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Inledning
Måste vi ständigt och jämt prata om klyftor? 
Är det inte kontraproduktivt att fokusera på problemen istället för på möjligheterna? 
Ska vi inte prata om brobyggande? 
Att vi vill bygga broar för att överbrygga klyftor? 

På ett tidigt stadium i projektet Bildanätverk bestämde vi oss för att fokusera på brobyggandets möjligheter. 
Därför definierade vi vårt övergripande syfte i termer av möjlighetsfokuserat utvecklingsarbete istället för 
ett alltför problemorienterat arbetssätt som riskerar att leda till uppgivenhet, passivitet och status quo. Utan 
att lämna verkligheten i sticket ville vi formulera positiva mål som pekar framåt, in i det nya kunskaps- och 
upplevelsesamhället. 

Med kritisk kärlek till både klassisk folkbildningstradition och till den nya teknikens möjligheter ville vi 
bidra till att återupprätta folkbibliotekens roll som en självklar och viktig del i den enskilde medborgarens 
livslånga lärande. Genom att kartlägga folkbibliotekens lärmiljöer, nätverka samt inspirera till brobyggande 
biblioteksprojekt inom det livslånga lärandet ville vi hitta en ny terminologi och nya metoder som bättre än 
tidigare kan stötta och utveckla vuxnas lärande i biblioteken. 

Genom att ta det informella och icke-formella lärandet på större allvar, återupprätta skönlitteraturen som ett 
verktyg för lärande och demokratisk utveckling samt accentuera biblioteket som inkluderande social mötesplats 
för det demokratiska samtalet ville vi bidra till en modernisering av folkbiblioteken som språkliga, digitala och 
demokratiska broar för lärande. Genom att utforska nya former för kommunikation, samverkan och lärande i 
det nya digitala medielandskapet och dess sociala nätverk ville vi dra vårt strå till stacken för att formulera en 
vision för samtidens och framtidens folkbildning: Folkbildning 2.0 
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Bakgrund
BILDAnätverk skapades i maj 2006 på initiativ av Nina Frid, då projektledare för projekt ”Lokala lärmiljöer i 
Stockholm” vid Stockholms stadsbibliotek. 

Biblioteksmedarbetare från följande bibliotek deltog från starten: Stockholms stadsbibliotek, Nacka 
stadsbibliotek, Norrköpings stadsbibliotek, Linköpings stadsbibliotek, Göteborgs stadsbibliotek och Malmö 
stadsbibliotek 

Kulturrådet tilldelade Regionbibliotek Stockholm medel under våren 2007 för en förstudie som genomfördes 
av Nina Frid och publicerades 2007-04-25. Syftet med förstudien var att kartlägga förekomsten av lärmiljöer 
på folkbibliotek i (större) städer och hur biblioteken arbetar för att ge stöd åt vuxnas lärande för en befolkning 
med låg genomsnittlig utbildningsnivå, hög arbetslöshet och där många har ett annat modersmål än svenska. 

Studien presenterade i sammanfattning följande resultat: 

•	 Lärmiljöernas målgrupp är inte homogen och otydligt definierad 
•	 Folkbibliotekens lärmiljöer i större städer och storstadens förorter har både andra förutsättningar    och 

delvis en annan målgrupp än de lärcentra som hittills byggts upp på andra håll i landet. Den berörda 
målgruppen präglas ofta av vad man kan beskriva som ett socialt och mentalt avstånd. 

•	 Lärmiljöer på folkbibliotek i (stor)städer har inte granskats speciellt och vid uppbyggandet av dessa 
lärmiljöer har man använt samma ”glasögon” som vid uppbyggandet av lärcenter i glesbygd. 

•	 Det har gjorts få användarundersökningar, vilket tyder på att man på biblioteken ofta satsar på det man 
tror att de vuxenstuderande vill ha eller det man är bra på (d v s bibliotekariekompetensen tycks styra 
mer än verkliga behov). 

•	 Bibliotekens uppdrag för vuxna i lärande är oklart – ofta krockar målbeskrivningarna med varandra 

•	 Samarbetsformerna mellan folkbiblioteket och vuxenutbildningen är oklara och sällan formaliserade i 
avtal. 

•	 Biblioteket är kraftigt underutnyttjat av socialt och ekonomiskt marginaliserade grupper 
•	 Skönlitteraturen har en oklar ställning i lärmiljösammanhang 
•	 Det finns ett behov av en särskild kartläggning av lärmiljöer på folkbibliotek i större städer. 

•	 Det är oklart vilket fokus man lägger på begreppet livslångt lärande (folkbildningsfokus, ekonomiskt 
fokus eller personligt fokus) i lärmiljöerna. Debatten visar att lärmiljöerna kan vara ett sätt att 
marknadsföra och legitimera folkbiblioteket i ett allt mer ekonomiserat samhälle, och att det får 
konsekvenser för det traditionella folkbiblioteksuppdraget och folkbibliotekarieidentiteten. 

•	 Det råder också otydlighet mellan lärare och bibliotekspersonal om vilka respektive roller de har vad 
gäller informationssökning och lärande, eller informationskompetens. 

•	 Någon samsyn vad gäller kunskapssyn, syn på lärande och syn på informationskompetens mellan 
de båda yrkeskategorierna, eller ens inom de olika yrkeskategorierna existerar inte, vilket försvårar 
samarbetet. 

•	 Det finns en stor satsning på sökguider och användarutbildning, men nästan inga utvärderingar som 
visar om satsningen gör någon skillnad. 

•	 Folkbibliotekens lärmiljöer kan fungera som ett sätt att marknadsföra och legitimera folkbiblioteket 
i ett allt mer ekonomiserat samhälle, och att det får konsekvenser för det traditionella 
folkbiblioteksuppdraget och folkbibliotekarieidentiteten 

Med utgångspunkt i förstudien gjordes 2007-09-17 en ansökan till Statens Kulturråd för att utveckla och stärka 
Bildanätverk som forum för samverkan. 
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Ur ansökan: 
”Projektet syftar till att under perioden 2007-10-01 – 2008-12-31 utveckla nätverkets verksamhet och förankra 
arbetet i de deltagande organisationerna och på så sätt bidra till att göra den berörda målgruppen och insatser 
för vuxnas lärande till en självklar och prioriterad del i bibliotekens ordinarie verksamhet. Tillsammans kan vi 
synliggöra bibliotekets roller för vuxnas lärande, få större nationellt inflytande och bättre påverkansmöjligheter 
samt bidra till ökade förutsättningar för integration, delaktighet och demokrati i storstädernas förorter.” 

Efter att ansökan godkänts beslöt den blivande styrgruppen att skjuta upp projektstarten tre månader. Den nya 
projektperioden blev därmed 2008-01-01 – 2009-03-31. Lokala fysiska och virtuella evenemang planerades i 
anslutning till varje delprojekt.

Organisation
Bildanätverk bestod av ett huvudprojekt på nationell nivå samt fem lokala delprojekt som tillsammans 
utgjorde basen i Bildanätverk. Projektresultaten redovisades av respektive delprojektledare och 
sammanställdes sedan av undertecknad i denna slutrapport. 
 
