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Agenda 

08:30-09:00       Frivillig Anslutningstest, prov att allt fungerar, med “småsnack”

09:00-09:20      Start möte-Projektläget Arne

● Presentation av våra nya medarbetare

09:20- Presentation pågående piloter (ca 10 min var). 

● Digital Tidning Mari

● Bokbuss Marina

● Digitala lås butik  Erik/Barbara

● Paketbox Sandra/Erik

● Mötesplats/skärm Barbara

● Predictive movement (Nationell ombudsplattform) Johanna/Therese S Arjeplog

● “Corona intervjuer” digitalt användande innan, under och efter. Johanna, Mari

10:40 Metoder för piloter och utvärdering, Anna/Johanna (15 min)   

Artikeln Digital participation for citizens – a complicated endeavor Mari (10 min)

Debattartikel Roine/Mari

11:10-11:40       Regional ServicePlan Roger Y

Övriga frågor

12:00 Slut
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Nuläge

• Startat 1 Mars 2019, pågår 3 år?

– Covid19?

– Fler piloter?

• Mål:

– Prov och utvärdering digitala lösningar 

– Samverkan

– Andra projekt

– Utbyte av idéer lokalt och internationellt

• Piloter startade

• Metod för utvärdering framtagen

• Ökad närvaro-lokala ambassadörer
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Pilot: Digital tidning

Genomfört i en by

7 abonnenter tog erbjudandet

Intervjuer planerade (7+7)

Hur de upplevt digital tidning

Vad de tänker om digitaliseringen… 

… och att leva på landsbygd



A Digital Society for All - A Complicated 

Endeavor 

Våra utgångspunkter:

❖ Främsta målgrupp för digitaliseringen är företag/organisationer, men den brer 

ut sig - människor blir utan val

❖ Lite forskning utifrån etiska och kritiska aspekter, eller med klart uttalade 

användarperspektiv, och då främst det digitala gapet och faktorer som bidrar till 

det.

❖ Svensk policy - ett digitalt samhälle för alla: digital förmåga, digital säkerhet, 

digitalt ledarskap och digital infrastruktur + den digitala transformationen ska 

vara marknadsdriven

Vårt intention: 

❖ Synliggöra och utmana synen på digital transformation i landsbygd samt hur vi 

kan stärka individer att fullt ut delta i det digitala samhället

Bygger på: 

❖ workshops Digidel-konferens (del 1: hur bli en aktiv medborgare i det digitala 

samhället? Del 2: hur kan vi stödja detta?) 

❖ + en intervju med biblioteksanställd



A Digital Society for All - A Complicated 

Endeavor, forts.

För att (kunna) vara en aktiv deltagare i det digitala samhället: 

❖ digital kompetens är viktigt 

❖ behov av att tydliggöra vad som utgör basal kunskap i IT

❖ utbildning/kunskap behövs - bland medborgare och bland företag

❖ IT kan svara upp mot behov av sociala kontakter - och information!

❖ transporter en nyckelfråga

❖ människor vill uppnå självständighet

Samarbete behövs:

❖ kommuner bör initiera samarbeten

❖ kommuner bör undersöka och kartlägga användarbehov

❖ organisationer/företag kan stötta biblioteken

❖ ansvarsfrågan är central



A Digital Society for All - A Complicated 

Endeavor, forts.

Slutsatser: 

❖ samarbete! Civilsamhälle, stat, region, kommun och privat sektor

❖ erbjuda digitala verktyg och ta ansvar

❖ erbjuda utbildning

❖ medborgarna är en heterogen grupp - det måste tas hänsyn till när policies 

skapas

Idéer:

❖ digitalt kompetent personal bör koordinera

❖ mötesplatser bör skapas

❖ introducera servicekontor och IT-bussar i samarbete med biblioteken

❖ stöd till icke vinstdrivande organisationer som kan bidra

❖ gränsen mellan offentlig och privat sektor måste upplösas

Även om en väljer att leva i landsbygd ska en ha samma möjligheter som de i 

städer!


