotekets förändrade roll och visioner kring vad ett bibliotek egentligen ska vara är 
något som flera intervjupersoner upplever att man behöver diskutera mer inom 
biblioteksvärlden. Dalia menar att bibliotekarierollen överlag har förändrats till att 
handla om mer än att organisera böcker och samlingar. Hon anser att det har blivit ett 
större fokus på att ge service, bland annat kring digitala frågor och demokratifrågor 
överlag. Hon säger:  
 

Jag tror att bibliotekarierollen har ändrats, alltså historiskt har ändrats från att handla om böckerna 
och att organisera samlingarna och att det var den stora grejen. Den delen finns kvar, den ska inte 
förringas, men det har blivit ett annat fokus på det här med service och hjälpa och ja, 
demokratiarbete. När jag berättar att jag är bibliotekarie säger folk att det är böcker och romaner 
och grejer. Då säger jag att nej, det handlar mer om demokrati. Då blir de så här, men vad då 
demokrati? Jomen jag tycker det! Det handlar mer om det här att inkludera människor på olika 
sätt, att få folk att kunna ta del av både samhället och informationen och det är inte bara digital 
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inkludering, utan också social inkludering och språklig inkludering, så jag tycker att jag jobbar i 
demokratibranschen, på riktigt!  

 
Farzad menar att ska man ha ett bibliotek som fungerar som en demokratisk 
institution i ett samhälle måste arbetet med digital delaktighet vara en del av 
kärnuppgiften. Emellertid ser han också en risk i att biblioteket vill gå i bräschen för 
allt det nya och moderna samtidigt som man eventuellt förlorar kunskapen man hade 
innan, eller till och med institutionens plats i samhället. Samtidigt har biblioteket en 
viktig roll att spela idag i att visa att alla svar inte finns på Google, menar Farzad. 
Bibliotekets uppdrag är att visa på alternativen, anser han. Han säger: 
 

Ska du ha ett bibliotek som fungerar i ett samhälle, som en demokratisk institution, så måste det 
vara en del av kärnverksamheten eftersom det alltid har funnits i kärnverksamheten innan. Den 
demokratiska funktionen helt enkelt, att visa på olika världar som inte kommer till tals eller visa 
på litteratur som inte syns någon annanstans i samhället. Likadant måste ju biblioteken finnas på 
digitala arenor och egentligen göra samma sak och till och med visa att det finns andra digitala 
arenor.  

 
Han anser också att det finns en ängslighet inför att e-böckerna nu kommer och vad 
ska biblioteket göra sedan? Farzad säger: ”bibliotekets demokratiska funktion 
förändras ju inte för att folk börjar använda en läsplatta”. Återigen framträder bilden 
av att bibliotekarien behöver inta rollen som informationsguide på de digitala 
arenorna. Inte minst utifrån ett demokratiutvecklande perspektiv, där vikten av att 
visa på olika kommunikativa sfärer ger människor fler möjligheter till medborgerligt 
deltagande (jfr Habermas 2003, ss. 155-168; Dahlgren 2009, ss. 115-116).  
 
Kopplingen till folkbildning utifrån ett demokratiskt hänseende, det vill säga i ett 
perspektiv av att biblioteket kan bidra till att skapa förutsättningar för livslångt 
lärande och kunskap, är framträdande. Hansson (2005, s. 11, 45) skriver att han ser 
hur biblioteket rör sig allt längre bort från sin roll som folkbildare, men i 
bibliotekariernas utsagor framgår att de ser det folkbildandet uppdraget som en 
central del av bibliotekets kärnverksamhet. Intervjupersonerna uttrycker att användare 
kan behöva kunskap om hur de ska hitta till olika platser på Internet och att det ligger 
i deras uppdrag att visa på olika vägar till information som kan vara nödvändig för att 
kunna delta i samhällsutvecklingen. Det innebär att medborgarbildningsidealet som 
Zetterlund (1997, s. 28) skriver om ligger nära till hands, men det finns också spår av 
ett så kallat självbildningsideal där individens sökande efter förståelse för den 
omgivande verkligheten och social förändring står i fokus (Ibid., 29). 
 
Intervjupersonerna understryker också vikten av en öppen, fri och okommersiell plats 
i samhället och det offentliga rummets demokratiska betydelse. I synnerhet i tider av 
hög arbetslöshet där biblioteket som offentligt rum kan erbjuda gratistjänster. I dessa 
resonemang syns tydliga kopplingar till Habermas teori om betydelsen av det fria 
offentliga rummet. Intervjupersonerna anser att det saknas diskussioner om vilken 
som egentligen är bibliotekets och bibliotekariernas roll i en samtid som på många 
sätt präglas av digitala informationsflöden. Samtidigt är intervjupersonerna eniga om 
att kärnuppdraget fortfarande är den demokratiska uppgiften; att vara ett öppet 
offentligt rum, att främja delaktighet och att visa på vägar till information och 
kunskap. Att bibliotekets roll egentligen inte har ändrats är något som också Aabø 
(2005, s. 210) framhåller i sin forskning kring bibliotekets roll och funktion i en 
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digital samtid. Aabø (Ibid.) menar att bibliotekets kärnuppdrag alltjämt ligger i att 
främja den demokratiska processen, social rättvisa och samtidigt tillgängliggöra 
information och kunskap.  

6.7 Utmaningar 
Bibliotekarierna ser ett fortsatt behov för biblioteken att arbeta med digital 
delaktighet i framtiden. De anser att de digitala klyftorna förmodligen kommer att 
plana ut, men att det hela tiden kommer att komma ny teknik som gör att somliga kan 
hamna utanför. Behoven kommer därför hela tiden att förändras. Farzad säger: ”Jag 
menar när jag är 80 år så fattar jag kanske inte dugg av vad som händer, då finns det 
helt andra sätt att vara digitalt delaktig på”. Flera tar också upp att det inte enbart 
handlar om den äldre generationen, utan att det också finns brister och 
kunskapsluckor när det gäller barn och ungas datoranvändande och 
informationskompetens. Intervjupersonernas utsagor om att det kommer föreligga ett 
fortsatt behov för biblioteket att arbeta med digital delaktighet och digitalt 
inkluderande överensstämmer med den forskning som presenterats tidigare i 
uppsatsen. Till exempel menar van Dijk & Hacker (2003, ss. 315-316) att det finns 
risk att den digitala klyftan snarare kommer att öka i framtiden om man väljer att 
bortse från faktorer som inte är materiella.  
 
Intervjupersonerna lyfter fram flera utmaningar som de kan urskilja i bibliotekets 
fortsatta arbete med digital delaktighet. Cleo menar att arbetet med digital delaktighet 
i sig kan ses som en utmaning eftersom det kan vara svårt att ge folk vad de vill ha 
och behovsanpassa verksamheten. Hon säger: ”Folk vill ha mer än vad vi har tid att 
ge dem”. Hon menar också att det är utmaning att få andra aktörer än biblioteket att ta 
sitt digitala ansvar. Cleo säger:  
 

För vi kan ju inte stå själva i det här. Jag anser absolut att alla måste ta sitt digitala ansvar. Alla 
som har en digital tjänst har ansvar att lära sina brukare att använda den. 

