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Förord
Framväxten av Internet har gradvis förändrat samhället – först på ytan med många intressanta 
möjligheter – sedan på djupet, med förändringar i produktion och distribution av varor och tjäns
ter, i tillgång till information och en myriad av anpassningar till en ny situation. 

Förändringar i samhället, initierade av tekniska möjligheter, sker ofta ganska långsamt. Bruket av 
Internet har slagit igenom snabbt. Många är med, några är det inte alls. För en tid sedan spelade 
det inte så stor roll – det gamla vanliga fanns kvar. I dag är det gamla ofta borta. Då blir det be
svärligt att inte vara digitalt delaktig. 

Om man inte är digitalt delaktig, eller bra lite så, hur kommer man med? Vem bryr sig? Om det 
handlar den här skriften. Den är en något uppdaterad version av den rapport som presenterades 
vid .SE:s seminarium den 24 mars 2010. Den rapporten har legat ute på .SE:s webb med upp
maningen att intresserade kunde berätta om projekt eller satsningar som inte fanns nämnda. Inga 
sådana kommentarer har kommit in. Det betyder ändå inte att rapporten ger en fullständig bild av 
läget; kanske bara en hygglig approximation. Det finns många spännande projekt. De är inte 
nämnda här – bara den ram inom vilken de har vuxit fram. Till sist är det möjligheten att få till 
stånd en storskalig satsning på digital delaktighet som blir intressant. Då är det de förutsättning
ar som aktörerna på arenan har som är väsentliga. Rapportens syfte är att resonera om dem.

I oktober 2010
Staffan Hagnell
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Sammanfattning
Regeringen har i flera propositioner pekat ut ett IT-samhälle för alla som ett mål. Eftersom IT kommer in i 
alla politikområden har tyngdpunkten förändrats från IT-politik till politik för ett IT-samhälle. Tre hu-
vudfrågor har stått i fokus: tillgänglighet, kunskap och tillit.

Frågor om digital delaktighet har på regeringens uppdrag utretts av bland annat SIKA och Handisam. I 
dessa utredningar har frågor som rör tillgänglighet haft större tyngd än kunskap, även om kunskapsfrågor 
berörts, särskilt av Handisam. De viktiga frågorna om användbarhet som en del av tillgängligheten beto-
nas också.

Direkta åtgärder från det politiska systemet i Sverige har i första hand handlat om fysisk tillgänglighet och 
då främst tillgång till kommunikation (nätkontakt). Det har inte handlat om digital delaktighet, med un-
dantag för statens satsning på folkbildning 2007-2009. Samtidigt har stora insatser gjorts för e-förvaltning 
och e-tjänster, både i privat och i offentlig sektor. Vid sidan av samhällets insatser i skolan är digital kom-
petens främst en fråga för marknaden.

.SE:s arbete inom området digital delaktighet påvisar att det finns ett behov av olika slags insatser för att 
öka de kunskaper som är nödvändiga för digital delaktighet. Eftersom målgrupperna är mångfacetterade, 
visar .SE:s projekt också att det är viktigt att anpassa arbetssättet till respektive målgrupp. 

Det är främst biblioteken som har tagit initiativ för att allmänheten ska lära sig att bli digitalt delaktiga. 
De saknar dock pengar för uppgiften – även om utrustning och kompetens finns. Dessutom kan de bara ge 
en första introduktion. Därefter är det tänkt att marknaden ska ta över utbildningen. Marknaden här är i 
huvudsak olika studieförbund. Bibliotekens insatser i detta avseende kan uppfattas som en del av bibliote-
kens uppdrag – att ge tillgång till information. Då måste det dock uttryckas mer explicit i formuleringen 
av uppgiften och framför allt finnas pengar för att göra jobbet. Biblioteken når stora folkgrupper – faktiskt 
också nya grupper i de projekt där biblioteken ger introduktion till Internet. 

Det finns få kommunala insatser i övrigt som syftar till att ge innevånarna i allmänhet kunskaper för digi-
tal delaktighet, trots att Internet blir allt viktigare för dialogen med invånarna.

Såvitt känt bidrar inga myndigheter till en grundläggande digital kompetens, men de flesta kan hjälpa  
användare som har kommit så långt att de kan tänkas använda en e-tjänst. Det gäller även kommunerna.

De huvudsakliga insatserna för ökad kunskap görs på arbetsplatserna, bland arbetskamraterna och i hem-
men, inom familjen.

Vid sidan av arbetskamrater och anhöriga gör det civila samhällets organisationer det stora jobbet, det är 
de som möter personer som inte är digitalt delaktiga. Aktörerna är många, de gör sällan väsen av sig och 
det är därför också svårt att få en överblick över det som görs. 

Ett undantag är till exempel SeniorNet Sweden, en ideell organisation som startats med det uttalade syftet 
att låta äldre lära äldre om IT. Organisationen har fler än 8 000 medlemmar, arbetar aktivt och framåt-
syftande, bland annat tillsammans med folkbiblioteken i SeniorSurf-dagar för att stimulera till lärande.

Ett annat intressant, om än mer begränsat, projektexempel är Hjälpmedelsinstitutets IT-helpdeskprojekt 
där äldre eller funktionsnedsatta kan få ett anpassat stöd i sin IT-användning – vad ska jag köpa, hur ska 
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jag starta datorn, hur ska jag göra med mera? Samtidigt finns en växande helpdeskmarknad som nog inte 
gillar konkurrens från offentlig sektor. 

Det finns alltså många aktörer, varav de flesta är frivilliga och ”personliga”. Men det finns även en växande 
utbildningsmarknad för digital kompetens där folkbildningens organisationer har en viktig roll. Studie-
förbunden skulle med sin stora bredd ha goda förutsättningar att nå en ansenlig grupp som inte är digitalt 
delaktiga.

En slutsats av den nedan redovisade genomgången är att kunskap för digital delaktighet i Sverige i första 
hand är en fråga för marknaden, inte för politiken. Det har mer blivit en fråga för folkrörelserna än för poli-
tiska program.

Målgrupp
Vilka är inte digitalt delaktiga? 

I .SE:s definition är det dem som inte har haft anledning att lära sig hantera en dator, som inte vill eller 
som enbart använder Internet för e-post eller grundläggande informationssökning. Ofta vet de inte vilken 
glädje de själva kan ha av Internet, många har inte någon egen drivkraft för att lära sig mer.

