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E-legitimationskontroller på folkbibliotek?

• Neutral plats
• Tillgängligt för alla
• Biblioteken arbetar för ökad digital 

delaktighet
• E-leg är inträdesbiljetten till den 

digitala världen
• Ge biblioteken ett stärkt 

samhällsuppdrag
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Ny bibliotekslag 2014

• Biblioteken ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning.

• Folkbiblioteket ska verka för att öka 
kunskapen om hur 
informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och 
delaktighet i kulturlivet.



Digital kunskap = demokratisk rättighet



I juni 2017 öppnade DigidelCenter på Motala bibliotek
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Vad är tanken med ett DigidelCenter?

• Kommunalt lärandecentrum för ökad digital delaktighet
• Agera som mötesplats för information och innovation
• Fokus på tillgänglighet och integration
• En arena för samverkan



Digital delaktighet för alla



Nämndbeslut hösten 2017

• Politikerna beslutar att Motala bibliotek ska 
delta i SE-leg-projektet,

• Att på ett enkelt sätt kunna skaffa sig en e-
legitimation, som inte är knuten till bankID, 
skulle fungera som själva inträdesbiljetten till 
den digitala världen för alla människor. 

• Ett eventuellt framtida nationellt uppdrag om 
att utföra e-legitimationskontroller på bibliotek 
skulle kunna tillföra biblioteken nya resurser 
och stärka bibliotekets samhällsuppdrag. 

8



2017-2018

• Projektgrupp bildas
• Fyra intresserade folkbibliotek (Motala, Mjölby, Åtvidaberg, 

Söderköping)
• Regionbibliotek Östergötland
• Funktionsrätt Östergötland
• IT-chefer
• Sunet
• Linköpings universitet
• Korta webbmöten varannan fredag
• Testmíljö för legitimationskontroller
• SITHS-kort 
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SITHS-kort till all personal i informationsdisken
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Legitimationskontroll på biblioteket
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17 aug 2018 – första lyckade legitimationskontrollen

• En student som antagits till 
Stockholms universitet (SU) har 
precis fått sitt eduID-konto bekräftat 
efter att ha visat legitimation i 
Motalas bibliotek! 

• Studenten loggade därefter in med 
eduID-kontot på SU där han 
påbörjar en utbildning nästa vecka.
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Grattis



Tack för mig! Frågor?

Birgitta Hellman Magnusson
Bibliotekchef

0141-22 54 75
Birgitta.hellman.magnusson@motala.se