 
På ett par bibliotek har man velat få till ett samarbete med banken, men upplever att 
det har varit svårt. Aina nämner att det kan finnas svårigheter i att som bibliotekarie 
visa hur till exempel internetbanken fungerar. Hon säger:  
 

För hur ska man då göra? Ska man ha sitt eget konto som man visar upp eller ska folk skaffa de 
här små dosorna och så ska vi gå in i deras? Det är ju lite så att vem ska göra vad? Alla kanske 
inte ska göra allt, utan man låter rätt människor göra det. 

 
Ekonomiska och tidsmässiga resurser framhålls också som utmaningar av de flesta 
intervjupersonerna, men också, som tidigare nämnts, att det behövs mer långsiktighet 
i arbetet. Att bedriva verksamhet i projektform gör det svårt att planera framåt 
eftersom man är beroende av att medel ska beviljas. Flera av intervjupersonerna anser 
därför att arbetet med digital delaktighet behöver implementeras och prioriteras i 
organisationen. Beata säger:  

 
Den här kampanjen pågår bara till 2013 och jag tror att det kommer vara ett längre problem. Det 
viktigaste är att vi får in att vi ska jobba med de här frågorna på högre nivå, att det finns mer 
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styrning och ekonomisk support eller vad man ska säga. För det går ju inte att jobba med projekt 
hur länge som helst, det fungerar inte riktigt.  

 
Majoriteten av intervjupersonerna tar också upp behovet av en förhöjd teknisk och 
pedagogisk kompetens bland bibliotekspersonal för att arbetet med digital delaktighet 
ska kunna implementeras på ett bra sätt i verksamheten i framtiden. Det kan till 
exempel handla om att vissa personer i en personalgrupp har svårt att svara på hur 
man laddar ner en e-bok till en surfplatta, men det kan också handla om att man inte 
känner till hur till exempel Facebook, Twitter och bloggar används. Beata säger: 
 

Nu är det mycket frågor kring e-böcker, hur man laddar ner med surfplattor och sådana saker. Så 
det börjar vi komma igång med, att vi köper in surfplattor och börjar lära känna det själva. Det är 
så olika nivåer i personalen också. Just med surfplattor. Jag har en egen surfplatta, men alla har ju 
inte ens stött på det till exempel. 

 
Aina talar om vikten av att bygga upp en kunskapsplatå kring digitala frågor som är 
relativt jämn i personalen där de som redan har kunskapen skulle kunna lära ut till de 
andra. Hon säger: ”Jag tänker att man delar med sig av kunskapen och bygger upp en 
platå, att här i alla fall ska vi alla kunna vara”. Att alla i en arbetsgrupp ska hålla 
jämn kompetens framhålls som viktigt. Emma säger:  

 
För man ska inte ska möta en ovillig ena dagen och en väldigt villig nästa dag. En okunnig ena 
dagen och en väldigt kunnig nästa. Vi måste ha en slags grundnivå och en grundinställning till 
bemötandet av det här. 

 
Farzad menar att det sker en generationsväxling bland personalen på biblioteken idag 
som kan vara en utmaning när det gäller digitala frågor eftersom kunskapen och 
kompetensen hos alla inte alltid räcker till. Samtidigt menar han att på dagens 
bibliotekarieutbildningar vill man gärna framhäva det tekniska och digitala för att 
”det är där biblioteken ska vara”, men han tror ändå inte att det utbildningarna ger 
räcker till för att biblioteken ska kunna ligga i framkant när det gäller digital 
kompetens. Då kan det istället bli nödvändigt att rekrytera från andra utbildningar, 
menar han. Överlag efterfrågas en levande diskussion om vad som egentligen ingår i 
bibliotekarieyrket av intervjupersonerna. Flera menar att det är en diskussion som 
hela tiden måste fortgå eftersom utmaningen med bibliotekets arbete med digital 
delaktighet inte alltid behöver handla om avsaknad av resurser. Det kan också handla 
om att gamla föreställningar om vad som är bibliotekets uppgift och bibliotekariens 
uppdrag lever kvar. Dalia säger: ”Jag tror att utmaningen ligger i vår självbild 
faktiskt”. Hon menar att det inte finns något uttalat motstånd till att arbeta med digital 
delaktighet, men att det kan finnas ett motstånd till att låta det få ta tid eller resurser 
från andra verksamheter. Också Farzad säger:  
 

Jag tror att det har att göra med den här klassiska grejen vad gör en bibliotekarie? Vad är den här 
professionens kärna? Och det har ju alltid varit omdebatterat. Vad är det vi gör? Vad är det vi ska 
hålla på med? Har vi kompetens till att prata om böcker med barn egentligen, har vi utbildning till 
det? Vad är det som är kärnan? Och det ska ju löst vara den här kunskapsorganisationen. Man 
måste nog ta upp eller fortsätta den här diskussionen. Vad är yrkesrollen, vilken är bibliotekens 
roll i samhället? Vilken är bibliotekens roll i samhället när samhället förändras, som det nu gör. 
Rent konkret i vår organisation tror jag vi måste ha tydligare struktur. Vi måste ha folk som 
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nästan enbart arbetar med det här. Eller inte arbetar bara, men fokuserar mer på hur vi ska 
använda de digitala grejorna och hur vi ska förankra dem i verksamheten. 

 
Flera av bibliotekarierna upplever också att deltagarna vill ha mer hjälp än vad som 
kan erbjudas. Många kursdeltagare efterfrågar enskild handledning, vilket kan vara 
svårt att erbjuda när kurserna i digital delaktighet ofta bedrivs i studiecirkelform. På 
Bibliotek 6 där man tidigare har arbetat med enskild undervisning har responsen från 
deltagarna varit väldigt bra, men det har inte upplevts lika positivt för 
bibliotekspersonalen eftersom det varit ett mycket tidskrävande arbete. Ytterligare två 
utmaningar som framhålls i arbetet med digital delaktighet är att få folk att hitta till 
biblioteket och att nå ut med vad biblioteket har att erbjuda, men också att veta om 
människor faktiskt blir digitalt delaktiga efter att de har deltagit i kurser på 
biblioteket. Det upplevs som svårt att göra någon slags uppföljning.  

6.8 Medborgerlig delaktighet och digital delaktighet 
För att förstå begreppet digital delaktighet är det viktigt att också se till hur enbart 
begreppet delaktighet uppfattas utifrån ett medborgarperspektiv och utifrån ett 
biblioteksperspektiv. Det handlar därmed om och på vilket sätt biblioteket kan bidra 
till att få människor att känna sig delaktiga i samhället i ett vidare perspektiv.   
 
Intervjupersonerna lyfter fram vikten av att ha möjligheten att kunna delta i samhället. 
För bibliotekarierna handlar det således inte så mycket om att få människor att delta 
mer i samhället som att ge människor verktyg att kunna delta om de skulle vilja. För 
att känna sig delaktig som samhällsmedborgare framhålls betydelsen av att känna att 
man har en röst som blir lyssnad på och vikten av att känna sig trygg. Det framhålls 
också att det behöver finnas öppna och fria platser där det ges möjlighet att delta i 
samhällslivet. Det lyfts också fram att det är viktigt att som medborgare veta vart man 
kan vända sig i olika ärenden och känna en slags grundläggande trygghet i att man vet 
hur samhället fungerar. Cleo säger:  
 

Man behöver få bli lyssnad på eller göra sin röst hörd. Att ha den möjligheten. Man behöver veta 
vart man kan vända sig i olika ärenden och ja, att man har någon slags trygghet tänker jag.  