Målgruppen för insatser för digital delaktighet är de som inte själva lär sig använda Internet, exempelvis av 
ekonomiska skäl, de som saknar tillräcklig insikt om Internets möjligheter och, i vissa fall, de som inte har 
tillgång till Internet. Vissa saknar helt kunskaper, andra kan använda vissa funktioner som till exempel e-
post, men är osäkra på andra möjligheter. Det finns en stor spridning, både i målgruppens socioekonomis-
ka tillhörighet och i kunskapsnivå. Det finns icke-användare i alla samhällsgrupper. Sannolikheten för att 
en person tillhör målgruppen ökar dock med till exempel låg utbildning, lång arbetslöshet och i övrigt 
svag socioekonomisk position i samhället.

Vem når målgrupperna?
Flertalet av de personer som ingår i målgruppen nås inte av offentliga erbjudanden om att lära sig Internet, 
även där sådana erbjudanden finns. Den enskildes sociala miljö är uppenbarligen viktig och den kan vara 
mer eller mindre stödjande. Familj och anhöriga är ofta viktiga inslag i ett sådant stöd. 

Det finns nästan alltid människor i föreningar eller andra organisationer i närheten av målgrupperna som 
vill ta tillvara dessa personers intressen eller ge bistånd av olika slag, i synnerhet när anhörigstödet saknas. 
Kunskap för digital delaktighet är emellertid sällan den första frågan på dagordningen. 

Folkbildningsorganisationerna och biblioteken når många människor som har intresse av att orientera sig  
i samhället. De fackliga organisationerna bedriver viss uppsökande verksamhet i samverkan med folkbild-
ningen. Den svåra delen av målgruppen är personer som av olika skäl står utanför arbete och samhällsge-
menskap, något som i dag troligen förstärks av ett digitalt utanförskap.
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Vilka är aktörer?
Vilka kan bidra till att öka den digitala delaktigheten? I grova drag finns aktörerna i någon av följande 
grupper:

Offentliga aktörer, som regeringen och dess myndigheter, landstingen och kommunerna.

Privata aktörer, som ideella organisationer och ekonomiska föreningar (fackföreningar, studieförbund,  
Seniornet Sweden, bostadsrättsföreningar med flera), företag, anhöriga och vänner.

Regeringens insatser
Regeringens IT-propositioner har på olika sätt berört frågan om digital delaktighet. Titeln på en av propo-
sitionerna var ”Ett informationssamhälle för alla”. Den senaste propositionen på området hette ”Från IT-
politik för samhället till politik för IT-samhället”. Därmed markeras att politiken ska verka för att IT-sam-
hället ska fungera, bland annat genom allas deltagande. 

Regeringen har också gjort insatser för att nå målet, inte minst för äldre och funktionshindrade personer1. 
Regeringen gav Folkbildningsrådet i uppdrag att under 2007-2008 genomföra särskilda insatser i syfte att 
förbättra förutsättningarna för äldre och andra berörda grupper att använda den moderna tekniken och där-
med öka den digitala delaktigheten. Detta gjordes i ett framtidsperspektiv där demokratiska processer i 
stor omfattning sker på nätet. Individens möjlighet att aktivt delta i samhällets utveckling förutsätter för-
måga att inhämta, bearbeta och värdera information som är tillgänglig på nätet och kompetens i att kom-
municera och delta i olika nätgemenskaper.

Organisationer som Almi företagspartner, myndigheter som tidigare NUTEK och nu Tillväxtverket ar-
betar bland annat med ökad digital kompetens hos mindre företag. Regeringen gav tidigare i år KTH i 
uppdrag att utarbeta förslag till handlingsprogram för att stimulera småföretagens IT-användning. Det 
handlar här om småföretagarna som en del av målgruppen när det gäller kunskap för digital delaktighet.

Flertalet myndigheterna arbetar med elektronisk tjänsteutveckling; i en del fall kan en tänkt användare får 
hjälp på Internet att använda tjänsterna, men såvitt bekant tar inga myndigheter initiativ för att få dem 
som inte använder Internet att göra det. Flera myndigheter arbetar aktivt med att utforma sina elektronis-
ka tjänster på ett så användbart sätt som möjligt.

Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan är exempel på myndigheter som har omfattande 
kontakter med allmänheten. På en direkt fråga till dessa myndigheter framkommer att de inte har några 
aktiva initiativ för att inkludera personer som inte är digitalt delaktiga. Det finns inte heller några tydliga 
riktlinjer från regeringen till sakmyndigheterna att de inom den löpande verksamheten ska ta sådana initi-
ativ. Myndigheterna utvecklar dock tjänster baserade på olika tekniska plattformar3 vilket gör det möjligt 
för människor att ha kontakt med tillgänglig teknik.

E-delegationen är regeringens myndighet för genomförande av en effektiv e-förvaltning. I E-delegationens 
betänkande ”Så enkelt som möjligt för så många som möjligt” SOU 2010:62 är e-exkluderade (delegatio-
nens begrepp) nämnda (sid 101) som indirekta mottagare av kommunikation från e-delegationen. I ett  
förvaltningsperspektiv är alltså den gruppen marginell.

 1 Till exempel anslag till PTS och finansiering av Hjälpmedelsinstitutet.
 2 Regeringsbeslut 2010-03-11 N2010/1877/ITP
 3 I e-delegationens enkät till myndigheter om bland annat användningen av sociala medier redovisar många myndigheter att de använ-

der sådana.
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Länsstyrelserna

Länsstyrelsernas ansvar är ganska brett. Digital delaktighet är inte ett uttalat ansvarsområde – möjligen 
skulle frågorna kunna hanteras inom till exempel ansvaret för jämställdhet, medborgarskap eller regional 
utveckling. Länsstyrelserna har haft ansvar för fördelning av det statliga stödet för bredbandsutbyggnad, 
men något motsvarande ansvar föreligger inte för digital delaktighet.

Landstingen
Det är framför allt inom områdena regional utveckling och sjuk- och hälsovård som man kan tänka sig att 
frågor om digital delaktighet uppstår. I samband med att sjukvården alltmer lokaliseras till hemmen, så 
kommer behovet av uppkoppling och sannolikt också grundläggande insikter i IT och Internet att öka.

