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DIGITAL KOMPETENS

▪ Hög grad av självbestämmande

▪ Global kunskap

▪ Lättillgänglig kunskap

▪ Nya samarbetsformer

▪ Man utvecklar det man behöver med hjälp av 
varandra (kollaborativ ekonomi)

▪ Förändrat allt. Hur man producerar, konsumerar, 
betalar och lär sig saker.



VÅR MÅLGRUPP 

Medieborgare
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PRODUCENT
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#POPUPENGAGEMANG







#METOO







▪ Transparenskrav

▪ Kunskapstörstande

▪ Informationssökande

▪ Med starka nätverk

▪ Värderingsstyrda

▪ Kollaborativt

▪ Medskapande

















▪ Det görs nyheter om reaktionerna i 
sociala medier

▪ Istället för att göra research och berätta 
om vilka som reagerat på vad och varför

▪ Fast mest av allt borde de inte bry sig 
om den här typen av välregisserade 
reaktioner…





STARKT VARUMÄRKE=

FÖRSTÄRKER











2 § Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling 

genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning.

Bibliotekslagen 2013







POLITIK OCH 

DIGITAL 

OPINIONSBILDNING



















FOLKBILDNINGENS 

ROLL 2018?



HUR HANTERA ALL 

DESINFORMATION & 

PROPAGANDA?





Källkritik:

Endast var tredje vuxen har fått någon 
form av utbildning eller information om 

hur de kan göra för att värdera 
information på internet

Svenskarna och internet 2017





”Through our 'Digital Eagles' programme, we want 
to take customers and non-customers on a journey 

to improve their technology capabilities and feel 
confident to embrace the new digital revolution, so 

they can reap the benefits of being online. 

Whether they're 10 or 110, we don't want to leave 
anyone behind.”

Steven Roberts, strategic transformation director at Barclays, ”Barclays introduces 
digital experts



”The best way to     

learn is to teach”.





VAD ÄR DEMOKRATI?



VAD ÄR MIN RÖST 

VÄRD?



HJÄLP VÄLJARNA 

ATT VÄLJA









90%



Osäkerheten är priset för en demokrati. 
Oförutsägbarheten är inte en svaghet det är en 
styrka. Det är det som gör att vi kan utvecklas. 

Det kommer alltid att finnas en osäkerhet i ett 
öppet samhälle. Vi vet inte hur morgondagen ser 

ut i en demokrati.

Edward Snowden, Internetdagarna 2016

Hela intervjun finns att lyssna på YouTube och transkriberad på Blankspot.se



TACK! 

Följ mig gärna, 

läs bloggen Stakston.se

eller mejla.
Brit Stakston

brit@stakston.se

Mobil: 0733833366

@britstakston
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