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Projektplan för Digitalt först med användaren i fokus 

 

Uppdraget  
Regeringen uppdrar åt Kungliga biblioteket (KB) att under 2018-2020 nationellt samordna och 

finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och 

utvecklingsnoder.  

Satsningen innebär i sin tur att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av 

landets folkbibliotekarier för en digital kunskapshöjning. Uppdraget ska genomföras efter 

inhämtande av synpunkter från Statens medieråd, Myndigheten för tillgängliga medier, Statens 

kulturråd, Sveriges Kommuner och Landsting, landsting och andra berörda aktörer  

Regeringens direktiv utgår från För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi. 

Strategin innehåller fem delmål som ska bidra till en positiv samhällsutveckling.  

D-kompetens D-trygghet D-innovation D-ledning D-infrastruktur  

Nyckelord: hållbar utveckling; starkt ledarskap, jämställdhet, mångfald  

Under rubriken D-kompetens lyfts bibliotekens viktiga roll för att öka den digitala kompetensen hos 

allmänheten.  

Digital kompetens som det är definierat i uppdraget, innebär bl.a. att individer är förtrogna med 

digitala verktyg och tjänster. Digital kompetens omfattar också medie- och informationskunnighet, 

dvs. kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa 

information i olika medier och sammanhang. 

Projektet är planerat för tre år, 2018-2020, men resurser avsätt av regeringen för ett år i taget. För 

uppdragets genomförande har regeringen avsatt 25 miljoner kronor för 2018.  

 

Bibliotekens roll i samhället  
Syftet med uppdraget är att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom att de 

regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier. 

Biblioteken ska, enligt bibliotekslagen (2013:801), verka för det demokratiska samhällets utveckling 

genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Alla ska vara en del av och känna en 

grundtrygghet i den digitala samhällsutvecklingen. Delaktighet i demokratin förutsätter idag 

förmågan att inhämta och värdera kunskap via digitala medier. Medie- och informationskunnighet 

har därför blivit en allt viktigare kompetens för alla samhällsmedborgare oavsett ålder.  



 

 

 Organisation 
Handläggare 
Datum 
Dnr. 

Enheten för nationell bibliotekssamverkan  
Kerstin Olsson 
2018-08-24 
6.6-2018-266 
 

 
 

2 (6) 

 
Kungliga biblioteket Dnr. 6.6-2018-266 

 
 

Folkbiblioteken finns i varje kommun, är offentliga platser med hög trovärdighet. De samarbetar och 

nätverkar med folkbildning, civilsamhället, Digidel m.fl. Regionbiblioteken finns i varje län med 

uppdraget att utveckla biblioteksverksamhet, samarbete och kvalitet. KB som biblioteksmyndighet 

ansvarar för uppföljning av biblioteksplaner, utveckling och samordning av digitala tjänster och 

system inom biblioteksväsendet samt att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Det här digitala 

kompetenslyftet är en del i den strategin. 

 

Roller i genomförandet av projektet 
KB: 

 organisera, leda och följa upp arbetet, arbetsgivare för projektledare, ansvar och 

ordförandeskap för styrgruppen 

 dialog med de regionala biblioteksverksamheterna kring kompetens och 

utbildningsmöjligheter 

 dialog med nationella aktörer: Kulturrådet, MTM, Medierådet, Myndigheten för delaktighet, 

SKL, Digidel, Begripsam, Internetstiftelsen, m.fl. 

 dialog med landets biblioteksutbildningar 

 kommunikation, webb och andra kanaler 

 lärplattform och digitala verktyg med interaktiva lärresurser 

 initiera forskning 

De regionala biblioteksverksamheterna: 

 förankringsarbete 

 nationell samordning av de regionala biblioteksverksamheternas utbildningsinsatser  

 dialog med folkbiblioteken i respektive län och analysera behov av digital kompetens  

 genomföra kompetens- och utvecklingsinsatser  

 delaktighet i uppföljning och förekommande forskning  

Folkbibliotek: 

 förankringsarbete  

 all personal vid folkbiblioteken deltar i självskattningstest av digital kompetens vid projektets 

början och återkommande under projektets gång  

 analysera kompetensbehov  

 planera utbildning med sin personal i dialog med den regionala biblioteksverksamheten  

 genomföra aktiviteter för allmänheten (individuell handledning, kurser etc.) med nära 

anknytning till kompetensutvecklingsinsatser  

 skapa möjligheter för bibliotekspersonal att utveckla kompetens 
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Tidplan  