Kommunernas insatser
Det är möjligt att det finns kommunala projekt4 som syftar till att bidra till att invånarnas kunskaper höjs 
för en ökad digital delaktighet – projekt som bedrivs vid sidan av den reguljära utbildningsverksamheten 
för ungdomar och vuxna, SFI och bibliotekens verksamhet. En indikation på att det inte finns nämnvärt 
många sådana projekt är att de lyser med sin frånvaro vid nationella konferenser och ingen känner till några 
inom SKL. Det har inte gått att finna några hänvisningar till sådana kommunala projekt på SKL:s webb.

Komvux
Komvux ger en lokal handlingsfrihet och ter sig lite olika i kommunerna. På http://www.syoguiden.com/
komvux/ kan man läsa om Komvux och regelverket generellt. Det går kanske att finna många goda exem-
pel på hur kravet på ”digital kompetens” hanteras inom Komvux. Vid en sökning på Google dyker Got-
land upp som enda exempel, vilket antyder att kunskap för digital delaktighet i varje fall inte utgör en 
aktiv rekryteringsfråga för Komvux5.

SFI – Svenska för invandrare.
Skolverket säger bland annat följande om SFI:

Alla kommuner och statliga myndigheter är skyldiga att se till att alla samhällsmedborgare nås av, och kan 
tillgodogöra sig, relevant samhällsinformation. Kommunen ansvarar för att samhällsinformation ges. 
Kom munerna har också ett särskilt ansvar för att se till att samhällsinformation ges till mottagna flykting-
ar. Samhällsinformationen kan ges i kombination med SFI, gärna på elevens modersmål, men ska ske utan-
för de ramar för undervisningstid som gäller för SFI6.

Kommuner som tar emot flyktingar och vissa andra utlänningar har ett särskilt ansvar att genomföra ett 
program för introduktion i samhället i enlighet med en skriftlig introduktionsplan som fastställs efter 
samråd med personen ifråga. Ett samråd ska ske med Arbetsförmedlingen om invandraren är i arbetsför 
ålder. Ett introduktionsprogram för personer som fyllt 16 år ska innehålla svenskundervisning för invand-
rare (SFI) enligt skollagen, praktik i den utsträckning som är möjlig, orientering om svenska samhälls-
förhållanden och svenskt samhällsliv samt information om vardagslivet i en kommun och andra liknande  

 4 Förutom de projekt som .SE bidrar finansiellt till inom Norrtälje och Värmdö kommuner.
 5 http://www.komvux.gotland.se/Kursutbud/Gymnasial_Vuxenutbildning_klassrum/Datoranvaendning/
 6 http://www.skolverket.se/sb/d/389#paragraphAnchor6
 7 http://www.vbu.se/toppmeny/vux/svenskaforinvandrare.4.768837a511b0a7e596f8000147688.html
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förhållanden – se 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande med mera. 

Kravet på samhällsorientering kan till exempel tas upp som i exemplet nedan från Västerbergslagens ut-
bildningscentrum visar7. Datoranvändning ingår som synes. Exemplet tas med då Västerbergslagens ut-
bildningscentrum kom som enda svar vid en sökning på Google (vilket kan bero på dålig sökning, men  
det är inte uppenbart att det finns fler exempel).

”Kurs A-B riktar sig till personer som saknar eller har mycket kort utbildning från hemlandet. 

Här kombineras inlärning av svenska språket med grundläggande läs- och skrivträning. Undervisningen  
i samhällsorientering och datoranvändning ingår också.

Förkunskaper: 0-7 års skolgång.

Kurs B-C och C-D ger grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Delta-
garna får lära sig att förstå och tala vardagssvenska, träna svenskt uttal, läsa olika typer av texter och ut-
trycka sig i skrift. Datoranvändning ingår.

Rekommenderade förkunskaper: Minst 8 års skolgång.”

Det är intressant att konstatera att kraven ändå ställs rätt högt både på komvux och SFI. I båda fallen skulle 
kunskap för digital delaktighet inte bara väl kunna rymmas i uppdraget utan, med hänsyn till uppdraget 
utformning, också utgöra ett viktigt moment i utbildningen. 

Biblioteken
Biblioteken har en särskild roll i samband med den digitala delaktigheten genom att de har en skyldighet 
att göra information tillgänglig. Men den skyldigheten omfattar inte ett krav att göra detta med hjälp av 
modern teknik. Särskilt anpassade tjänster ska erbjudas olika eftersatta grupper. Flertalet bibliotek har pu-
blika datorer som gör det möjligt för allmänheten att använda Internet. Målgruppen som behöver kunskap 
för digital delaktighet kan dock inte använda datorerna och skulle behöva en introduktion. Biblioteken 
skulle kunna vara en lämplig organisation för detta, något som Länsbiblioteket i Östergötland nu prövar. 

Samtliga bibliotek i Östergötlands län arbetar engagerat för att rekrytera befintliga och nya biblioteksbe-
sökare till en introduktion om nyttan med Internet. Biblioteken samverkar med Medborgarskolan. I det 
aktuella fallet har .SE gett ett visst finansiellt bidrag. Ekonomiska bidrag till biblioteken för att till exem-
pel avsätta en person på deltid för att introducera Internet till ickeanvändare skulle enligt flera bedöm-
ningar vara väl använda pengar8. Resursbristen i biblioteken gör det nästan omöjligt för dem att ta på sig 
detta serviceuppdrag som många bibliotekarier tycker ligger i linje med bibliotekens uppdrag. 

Ett mer omfattande projekt i samverkan mellan biblioteken och folkbildningen är IKT-lyftet som startade 
den 1 september 2009 på initiativ av länsbiblioteken och med medel från Statens kulturråd. IKT-lyftet är 
ett tvåårigt nationellt övergripande projekt. Projektägare är Regionbiblioteket i Stockholm. Syftet är att 
utveckla samverkan, resurser och metoder mellan folkbibliotek och folkbildning nationellt, regionalt och 
lokalt för att öka användningen av Internet, e-tjänster och digital information. Nyckelbegrepp är delaktig-
het, individperspektiv och gratis. Målet är minskade digitala klyftor i samhället så att Internet och digital 
information blir vardagsredskap för alla. Ett antal läns-/regionbibliotek är delaktiga redan från start. Stra-
tegin som formar attityd och arbetssätt i IKT-lyftet är att lyfta fram e-utanförskapet som ett gemensamt 
problemområde som kräver gemensamma lösningar från olika samhällssektorer. Arbetssättet är kontakt-
skapande nätverk, information och lobbying gentemot strategiska aktörer som myndigheter, organisatio-

 8 SOU 2002:15 IT och Äldre.
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ner, politiker, samt löpande aktuell och anpassad informationsuppdatering så att alla berörda ska kunna 
haka på kontakter och händelser efter behov. Länsbibliotekens regionala projekt utgör goda exempel och 
ger erfarenheter och brett kontaktnät9.

