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Digidelnätverkets centrala samordnings- och kampanjorganisation – en unik 
kunskapsnod 

Bilaga till projektrapport 2019 med exempel på aktiviteter där samordnare agerat eller konsulterats i 
egenskap av nationell kunskapsnod för digital delaktighet. 

 

Koordinator (Sverige) av europeiska kampanjen ALL DIGITAL Week 25–31 mars 

Under veckan arrangerades den 510 aktiviteter på 148 platser runt om i landet och till dessa kom 
totalt 9000 besökare. 

Förslag inför 
nästa år 

Knyta veckan starkare till den europeiska kampanjen för ökad internationell 
samverkan. 

 

Koordinator och huvudansvarig för eMedborgarveckan 7–13 oktober 

Under veckan arrangerades det 370 aktiviteter på 119 platser runt om i landet och till dessa kom 
totalt 8 000 besökare. Webbsändningarna har hittills strax över 1 000 visningar. 

Förslag inför 
nästa år 

Använda rapporten från 2019 med många bra exempel på arrangemang i 
förberedelsearbetet.  

 

Monter på Offentliga rummet 10–12 juni 

Informationsmonter om både DigidelCenter och eMedborgarveckan 2019 tillsammans med 
socialförvaltningen och DigidelCenter i Rättvik 

Förslag inför 
nästa år 

Temat för Offentliga rummet 2020 är ”Hållbarhet i en digital tid” och 
Digidelnätverket kommer att föreslå ett eget seminarium  

 

Medarrangör till spår under Internetdagarna 25–26 november 

Tillsammans med Internetstiftelsen (Internetkunskap) och KB (Digitalt först – med användaren i 
fokus) arrangerades heldagsspår ”Är du digital än, lille vän”. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtDs7N_g_eiYHSYRRU9WOun2Qa9ScbKjw 

Förslag inför 
nästa år 

Fokus på hur teknik och digitalisering skapar nya förutsättningar för delaktighet, 
tex Stefan Johanssons forskning kring personer i hemlöshet och med 
funktionsnedsättningar. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtDs7N_g_eiYHSYRRU9WOun2Qa9ScbKjw


 

Dnr N2017/07345/D  2 (4) 

Föreläsningar, intervjuer och paneler 

• Intervjuad av utredare på Jönköpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen angående 

Bibliotekspersonalens service & hänvisningsguide 

• Intervjuad av Stelacon som på uppdrag av PTS genomförde undersökning angående 

informationsbehovet hos aktörer som hjälper olika målgrupper med 

information/utbildning som rör betaltjänster  

• Intervjuad av Geelmuyden Kiese till publikationen Tekniktrubbel på uppdrag av Elgiganten  

• Intervjuad av doktorand Sofia Alexopoulou, Örebro universitet 

• Deltagare i rådslag med workshop (statens medieråd) angående förstärkt samverkan för 

ökad medie- och informationskunnighet 

• Medarrangör och paneldeltagare vid Studieförbundets Bildas seminarium Kan digitala 

verktyg minska den ofrivilliga ensamheten hos seniorer? (Almedalen) 

• Paneldeltagare i samtalet Kompetenser och kunnigheter i ett digitaliserat samhälle som 

arrangerades av Digitalt först med användaren i fokus (KB) och Länsbibliotek Gotland 

(Almedalen) 

• Deltagare i Digitaliseringsrådets och Telias arrangemang Delaktighet i en digital tid 

(Almedalen) 

• Tillsammans med Digitaliseringsrådet arrangerades kunskapspanelen Insatser för allas 

delaktighet i en digital tid – en förhandspresentation av temaskriften 

• Invigningstal när DigidelCenter Vingåker öppnade 

• Föreläsning (tillsammans med Digitaliseringsrådet) på PTS processledarträff 

Grundläggande betaltjänster med Länsstyrelserna 

• Föreläsning (tillsammans med Digitaliseringsrådet) på Tillväxtverkets och PTS 

gemensamma träff för bredbandskoordinatörer och regionala digitala koordinatörer 

• Föreläsning på MTM:s studiedag med fokus digital delaktighet för alla som arbetar 

läsfrämjande med vuxna med intellektuell, kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning 