 

Mobiliseringsfas: januari – augusti 2018:  
Utbildningsbehov och förutsättningar har undersökts under mobiliseringsfasen. 67% av 

folkbibliotekspersonalen har bedömt sina digitala kompetenser i ett självskattningstest, vilket gett 

oss en bra bild av folkbibliotekspersonalens styrkor och utvecklingsbehov.  Arbetsgrupper har 

analyserat testresultatet och gett förslag på lärresurser som projektet behöver. De regionala 

biblioteksverksamheterna har påbörjat ett intensivt förankringsarbete.  

Under mobiliseringsfasen  

 Personal vid region- och folkbibliotek genomför självskattningstestet - 67% av 

folkbibliotekspersonalen har bedömt sina digitala kompetenser i ett självskattningstest, vilket 

gett oss en bra bild av styrkor och utvecklingsbehov. 

 De regionala biblioteksverksamheterna säkerställer att de har rätt kompetens för att vara 

nod för digital kompetens och utveckling – ett nätverk har bildats med representanter från 

alla 20 regionala biblioteksverksamheter. Cirka hälften har projektanställt. 

 Analys av självskattningstest på region- och kommunnivå för att se kompetensbehov. 17 

regionala biblioteksverksamheter har begärt ut data ur självskattningstestet. En mall för 

analys av data finns tillgänglig.  

 Planera utbildningar och utvecklingsarbete utifrån analysen. Enligt den lägesrapport som 

lämnats har eller kommer de flesta regionala biblioteksverksamheter genomföra workshops 

på arbetsplatser utifrån lokal data ur självskattningstestet, vilket leder till analys och lokala 

prioriteringar.  

 Inventera resurser för digitalt lärande och hur en lärplattform ska utformas. Åtta 

arbetsgrupper för olika kompetensområden (Analysera och bearbeta data och information; 

Kommunikation och samarbete, Skapa digitalt innehåll, Säkerhet, Problemlösning, Digitalt 

ledarskap, Tillgänglighet, Tankesmedja) har analyserat kompetensbehov i ett 

biblioteksperspektiv och inventerat befintliga lärresurser. Det finns behov att arbeta mer 

med digital kompetens för målgruppen barn och unga. 

Malmö stadsbibliotek har genomfört en förstudie om funktioner i en lärplattform. Den blev 

klar i juli.    

 

Genomförandefas 2018-2020 
 Förankringsarbete 
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 Lärplattform utvecklas, fylls med lärresurser utifrån kontinuerliga behovsanalyser och 

bemannas av en redaktion med pedagogisk kompetens. Möjlighet till distansutbildning och 

arbetsplatsförlagd utbildning på både individ- och gruppnivå. 

 Nationella och regionala satsningar på ledarskapsspårets olika delar 

 Samarbete med forskning 

 Utbildningar samordnas för biblioteksmedarbetare inom samtliga kompetensområden och 

särskilt för bibliotekens prioriterade grupper 

 Stärka de regionala biblioteksverksamheterna som kompetensnoder i dialog med forskning 

 Innovationsspår 

 Arbeta för att ett permanent digitalt kunskapscenter ska finnas för kontinuerlig 

kompetensutveckling för Sveriges folkbibliotek  

 

Verksamhetsmål 
Sveriges folkbibliotekspersonal har utvecklat sina digitala kompetenser 