Helpdesk
Hjälpmedelsinstitutets helpdeskprojekt, en försöksverksamhet där äldre och funktionshindrade kan få 
hjälp med sin dator och uppkoppling, kan nämnas i sammanhanget. Det finansieras av Allmänna arvsfon-
den. Helpdesken är tillgänglig i en handfull kommuner och stadsdelar. 

Kommunala bostadsbolag
De kommunala bostadsbolagen graderar i många fall upp sina bostadsbestånd med infrastruktur för bred-
band. Få insatser har dock gjorts gentemot hyresgästerna för att öka deras kunskaper vad gäller att använda 
infrastrukturen.

Ideella organisationer 
och ekonomiska föreningar
 
Folkbildningen
Studieförbunden och folkhögskolorna når många personer i sina kursverksamheter och kan där hitta natur-
liga kopplingar till digitala möjligheter och väcka intresse som leder till motivation att förkovra sig inom 
det digitala området. Genom folkbildningens olika utbud kan de som känner motstånd inför den digitala 
tekniken blir inspirerade att ta sig vidare själva. Folkbildningen kan erbjuda flera typer av verksamheter 
som särskilt utvecklar färdigheterna. Inom folkbildningen uppfattas det i dag som en utmaning att göra 
digital bildning till ett väsentligt inslag i alla verksamheter.

Till svensk folkbildning räknas huvudsakligen de 147 folkhögskolorna och de 11 bildningsförbunden. De 
skulle kunna utgöra en väsentlig kraft i arbetet med digital delaktighet om de finge möjligheter att ut-
veckla sina handledarresurser. Frågan är närmast på vilket sätt, med vilka perspektiv och med vilken energi 
som folkbildningen bedrivs i detta avseende i dag. De pengar som statsmakterna avsatte för ändamålet gav 
inte en långsiktig, resursuppbyggande effekt. Arbetet med digitalt deltagande ska i allt väsentligt ske 
inom ramen för det stöd som folkbildningsrådet redan förmedlar till folkbildningen.

Folkbildningens insatser inom programmet var av många olika slag, vilket torde avspegla målgruppens 
bredd. Det finns många intressanta exempel och erfarenheter, många av dem presenterades vid Folkbild-
ningsrådets konferens den 28 april 2010.

Pensionärsorganisationer
Det finns fem rikstäckande pensionärsorganisationer. PRO (Pensionärernas Riksorganisation), SPF (Sveri-
ges Pensionärsförbund), SKPF (Svenska Kommunalpensionärernas Förbund), SPRF (Svenska Pensionärers 
Riksförbund) och RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap) som är öppna för alla10. De fem stora organi-
serar cirka 900 000 pensionärer. Därtill finns det lokalt verksamma respektive rikstäckande organisationer 
som riktar sig till vissa grupper, som till exempel döva.

Alla organisationerna har studieverksamhet. Datoranvändning och Internet som tema förekommer flitigt. 
Det är nog rimligt att uppfatta pensionärsorganisationerna sammantaget som en av de stora aktörerna för 
att sprida kunskap för digital delaktighet bland personer som lämnat arbetslivet.

 9 Delrapport från projektet till Statens kulturråd omfattande perioden september 2009 – februari 2010.
 10 www.rpg.org.se/pensionarsorganisationerna_presentation.pdf
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Utbildningsverksamhet betalas genom deltagareavgifter. Deltagarna, det vill säga medlemmarna, får anses 
vara motiverade och de utgör en självklar marknad för aktören. 

SeniorNet Sweden
Detta är i dag en väl utbyggd, i stort sett rikstäckande organisation med drygt 8 000 medlemmar. Inrikt-
ningen är att vara ett nätverk till stöd för åldersgruppen +55 inom området datoranvändning. Organisatio-
nen har mycket aktiv verksamhet inom flera områden i Sverige och rekryterar många ovana äldre till sina 
nätverksträffar och utbildningar. SeniorNet Sweden har i samarbete med folkbiblioteken regelbundet an-
ordnat SeniorSurf, där äldre, ovana Internetanvändare inbjudits till biblioteken för att få kännedom om  
Internets möjligheter under ledning av en av SeniorNet Swedens medlemmar. I huvudsak finansieras verk-
samhet med medlemsavgifter och tillfälliga bidrag.

Invandrarorganisationer
Det finns organisationer för de flesta etniska och religiösa tillhörigheter i Sverige, ofta geografiskt baserade. 
Se till exempel http://www.immi.se/sweden/. Vissa av dessa har studieverksamhet, men den tycks sällan ha 
att göra med datoranvändning eller, mer specifikt, Internetanvändning. Intresset för Internet som möjlig-
het syns öka allt eftersom det blir dyrare att inte använda nätet till sådant som att betala räkningar. 

.SE

.SE har under ett par år haft Internet för alla som ett satsningsområde för särskild finansiering. Syftet är att 
finansiera projekt som leder till att människor som inte är användare av Internet blir det. Satsningsområdet 
heter i dag Digital delaktighet. Projekten ska syfta till ökad användning av Internet i målgruppen. Projek-
ten ska inte, utom möjligen undantagsvis, vara av forsknings- eller utredningskaraktär. 

Arbetet inom .SE ska identifiera eller etablera utförare som kan åstadkomma ökad Internetanvändning 
bland grupper som saknar sådan i dag samt till kunskap om verkningsfulla medel för att uppnå resultat. 
Projekten ska åstadkomma resultat för enskilda individer och utvärderas med den utgångspunkten.

Projekt ska ge lärdomar som har allmänt intresse. Olika projekt bör komplettera varandra för att bidra till 
en helhet; varje projekt ska komplettera denna helhet och bygga vidare på gjorda erfarenheter, men inte 
vara en upprepning. Projekten ska bidra till en erfarenhetsbank som är allmänt tillgänglig. 

Projekten skulle inte ha kommit till stånd utan stödet från .SE. I flera fall har dock aktörerna tillskjutit 
egna medel när projekten visat sig vara möjliga att genomföra och att det blivit uppenbart att resultaten är 
viktiga för den aktuella verksamheten.

