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• Vårt syfte är att främja samarbete, verksamhets- och 
kvalitetsutveckling för folkbiblioteken i Östergötland. 

• En resurs för folkbiblioteken
• Främja erfarenhetsutbyte
• Kompetenshöjande insatser
• Götabiblioteken 

Regionbibliotek Östergötland
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• Folkbiblioteken i Östergötland och Tranås
• 45 bibliotek och 3 bokbussar
• Ett gemensamt biblioteksdatasystem, digitala 

bibliotekstjänster, bibliotekskort, webbsida och 
verksamhetsutveckling.

• Nätverk 
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Digitalt först 
Med användaren i fokus
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Nationellt projekt och uppdrag från 
regeringen att kompetensutveckla 
bibliotekspersonal i digital kompetens så 
invånarna blir mer digitalt kompetenta
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• Digiteket - din guide i den digitala djungeln
– En lärplattform
– Självskattningstest enligt Digcomp 2.0 

• Information & Analys
• Digitalt samarbete
• Skapa innehåll
• Säkerhet
• Problemlösning 
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Kurser och artiklar



Att ställa om till digitala 
möten och evenemang
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• Inställt pga corona så då får man tänka i nya banor 
• RE:DI
• Skolbibliotekskonferens 
• Studiedagar – irl eller online

• Digitala konferenser
– Vad missar man vid en digital konferens? 
– Hur kan man överbrygga det man missar av småprat och 

nätverkande? 



Pandemin och folkbiblioteken
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• KB har noterat 113 kommuner med meröppet bibliotek. 
• Take away-kassar eller bokkassar erbjuds i cirka 50 procent 

av landets kommuner. 
• Cirka 25 procent av kommunerna har ökat antalet e-

bokslån per person och vecka. 
• Drygt 30 procent har ökat budgeten för 

filmstreamingtjänster som Cineasterna, Viddla med flera.



Pandemin och Götabiblioteken 
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• Mer fokus på digitala tjänster
– Utökat budget för e-lån och e-film
– Tipsar om källkritik på www.gotabiblioteken.se

• Digitala evenemang – sagostunder, teater, guidad 
utställning, boksoffa med mer.

• Take away och Boken kommer hem till dig 

http://www.gotabiblioteken.se/


E-tjänster på Götabiblioteken 
en jämförelse mars 2019 och mars 2020
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• E-böcker 
• 2019 – lån 3384
• 2020 – lån 3991

• E-ljudböcker 
• 2019 – lån 2230
• 2020 – lån 3262



E-tjänster på Götabiblioteken 
en jämförelse mars 2019 och mars 2020
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• E-Film från Cineasterna
• 2019 – lån 1667
• 2020 – lån 2143



En digital resa
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• Biblioteken har tagit ett jättekliv i sin digitala resa
• Man ser möjligheterna med den digitala världen



En digital resa - utmaningar

13

• Hur ska man förvalta dessa kliv så man inte kliver 
tillbaka i gamla spår när världen blir lite mer ”normal”?

• Hur kan man jobba så att fler blir digitalt inkluderade 
och kan ta del av alla de fördelar som finns digitalt? 

• Även bland medarbetarna
• Hur når vi de som inte är digitalt delaktiga?

– Kommer de halka efter ännu mer?  



Tack för att ni lyssnat!
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Kontaktuppgifter: 
Linda Sävhammar
Utvecklingsledare bibliotek, digital kompetens och skolbibliotek
linda.savhammar@regionostergotland.se
072-5004799

mailto:linda.savhammar@regionostergotland.se
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