Projektägare 
Projektet ägdes av Regionbiblioteket i Stockholm. Projektledaren hade sin placering under Regionbiblioteket 
vid Odenplan i Stockholm. 

Projektgrupp
Johanna Juntunen, Linköpings stadsbibliotek 
Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland 
Håkan Blomqvist, Norrköpings stadsbibliotek 
Nina Ström, Nacka stadsbibliotek 
Kjell-Arwe Rydén, Nacka stadsbibliotek  
Maria Norberg, Nacka stadsbibliotek  
Staffan Ström, vuxenutbildning, Nacka kommun  
Åke Nygren, Regionbibliotek Stockholm & Kista bibliotek/lärcenter 
Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm  
Maria Andersson, Malmö stadsbibliotek  
Linda Johansson, Malmö stadsbibliotek  
Johanna Juntunen, Linköpings stadsbibliotek  
Bo Fabiansson, Göteborgs stadsbibliotek 

Styrgrupp: 
Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm  
Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland  
Åke Nygren, Regionbibliotek Stockholm & Kista bibliotek/lärcenter

Projektledare
Åke Nygren 
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Brobygga
Projekt Bildanätverk har haft ambitionen att utveckla folkbiblioteken som språkliga, digitala och demokratiska 
broar för lärande genom att nätverka,  kartlägga folkbibliotekens lärmiljöer, samt inspirera till brobyggande 
biblioteksprojekt inom det livslånga lärandet. Genom att synliggöra bibliotekets roller för vuxnas lärande har vi 
velat bidra till integration, delaktighet och demokrati med biblioteken som nav och mötesplats. 

Vi har velat bjuda in folkbiblioteksmedarbetare och andra intresserade inom folkbildningen till en öppen konversation 
om lärmiljöernas villkor, med särskild belysning på förortsbibliotekets verklighet. I tidigare lärmiljödiskurser har 
det ofta tagits mer eller mindre för givet att bibliotekens lärmiljöer främst handlat om det formella lärandet, t.ex. 
högskolestudier på distans. I Bildanätverk har vi velat vidga vyerna genom att återupptäcka folkbibliotekens 
egen inneboende potential till lärande, det som kan kallas icke-formellt1 och informellt2 lärande i grupp.
 
Projektet har velat bidra till att formulera en ny, uppdaterad syn på bibliotekens folkbildande och brobyggande 
roll och därmed stimulera till en ökad medvetenhet om bibliotekens roll som inklusiva fysiska och digitala 
miljöer för kollaborativt lärande: Folkbildning 2.0

Vi har velat inspirera till

•	 en positiv deltagarkultur, såväl medarbetare emellan som mellan medarbetare och användare.
•	 en ny terminologi för vuxnas lärande, ett arbetssätt, en utbildningsuppgift som bättre passar med det          

traditionella uppdraget eller för den lokala målgruppen.
•	 nya kunskaper om erfarenheter från folkbibliotekens arbete utanför större städer i andra delar av Europa 

och världen.
•	 ett tydligare användarperspektiv och mer kunskap om våra användare, och våra icke-användare.
•	 utprovning av nya metoder, produktion av nya erfarenheter och skapandet av en ny sorts terminologi 

som bättre än tidigare beskriver folkbibliotekens roller i vuxnas lärande, och som förtydligar bibliotekens 
uppdrag för att göra folkbiblioteket relevant för grupper som tidigare ansett att folkbibliotekets 
verksamhet inte angår dem. 

Den prioriterade målgruppen för nätverkets arbete har varit vuxna och unga vuxna i områden präglade av 
segregation, hög andel arbetslösa och kanske också mer sociala problem än genomsnittet. Vi har inriktat oss 
på både brukare och icke-brukare i områden, främst förorter, som präglas av socialt, ekonomiskt, språkligt och 
kulturellt utanförskap. 

Förutom slutanvändarna har självfallet bibliotekspersonal och andra engagerade i vuxnas lärande på folk-, region- 
och länsbibliotek i svenska städer varit en viktig målgrupp för projektet: bibliotekarier, studiebibliotekarier, 
biblioteksassistenter, projektledare, studie- och yrkesvägledare, IT-pedagoger och pedagoger.

1	 	 	Icke-formell utbildning/icke-formellt lärande	(Non-Formal Education	på	engelska)	är	organiserad	utbildning	vid	sidan	
av	det	formella	utbildningssystemet,	exempelvis	i	arbetsmarknadsåtgärder,	kompetensutveckling	i	kurser	och	genom	folkbildning,	organiserad	
utbildning	i	föreningslivet	samt	i	volontärarbete	eller	i	ett	internationellt	utbyte.	Källa:	Ungdomsstyrelsen,	URL:	http://www.ungdomsstyrelsen.
se/art/0,2072,5889,00.html	

2	 	 	Informellt lärande	(Informal Education	på	engelska)	är	den	process	genom	vilken	individer	tillägnar	sig	attityder,	
värderingar,	färdigheter	och	kunskap	från	dagliga	aktiviteter	till	exempel	inom	familjen,	med	vänner	och	genom	media.	Källa:	Ungdomsstyrelsen,	
URL:	http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,5889,00.html	
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Nätverka
En viktig ansats med Bildanätverk har varit att bidra till spridning av erfarenheter kollegor 
emellan, både via fysiska och virtuella mötesplatser. Genom att inspirera och bolla idéer 
med varandra har vi velat bidra till ökat självförtroende och större trygghet i yrkesrollen. 
 
Den viktigaste kanalen för erfarenhetsutbyte och inspiration i projektet har varit vårt webbaserade sociala 
nätverk, vår Ning. Ning är ett av de mest använda verktygen världen över för socialt nätverkande på 
nätet. Likt Facebook fungerar Ning som en social mötesplats där medlemmarna kan skapa sin egen 
profil, blogga, chatta, diskutera, skapa intressegrupper och dela t.ex. foton och videofilmer med varandra. 
 
 
På Bildanätverks Ning (www.bildanatverk.se) har huvudprojektet och delprojekten getts möjligheter att 
informera, inspirera, experimentera och rekrytera nya medlemmar. Varje delprojekt har haft en virtuell närvaro i 
form av en egen grupp där både delprojektets medlemmar samt andra intresserade kunnat ansluta sig. I grupperna 
har medlemmarna kunnat kommunicera med varandra via ett diskussionsforum och ett kommentarplank. 