Flertalet aktörer skulle ha kunnat finansiera sina insatser för digital delaktighet själva, med god lönsamhet. 
Insatser av det slag som .SE:s satsning syftar till är dock långt ifrån självklara för aktörerna. Att etablera ett 
projekt hos en aktör som inte har frågan på sin ”agenda” förutsätter att det skapas ekonomiska handlings-
möjligheter vid sidan av aktörens normala budget, vilket är vad .SE har gjort. Hävstångseffekten av .SE:s 
insatser har varit avsevärd11.

Ideella organisationer i övrigt
Det finns ett stort antal ideella organisationer med mycket skiftande inriktning och målsättning. Inom 
ramen för .SE:s arbete inom satsningsområdet har det förekommit en hel del kontakter med ideella organi-
sationer som har intresse av att bidra till kunskaper hos den grupp som organisationen intresserat sig för. 
Engagemanget hos de ideella föreningarna är betydande och utgör en mycket viktig del av välfärdens 
grundstruktur. De är ofta lokalt verksamma och känner både individer och de lokala förutsättningarna väl.

 11 För information om projekten, se http://www.iis.se/internet-for-alla/digital-delaktighet/delprojekten
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De fackliga organisationerna är en del av denna struktur. Flertalet av dem har tidigare drivit en omfattande 
studieverksamhet. Vad gäller digital kompetens förtjänar tidigare Metalls dataskola, nu LO:s dataskola att 
nämnas. De fackliga organisationerna var tidigt ute med program för så kallade hem-PC som ett led i en 
kvalificering av medlemmar. Antalet lokala datacirklar och cirklar för Internetkunskap är förhållandevis 
stort. Generellt sett är arbetsplatslärandet troligen av mycket stor betydelse.

Det finns i de flesta län ett antal lokala företagarföreningar. Några av dessa har aktivt arbetat med att stärka 
medlemmarnas intresse för och förmåga att använda IT i allmänhet och Internet i synnerhet. 

Fastighetsägarförbundet har aktivt arbetat med uppkoppling av lägenheter genom hängavtal till allmännyt-
tans avtal med Hyresgästföreningen. Proaktiv verksamhet, bland annat för att bli av med parabolantenner 
på fastigheterna, förekommer också och TV-distribution via nätet är högt prioriterat. Förbundet har argu-
menterat aktivt för digital delaktighet, men är inte en självständig aktör i frågan.

Hyresgästföreningen är motpart till fastighetsägarna. Föreningen torde ha intresse av att driva medlemspro-
jekt inom både äldreområdet och bland invandrade medlemmar så att dessa kan dra nytta av de investe-
ringar i bredband som finns i hyreskontrakten.

Företag
Företagen förekommer i detta sammanhang i flera egenskaper. 

Vissa företag har digital kompetens som affärsidé och ”produkt”. De är en del av den omfattande utbild-
ningsmarknaden. Det är i huvudsak ogörligt att redovisa innehållet i utbudet här och utbildningskataloger 
är allmänt tillgängliga. Ett exempel bör dock nämnas:

SDF (Svenska Dataföreningen) är en rikstäckande organisation med lokala föreningar. SDF har under 
många år varit engagerad i ”den digitala klyftan” och verkat för större samhällsinsatser för allmän kompe-
tenshöjning. SDF har tagit fram datakörkortet som en norm för vad man behöver kunna. Nu har SDF  
utvecklat mer grundläggande utbildningspaket som ska fånga upp dem som saknar de kunskaper som 
SDF menar att alla i samhället bör ha. SDF:s verksamhet drivs huvudsakligen med avgifter från medlem-
mar, bidrag från företag samt intäkter från bland annat utbildningsverksamhet. SDF är i detta avseende 
att uppfatta som ett utbildningsföretag men med ett särskilt engagemang för ”den digitala klyftan”.

Bostadsföretagen har intresse av att deras hyresgäster ska kunna använda de investeringar i bredband som 
blir allt vanligare i bostadsbeståndet – dels som ett extra värde för fastigheten men också för att rationalise-
ra fastighetsförvaltning och fastighetsstyrning. Det finns exempel på hur bostadsföretagen är aktiva i att 
skapa incitament för lärande hos hyresgästerna.

MiCasa är ett exempel. Det är ett av Stockholms stad helägt fastighetsbolag med uppgift att driva äldrebo-
enden och andra särskilda boenden. Bolaget har varit aktivt engagerat i IT-infrastruktur i sina fastigheter 
och lägenheter och har deltagit i ett projekt om Internetanvändning och Internettjänster i Hässelgården i 
Hässelby. Det finns liknande företag i alla kommuner, vilket innebär goda spridningsmöjligheter. Andra 
goda exempel är Gavlegården i Gävle och Hudiksvallsbostäder i Hudiksvall. 
Svenska Bostäder är ett exempel på företag som driver ett aktivt etableringsarbete för bredband (fiber) i  
lägenhetsbeståndet och samtidigt arbetar med flera initiativ för att få med de boende i ett digitalt 
deltagande.
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Företag och förvaltningar med anställd personal är kanske den effektivaste lärmiljön för digital kompetens. 
Mycket talar dock för att många företag kunde vara mer proaktiva i kompetensutvecklingen av anställda 
när det gäller digital kompetens. Effektivitetsförlusterna på grund av bristande digital kompetens är väl 
dokumenterade. 

De stora företagens är i allmänhet proaktiva användare av IT och Internet i den dagliga verksamheten. Det 
gäller dock långt ifrån alla mindre företag. Ovan har nämnts några insatser som riktar sig till främst min-
dre företag (se också not 4). När de mindre företagen blir aktivare Internetanvändare ökar kraven på de an-
ställda samtidigt som deras möjligheter att lära sig på jobbet förbättras. Det är rimligt att vänta sig att 
kraven på digital kompetens på arbetsmarknaden ökar hela tiden som resultat av förändringar i företagens 
produktion och marknadskontakter.

IT-företagen är en arbetsgivarorganisation och intresseförening för IT-företag i Sverige. IT-företagens med-
lemmar torde vara intresserade av att delta i stödjande aktiviteter för kunskap för digital delaktighet, både 
som aktiva på marknaden, som aktiva i kompetensutveckling av den egna personalen och som utvecklare 
av användbara och användarvänliga tjänster.