 
Dalia säger:  

 
Alltså delaktighet handlar om att våga ta plats och det gör man inte om man inte känner sig 
bekväm. Så vad jag försöker göra är att bemöta med respekt och visa att det är ok. Det är ok, även 
om man är analfabet kan man faktiskt komma till biblioteket. Man måste inte läsa alla böckerna, 
man måste liksom inte kunna allting. Det är ok och du är välkommen och du har en plats här. För 
känner man sig bekväm, då vågar man fråga. Och om man har en relation då vågar man ställa 
frågor. Då vågar man vara den man är och då kan man också ta plats.  

 
Just begreppet trygghet lyfts fram av flera intervjupersoner. Som ovanstående citat 
visar, menar Dalia att det är en del av bibliotekspersonalens uppdrag att få människor 
att känna sig trygga och bekväma och visa att alla har en plats på biblioteket, utan att 
man behöver kunna och veta saker i förväg. Bibliotekspersonalen ska enligt henne 
hjälpa människor att våga ta plats, i synnerhet de grupperna som kan tänkas stå 
utanför i samhället på något sätt. Hon säger:  
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För de här grupperna får ingen plats om inte vi släpper in dem […] sedan hur de använder 
biblioteket eller tar del av information eller om de tar del, det bryr jag mig inte om. Bara de 
känner att de har möjlighet att göra det på ett sätt som passar dem.  

 
Jag tolkar det som att hon menar att biblioteket och bibliotekarierna fyller en viktig 
funktion i att få människor att känna sig inkluderade i samhället. Att biblioteket kan 
fungera inkluderande och vara en slags brygga mellan innanförskap och utanförskap 
konstateras också i Stigendals (2008) forskning om biblioteket som mötesplats. 
Återigen blir mötet med bibliotekarien en bekräftelse på individers faktiska 
deltagande i samhället, men biblioteket som socialt rum och mötesplats dit människor 
frivilligt väljer att gå kan också ge upphov till en känsla av delaktighet, det så kallade 
mjuka innanförskapet. Putnam (2006, s. 18) menar att socialt kapital utvecklas genom 
relationer, men att det också handlar om tillit och förtroende mellan människor i ett 
samhälle. I Dalias resonemang om att få människor att känna sig trygga och om 
bibliotekariens uppgift i att skapa relation ligger det nära till hands att se paralleller 
till Putnams tankegångar om hur socialt kapital genereras.  
 
Flera intervjupersoner är inne på att delaktighetsbegreppet är nära sammankopplat 
med demokratibegreppet och att det som medborgare handlar om att bli införstådd i 
hur den demokratiska processen i samhället fungerar. Farzad menar att delaktighet 
utifrån ett biblioteksperspektiv också är något som sker i utbyte mellan 
bibliotekspersonalen och besökarna, men att bibliotekspersonalen även har ett 
uppdrag i att visa på vilka olika möjligheter och alternativ det finns för att vara 
delaktig. För bibliotekets del handlar det om att ge människor redskap för att själva 
söka ny kunskap. Han säger:  
 

Men annars så tänker jag att delaktighet är viktigt för oss, det är inte vi som ska stå och visa 
människor heller. Vi lär oss hela tiden av människor som kommer hit, så delaktighet är ett utbyte, 
ser jag det som. Och de här institutionerna i samhället som bibliotek och så, jag tror att de är 
otroligt viktiga för att visa upp att det här är du van vid att göra, men det finns också det här och 
det här, och här kan du påverka detta. Och så hela demokratibegreppet. Att bli införstådd i hur 
hela den demokratiska processen i samhället fungerar, hur man kan bli delaktig.  

 
Biblioteket som rum kan också ha betydelse för att känna delaktighet och gemenskap 
menar Farzad, men han tror också att det är något som människor kan uppnå via 
digitala forum som sociala medier. Individers behov av kunskap för att kunna vara 
delaktiga i samhället kan härledas till Habermas (2003, ss. 155-168) teori om bildning 
och kunskap som grundförutsättning för det rationella samtalet i den offentliga sfären. 
En offentlig sfär som idag också kan uppstå i det digitala rummet. För att kunna vara 
delaktig i den digitala sfären krävs att människor har tillgång till Internet och i 
synnerhet har kunskap om att använda sig av det som ett kommunikativt och 
informativt redskap. Häri kan biblioteket komma att bistå användare att hitta till 
virtuella platser där möjlighet finns till såväl kunskaps- och informationsöverföring 
som socialt umgänge. På så vis skulle det också kunna vara möjligt att socialt kapital 
i samhället genereras, förutsatt att den digitala delaktigheten leder till ett ökad 
nätverkande mellan människor (jfr Putnam 2006, ss. 22, 181, 357-362).  
 
För intervjupersonerna handlar delaktighet också om att ge människor verktyg att 
kunna ta till sig information och kommunicera via digitala redskap. Beata menar att 
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har man väl kommit över tröskeln, så kommer man ganska snabbt vidare till att hitta 
sina mötesplatser på nätet och till att kunna mejla, läsa tidningar och betala sina 
räkningar. För Beata handlar digital delaktighet om att kunna utföra praktiska saker, 
men lika mycket om att ha möjligheten till att kunna utföra praktiska saker som att 
faktiskt göra det. Hon menar att det är upp till var och en om de väljer att använda sig 
av de digitala möjligheterna, men alla ska kunna välja. Det vill säga ingen ska behöva 
stå utanför som inte vill.  
 
Emma är inne på att det krävs mod för att vara delaktig och liksom Farzad anser hon 
att delaktighet bygger på ett utbyte. För att individer ska kunna känna sig delaktiga 
krävs att man frågar människor vad de själva anser sig behöva för att vara delaktiga. 
Det kan till exempel handla om vad som ska ingå i bibliotekens kurser för att öka den 
digitala delaktigheten där hon anser det vara viktigt att föra en dialog med deltagarna. 
Hon säger: ”Vi frågar mycket, de som har gått kursen, vad är det mer ni behöver? 
Vad vill ni att vi ska ordna?”. Delaktighet för Emma handlar således också om 
möjlighet till medbestämmande och inflytande.  
 
Cleo menar att digital delaktighet handlar om att kunna tillgodogöra sig information 
och använda digitala tjänster på egen hand, men framför allt om att våga. Hon anser 
att den viktigaste uppgiften för bibliotekspersonalen är att ”bygga digitalt 
självförtroende” hos dem som kommer till biblioteket för att få hjälp. Emellertid 
anser hon också att det finns nivåskillnader i delaktighet. Det vill säga om en person 
är begränsad till att enbart kunna skicka och ta emot e-post kan han eller hon antas 
vara delvis delaktig. Hon säger: 
 

Vissa människor lär ju sig bara en sak till exempel, och så kan de bara göra det. Man kanske kan 
hantera sin e-post för man vet precis vad man ska klicka på för att skicka det här mailet. Och då 
använder man ju Internet, men man är ändå begränsad i att man inte vågar göra andra saker. Då är 
man väl delvis delaktig, men inte fullt ut.  