Att utveckla ett virtuellt socialt nätverk kan med Seth Godin liknas vid att leda en nutida  stam. Internet 
ger nya dynamiska möjligheter att leda mindre och större idéburna rörelser, ”tribes”, mot mål som vi alla 
är fria att formulera. Det som behövs är ett effektivt verktyg, i Bildanätverks fall Ning, men det absolut 
avgörande är kraften i idéerna, det mänskliga engagemanget och inte minst ett tydligt ledarskap. I Bildanätverk 
har vi haft starka idéer och ett stort engagemang från enskilda medlemmar. Frågan är dock om ledarskapet 
i alla avseenden varit tillräckligt tydligt. Strukturen, en huvudprojektledare och fem delprojektledare, har 
varit nödvändig och antagligen väl vald. Ett spritt ägande har många fördelar, inte minst i detta projekt 
som har haft en uttalad ambition att inspirera till kollaborativa processer. Men har huvudprojektledarens 
och delprojektledarnas uppdrag kommunicerats på ett tillräckligt tydligt sätt? Självkritiskt kan sägas att 
mer kunde ha gjorts för att klargöra våra inbördes roller. Kanske har alltför stor del av ansvaret för 
underhållet av det sociala nätverket direkt eller indirekt lagts på huvudprojektledaren. Delprojektledarnas 
uppgift att vårda och utveckla sina respektive virtuella nätverk hade kunnat förtydligas ännu mer: 
 
Syftet med grupperna på Bildanätverk:s Ning har varit att berätta om de lokala delprojekten till en vidare krets, 
kartlägga var i Sverige det finns liknande projekt inom samma ämnesområde att knyta an till, samt att sprida 
projektresultat och idéer vidare till andra kollegor i landet. I varje grupp lade delprojektledarna ut information 
om delprojekten. Samtidigt var tanken att varje grupp skulle utvecklas till mini-communities, på nationell nivå, 
för diskussioner och kunskapsspridning inom det ämnesområde som respektive delprojekt hade valt.

Delprojektledarens roll i Bildanätverk och på Ningen: 
Varje delprojektledare 

1. skrev ihop en A4 som kort beskriver delprojektidén: bakgrund, tidplan, förväntat resultat. 
2. samlade en mindre delprojektgrupp kring delprojektet och diskuterade tillsammans med en hur 
delprojektets pengar (SEK 25000) skulle fördelas, och på vad. 
3. skapade en grupp på http://bildanatverk.ning.com som fungerade som diskussionsforum för alla 
intresserade av denna fråga. 
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4. marknadsförde gruppen inom och utanför Bildanätverk, i syfte att få många medlemmar till gruppen. 
5. deltog i Bildanätverks projektgrupp och återkommande möten, fysiska och virtuella (Adobe Connect, 
WiZiQ el dyl) 
6. koordinerade en temamånad under hösten 2008/våren 2009. Temamånaden innebar ett övergripande 
ansvar för marknadsföring och event under nämnda månad: publicering på Bildanätverk.se, utskick till t.ex. 
BIBLIST, anordnande av ett öppet virtuellt event, t.ex. en publik chatt och/eller en videokonferens då ämnet 
diskuterades.

Alla fem delprojektledare gjorde ambitiösa försök att lära sig att använda Ningen på ett effektivt sätt. Ändå 
fanns svårigheter att nå ut. Av de fem delprojekten som deltog i nätverket tycks det vara ”Språkcaféer”, 
”Idea Store” och ”Digitala klyftor” som lyckades skapa störst uppmärksamhet på ett nationellt plan. Stor 
draghjälp fick dessa säkerligen av att de ämnesmässigt var de mest avgränsade delprojekten och att de 
drev frågor som ”ligger i luften” i dagens Bibliotekssverige. Det finns helt klart ett ökande intresse i 
Bibliotekssverige för att utveckla folkbiblioteken till brobyggande sociala mötesplatser för lärande och där 
den digitala kompetensen ges en viktigare roll än tidigare. När det gäller frågan om de digitala klyftorna 
tycks det dock fortfarande finnas en utbredd osäkerhet kring hur den frågan ska hanteras. Alla bibliotek är 
inte kompetens- och resursmässigt rustade. Här kan det nya projektet IKT-lyftet komma att kunna spela en 
viktig roll för att initiera den viktiga förändringsprocess som måste komma till stånd vid folkbiblioteken. 
 

Statistik

Besök på Ningen

 

 
Det fanns sammanlagt 144 medlemmar på Ningen vid projektets slut (2009-03-31) 
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Konferenser och events 
Europeiska språkdagen i Stockholms stadsbibliotek (2008-09-26): 

Presenterades av delprojektet Språkcaféer. Heldag om språken i Europa, biblioteksvisning på olika språk. 
I samarbete med EU-projektet LiteraTour in Library 2.0 bjöds även in till ett virtuellt språkcafé,  ”Multilingual 
Language Café”,  i den virtuella onlinevärlden Second life.

Idea Store Seminars 

(2008-11-07): 
Presenterades av delprojektet Idea Store.  
Idéfrukost på Kista bibliotek/lärcenter samt seminarium på Regionbibliotek Stockholm. Läs mer i kapitlet 
Idea Store.

Kraftfält 2008 (2008-11-13)
Representanter för delprojekten Överbrygga digitala klyftor och Vuxna i Lärande presenterade Bildanätverk 
på konferensen Kraftfält 2008 13 nov i Göteborg.

Ju fler kockar desto bättre soppa! (2008-11-17)

Presenterades av Malmö stadsbibliotek. Inspirationsdag om vuxnas lärande. Läs mer i kapitlet IDA.

Tema lärmiljö (2008-12-11)

Presenterades av delprojektet ViL. Fysiskt och virtuellt panelsamtal på Kortedala bibliotek. Läs mer i kapitlet 
ViL.
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Folkbildning 2.0 — Biblioteken som broar för lärande. (2009-02-28)

Bildanätverks slutkonferens och delprojektet Idea Store:s avslutningsevent hölls 28 februari 2009 på Garaget i 
Malmö. 

Övergripande frågeställningar för dagen var: Hur kan folkbiblioteken överbrygga språkliga, digitala och 
demokratiska klyftor i lokalsamhället? På vilka sätt kan vi inspirera till deltagarkultur och informellt/icke-
formellt kollaborativt lärande?

Uli Wollrab, projektledare för delprojektet Idea Store, sammanfattar konferensdagen:

”Halva konferensdagen var också slutseminariet för delprojektet ”Idea Store — hur utvecklas konceptet i 
Sverige?” med deltagare från Värnamo och Gnosjö. Monica Lembke, kulturchef, gav några utblickar inför den 
planerade utvecklingen av den gamla Gummiverkstaden i Värnamo till ett centrum för utbildning, kultur och 
näringsliv. Frida Liljeqvist, bibliotekarie Värnamo, berättade om en nyligen genomförd användarundersökning 
i Värnamo som hade finansierats av Bildanätverk. Annika Wernborg, bibliotekschef  Gnosjö, visade på några 
konkreta och lättgenomförda exempel på kommunal samverkan kring biblioteksprogram.  Den andra halvan 
av konferensen bestod av en redovisning av de olika delprojekten inom Bildanätverket och en avslutande 
diskussion med Sven-Johan Davidsson, enhetschef  för Södra Sofielund, en stadsdel i Malmö, som utmärkt 
moderator.”