Finansiering
Vid sidan av reglering och direkt myndighetsutövning är finansiering ett av statsmakternas viktigaste  
instrument för förändring och utveckling. Vid sidan av skolan gör kommunal vuxenutbildning och folk-
bildningen betydande insatser för lärande. Dessa etablerade former för livslångt lärande kan mycket väl 
engageras för digital delaktighet. Den kommunala vuxenutbildningen är emellertid uppbyggd på ett sätt 
som inte lämpar sig för de ganska korta insatser som behövs för att göra människor digitalt delaktiga. 
Även folkbildningen kan ha formatmässiga problem med korta insatser.

Såväl inom EU-systemet som inom regionalpolitiken finns möjligheter till finansiering av lokala kompe-
tensutvecklingsprojekt. Nedan ges några referenser till exempel på program där finansiering av  
digital kompetens skulle kunna vara möjligt om övriga villkor inom programmet kan uppfyllas. För när-
varande finns det till exempel ett rätt omfattande program för kompetensutveckling av dels anställda och 
dels dem som står långt från arbetsmarknaden. 

Det finns många olika källor till finansiering – det är svårt och arbetskrävande att navigera bland myndig-
heter, fonder och stiftelser och detta är inte platsen för ens en ytlig beskrivning. Följade två exempel är inte 
valda för att de på något sätt är viktigast – utan mer som uttryck för att det kan löna sig att leta.

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta 
Socialfonden12 och Integrationsfonden13 i Sverige. Under 2010 har ESF-rådet också fått regeringens upp-
drag att genomföra det Europeiska temaåret14 för bekämpning av fattigdom och social utestängning.

Jordbruksverket15 administrerar ett stort antal bidragssystem. Följande program kan möjligen ha relevans 
för digital delaktighet.

• Utveckla landsbygden tillsammans
• Landsbygdsprojektet/Landsbygdsfonden 
• Leader 

 12 http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/Om-Socialfonden/
 13 http://www.esf.se/sv/vara-program/Integrationsfonden/Om-Integrationsfonden/Programmet/
 14 http://www.esf.se/sv/vara-program/Temaaret-2010/
 15 http://www.jordbruksverket.se
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Organisation för framtida insatser  
– några slutsatser
Det är många aktörer som vill bidra till ett mindre segregerat samhälle med en ökad digital delaktighet. 
Likväl händer det inte så mycket i konkret utbildningsverksamhet. Få organisationer anser att det ligger  
i dess uppdrag och har motsvarande finansiering att göra insatser för att öka den digitala delaktigheten. 

För att åstadkomma ett lärande bland dem som inte är digitalt delaktiga krävs insatser för uppsökande 
verksamhet, handledning, lokaler, hårdvara med mera.

Det finns förvisso ideella insatser; i dag är dessa kanske de mest omfattande om man räknar med anhörig-
stöd, kamratstöd, andra frivilliginsatser med mera. Sådana insatser är viktiga, men samhället kan inte för-
lita sig på dem för att klara de stora grupper som delaktighetsstatistiken pekar på. Det kan också vara så 
att närståendestöd helt enkel saknas i flera av de grupperna. 

.SE:s projekt visar att insatserna behöver utformas för varje särskild målgrupp. De som inte är digitalt del-
aktiga är ofta studieovana, har negativa skolupplevelser och saknar en miljö där digital delaktighet är själv-
klar. Projekten visar att det inte finns en metod som passar alla. För några passar klassrummet, för andra 
studiecirkeln. Många behöver en individuellt anpassad handledning.

Folkbildningen
Folkbildning är lite av en svensk specialgren. Det som utmärker folkbildningen är att kunskaper, färdig-
heter och personlig utveckling står i centrum, inte formalia. Folkbildningsorganisationerna, både folkhög-
skolorna och studieförbunden har utvecklat sin pedagogik efter sina målgrupper. Det innebär att metod-
arsenalen är mycket bred även om studiecirkeln kanske är det viktigaste arbetssättet. Under 2008 deltog 
744 000 personer i studiecirklar. Samtidigt var antalet studiecirkeldeltagare samma år drygt 1 800 000, 
det vill säga att många individer deltog i flera cirklar16. Deltagarna är åldersmässig ganska jämnt fördelade 
med en tyngdpunkt i åldrar över 50 år.

Folkbildningsrådet har tecknat en bild av hur studiecirklar är utformade och vad de väntas leda till för del-
tagarna, en bild som rådet kallar programteorin17: ”Programteorin innefattar i korthet att om studiegrup-
perna är små, samtalen utgår från deltagarnas erfarenheter, dialogen har stort utrymme, gruppen används  
i lärandet, relationen mellan cirkelledare och deltagare är jämlik, samarbetet i gruppen är bra och alla del-
tagare bidrar till arbetet, samt att prov inte förekommer, så leder det till att de kunskaper och färdigheter 
som deltagarna tillägnar sig är användbara i vardagen och att cirklarna leder till personlig utveckling för 
deltagarna där också medborgerliga värden ingår”.

Man kan tycka att folkbildningen i sin helhet är väl lämpad för uppgiften att ta sig an ett ”digitalt lyft” för 
ökad digital delaktighet. Enligt uppgift från länsbildningsförbunden18 omfattar inte mer än sju procent av 
studiecirklarna sådant som rör IT; det är främst så kallade datacirklar. Att Internet skulle kunna ha bety-
delse även i strängt taget alla andra cirklar har inte slagit igenom ännu. Möjligen pekar detta på ett behov 
av insatser för ökade kunskaper hos handledare och studiecirkelledare.
Folkbildningen är själv aktiv i sin rekrytering. Vid sidan av ett offentligt grundstöd19 arbetar folkbild-
ningen på en utbildningsmarknad där de profilerar sig med hänsyn till målgrupp och grundläggande  
värderingar. Statliga bidrag, som det som tidigare nämnts för digital kompetens, administreras av 
Folkbildningsrådet.