År 1: Minst 75% har gjort självskattningstestet  
År 2: 75% är registrerade på lärplattformen och har slutfört minst en lärresurs  
År 3: 75% har utvecklat sina digitala kompetenser 

 

Folkbiblioteken har etablerats som nav för digital kompetens och demokratisk infrastruktur 
År 1: 75% arbetar för att få med digital kompetens- och verksamhetsutveckling i nästa 
biblioteksplan 
År 2: 75% av Sveriges folkbibliotek har en handlingsplan för digital kompetens- och 
verksamhetsutveckling  
År 3: 75% av Sveriges bibliotekschefer har deltagit i ledarskapsutbildning inom Digitalt först 
och därigenom tillskansat sig metoder för att arbeta med sin egna organisations digitala 
mognad  
År 3: Antal bokade handledningstillfällen enligt den nationella biblioteksstatistiken, för vuxna 
såväl som för barn, har ökat.  
 

De regionala biblioteksverksamheterna har stärkts som noder för kompetens och utveckling 
År 1: Den egna regionen har definierat vad regional kompetens- och utvecklingsnod innebär  
År 1: Ett nationellt nätverk för de regionala aktörerna har formerats  
År 2: Handlingsplan för digital verksamhets- och kompetensutveckling har tagits fram på 
regional nivå  
År 3: De regionala biblioteksverksamheterna har arbetat i experiment- och innovationsspår 
utifrån de prioriterade grupperna såväl som existerande regionala nätverk 
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Resursanvändning 
 

Budget för Digitalt först med användaren i Fokus    

 2018 2019 2020 

KB, administration och samordning (KB:s projektledare + 
Regionbibliotekens samordnare) 1 975 000 1 975 000 1 975 000 

Till de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och 
utvecklingsnoder för utbildning av folkbibliotekspersonal) 11 025 000 11 025 000 11 025 000 

Lärresurser inkl plattform, utbildning spets, resor, forskning 
uppföljning  12 000 000 12 000 000 12 000 000 

Varav: Gemensamma digitala lärresurser, inklusive plattform; ta 
fram innehåll; ta emot och bearbeta sådant som redan gjorts) 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Varav: Utbildning i spetskompetens, chefer, utvecklingsledare, 
"piloter/ambassadörer"; ev upphandl av utbildningar 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Varav: Resor, studiebesök, dela kunskap, konferenser 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Varav: Forskning, uppföljning, rapportering 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Summa 25 000 000 25 000 000 25 000 000 

    

11 025 000 har fördelats till de regionala biblioteksverksamheterna för att bygga kompetens och 

genomföra utbildningar för bibliotekspersonal i den egna regionen. 

1 975 000 är avsatt för projektledning, samordning och kommunikation (KB + samordning av de 

regionala biblioteksverksamheterna) 

1 000 000 beviljades Malmö stadsbibliotek till en förstudie av lärplattform 

11 miljoner återstår till utbildningsinsatser, forskning samt lärplattform med redaktion. En redaktion 

bör ha kompetens inom webb, teknik, tillgänglighet, kommunikation och pedagogik.  

Det som inte använts/planerats under respektive rubrik går till de regionala 

biblioteksverksamheterna för extra utbildningsinsatser för folkbibliotekspersonal i slutet av året. 
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Forskning och uppföljning 
Den snabba digitaliseringen i samhället förändrar förutsättningarna för hur vi använder tjänster och 

medier. Ny kunskap behöver utvecklas, spridas och förankras inom biblioteksfältet.  

Prioriterade områden för forskningens olika delar: 

 det digitala ledarskapet 

 bibliotekens digitala mognad 

 professionens digitala kärnkompetens 

Skapa ett forum där de olika forskargrupperna kan möta biblioteksmedarbetare och bidra till 

biblioteksutveckling. 

De regionala biblioteksverksamheternas rapporter sammanställs och redovisas till styrgruppen. 

Projektet redovisas av KB till regeringen den 1 oktober 2018 samt i KB:s ordinarie 

verksamhetsberättelse den 1 mars påföljande år. 