• Föreläsning (över webben) på nätverksträff med fokus på det digitala utanförskapet 

arrangerad av Region Kronoberg  

• Intervjuad av Ramboll (på uppdrag av Statskontoret) för att utvärdera resultatet och 

effekterna av Digitaliseringsrådets uppdrag samt genomföra en kartläggning av befintliga 

strukturer för uppföljning, analys och genomförande av digitaliseringspolitiken 

• Arrangemang av Data detox bar samt Teknikjakten hos Region Norrbotten under 

Digital@Idag Tillsammans med Luleå Stadsbibliotek (DigidelCenter) 
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Urval av möten där motpart efterfrågat kunskap från Digidelnätverket 

Möten med: 

• Huvudsekreterare vid kommittén Det demokratiska samtalet 

• Konceptutvecklare på UR inför produktionen ”Seniorsurfarna” 

• Digital Expert på organisationen Sveriges Konsumenter 

• Head of Public Policy for the Nordics & Israel, Twitter 

• Samordnare (Fores) för Digital skills and jobs coalition 

• Nyckelpersoner för Digital@Idag hos Forum för samverkan  

• Per telefon med planeringsledare på Göteborgsregionens kommunförbund 

• Per telefon med processledare innovation på AllAgeHub Chalmers som utvecklar ett 

digitalt hjälpmedel för digital delaktighet 

• Per telefon, konsultationer med nyckelpersoner för uppstart av nya DigidelCenter i 

Gullspång, Hultsfred, Karlskrona, Kinda, Mariestad, Norrtälje, Nyköping, Älmhult och 

Älvdalen 

 

Årets publikationer, metodutveckling och materialuppdateringar 

Temaskrift Delaktighet i en digital tid 
https://digidel.se/wp-content/uploads/2019/09/Delaktighet-i-en-digital-tid.pdf 

Rapport eMedborgarveckan 2019 
https://digidel.se/wp-content/uploads/2019/12/rapport_emedborgarveckan_2019.pdf 

Guide för digital inkludering – ett studiecirkelupplägg (tillsammans med Bilda) 
https://site-media.bilda-cdn.nu/wp-
content/uploads/2019/12/03111331/ledarguide_digitaljakten_studiecirkel.pdf 

Teknikjakten – platsoberoende (vidareutveckling av Teknikjakten, Umeå) 
https://www.digidel.se/teknikjakten/ 

Teknikjakten – Luleå (vidareutveckling av Teknikjakten, Umeå) 
https://www.digidel.se/teknikjakten/lulea/ 

Digital ordlista, uppdaterad från ”Introduktion till internet för äldre” Internetstiftelsens Internetguide 
nr 44 av Gunilla Brattberg, 2017 
https://digidel.se/wp-content/uploads/2019/12/digital-ordlista.pdf 

Data Detox Kit, uppdaterad version av andra utgåvan på svenska som ursprungligen översattes av 
Stockholms stadsbibliotek, 2018 
https://digidel.se/data-detox-kit/ 

 

 

https://digidel.se/wp-content/uploads/2019/09/Delaktighet-i-en-digital-tid.pdf
https://digidel.se/wp-content/uploads/2019/12/rapport_emedborgarveckan_2019.pdf
https://site-media.bilda-cdn.nu/wp-content/uploads/2019/12/03111331/ledarguide_digitaljakten_studiecirkel.pdf
https://site-media.bilda-cdn.nu/wp-content/uploads/2019/12/03111331/ledarguide_digitaljakten_studiecirkel.pdf
https://www.digidel.se/teknikjakten/
https://www.digidel.se/teknikjakten/lulea/
https://digidel.se/wp-content/uploads/2019/12/digital-ordlista.pdf
https://digidel.se/data-detox-kit/


 

Dnr N2017/07345/D  4 (4) 

Lista över DigidelCenter december 2019 

DigidelCenter projektstöd Internetstiftelsen 2018–2020 (15 stycken) 
Båstad, Gällivare, Götene, Hylte, Jokkmokk, Kramfors, Krokom, Luleå, Mönsterås, Norrköping, 
Rättvik, Säter, Sävsjö, Torsby och Vingåker. 

DigidelCenter startade 2016–2017 (tre stycken) 
Helsingborg, Motala och Sundsvall 

DigidelCenter egna initiativ med uppstart under 2020 (11 stycken) 
Borås, Gullspång, Hultsfred, Karlskrona, Kinda, Mariestad, Norrtälje, Nyköping, Rinkeby, Älmhult 
och Älvdalen 

 