 
För att en person ska anses vara digitalt delaktig menar Cleo att det också ingår att 
kunna värdera information och källor. Inte minst för att råda bot på den osäkerhet och 
rädsla som en del människor känner inför att använda digitala tjänster. Hon ger 
nätbedragare och virus som exempel på farhågor. Det är också en del av den 
osäkerheten och rädslan som får människor att uppsöka biblioteket och be 
bibliotekspersonal om hjälp med digitala tjänster, tror Cleo. Den digitala kompetens 
som Cleo menar är en del av att vara digitalt delaktig är också något som omnämns 
vara viktigt i forskning kring digitalt utanförskap (se t.ex. Findahl 2011; van Dijk & 
Hacker 2003; Ferro, Helbig & Gil-Garcia 2009). Van Dijk och Hacker framhåller 
vikten av att kunna urskilja vad som är relevant information och att kunna använda 
sig av information som betydelsefullt för att stärka ens position i sociala nätverk (van 
Dijk & Hacker 2003, s. 324). Informationskompetens blir därför en viktig beståndsdel 
för människors möjlighet att delta i samhällslivet, vilket på sikt även kan stärka det 
sociala kapitalet, enligt van Dijk & Hacker (2003, s. 324).  
 
Flera bibliotekarier tar också upp att digital delaktighet handlar om att vara delaktig i 
samhället i ett större perspektiv, vilket gör att det kan vara svårt att separera de två 
från varandra. Liknelsen vid att digital delaktighet är som att kunna ett språk 
framhålls också. Aina menar att individer riskerar att hamna i ”dubbelt utanförskap” 
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när det både finns brister i det svenska språket liksom det digitala språket, men också 
att delaktighet kan handla om att förstå sociala koder för att inte känna sig utestängd. 
Det går således återigen att koppla den digitala delaktigheten till förmågan att delta i 
det sociala livet som van Dijk & Hacker (2003, s. 324) skriver om och som Putnam 
(2006, s. 358) menar är en förutsättning för det sociala kapitalet. Också Dalia menar 
att människor som inte förstår det digitala språket riskerar att hamna i utanförskap, 
eftersom det är det språket som används idag. Emellertid är även Dalia inne på att det 
inte handlar om att behöva förstå och kunna allting i den digitala sfären, men det är 
viktigt att känna till hur det fungerar.  
 
Såväl Farzad som Beata och Emma anser att digital delaktighet i stor utsträckning 
handlar om att ge människor en ökad förståelse för deras omvärld och närvärld. Det 
handlar således om att förstå hur digitala tjänster fungerar för att kunna uträtta 
bankärenden, men också att förstå vad de menar på nyheterna när de säger att mer 
information om detta går att läsa på webben. Det framgår i intervjupersonernas 
utsagor att de inte bara ser till de praktiska fördelarna med att vara digitalt delaktig. 
Att få förståelse för sin omvärld och på så sätt kunna stärka sitt kulturella och sociala 
kapital (van Dijk & Hacker 2003, s. 324; jfr Putnam 2006) upplevs också vara viktiga 
aspekter av att bli digitalt delaktig. Genom att deltagarna får en ökad kunskap om 
datorer och Internet, kan bibliotekets verksamhet med digital delaktighet också bidra 
till en ökad förståelse för samtiden. I IFLA:s manifest för digitala bibliotek 
konstateras just att människors möjlighet att tillgodose sig med information om 
omvärlden ger möjlighet till att aktivt kunna delta i utvecklingen av den egna sociala 
miljön (IFLA, 2011). På så sätt kan man se att bibliotekets kurser i digital delaktighet 
ger individer möjlighet att utveckla och påverka den egna sociala miljön i högre 
utsträckning, till exempel genom att lära sig att skicka och ta emot e-post eller ta till 
sig information om evenemang i det lokala samhället. Detta skulle också kunna 
medföra ökade möjligheter till vidgade sociala nätverk, vilket enligt Putnam (2006, s. 
15) påverkar människor möjligheter att tillägna sig generaliserad ömsesidighet och 
social tillit. Ökade möjligheter att ta till sig information om till exempel lokala 
evenemang skulle också kunna leda till ett ökat medborgarengagemang överlag, 
vilket antas ha positiva samhälleliga konsekvenser i form av stärkt socialt kapital 
(Putnam 2006, ss. 244, 304).  
 
Aina tar upp att om man inte kan hantera de sakerna som förväntas av en som 
samhällsmedborgare är det svårt att säga att någon är delaktig i samhället. Och 
eftersom många av de sakerna idag har flyttats ut på nätet behöver man känna till hur 
de används. Hon menar att ett minimum för att anses vara digitalt delaktig bör vara 
att kunna hantera dessa instanser, såsom försäkringskassan eller Internetbanken, utan 
att behöva ta andra till hjälp. Att hamna i ett digitalt utanförskap menar hon går att 
likna vid vår tids ”analfabetism”. Hon säger:  
 

Det ena är det som man kräver, eller blir avkrävd som medborgare, som samhällsindivid. Jag 
tycker att om man inte kan hantera de sakerna, så kan man ju knappast vara delaktig i alla fall. För 
om det förväntas att du ska ha en lägenhet och att du ska sköta det via nätet och deras hemsida, 
och om du inte kan det, så är du egentligen inte en fullvärdig medborgare. Och sedan tycker jag 
väl också att man ska kunna göra saker för att det är roligt och för att man vill, för att det erbjuds 
saker och att man inte heller där egentligen ska behöva stå utanför. Men ett minimum är ju alla de 
här instanserna som försäkringskassan och Internetbanken. Att man inte ska ha det mer obekvämt 
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eller att man måste ta andra till hjälp. Det blir lite som en analfabetism där man är beroende av sin 
son eller vem det kan vara som måste tillkallas.  

 
Även Ferro, Helbig & Gil-Garcia (2009) ser förmågan att kunna använda ny 
informationsteknik som en grundläggande aspekt av medborgarskap i ett samhälle 
som på många sätt präglas av informationsflöden. Likaså är möjligheten att kunna ta 
del av ens medborgerliga rättigheter en betydelsefull demokratiskt aspekt som det 
även ligger i bibliotekets uppgift att verka för.  

6.9 Innebörden av ett digitalt utanförskap 
Nedan redovisas och analyseras vad bibliotekarierna anser att det innebär för 
människor att hamna i digitalt utanförskap och varför det är en demokratifråga för 
biblioteket att arbeta med digital delaktighet.  
 
Ett digitalt utanförskap innebär bland annat att det blir dyrare för vissa människor att 
leva, menar Cleo och Emma. Det digitala utanförskapet kan således få ekonomiska 
konsekvenser. Det kan till exempel handla om att det kostar pengar att betala sina 
räkningar på banken, men också att man missar chanser till jobb för att man inte kan 
gå in på arbetsförmedlingens hemsida. Det lyfts fram att detta fortfarande är saker 
man kan göra fysiskt, men det underlättar om det går att sköta via Internet. Emma 
menar också att många som kommer till biblioteket för att använda datorerna kanske 
inte har råd med uppkoppling i hemmet. Hon ser att många besökare använder 
bibliotekets datorer för att anmäla sig till arbetsförmedlingen och försäkringskassan 
och att bibliotekspersonalen också får mycket frågor kring detta. För att minska 
utanförskap anser hon att det är viktigt att biblioteket kan ge tips kring olika 
gratistjänster på nätet, såsom ordböcker eller hur man laddar ner gratisprogram. Hon 
säger: 
 

Men jag ser att det här är väldigt, väldigt viktigt att vi inte ska få en del av befolkningen som inte 
klarar, ekonomiskt heller, att sköta sina betalningar och sådana saker som börjar bli så otroligt 
dyrt. Och snart har vi inga kontanter i bankerna heller, så då gäller det att man kan betala i alla fall 
hyra och sådant. 
 