Publicerat på Länsbibliotek Jönköpings hemsida 2009-03-03 http://www.f.lanbib.se/331.html

Katinka Borg, Länsbibliotek Jönköping, gör flera intressanta iakttagelser angående deltagarmedverkan i sin 
utvärdering av konferensdagen. ”Det pratades mycket om dialog och deltagarmedverkan.” Trots det, menar 
Katinka, var själva upplägget på konferensdagen så tight att det blev svårt för åhörarna att komma till tals. 
Därför konstaterar hon att ”Upprepat prat om önskad delaktighet/dialog som det inte finns utrymme för 
får en motsatt effekt. ” Katinka fortsätter på temat delaktighet: ”Tid och jag tror även möblering spelar en 
avgörande roll. Traditionell biosittning hämmar – genom att möblera i t.ex. öar skapas en helt annan atmosfär 
för delaktighet och gemenskap.” Trots nämnda brister blev konferensdagen överlag mycket lyckad, menade 
både Katinka och de två deltagare som fick komma till tals i utvärderingen. 
Konferenswebbplats: http://bildanatverk.ning.com/events/folkbildning-20-biblioteken 
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Presentationer av Bildanätverk på konferenser och seminarier:
Vuxenutbildning i utveckling (2009-03-17 )http://bildanatverk.ning.com/profiles/blogs/bildanaetverk-
folkbibliotek 

EU Grundtvig Seminar in Vila do Conde (2008-07-17) 
Project: “Not just books - a library for all” http://www.slideshare.net/akenyg/bildanetwork?src=embed

NordLib 2.0 (2008-11-21) http://bildanatverk.ning.com/profiles/blogs/kort-inhopp-paa-nordlib-20 
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Presentation av Bildanätverk på Tvinningprojektets slutkonferens 
i Västerås, 20 oktober 2009 

Ta del av presentationerna på  http://bildanatverk.ning.com/page/tvinningkonferens-1 samt läs mer i kapitlet 
”Vad tyckte medlemmarna”
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Kartlägga
 

Ett uttalat mål för Bildanätverk har varit att kartlägga lärmiljöer, lära oss av erfarenheter från folkbibliotekens 
arbete utanför större städer och skaffa mer kunskap om våra användare, och våra icke-användare.
 
Även kartläggningen av lärmiljöintresserade biblioteksmedarbetare i Sverige har varit en viktig del av ambitionen. 
På Ningen har alla medlemmar via egna medlemsprofiler kunnat synliggöra sina idéer och kompetenser.  
 
Genom medlemmarnas nätverkande på Ningen sprids kunskapen om de olika lärmiljöer som finns och är under 
uppbyggnad. Även nya biblioteksprojekt får här en exponeringsyta. Via gruppen Idea Store har t.ex. Garaget i Malmö, 
Biblioseum i Tranemo och Lärandets lusthus i Sölvesborg kommit till fler biblioteksmedarbetares kännedom. 
 
Även olika typer av publika lärande aktiviteter har synliggjorts via Ningen.  I gruppen Språkcaféer har 
språkcaféutbudet i Sverige visualiserats på en Google Map, till gagn både för intresserade medarbetare 
och användare som eftersöker informell konversationsträning. Läxhjälpverksamhet och IKT-
stöd i olika former har blivit särskilt exponerade i ämnesgrupperna Digitala klyftor, ViL och IDA 
 
Flera användarundersökningar gjordes under projekttiden. I Norrköping gjordes en kartläggning av 
biblioteksbesökarnas användning av datorer och Internet samt besökarnas behov av stöd från personalen. 
På länsnivå i Östergötland utfördes en större intervjundersökning i syfte att kartlägga icke-användarna. 
1 300 personer tillfrågades om biblioteksvanor samt tillgång och användning av Internet. Läs mer om 
användarundersökningarna i Östergötland i kapitlet ”Att överbrygga digitala klyftor: E-kompetens Norrköping”. 
 
Även i Värnamo gjordes en omfattande icke-brukarundersökning. Läs mer om denna i kapitlet ”Idea Store”.

Formulera
Arbetet i Bildanätverk har handlat om att formulera en ny terminologi inom området vuxnas lärande och 
hitta nya metoder som tydligare än tidigare betonar det livslånga lärandet som ett värde i sig, inte bara som ett 
nyttovärde i ekonomiska termer.  Här finner vi inspiration både i klassisk folkbildningstradition och i den nya 
samarbetskultur som den nya sociala webben öppnar upp för. Delar av den nya webbens terminologi - web 2.0, 
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deltagarkultur, sociala nätverk, massans visdom - lämpar sig bra som verktyg för att formulera en terminologi 
för folkbibliotekens nya lärande roll i det digitala nätverkssamhället.

Lärande i möte med andra - på lika villkor
Genom att betrakta det livslånga lärandet som ett sätt att stärka individens förutsättningar och motivation 
att delta i det demokratiska samtalet har vi främst tagit fasta på det kollaborativa lärandets möjligheter. I t.ex. 
språkcaféer, IKT-kurser, läxhjälp och gränsöverskridande utflykter kan biblioteken bidra till att fylla ut det 
vakuum som många vuxna i lärande befinner sig i. Biblioteken med sina nätverksmöjligheter  och sitt informella/
icke-formella lärande kan bli en sluss ut. Biblioteken kan spela en viktig roll för att minska de sociala och 
mentala avstånden till formell utbildning och nytt arbete. Vi talar här dock inte enbart om arbetsmarknadspolitik 
utan kanske framförallt om ett demokratiskt värde som inte alltid behöver översättas och leda till kvantitativa 
resultat. Biblioteken som lärande sociala mötesplatser bidrar till att hålla demokratin vid liv och är en plattform 
för människor som vill lära sig något, tillsammans med andra.

Folkbibliotek och demokrati 
Bildanätverk har byggt på insikten att många mindre projekt i samverkan kan åstadkomma synergieffekter och 
nationell synlighet som är svåra att få till stånd om man stannar kvar på det lokala planet. Genom fysiskt och 
virtuellt nätverkande har vi hjälpts åt att synliggöra våra respektive projekt och därmed bidragit till att befästa 
en terminologi på den svenska folkbiblioteksarenan som klart och tydligt signalerar att bibliotek befinner sig i 
det livslånga lärandets mitt, att vårt uppdrag i hög grad handlar om att bryta olika typer av utanförskap, samt 
att vi fortsatt fyller en mycket viktig roll för det öppna, demokratiska och offentliga samtalet.
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Inspirera
Ett viktigt syfte med Bildanätverk har varit att synliggöra goda projektexempel inom det livslånga lärandet. 
Förutom förvaltandet av de fem formella delprojekten har nätverket därför alltid hållit en öppen dörr till fler 
projekt och individuella initiativ som har velat delta genom att skapa sin egen diskussionsgrupp på Ningen och 
därmed ta del av nätverksmöjligheterna utan att för den skull delta som ett formellt delprojekt. 

De projekt som tagit vara på de här möjligheterna är 23 saker och Boka bibliotekarie samt tre olika EU-projekt: 
”European Day of  Languages”, ”Not just books - a library for all” och ”LiteraTour in Library 2.0”. 

Förutom att kartlägga och bjuda in redan igångsatta projekt har även nätverket velat inspirera till nya projekt.  
En tydlig spinoff  av Bildanätverks verksamhet är det nya kulturrådsfinansierade nationella projektet ”IKT-
lyftet” som startar hösten 2009. Detta nya projekt kan ses som en naturlig fortsättning på Bildanätverk, och 
har kommit till stånd tack vare flera entusiastiska eldsjälars lobbyverksamhet. Genom att  inspirera och knyta 
ihop Bildanätverks brobyggande ambitioner med frågan om den digitala klyftan har en god grund lagts för 
kommande projekt. Här har givetvis delprojektet Digitala klyftor, vars projektresultat avslöjar mycket stora 
digitala klyftor i Östergötland, haft avgörande betydelse. 