 16 Studiecirkeldeltagare 2008, Folkbildningsrådet utvärderar, no 2, 2009.
 17 Ibid.
 18 Seminarium på Lidingö vintern 2010.
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Organisationer vid sidan av folkbildningen
I .SE:s projekt har det visat sig hur viktigt det är med kontakten mellan individer med låg digital delak-
tighet och de organisationer som kan och vill stödja dem i deras kunskapsutveckling. Invandrarföreningar 
är ett exempel, föreningar som stödjer missbrukare eller tidigare kriminella är andra exempel. Schackklub-
bar, lantbrukssällskap, byalag, idrottsföreningar, kanske ungdomsgårdar med mera ingår i ett Förenings-
Sverige som kanske inte är lika aktivt som förr, men som fortfarande har många aktiva noder. Få av dessa 
har omedelbara förutsättningar att verka för digital delaktighet men ger uttryck för både ett behov och  
intresse. Närhet, trovärdighet, tillit och respekt är viktiga faktorer för mobilisering. SeniorNet Sweden –  
bildat efter amerikansk förebild – har drygt 8 000 medlemmar med aktiva lokala föreningar som har ett 
engagemang bland medlemmarna att sprida kunskap om Internet till sina likar.

Offentlig sektor – valda församlingar och myndigheter
I samband med regeringens satsningar på utbyggnad av IT-infrastruktur och e-förvaltning kan det tyckas 
som en angelägen uppgift att också skapa förutsättningar för en ökad användning av bredband och e-tjäns-
ter. Stat, kommuner och landsting förfogar över möjligheter att bidra till ökade kunskaper för att dra nytta 
av gjorda investeringar. Det kan till exempel vara att en hemtjänst lär klienterna att surfa, eller så kan hem-
sjukvården lära patienterna att ha kontakt med distriktssköterskan, hantera uppkoppling för överföring av 
mätdata etcetera. Ett annat exempel skulle kunna vara att coacherna bidrar till att arbetssökande lär sig 
hitta jobb på webben och skicka sina ansökningar via e-post. Detta är bara några små exempel, men visar 
att verksamheterna i sig rymmer lärsituationer där det finns en tydlig pedagogisk situation och en kontakt.

Mer näraliggande för offentlig sektor är att avsätta pengar för särskilda ändamål, som till exempel digital 
delaktighet. Dessa medel fördelas sedan via särskilda organisationer som i sin tur förmedlar dem vidare 
efter ansökningsförfarande.

I sammanhanget bör också EU-medel i strukturfonder och socialfonder nämnas. Där är det de lokala part-
nerskapen som planerar och styr medelsanvändningen. Som namnet säger är partnerskapen en samverkan 
mellan privat och offentlig sektor. Såvitt bekant är socialfondens pengar för kompetensutveckling det som 
ligger närmast för digital delaktighet. IT-projekt förekommer, men det är nog svårt att hitta projekt som 
stödjer kunskapsutveckling för digital delaktighet, oavsett om det gäller personer i arbete eller personer 
som står långt från arbetsmarknaden.

Näringslivet – företag och organisationer
För näringslivet finns många aspekter att väga in – en ökad digital delaktighet ger en större marknad för 
digitala produkter, fler digitalt delaktiga kan öka affärerna för e-handel och banker till lägre transaktions-
kostnader. Näringslivet är beroende av en fungerande och effektiv informationsinfrastruktur som når alla  
i samhället. För näringslivet är det alltid ineffektivt att behöva bygga flera parallella kommunikations- och 
distributionssystem även om det ofta är nödvändigt. Några banker har varit aktiva i insatser liknande digi-
tal delaktighet; ett intressant exempel är Swedbanks prisvinnande engagemang i Litauen. Många personer 
inom det privata näringslivet är också aktiva ”samhällsentreprenörer” , de tar aktiv del i samhällets utveck-
ling både lokalt och ”globalt”.

Näringslivet och dess organisationer är ett vitt begrepp men lokala företagarföreningar, Rotaryklubbar 
med mera visar många gånger ett starkt samhällsengagemang och bidrar ideellt till investeringar som har 
betydelse för lokalsamhället. Här finns ett engagemang som bör uppmärksammas i satsningar på digital 
delaktighet.

Ledning av insatser för ökad digital delaktighet
Vad krävs för en satsning på digital delaktighet? Det enkla svaret är pengar, handledare och organisation.

 19 I storleksordning 3,2 mdr kr 2009.
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Statsmakternas sätt att arbeta med utvecklingsinitiativ är normalt att ge en myndighet i uppdrag genom-
föra en satsning. Ett sådant exempel är när regeringen gav Folkbildningsrådet pengar för att arbeta med 
digital kompetens. Det svenska kunskapslyftet mellan 1997 och 2002 där 150 000 nya årsstudieplatser 
skapades i den kommunala vuxenutbildningen byggde på kommunernas ansvar; satsningen följdes och  
utvärderades av en statlig kommitté. Kommunerna uppmanades att finna nya vägar för att få fram utbild-
ningar, till exempel genom folkbildningen.

I stora satsningar med politisk laddning kan regeringen organisera en nationell styrgrupp eller delegation 
som exempelvis vid satsningen på IT i skolan. Det finska kunskapslyftet för vuxna med låg utbildningsni-
vå, mellan åren 2003 och 2009 (http://www.noste-ohjelma.fi/sve/default.asp), är ett annat exempel på en 
nationell ledningsfunktion. I stora programmatiska satsningarna strävar regeringen ibland efter en bred 
samverkan mellan olika parter i samhället, som inom ITIS och i användningen av EU:s strukturfonder. 
Satsningarna kopplas alltid till pengar – oavsett om det är nya pengar eller omfördelning av befintliga 
medel.

Regeringens fokus ligger ofta på ledningsfunktionen; om den etableras på ett bra sätt är mycket vunnet, då 
finns en förankring hos de samhällsaktörer som behöver lägga sig i selen och det finns en legitimitet i sats-
ningen. Som regel är det dock etablerade kanaler som används. Mycket talar för att nya insatser för digital 
kompetens skulle landa på Folkbildningsrådet.

Genomgången ovan pekar dock på att många av organisationerna som gör ett bra arbete för digital delak-
tighet ligger utanför folkbildningen och dess organisationer. Även om folkbildningen når ett stort antal 
personer så är det rimligt att även andra, både kommuner, landsting och privata organisationer – inte 
minst företag – kan delta.

Den privata sektorns organisationer har pressade budgetar och små möjligheter att göra något som inte är 
planerat utan att skära bort något annat. Marknaden kan tvinga fram förändringar. Få om några organisa-
tioner flyttar av eget intresse sin verksamhet till fält där efterfrågan är svag, även om insatserna är behjär-
tansvärda. Det gäller strängt taget även för folkbildningen. Marknaden för kunskaper för digital delaktig-
het är svag, det ligger i sakens natur. Vore den inte det så skulle bristande digital delaktighet inte vara ett 
problem för individen och samhället. Det innebär att det måste finnas pengar som kan ge möjligheter att 
initiera verksamhet. Även om mycket är ideellt arbete så är det även i detta viktigt att människors direkta 
kostnader kan ersättas.