Hon tillägger:  
 

Det är många hos oss som jag märker är arbetslösa och som jag märker inte har råd att ha 
uppkoppling hemma. Man måste gå in och anmäla sig på arbetsförmedlingen, man måste anmäla 
sig på försäkringskassan; vi får frågor hela tiden om man kan gå in och registrerar sig, och det kan 
man ju. Och det ökar det behovet, som jag ser det. Plus att vi har många invandrarkvinnor som 
sitter här och vill komma åt språket med de här gratistjänsterna som finns och som vi också har 
sagt att vi ska fortsätta med. […] du kan ladda ner enormt mycket program gratis som är bra och 
då gäller det liksom att lotsa folk in på de här, så det har vi sagt att det ska bli kurs nu till hösten 
hoppas vi. Gå en gratiskurs i hur du jobbar gratis på Internet!  

 
Det framhålls också att digitalt utanförskap är en demokratifråga på så sätt att det är 
lättare att skicka e-post till stadshuset, kanske till och med via en app, om man vill 
göra ett klagomål eller påverka på något annat sätt. Putnam (2006, s. 184) ställer sig 
tveksam till om människors inflytande i realiteten blir större för att det är lättare att 
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exempelvis skicka e-post till makthavare, men i ett samtida perspektiv går det inte 
heller att bortse från att Internet har öppnat upp fler och snabbare kanaler för 
medborgerlig delaktighet och dialog. Kanaler som bibliotekarierna kan bidra till att 
tillgängliggöra och på så sätt också medverka till att människor kan delta i den 
demokratiska processen. Castells (2002, ss. 129-134) hänvisar till exempel till 
forskning som menar att Internetanvändning hänger samman med medborgerligt och 
politiskt engagemang. 
 
Det är naturligtvis svårt att uttala sig om huruvida det faktiska medborgarinflytandet 
blir större med hjälp av Internet, men i en tid då allt fler samhälleliga instanser 
kommunicerar via Internet torde det vara viktigt att samtliga individer kan ta till sig 
den information som delges och i den mån de själva vill också kunna kommunicera 
och föra dialog med olika samhällsrepresentanter. Dessa kommunikativa handlingar 
som kan påverka den politiska handlingen anses vara grunden för en levande 
demokrati (Habermas 2003, ss. 155-168; Månsson 2003, s. 309). B&I-forskare såsom 
Skot-Hansen (2001 ss. 49-52) har också poängterat bibliotekets roll i att vara ett 
öppet rum som möjliggör för den här typen av medborgardialog. Emellertid är det 
inte bara biblioteket som fysiskt rum och mötesplats som är viktigt i sammanhanget, 
utan bibliotekariens roll som vägvisare till nya offentliga sfärer i den digitala världen 
är också den betydelsefull för medborgerligt deltagande. Bibliotekariernas arbete med 
digital delaktighet kan i bästa fall bidra till att vidga deltagarnas offentliga sfärer eller 
sociala rum.  
 
Att hamna utanför den sociala sfären tas också upp av bibliotekarierna som en 
konsekvens av digitalt utanförskap. Den sociala sfären avses här i både ett större och 
mindre perspektiv. Dalia menar att det till exempel kan handla om att inte kunna ta 
emot e-post eller foton från människor i den nära sfären, men också att hamna utanför 
”hela flödet av information” i samhället. Hon förställer sig att människor i ett digitalt 
utanförskap hamnar väldigt mycket utanför en slags samhällelig diskussion eller en 
samhällsgemenskap när de till exempel läser tidningen och inte förstår vad som avses 
med Twitter och liknande. Hon säger: 
 

Jag föreställer mig i alla fall att man hamnar utanför väldigt mycket och att man hamnar utanför 
diskussionen alltså. När man läser tidningen så pratar de om Twitter och man har inte en susning 
om vad det är och man fattar inte vad ska det vara bra för. Då är det ju lätt att man tar ännu mer 
avstånd, för vad ska jag med det till när jag ändå inte begriper det? […] Så dels är det ren 
information, men också känslan av att man inte hänger med. Jag tror det är olika delar. […] de här 
rena funktionsgrejorna som att betala räkningar och anmäla sig till gympan, men också den här 
mer diffusa känslan av att inte riktigt få sammanhang i det som händer omkring en.  

 
Även Beata diskuterar digitalt utanförskap i förhållande till samtalet som sker i den 
offentliga sfären. Hon menar att risken med ett digitalt utanförskap är att enbart en 
viss typ av röster kan göra sig hörda vilket inte ger någon demokratisk bild av hur 
samhället ser ut. Hon säger: 

 
Då kommer ju jättemånga människor hamna utanför i samhället och det är bara några få röster 
som blir hörda, vilket inte ger någon demokratisk bild. Det blir inte demokratiskt, för det är bara 
de som skriker högst som får mest. Man pratar mycket om engagemang och journalister skriver 
mycket utifrån Internet, vad som händer och vad man pratar om där, och då är ju många röster 
som inte blir hörda eftersom de inte syns på nätet. Det är bara en viss typ av röster.  
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Hon tar Twitter som exempel och säger:  
 

Man refererar till det forumet ganska ofta, att där läste vi det här och den här trenden hittar vi där. 
Men det är ju en väldigt liten del som använder Twitter. Det är ju väldigt få röster som blir hörda 
och oftast är det ju de som är välutbildade och har kunskapen och möjligheten att använda det. 

 
Intervjupersonen ser således en risk för att det enbart blir en slags informationselit 
som får möjlighet att göra sin röst hörd, liksom också van Dijk (1999, s. 153-154) 
varnar för. Hansson (2005, ss. 15-16) skriver att för att ny informationsteknologi ska 
verka för samhällelig förändring i en kunskapsbaserad demokrati krävs att alla kan ta 
del av den. Liksom van Dijk och Hacker (2003 s. 324) menar han att det annars kan 
leda till att förstärkta sociala skillnader i samhället. Övergripande går att skönja 
likheterna med Habermas resonemang om vikten av ett jämlikt deltagande i den 
offentliga sfären. Det vill säga en jämlik tillgång till arenor i samhället där människor 
har möjlighet att göra sin röst hörd.  
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7 Reflektioner kring analys och resultat 

I föreliggande kapitel sammanfattar jag och reflekterar kring de analyser som har 
gjorts i förgående kapitel. Stycket tar avstamp i uppsatsens syfte och frågeställningar 
med utgångspunkt i det teoretiska ramverket.  
 
Vilken innebörd kan tillskrivas begreppen delaktighet och digital delaktighet? 
Bilden som framträder av vad det innebär att vara digitalt delaktig är svår att separera 
från uppfattningen om vad det innebär att vara delaktig i samhället i övrigt. Det görs 
ingen tydlig distinktion dem emellan då digital delaktighet upplevs vara en del i en 
större delaktighetskontext som hänger samman med förståelsen för den demokratiska 
processen. Intervjupersonerna upplever att delaktighet handlar om att kunna förstå 
och ta till sig information i samhället samt att ha möjligheten att göra sin röst hörd. 
För bibliotekariernas del handlar det således om att ge människor ökade möjligheter 
till att kunna vara delaktiga i samhället genom att bistå med resurser och kunskap 
som underlättar, men också om att biblioteket som socialt rum och mötesplats har en 
betydelse för medborgardialog. Habermas teori om den offentliga sfären och vikten 
av öppna offentliga rum går att urskilja i intervjupersonernas resonemang om 
biblioteket som plats för deltagande. Att känna sig trygg i att veta hur samhället 
fungerar och veta var man kan vända sig i olika ärenden anses vara centrala 
utgångspunkter i delaktighetsbegreppet.   
 