Vardagen i folkbiblioteken kan många gånger upplevas som tung och besvärlig. Ekonomiska neddragningar, 
omorganisationer och nutidens snabba förändringskrav sätter många medarbetares tålamod och entusiasm på 
prov. Risken är överhängande att biblioteken sluter sig från omvärlden och att medarbetarnas möjligheter till 
omvärldsbevakning och nätverkande begränsas. I detta sammanhang kan ett nationellt nätverk som Bildanätverk 
spela en avgörande som inspiratör, i synnerhet för studiebibliotekarier, och andra i lärande verksamhet, som 
ofta står ensamma i den egna organisationen och därmed på den egna arbetsplatsen sällan får tillfällen till 
feedback, stöd och uppmuntran inom sitt specialområde. Ett virtuellt nätverk kan betyda oerhört mycket 
för motivation och lokal verksamhetsutveckling, något som flera medlemmar i Bildanätverk klart och tydligt 
vittnat om. Nätverket kan vara den extra livsluft, det där lilla extra som skapar lust och engagemang att, trots 
motgångar, gå vidare i verksamhetsutvecklingen. Genom stödet och solidariteten ”där ute” ökar självkänslan 
och idéerna riskerar inte att dö. Tvärtom kan en nytändning komma till stånd!
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Fem brobyggande 
delprojekt

Fem lokala delprojekt kom tillsammans att utgöra basen i Bildanätverk.

Ett av de planerade projekten, ”Kreativt skrivande” på Forumbiblioteket i Nacka kommun, fick ställas 
in pga. omorganisation i Nacka stadsbibliotek. Målgrupperna för detta planerade projekt var seniorer och 
gymnasieelever i Nacka kommun. Syftet var att prova kreativt skrivande som en metod att överbrygga 
klyftor, höja självkänslan och stärka den lokala identiteten och det lokala engagemanget, för att stödja socialt 
inkluderande och empowerment. 

Genom bortfallet av detta delprojekt i Bildanätverk föll även en del av det skönlitterära fokus som nätverket 
ursprungligen var tänkt att ha. Helt osynlig har dock inte skönlitteraturen varit under projekttiden. Inte minst 
genom de litterära inslagen i språkcaféverksamheten har skönlitteraturen som verktyg för det livslånga lärande 
blivit särskilt uppmärksammat. 

”Kreativt skrivande” ersattes så småningom av delprojektet Idea Store.  Därmed drog fem delprojekt i 
Bildanätverk igång, alla med brobyggande i sikte men med sinsemellan olika huvudfokus: Malmö satsade på 
förtroendeskapande åtgärder för nyanlända flyktingar, Stockholm byggde kulturbroar via språkcaféer, Jönköping 
kartlade och debatterade konceptet Idea Store, Norrköping satsade på överbryggande av digitala klyftor och 
Göteborg ville minska de sociala och mentala avstånden till utbildning.   

Information, Delaktighet, Arbete: Vuxenstuderande och demokrati  - 
erfarenhetsskapande på Malmö stadsbibliotek

Deltagande bibliotek: Malmö stadsbibliotek 

Målgrupp: studerande på SFI- eller grundnivå 

Syfte: stödja eleverna i studiesituationen, bidra till social inklusion, utjämning av den digitala klyftan och 
ökade möjligheter att ta del av det demokratiska samtalet.  
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Delprojektledare: 
Maria Andersson och Linda Johansson

Projektwebbsida:
http://bildanatverk.ning.com/group/demokratiprojektetidapmalmstadsbibliotek  
Kungsvägen till en bra biblioteksservice går via det förtroende som biblioteksmedarbetare bygger upp hos 
medborgarna. Sveriges befolkning känner idag i allmänhet stort förtroende för bibliotek och bibliotekarier. 
(Se attitydundersökning / Svensk biblioteksförening)  Förtroendekapital  är dock inget man kan ta för givet 
utan något vi ständigt måste erövra genom proaktiva och innovativa insatser.

Ett bra exempel på en innovativ verksamhet för att stärka förtroendet bland biblioteksanvändarna är den publika 
verksamhet som delprojektet IDA har byggt upp, med ekonomiskt stöd av Bildanätverk. I nära samverkan 
med Malmö stads mångfaldskoordinator har delprojektet tagit nya grepp för att stärka nyanlända flyktingars 
förtroende för biblioteket och höja kunskapen om bibliotekets tjänster inom gruppen.
Inspirerade av Queens Library i New York, samt londonprojektet ”Welcome to Your Library”, har 
delprojektet velat presentera biblioteket och dess tjänster på ett nytt och förtroendeingivande sätt, via olika 
typer av okonventionella evenemang som syftar till ökad gemenskap och förståelse. Det har handlat om allt 
ifrån gemensamma utflykter till historiska platser i Malmös omgivningar till massgympa och skridskoåkning. 
I delprojektets slutrapport kan man läsa mer om dessa aktiviteter som präglas av en stark tilltro till 
gemenskapsfrämjande åtgärder som sätt att utveckla folkbiblioteket som ett inkluderande torg för lärande i 
möte med andra. 
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17 november 2008 anordnade IDA konferensen ”Ju fler kockar desto bättre soppa”. 

Dagen var en inspirationsdag för biblioteksmedarbetare verksamma inom vuxnas lärande och som vill 
utveckla din pedagogiska roll samt få tips på hur man kan samverka kring vuxnas lärande. 

Presentationen filmades av IDA-projeket så att de som inte kunde deltaga fysiskt skulle ha möjlighet att ta del 
virtuellt. 
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Språkcaféer för informellt språkutbyte och interkulturell kommunikation, på lika 
villkor

Deltagande bibliotek: Kista bibliotek/lärcenter, i samverkan med övriga bibliotek som bedriver 
språkcaféverksamhet i stockholmsregionen 

Målgrupp: medborgare med annat modersmål än svenska / studerande på SFI- eller grundnivå, samt 
svensktalande 

Syfte: utveckla, marknadsföra och med hjälp av användarna utvärdera språkcaféverksamheten genom nya 
samarbeten inom och utanför stadsdelen.

Delprojektledare:  Karin Kihlstenius, Brommaplans bibliotek, Åke Nygren, Kista bibliotek/lärcenter, 
Kristina Passad, Rinkeby bibliotek

Projektwebbsida: 
http://bildanatverk.ning.com/group/intercambiosamtalscafer

Delprojektet ”Språkcaféer” hade initialt ambitionen att med Kista lärcenter som bas, och i samverkan med olika 
samarbetspartners utveckla, marknadsföra och tillsammans med användarna utvärdera språkcaféverksamheten 
lokalt i stadsdelen Rinkeby-Kista.

En projektgrupp skapades bestående av biblioteksmedarbetare från Rinkeby och Kista bibliotek. Det kom 
dock att dröja innan projektarbetet kom igång på riktigt. Arbetet försvårades pga personalens upplevda tidsbrist 
vilket ledde till oklarheter kring både delprojektledarskapet och kring det operativa arbetet i gruppen.