Nyckelorden för organisation och ledning i detta sammanhang är tydlighet i uppdraget, med central poli-
tisk uppbackning, samverkan mellan aktörer och handlingsförmåga, vilket i allt väsentligt betyder pengar.

En modell för ledning
En nationell satsning på kunskap för digital delaktighet skulle mot bakgrund av det sagda behöva ha ett 
”energicentrum” på nationell nivå, en grupp som kan legitimera och initiera verksamhet på lokal nivå, 
bidra till samordning av resurser där det behövs och bidra till att kunskaper, erfarenheter och metoder 
sprids. På lokal nivå behövs aktörer med legitimitet att hantera samhällets pengar och med en tydlig roll  
i lokalsamhället, gärna också med ett egenintresse av ökad digital delaktighet.

Ett exempel på konkretisering är följande:

1. En nationell styrgrupp: En sådan styrgrupp bör ha deltagande från stat, kommun och landsting, från 
folkbildningen, från partnerskapen för EU:s strukturfonder, från folkrörelserna och från näringslivet 
med flera. 
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2. Mekanismer för fördelning av medel: Den kommunala nivån har organisation och ett egenintresse av en 
ökad digital delaktighet hos medborgarna. .SE:s projekt innehåller exempel på hur kommunala in-
satser på ett utmärkt sätt bidrar till kompetensökning. Det vore idealiskt om kommunerna fick för-
foga över medel för att stimulera såväl folkbildning som alternativa organisationer till insatser för 
digital delaktighet. För sådana insatser bör kommunerna upprätta kommunala styrgrupper i sam-
verkan med den nationella styrgruppen.

Avslutning
Sverige har tidigt dragit stor nytta av informationstekniken både vad gäller offentlig och privat sektor. Det 
har lagt grunden till en bred IT-kompetens i det svenska samhället. Samhället har också gjort kompetens-
stödjande insatser. De första satsningarna på IT i skolan gjordes redan i slutet av 70-talet20. Integritetsfrå-
gorna kom tidigt på tapeten, så även frågorna om den demokratiska hanteringen av den nya teknologin i 
samhället21. Ett inslag i detta var ett stort folkbildningsprogram om Datatekniken under 1980-talet. 

En grupp svenska forskare och entreprenörer var också tidigt delaktiga i utvecklingen av Internet, vilket 
har fått betydelse för den svenska resursuppbyggnaden inom Internet. Användningen av Internet i befolk-
ningen har under många år varit mer spridd i Sverige än i andra länder.

I samhällsdebatten kan man lätt få ett intryck av att alla svenskar är uppkopplade. Mot denna bakgrund 
väcker också WII:s rapport om att mer än två miljoner invånare i Sverige inte använder Internet bestört-
ning. Kanske är det så att samhällsplaneringen i dag utgår från att alla är uppkopplade. Vilka konsekvenser 
har det för dem som inte är det?

I början av 2000-talet ställde sig den fjärde IT-kommissionen den frågan. Rapporten22 pekade dels på att 
den faktiska användningen av Internet var överskattad när den endast utgick från tillgången till nätet och 
dels på att många föredrog traditionella kanaler för mediekonsumtion och samhällskontakter – det fanns 
också väl utbyggda parallella kanaler. Det är möjligen delvis sant fortfarande, men ganska mycket har hänt 
sedan dess. Ibland har det formulerats som att samhället flyttat in på Internet. Innebörden är att Internet 
blivit en prioriterad kanal och myndigheter och företag försöker styra våra kontakter till Internet. Sättet 
att göra det är inte bara genom en bättre tillgänglighet i tid och rum utan alltmer även med ekonomiska 
incitament – traditionella kanaler blir tidsmässigt mindre tillgängliga och får bära sina större kostnader 
genom avgifter.

De som står utanför Internet är uppenbarligen många, men deras röst är svag. Som konsumenter har de 
ingen makt i kraft av sin betydelse ekonomiskt och socialt. Deras välfärd påverkas dock i betydande grad 
och sannolikt alltmer när tiden går. När digital delaktighet nu blir en viktig del av samhällets demokrati-
process, då är de inte med.

Insatser för att öka kunskaperna för digital delaktighet, som inom de projekt som .SE tagit initiativ till, 
visar sig ha förbluffande psykologiska, sociala och ekonomiska effekter för deltagarna. En bredare insats 
syns väl motiverad.

Den redovisning av insatser som görs i denna skrift är säkerligen långt ifrån uttömmande. Redovisningen 
tar sikte på huvuddragen i dagens situation, men det bör noteras att bristen på information om insatser är 
anmärkningsvärd. Det är inte otänkbart, kanske rent av sannolikt, att denna brist beror på att ganska lite 
görs. 

 20 DIS och PRODIS.
 21 Regeringens Datadelegation (början av 80-talet) hade bland annat till uppgift att föreslå åtgärder för en demokratisk styrning och 

kontroll av användningen av datatekniken i samhället.
 22 IT-kommissionens rapport 1/2002  Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen. Håkan Selg. Se 

http://www.itkommissionen.se
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En katalog med lärande exempel torde vara intressant för att bygga upp erfarenheter om bra sätt att jobba 
med frågorna lokalt. En from förhoppning från .SE är att inte minst denna skrift ska stimulera dem som 
har intressanta erfarenheter om kunskapshöjande insatser för digital delaktighet att bidra med dessa till en 
kunskapsbank.

En sådan kunskapsbank skulle vara bra att ha i en nationell satsning på digital delaktighet. Det är en för-
hoppning att de insatser som bland annat görs av .SE, biblioteken och folkbildningen kan ligga till grund 
för ett nationellt kunskapslyft för digital delaktighet.



Insatser för digital delaktighet
– Vem gör vad?

Christer Marking
.SE:s konferens den 25 oktober 2010

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för 
en positiv utveckling av Internet i Sverige. .SE ansvarar för Internets svenska toppdomän .se med 
registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamns
registret. Överskottet från registrering av domännamn finansierar initiativ som främjar Internet
utvecklingen i Sverige, genom både egen verksamhet och finansiering av fristående projekt.