När begreppet delaktighet får tillägget digital handlar det fortfarande om individens 
möjlighet att kunna påverka och medverka i samhället. I en samtid där allt mer 
information finns tillänglig på Internet upplever intervjupersonerna det som en 
nödvändighet att människor vet hur de kan ta till sig digital information eller använda 
sig av digitala tjänster för att kunna ta till vara på sina demokratiska rättigheter. De 
upplever också att det är bibliotekets uppgift att bistå människor i detta. Det handlar 
fortfarande om kunskap och möjlighet att kunna göra sin röst hörd, men när det gäller 
den digitala aspekten blir det också en fråga om tillgång till redskapen. En tillgång 
som samtliga intervjupersoner anser det vara självklart att biblioteket som en öppen 
och fri mötesplats i samhället ska tillhandahålla.  
 
Det ges däremot inga självklara svar när det gäller mer specifikt vilken kunskap som 
krävs för att vara digitalt delaktig eller i vilken utsträckning kunskapen också måste 
omsättas i praktik. Att klara av att hantera de saker som förväntas av en som 
samhällsmedborgare anses vara en förutsättning för delaktighet. Några av 
intervjupersonerna tvivlar på att det alla gånger räcker med att delta i en av 
bibliotekets nybörjarkurser för att sedan anses vara digitalt delaktig, men att det 
däremot sannolikt innebär att deltagarna får en ökad förståelse för datorer och 
Internet. Att innebörden av digital delaktighet är otydlig kan innebära att det är svårt 
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för biblioteken att svara på om de som deltagit i deras digitala 
delaktighetsverksamheter faktiskt har blivit mer digitalt delaktiga.  
 
Att få människor att känna trygghet. Att få människor att våga. Att visa hur samhället 
fungerar. Trygghet, mod och samhällsförståelse framhålls av bibliotekarierna som 
viktiga pusselbitar i att känna delaktighet i samhället. Det är också pusselbitar som de 
anser att det är bibliotekets uppgift att arbeta med i förhållandet till användarna. 
Dessa torde också vara tre viktiga komponenter i det som bygger upp Putnams teori 
om socialt kapital där tillit och förtroende är betydelsefulla beståndsdelar. I 
intervjupersonernas utsagor framkommer att det ligger mer i bibliotekariens roll än 
enbart den informationsförmedlande eller kunskapsorganiserande. Den sociala 
aspekten av bibliotekarierollen lyfts fram som betydelsefull samt att det ingår i 
bibliotekariens uppdrag att bidra till att utjämna skillnader i samhället. 
Användarperspektivet blir också tydligt i det att förståelsen för användarnas eller 
deltagarnas behov och önskemål är väsentligt för hur verksamheterna utformas. 
Delaktighet är således något som också sker i utbytet mellan bibliotekspersonal och 
användare. Digital kompetens i bemärkelsen att kunna värdera information och källor 
framhålls också som en del i att vara digitalt delaktig. Den digitala kompetensen har 
blivit en viktig beståndsdel i möjligheten att kunna delta i samhällslivet (se t.ex. 
Findahl 2011; van Dijk & Hacker 2003; Ferro, Helbig & Gil-Garcia 2009), vilket 
även kan bidra till ett stärkt socialt kapital.  
 
Hur motiverar folkbibliotekarier sitt arbete med digital delaktighet; vad vill de 
uppnå och bidra till?  
Arbetet med att öka den digitala delaktigheten beskrivs som en självklarhet för 
bibliotekarierna och som en kärnuppgift för biblioteken. Samtidigt bedrivs den i de 
flesta fall i projektform och det går också att utläsa att det finns en del tveksamheter 
kring hur mycket tid arbetet med digitala frågor egentligen ska ta då det mer är en del 
av den dagliga verksamheten. Här blir det också tydligt att intervjupersonerna tycker 
att det är viktigt att lyfta frågan om bibliotekets roll och funktion i sin samtid. 
Bibliotekets demokratiska uppgift omnämns av samtliga som en av de viktigaste, i 
vilken det också ingår att göra människor delaktiga och verka för samhällelig 
inkludering. Emellertid återkommer bibliotekarierna till att det saknas tydliga 
riktlinjer för hur arbetet med digital delaktighet ska bedrivas, men också tid och 
ekonomiska resurser. Det framkommer att det finns ett stort behov och en efterfrågan 
från användarna som biblioteket inte alltid kan svara mot. Digidelkampajen upplevs 
av flera som en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet för digital delaktighet 
och det föreligger hos vissa en oro inför hur arbetet ska fortgå då kampajen tagit slut.  
 
Att ge människor möjlighet att vara digitalt delaktiga genom att tillhandahålla såväl 
kunskap som resurser framställs som en central uppgift för biblioteken. För 
bibliotekarierna handlar det mycket om att ge en ökad förståelse och kunskap kring 
hur de digitala verktygen kan användas. Det finns naturligtvis en förhoppning om att 
människor sedan väljer att använda dessa verktyg, men att i alla fall bistå människor 
med möjligheten att kunna, upplevs som minst lika viktigt. Det folkbildande 
uppdraget, det vill säga att ge människor verktyg till att aktivt kunna delta i 
samhällsutvecklingen, uppges vara en drivkraft till arbetet. Att få människor att våga 
använda ny informationsteknik genom att bygga digitalt självförtroende lyfts fram 
som en förhoppning med verksamheten. 
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Det som också motiverar arbetet är att erbjuda ett gratis okommersiellt rum där 
tekniken och kunskapen finns tillgänglig eftersom en anledning till det digitala 
utanförskapet kan vara att människor saknar de ekonomiska förutsättningarna. För 
intervjupersonerna är det även fortsättningsvis viktigt att biblioteket får behålla sin 
roll som en gratis, okommersiell plats. Intervjupersonernas utsagor om betydelsen av 
ett öppen offentlig arena kan förstås utifrån Habermas teori om den offentliga sfären. 
Ovanstående motiverar arbetet gentemot användarna eller deltagarna, men det finns 
också något som motiverar arbetet med digitala frågor i själva 
biblioteksverksamheten i sig. Detta eftersom biblioteket som institution påverkas av 
omgivande samhällsförändringar. Arbetet med digital delaktighet ligger i 
användarnas intresse, men också i bibliotekets för att bibehålla sin fortsatta aktualitet 
i det omgivande informationssamhället. Intervjupersonerna i studien talar om en ny 
roll för biblioteket och bibliotekarierna, men snarare är det kanske så att det är 
innehållet som uppfyller rollen som har förändrats mer än själva institutionen eller 
professionen.  
 