En omorganisation genomfördes i alla stockholmsbibliotek med start i december 2008, varpå delar av 
bibliotekens verksamhet lades på is, i väntan på att bemanningsfrågorna skulle bli lösta. Detta innebar för 
delprojektets del inte att själva språkcaféverksamheten avstannade – tack vare samtalsledarnas entusiasm och 
positiva energi kunde den fortsätta med oförminskad styrka, och även på sina håll även vidareutvecklas - men 
däremot kunde inte delprojektplanens alla ambitioner vad gäller events, kompetensutveckling och samarbeten 
genomföras fullt ut under projektperioden. Delprojektet fick därför delvis en annan inriktning än ursrungligen 
planerat. För att försäkra sig om en rättvis och effektiv fördelning av projektpengarna breddades projektet 
till att inkludera alla språkcaféaktiva i alla Stockholmsbibliotek, inte enbart Rinkeby-Kista. Utvecklingsarbetet 
tillsammans med nya samarbetspartners sköts på framtiden, en planerad användarenkät likaså. Istället fick fokus 
bli på basverksamheten, events och kompetensutveckling: 

Ett ”World Language Café” arrangerades i Kista bibliotek/lärcenter i anslutning till Europeiska s pråkdagen 
26 sept. Samma dag erbjöds även ett språkcafé-event i Second life, i samarbete med EU-projektet LiteraTour 
in Library 2.0. 

11 juni 2008 arrangerades ”Språkcafémys”, en inspirerande heldagsworkshop för medarbetare och volontärer. 
Två kompetensutvecklande workshops är planerade att ges under hösten 2009, i syfte att ge personal och 
volontärer möjligheter att utbyta idéer och metodtips. 
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Delprojektet syftade inte bara till att utveckla språkcaféverksamhet lokalt, utan att även sprida resultat samt 
kartlägga språkcaféverksamhet i andra delar av Sverige. I gruppen ”Språkcaféer” utbyttes idéer och inspiration 
som bidragit till att sprida språkcafétanken i bibliotekssverige. 

På Ningen lades en Google-karta upp där språkcaféer i Sverige kan lokaliseras. 

Idén om språkcaféer på olika språk på lika villkor har genom gruppen fått spridning. Idag handlar språkcaféer 
i bibliotek inte uteslutande om svenska för invandrare utan om språkutbyte för alla, oavsett härkomst, och på 
lika villkor. I delprojektet har vi betonat värdet av att utveckla en verksamhet som bygger på ömsesigt givande 
och tagande. Genom devisen ”Byt språk i biblioteket!” har vi velat understryka att ökade språkkunskaper är 
allas angelägenhet i ett globalt nätverkssamhälle.
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Vuxna i Lärande (ViL) Göteborg

Deltagande bibliotek: Folkbiblioteken i Göteborg. Projektägare: Kortedala bibliotek

Målgrupp: vuxna som är intresserade av att börja studera, är vuxenstuderande eller vill ägna sig åt 
självstudier. 

Syfte: synliggöra bibliotekets roll för vuxnas lärande, överbrygga sociala och mentala avstånd till studier 
samt skapa möjlighet till social inkludering. Genom lokala lärmiljöer och handledning i storstadens förorter 
utveckla former inom biblioteksverksamheten för att möta vuxenutbildningens prioriterade målgrupper, 
utvärdera insatserna och bedöma huruvida dessa skall övergå i reguljär verksamhet.

Delprojektledare: Anna Hallberg

Projektwebbsida: http://bildanatverk.ning.com/group/vilgteborg 

Vuxna i Lärande (ViL) är ett samverkansprojekt mellan Vuxenutbildningen och folkbiblioteken i Göteborg som 
startade 2003 som ett projekt inom det statliga bidraget för infrastrukturen inom vuxenutbildningen. Arbetet har 
därefter fortsatt att utvecklas i projektform genom ett samverkansavtal mellan Vuxenutbildningsförvaltningen 
och Kulturförvaltningen. Från 2008 har projektägarskapet flyttat från Kulturförvaltningen i centrum till 
Kortedala stadsdel.

I projektet arbetar tre studiebibliotekarier, varav en är projektledare. Studiebibliotekarierna har en samordnande 
funktion samt att marknadsföra projektet. Dessutom arbetar det handledare på nio stadsdelsbibliotek plus 
Göteborgs stadsbibliotek. 

När ViL våren 2008 gick in som ett delprojekt i Bildanätverk skapades ännu bättre förutsättningar än tidigare 
för de deltagande biblioteken att befästa och utveckla verksamheterna i sina lärmiljöer. Verksamhet såsom t.ex. 
datakurs för somalier fick tack vare projektet en möjlighet till fortsättning. 

Syftet med projektet ViL har varit att utveckla former inom biblioteksverksamheten för att möta 
vuxenutbildningens prioriterade målgrupper, utvärdera insatserna och bedöma huruvida dessa skall övergå 
i reguljär verksamhet. ViL har velat synliggöra bibliotekets roll för vuxnas lärande och riktar sig till vuxna 
som är intresserade av att börja studera, är vuxenstuderande eller vill ägna sig åt självstudier. Målgruppen för 
ViL präglas ofta av vad man kan beskriva som ett socialt och mentalt avstånd till studier. Genom lokala 
lärmiljöer och handledning i storstadens förorter har ViL velat överbrygga dessa avstånd, helt i linje med 
Bildanätverks ambitioner om att bygga broar för lärande.
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ViL arrangerade 11 december 2008 en temadag om stadsdelens lärmiljöer som bl.a. innehöll en paneldebatt med 
chefer, studiebibliotekarier och läxhjälpare om den verksamhet för vuxna i lärande som bedrivs: språkcaféer, 
datakurser, läxhjälp och handledning för vuxenstuderande.  Via videokonferens direkt på webben kunde fler 
medlemmar i Bildanätverk följa med och delta i diskussionen på distans. Ett mycket lyckat arrangemang tyckte 
många. Kortedala visade med detta event på ett föredömligt sätt hur man med relativt små medel och med 
rätt kompetens kan genomföra effektiva och intressanta webbkonferenser som överbryggar de geografiska 
avstånden mellan Sveriges bibliotek. Ett exempel för oss andra att ta efter!
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Idea Store - hur utvecklas konceptet i Sverige?

Deltagande bibliotek: Länsbibliotek Jönköping 

Målgrupp: Beslutsfattare, chefer och andra intresserade av Idea Store-konceptets utveckling i Sverige 
 
Syfte: Med Idea Store-konceptet som utgångspunkt bygga upp och levandehålla ett relevant nätverk inom 
modern folkbiblioteksutveckling för att hjälpa till med beslutsunderlag för beslutsfattare. 

Delprojektledare: Uli Wollrab

Projektwebbsida: http://bildanatverk.ning.com/group/ideastore

Kartläggning
Delprojektet Idea Store är resultatet av ett kartläggningsarbete som startades på initiativ av Uli Wollrab på 
Jönköpings länsbiblioitek. Han hade via olika nätverk och e-postlitor börjat skapa en samlad bild av hur Idea 
Store-konceptet utvecklas i Sverige. För Bildanätverks del föll det sig naturligt att möjliggöra en formalisering 
av projektet, med tanke på att så mycket i Idea Store-tanken sammanfaller med Bildanätverks ambitioner och 
verksamhetsområde.

