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Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. 
Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa 
åsikter samt söka, ta emot och sprida information och 
idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av 
gränser.

Artikel 19 



Bibliotekslagen
§2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt 
kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för 
alla.

§7 Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. 
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik
kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.











Digitalisering



SKL (2014), E-tjänster och appar – hur är läget i kommunerna?





Digital kompetens och folkbibliotek

Vi måste skilja på digitalisering av biblioteken och bibliotekens 
folkbildande roll i digitaliseringen av samhället.



Vad menar vi med digital kompetens?

Alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha 
förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina 
förutsättningar. 

Digital kompetens handlar dels om tekniska färdigheter som att 
använda digitala verktyg och tjänster, dels om medie- och 
informationskunnighet, som omfattar de kunskaper och förmågor som 
krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i 
olika medier och sammanhang.

För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi (2018)



https://www.hbl.fi/artikel/livet-har-blivit-battre-livet-har-blivit-gladare-2/

https://www.hbl.fi/artikel/livet-har-blivit-battre-livet-har-blivit-gladare-2/




Pågår 2018-2020. Syftar till att fortbilda landets folkbibliotekspersonal 
så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft. Alla ska 
vara en del av och känna en grundtrygghet i den digitala 
samhällsutvecklingen. 



Självskattningstest kring 
digitala kompetenser för
bibliotekspersonal

https://www.regionuppsala.se/digikomp

https://www.regionuppsala.se/digikomp


1.1 Söka och filtrera data, 
information och digitalt innehåll

111 ... Använda sökmotorer för att hitta en viss 
typ av information - exempelvis bilder, video eller 
kartor

2.1 Interagera med andra genom 
digital teknik

211 ... hitta relevanta forum/grupper på Internet 

för ett specifikt intresseområde

Självskattningstestet har strukturerats utifrån EU:s ramverk för digital 
kompetens, Digcomp 2.0

Varje påstående i testet har konstruerats för att konkretisera dessa 
kompetenser utifrån en bibliotekskontext. 



Västra Götaland 181212, 472 pers





Digitala frågor

Efter förlaga av Linda Mannila

http://www.nordill2018.se/wp-content/uploads/2017/11/Mannila-The-digitalisation-affects-everything-what-does-that-mean-for-us.pdf
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