Folkbibliotekets främsta uppgift har alltid varit att ge stöd till den demokratiska 
utvecklingen genom att främja allmänhetens intresse för läsning och litteratur, men 
också att tillgängliggöra information, upplysning, utbildning, kultur samt databaserad 
information. Några av intervjupersonerna konstaterar att bibliotekets uppgift är att 
visa på möjligheterna och alternativen. Både de ökade möjligheterna som det ger att 
till exempel kunna sköta vissa praktiska ärenden via nätet, men också visa på den 
mångfald av möjligheter som Internet öppnar upp för via exempelvis sociala medier. 
Likaså framhålls bibliotekets sociala uppdrag som en viktig drivkraft i arbetet med 
digital delaktighet. Det vill säga att motverka utanförskap och verka för möjligheten 
att göra sin röst hörd. De sociala drivkrafterna som framhålls kan förstås utifrån 
Putnams teori om den deltagande medborgaren som en grundförutsättning för en 
levande demokrati.  
 
Det framkommer att det finns en vilja och en vision att biblioteket ska var en arena 
som kan stödja och bistå med resurser för en ökad digital inkludering och delaktighet, 
men i de fall där de faktiska resurserna i verksamheten saknas kan det vara svårt att 
bedriva ett långsiktigt och hållbart arbete. Biblioteksplaner och strategier riskerar att 
bli till tomma ord om inte resurserna finns att tillgå. Den digitala kompetensen bland 
bibliotekspersonalen upplevs också som varierande, vilket kan komma att påverka 
vilken hjälp biblioteksbesökare kan få kring digitala frågor.  
 
Hur kan folkbibliotekariers föreställningar om och arbete med digital delaktighet 
förstås utifrån en vidare delaktighetskontext av folkbibliotekens sociala och 
demokratiska uppdrag? 
Bibliotekariernas föreställningar om vad digital delaktighet innebär kretsar mycket 
kring vikten av en ge individer redskap till en ökad samhällsförståelse och på så sätt 
en förstärkt känsla av delaktighet i samhället. Flera av intervjupersonerna resonerar 
kring att biblioteket genom sin verksamhet med digital delaktighet bistår människor i 
att kunna utnyttja offentliga digitala tjänster, men också att en ökad digital delaktighet 
kan få sociala effekter. Genom att lära sig använda ny informationsteknik kan 
människors sociala sfärer även utökas i det digitala rummet. Exempel på detta är att 
kunna e-posta och skicka foton över Internet till vänner och familj som ger människor 
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utökade möjligheter att påverka den egna sociala miljön. Förstärkta nätverk har enligt 
Putnam (2006, s. 356) positiva samhälleliga effekter, i synnerhet när de är 
överbryggande. Det vill säga omfattar kontakter över sociala gränser. Huruvida detta 
är något som lättare görs med hjälp av digitala verktyg är inte föremål för denna 
studie. Däremot framgår det att flera av intervjupersonerna ser det som betydelsefullt 
att bidra till att människor får fler möjligheter att delta i det sociala livet. Något som 
på sikt torde kunna få effekter av ett ökat socialt kapital i form av fler kontaktytor.  
 
Internet kan också öppna upp nya kanaler för delaktighet och påverkansmöjligheter. 
Kommunikativa handlingar som kan påverka den politiska handlingen kan antas 
utgöra grunden i en demokrati. Att bistå människor med lika möjligheter till 
inflytande i den demokratiska processen är därmed en central uppgift för bibliotekets 
verksamhet med digital delaktighet. Genom att ge fler människor verktyg för att 
kunna kommunicera med hjälp av ny informationsteknik kan man också motverka att 
det bara är en viss typ av röster som gör sig hörda i det digitala rummet.  
 
I Habermas teori om den offentliga sfären är bildning grunden för deltagande i den 
demokratiska processen. Det vill säga att en gemensam referensram är basen för ett 
jämlikt samtal (Habermas 2003, ss. 155-168). Det innebär att tillgång till information 
och kunskap är en förutsättning för deltagande i den demokratiska utvecklingen. 
Folkbiblioteket kan ge förutsättningar för detta i såväl det fysiska som det digitala 
rummet. Internets utbredning har också bidragit till en förändrad syn på den offentliga 
sfären. Många människor samtalar i dag med varandra över nätet lika mycket som de 
träffas fysiskt. Det offentliga rummet uppträder till följd av detta både fysiskt och 
virtuellt. Bibliotekets satsningar på digital delaktighet bidrar på så sätt till att skapa 
möjligheter att mötas och föra dialog i både det fysiska och virtuella rummet. 
Biblioteket som plats ger därmed möjligheter till att vara delaktig i det lokala 
samhället och i den digitala världen samtidigt.  
 
Det framkommer också i intervjupersonernas utsagor att kursverksamheten i sig 
medför möjligheter för människor att knyta nya kontakter. Mötena som uppstår i det 
fysiska rummet är ytterligare en social effekt som uppkommer av bibliotekets digitala 
delaktighetsverksamhet. De spontana mötena som sker när människor hjälper 
varandra vid bibliotekets datorer främjar också möten mellan människor som kanske 
inte hade träffats i andra sammanhang. På så sätt kan man se biblioteket som en 
lågintensiv mötesplats som ger möjligheter till ökat överbryggande socialt kapital, 
vilket enligt Putnam (2006) bidrar till en förstärkt demokrati. Det finns också en 
möjlighet att bibliotekets verksamhet kan bidra till att skapa lågintensiva möten i det 
digitala rummet, men om detta är något som faktiskt sker är det svårare att uttala sig 
om.  
 
Att intervjupersonerna fokuserar mycket kring de sociala effekter som digital 
delaktighet kan genera gör att det råder viss diskrepans mellan den syn på kapital som 
uttrycks i den digitala agendan It i människans tjänst och i bibliotekariernas syn på 
densamma. I den digitala agendan sätts det humana kapitalet mer i fokus, det vill säga 
egenskaper som höjer den enskildes produktivitet (Putnam 2006). I agendan uttrycks 
att digital delaktighet spelar en betydelsefull roll för att medborgare ska kunna utöva 
delaktighet och självbestämmande utifrån sina egna förutsättningar. Det konstateras 
också att digital delaktighet gör det lättare för individer att ta till sig information och 
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tillgodogöra sig utbildning och samhällstjänster samt även ökar människors 
anställningsbarhet eller möjlighet att kunna starta och driva företag. De aspekter av en 
ökad känsla av sammanhang och förståelse för sin omvärld och närvärld som 
intervjupersonerna framhåller som en viktig del av att människor blir digitalt 
delaktiga är inte lika synliga i agendan, även om vissa sociala aspekter också 
omnämns. Bibliotekarierna i föreliggande studie tenderar att lägga mer fokus på 
vikten av att inte hamna utanför en slags samhällsgemenskap och möjligheten att göra 
sin röst hörd. I sin syn på bibliotekets verksamhet med digital delaktighet återknyter 
intervjupersonerna också till bibliotekets folkbildande tradition i betydelsen av att 
skapa förutsättningar för individer att kunna förändra och förbättra samhället i 
demokratisk riktning.  
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8 Slutsats 

Min avsikt med den här uppsatsen har varit att bidra till en ökad förståelse för 
bibliotekets sociala och demokratiska uppdrag med utgångspunkt i dess verksamhet 
för en ökad digital delaktighet. Jag har på så sätt velat belysa folkbibliotekets 
samhällshällsbetydelse i en vidare kontext. Slutsatserna som jag drar av min studie är 
att intervjupersonerna menar att begreppet digital delaktighet är avhängigt 
medborgerlig delaktighet i ett större perspektiv. Bibliotekets verksamhet med digital 
delaktighet handlar därmed om att skapa förutsättningar för medborgerligt deltagande 
i stort, vilket knyter an till folkbibliotekets traditionella demokratiska och 
folkbildande uppdrag. Ytterligare en slutsats är att uppdraget med att verka för en 
ökad digital delaktighet också kan ses som en form av lokalt biblioteksarbete eller 
civic librarianship. Verksamheten kan till mångt och mycket sägas utgå från 
bibliotekets sociala uppdrag med att arbeta för ett inkluderande samhälle. Detta bland 
annat i form av att ge människor ökade möjligheter att utföra tjänster och handlingar 
som påverkar den sociala vardagen. 
 