Hög aktivitet på Ningen
I gruppen Idea Store på Ningen initierades ganska snart en förhållandevis hög aktivitet. Många visade intresse 
genom att bli medlemmar, rapportera om studieresor, lämna lästips och skriva inlägg i forumet. 

Ett av de mest Idea Store-inspirerade biblioteken i Sverige, Garaget i Malmö, blev i slutet av projekttperioden 
en lämplig miljö både för huvudprojektets slutkonferens och delprojektets avslutningsevent. Läs mer om 
slutkonferensen i kaptilet ”Nätverka”. 
 
Icke-brukarundersökning i Värnamo 
Inom ramarna för delprojektet Idea Store tilldelades projektmedel för genomförande av en icke-
brukarundersökning i Värnamo bibliotek. Syftet med undersökningen var bland annat att få en uppfattning 
om vad biblioteket kan göra för att locka fler besökare. Vad tycker icke-brukarna om biblioteket och om dess 
hemsida? Kan man tänka sig att använda biblioteket som lärmiljö? 
 
Undersökningen, som projektleddes av Frida Liljeqvist, Värnamo stadsbibliotek, och utfördes av 
Compile Solutions Sverige AB, genomfördes genom telefonintervjuer. Undersökningsgruppen var samtliga 
invånare i Värnamo kommun över 19 år som inte besökt kommunens bibliotek någon gång det senaste året* 
och har telefon. 
 
Det som överraskade mest med undersökningen, menar Frida, var att hela 40 procent av de som svarade var 
över 60 år. Detta visar att det i allra högsta grad är viktigt att fokusera på det livslånga lärandet om man vill 
öka besöksstatistiken.
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Idea Store Seminars 

 

Delprojektet anordnade 2008-11-07 en mycket lyckat seminariedag i Stockholm, då Sergio Dogliani från 
London presenterade verksamhetsidén bakom Idea Stores i stadsdelen Tower Hamlet. Förutom en informell 
idéfrukost på Kista bibliotek/lärcenter hölls en   föreläsning Regionbibliotek Stockholm som sändes i realtid 
på webben. Därmed kunde fler delta i seminariet på distans. 
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Att överbrygga digitala klyftor: E-kompetens Norrköping 

Deltagande bibliotek: Norrköpings stadsbibliotek och Länsbibliotek Östergötland 

Målgrupp: Norrköpings medborgare 

Syfte: utbilda så många norrköpingsbor som möjligt i att hantera IT-verktyg och grundläggande 
informationssökning samt att marknadsföra Norrköpings stadsbibliotek och visa den stora bredd som finns 
i bibliotekets medieutbud. Genomföra en användarundersökning för att kartlägga den digitala klyftan i 
Östergötland. 

Delprojektledare: 
Håkan Blomqvist, Norrköpings stadsbibliotek 
Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland 

Projektwebbsida: http://bildanatverk.ning.com/group/motverkadigitalaklyftor
Delprojektet mötte inledningsvis vissa svårigheter. Organisationsförändringar på Linköpings stadsbibliotek 
ledde till att biblioteket, företrätt av Johanna Juntunen, tyvärr tvingades lämna projektet. Därmed kom 
delprojektet ”Digitala klyftor” att helt och hållet fokuseras på Norrköpings stadsbibliotek samt förhållandena i 
Östergötland i stort, kanaliserat via Länsbibliotek Östergötland.

Så småningom hittade delprojektet formerna och Håkan Blomqvist, delprojektledare för Norrköpings 
stadsbibliotek, kunde under våren 2009 rapportera stora framgångar med den utbyggda användarundervisning 
som man satsat på där. Allmänhetens efterfrågan på gratis internetkurser hade under projektets fortskridande 
vuxit lavinartat vilket kan ses som uttryck för den stora digitala klyfta som finns i Norrköping. Många har ännu 
inte tillägnat sig grundläggande internetkunskaper och när informationen når ut om bibliotekets kursutbud 
leder det till ett ökat tryck på biblioteket som lärmiljö, något som både glädjer och oroar personalen. Tack 
vare den ökande efterfrågan upplevs biblioteksarbetet genast som än mer meningsfullt men oron finns bland 
personalen att pengarna och tiden inte ska räcka till för att täcka upp allas behov.

Anne Hederén, länsbibliotek Östergötland, var projektansvarig för två intervjuundersökningar som genomfördes 
inom projektet: ett för att kartlägga användarna och en för att närma sig icke-användarna. 

Användarna
I en av intervjundersökningarna, utförd av Skill AB, var syftet att kartlägga biblioteksbesökarnas användning av 
datorer och Internet på Norrköpings stadsbibliotek samt besökarnas behov av stöd från personalen. Målet var 
att få ett underlag för vilka behov som finns hos besökarna och vilka insatser som krävs för att motverka och 
minska den digitala klyftan. Undersökningens resultat visar bl.a. att pensionärerna är den grupp som använder 
bibliotekets datorer och internet minst, samt att biblioteksanvändare med utländsk härkomst använder 
bibliotekets datorer i högre utsträckning än infödda svenskar. En stor andel av biblioteksbesökarna känner inte 
till biblioteks tjänster; hela 77 procent känner t.ex. inte till att biblioteket erbjuder kurser om datorer/Internet. 
En slutsats som dras av denna undersökning är att biblioteket bör satsa mer på marknadsföring av sina tjänster.
Icke-användarna 
Förutom ovan nämnda lokala undersökning av dator- och internetanvändning lokalt på ett enskilt bibliotek gjordes 
2007 även en större intervjundersökning i Östergötland i syfte att kartlägga icke-användarna. 1 300 personer, 
tillfrågades om biblioteksvanor samt tillgång och användning av Internet. Undersökningen visar att av samtliga 
intervjuade är det 35 procent som inte använder Internet överhuvudtaget. Resultaten visar också att biblioteks- 
och bokbussbesökare är mer vana Internetanvändare än icke-besökare. Bland de som inte är biblioteksbesökare är 
det 45 procent som inte använder internet. Motsvarande siffra för besökarna är 27 procent. 

 

 

 



28

Delprojektledare Anne Hederén blev intervjuad av SVT Östnytt 2009-04-20 
http://svtplay.se/v/1526561/ostnytt/varannan_ostgote_i_liten_kommun_utan_dator?sb,k103419,2,f,-1 

Den 27 augusti 2009 arrangerades en stor hearing om Digitala klyftan för tjänstemän och politiker i 
Linköping.  
Program: 
http://www.lansbibliotek.ostsam.se/Kalender/Kurser/ProgramAnmalan/090827hearing.htm 
Dokumentation: 
http://www.lansbibliotek.ostsam.se/Projekt/ekampanj09/hearing090827.htm 
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Vad tyckte 
medlemmarna?
En viktig ansats med Bildanätverk var att bidra till spridning av erfarenheter, inspirerar och bolla idéer kollegor 
emellan, både via fysiska och virtuella mötesplatser. Frågan är hur detta fungerade i praktiken? För att kartlägga 
detta skickades en enkät ut till de personer som på olika sätt varit involverade i nätverket. Resultatet presenterades 
sedan på slutkonferensen för projektet Tvinning, Ett steg till! - Biblioteksutveckling genom samarbete, dit 
Åke Nygren och Anne Hederén hade bjudits in för att tala över ämnet Att bygga nätverk - erfarenheter från 
projektet Bilda nätverk : Vilken nytta kan bibliotek ha av att delta i nätverk tillsammans med andra? 