Förmågan att kunna använda ny informations- och kommunikationsteknik kan idag 
anses utgöra en betydande aspekt av medborgarskap i ett samhälle som på många sätt 
präglas av digitala informationsflöden. Bibliotekarierna i studien lyfter fram vikten av 
att agera informationsguide och visa på olika alternativ. De framhåller betydelsen av 
att arbeta för alla människors lika rätt till information och kunskap utifrån en 
demokratisk synvinkel liksom bibliotekets betydelse som socialt rum och mötesplats. 
Biblioteket kan på så sätt vara en plats där man både kan vara delaktig i det lokala 
samhället och i den digitala världen samtidigt. Biblioteket påverkas av det omgivande 
samhällets digitala utveckling, men dess uppdrag förblir detsamma. 
 
Verksamheten med digital delaktighet antas också ha en positiv social effekt i det 
mellanmänskliga mötet som uppstår mellan individer som deltar i kurserna eller som 
kommer till biblioteket för att använda datorerna. Bibliotekets verksamhet med digital 
delaktighet kan på det sättet få sociala effekter på två nivåer: dels genom att 
människor får fler möjligheter att stärka sina sociala nätverk i den digitala sfären, dels 
genom de möten som uppstår på biblioteket när deltagarna träffas. Biblioteket 
möjliggör därmed för lågintensiva möten och överbryggande socialt kapital i såväl 
det fysiska som det virtuella rummet. I och med det digitala rummets utbredning har 
en ny offentlig sfär för kommunikation och delaktighet vuxit fram. Bibliotekarierna 
kan bidra till att hjälpa människor att delta även i det digitala rummet genom att ge 
dem kunskap om hur ny informations- och kommunikationsteknologi fungerar. På så 
sätt står biblioteket för att vara ett socialt rum och en offentlig sfär i sig, samtidigt 
som bibliotekspersonalen också kan visa på nya möjligheter för deltagande i den 
digitala sfären. Jag anser att Putnam och Habermas teorier om betydelsen av 
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medborgerlig delaktighet har bidragit till att ge en ökad förståelse för ämnet utifrån 
ett samhälleligt perspektiv.  
 
Verksamheten med digital delaktighet kan också förmodas leda till nya möjligheter 
att knyta banden med folkbildningsrörelsen. Kampanjen Digidel 2013 har bidragit till 
att verksamheten varit möjlig att genomföra på vissa bibliotek, i flera fall tillsammans 
med studieförbund. Ett samarbete som mestadels har upplevts som positivt. 
Emellertid kan det vara svårt att se långsiktigheten i verksamheter som bedrivs med 
hjälp av externa medel i projektform. För att arbetet med digital delaktighet verkligen 
ska kunna sägas utgöra en lika viktig del som bibliotekets övriga verksamheter krävs 
det långsiktig implementering, men också tydliga riktlinjer om vad biblioteket ska 
bidra med, hur man ska göra det och varför. För att alla ska få samma möjlighet att ta 
del av information och kunskap räcker det inte heller för biblioteken att enbart 
erbjuda datorer med Internetanslutning. Det krävs också personal som är villig och 
har kompetensen att vägleda och visa.  Biblioteken har stora möjligheter att verka för 
ett inkluderande samhälle, men det krävs också en gemensam vilja och kontinuerlig 
diskusson om bibliotekets sociala och demokratiska betydelse i samhället det verkar i. 
Det är min förhoppning att föreliggande uppsats kan bidra till den diskussionen.  
 
Avslutande reflektion 
Det brukar heta att som man frågar får man svar. Frågorna som ställts till 
intervjupersonerna i studien har uppehållit sig kring demokratiska och sociala 
aspekter av verksamheten med digital delaktighet och det är därför naturligt att det 
också har präglat svaren. Det är naturligtvis viktigt att ha detta i åtanke. Samtliga 
intervjupersoner arbetar också aktivt med bibliotekets digitala verksamhet och kan 
därmed antas ha ett specifikt intresse för frågorna. Kanske hade svaren sett 
annorlunda ut om frågorna ställts till bibliotekspersonal som inte arbetar med digital 
delaktighet.  
 
Under uppsatsarbetets gång har jag flera gånger funderat över huruvida bibliotekets 
verksamhet med digital delaktighet faktiskt leder till att fler människor aktivt deltar i 
det digitala rummet. Fokus i föreliggande studie har legat på bibliotekariernas 
drivkrafter med arbetet, vad de hoppas uppnå och bidra till. För att få reda på mer 
kring effekterna av arbetet hade det varit intressant att undersöka hur deltagarna 
själva upplever verksamheten och på vilket sätt de använder sig av sina nya 
kunskaper. Är det i synnerhet i praktiska avseenden eller även sociala? Hur 
deltagarna använder sig av Internet och huruvida användandet har någon påverkan på 
det sociala kapitalet hade varit intressant att undersöka vidare. Ett förslag till vidare 
forskning är såldes att göra en användarstudie utifrån deltagarnas perspektiv av sin 
upplevda digitala delaktighet. 
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Bilaga: Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie och vilka är dina huvudsakliga 
arbetsuppgifter? 
 
Vad innebär delaktighet för dig? 

a) Vad ser du som viktigt att kunna och känna till för att ha möjlighet att vara 
delaktig i samhället? 

 
Vad innebär digital delaktighet för dig? 

a) Vilken typ av kunskap anser du krävs för att vara digitalt delaktig i samhället? 
b) Vilka konsekvenser kan en ökad digital delaktighet få? 

 
Vad innebär ett digitalt utanförskap för dig och vilka konsekvenser ser du av ett 
sådant? 
 
Vilken typ av verksamhet för digital delaktighet bedrivs på ditt bibliotek (målgrupp, 
hur länge, struktur etc.)? 

a) Varför har ni valt att bedriva just den typen av verksamhet? 
b) Vilket är syftet med verksamheten? 
c) Hur kommer verksamheten att utvärderas och följas upp? 
d) Hur har responsen på verksamheten varit? 
e) Finns arbetet med digital delaktighet inskrivet i er biblioteksplan? 
f) Hur ser du på arbetet med den kontinuerliga dagliga digitala verksamheten? 
g) Kan arbetet med digital delaktighet ha sociala effekter/konsekvenser? 

 
 
Anser du att arbetet med digital delaktighet utgör en del av bibliotekets 
kärnverksamhet? 

a) Om ja, varför? 
b) Om nej, varför inte? 

 
Finns det några utmaningar i bibliotekets arbete med digital delaktighet? 

a) Om ja, vilka och varför? 
 
Tror du att bibliotekets verksamhet för en ökad digital delaktighet kommer att 
fortsätta att anordnas på ert bibliotek i framtiden? 

a) Om ja, varför? 
b) Om nej, varför inte 