Enkätresultat

Fråga 1: Om Bildanätverk på något sätt har kunnat bidra till ditt eget arbete - beskriv hur: 

•	 ”Ja, absolut - att kunna diskutera med andra som jobbar inom samma område och 
få konkreta tips är värdefullt.”

•	 ”Ja absolut! Idéer och kontakter framförallt.”
•	 ”Jag har fått inspiration men också dåligt samvete eftersom jag inte hinner med att följa med det som 

händer. Tycker dock att det är bra. Vill vara mer aktiv men vardagens bekymmer tar ofta(st) all tid.”
•	 ”Som inspiration och möjlighet att bygga nätverk.”
•	 ”Kontakt med och studiebesök på  andra bibliotek som jobbar med samma projekt har varit 

inspirerande och gett konkreta tips för den egna verksamheten. Bildanätverk har bidragit till att göra vår 
egen verksamhet bättre.”

•	 ”Vi har delat med oss av erfarenheter när det gäller språkcafé och tagit till oss idéer av andra i samma 
fråga. Rent praktiskt har i alla fall jag nu blivit passiv medlem, men det är bra att ha kontaktnätet 
om någon fråga skulle dyka upp inom intressegrupperna. Det dök upp många bra intressegrupper 
när nätverket startade, helst hade man velat vara med i alla. Roligt att se att andra tyckte frågor om 
vissa ämnen vara lika viktiga som jag tycker, det kändes inspirerande. Bra också att kunna starta en 
egen intressegrupp. Om aktiviteten hade varit större så hade vi såklart haft större nytta av nätverket. 
Inspirerande också att se att personer inom biblioteksvärlden är intresserade av digitala nätverk och hur 
biblioteken kan använda sig av dem, samt driver på utvecklingen av dessa frågor, bollar visioner, testar 
verktyg och idéer, sprider kunskap vidare. Det känns bra.”

•	 ”Bra att veta att kollegor jobbar med liknande frågor - jag måste ändå säga att jag skulle sett mer av 
fysiska möten oss emellan. Nu har kunskapsöverförandet och förankringen inom vårt ViL-projekt blivit 
för dålig - endast vår projektledare (och någon gång min kollega) har deltagit i möten. 
I Göteborg gick vi över från en projektmodell till en annan - med vissa nackdelar som följd. (Mer 
toppstyrt - mindre förankring i projektets bas)” 

Fråga 2: Fördelar och nackdelar med att använda ett webbaserat verktyg för nätverksbyggandet, dvs. vår 
ning på: http://bildanatverk.ning.com/? 

•	 ”Fördelar: lätt och smidigt (till exempel se ovan) verktyg för att dela med sig erfarenheter och att sprida 
information, konferenser och vidareutveckling till många, oberoende av var man befinner sig.  
Nackdelar: eller kanske rättare sagt vissa svårigheter då man inte alltid har den tid att ta till sig ning-
infon. Så mycket går ju åt - och det är ju vår uppgift i praktiken - att jobba med våra brukare ”på 
golvet”:) ”

•	 ”Sammanfattningsvis tycker jag det självklart är ett mycket viktigt verktyg - dock att man måste vara 
medveten om svårigheterna ibland!”
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•	 ”+ Avståndsoberoende. Snabbt.” 
•	 ”- Anonymt - relativt sett. Speciellt för sällananvändare.”
•	 ”Fördelar är såklart att webben är gjord för nätverksbygge av olika slag. Lätt att hantera och överblicka 

inom olika verktyg, alltid nära. Ning är ett verktyg av många. Nackdelar är att allt som skrivs på webben 
alltid studsar tillbaka och aldrig försvinner. En ogenomtänkt mening fladdrar i evighet på platser där det 
inte finns kontroll över dem, som om ord sagda för länge sedan skulle ligga kvar i luften omkring dig.”

•	 ”…målet att utveckla en plattform har påbörjats. Ett frö har såtts på Ningen där nya erfarenheter och 
arbetsmetoder diskuterats och sprids genom virtuella evenemang och diskussionsgrupper. Deltagandet 
och aktiviteten kan dock vara betydligt större med tanke på hur många medlemmar som finns på 
Ningen. Det är enbart vissa medlemmar som producerar information, det behövs en större aktivitet 
generellt. Jag tror det finns någon slags spärr som måste brytas. Frågan är hur, men även om en Ning 
är det rätta forumet? Kanske behövs det kombineras med fler fysiska träffar, för att det ska kännas 
givande att delge information och kunskap på Ningen??? ”

•	 ”Alltid bra med webbaserat verktyg för snabbare och effektivare konktakt och utbyte av material. 
Problemet är oftast bristen på tid att hinna jobba med alla nätverk och projekt man deltar i.”

•	 ”Fördelar är att man kan gå in precis när det passa mig och att allt man skrivit finns kvar. Man kan gå 
tillbaka och titta på projekt som varit.” 

•	 ”Nackdelar: Att man kan gå in precis när det passar mig vilket ibland kan leda till att jag glömmer bort 
det. Ibland kan det kännas lite anonymt vilket gör att man inte alltid vågar ställa frågor man skulle vilja 
ställa.”

•	 Bra initalt med webbaserat verktyg men för få fysiska möten. Både ock krävs. Inte tillräckligt med 
endast webbkontakt. 

Fråga 3: Andra kommentarer/synpunkter om Bildanätverk? 

•	 Under projektåret har utvecklingen om att synliggöra bibliotekets roll för vuxna i lärande påbörjats men 
vägen till inkludering och demokratisering för vuxenstuderande är lång och BILDAnätverk har en bit 
kvar i detta arbete. Jag är i alla fall glad över alla kontakter som jag knutit under projektperioden som jag 
varit med i!

•	 Bra att lyfta ögonen och inte fastna i vardagen. Borde vara inlagd i arbetsuppgifterna att aktivt vara med 
i olika nätverk. Tyvärr har inte ens 10 plus 5 saker hunnits med. Det här svaret hann jag med iallafall 
;-))))

•	 Sidan har inte använts i den utsträckning som den skulle kunna ha gjorts. Det är ett enkelt sätt att dela 
med sig och ta del av andras erfarenheter. Den varierande användningen av Ningen är ett bevis på att 
det finns en digital klyfta även inom biblioteksvärlden.

•	 Man ser att det är många redan kända ansikten med, dvs de som synts i dessa sammanhang/frågor 
sedan många år tillbaka. Var är resten? 

•	 Grattis till fortsättningen! Bra att någon äntligen kopplar ett större grepp om folkbildning och bibliotek 
när det gäller den digitala klyftan. Hoppas det sprider sig.

•	 Känns som att Göteborg halkat efter (det var Göteborg och Stockholm som egentligen tillsammans 
skapade Bilda nätverk - det började med att vi göteborgare gjorde studiebesök på flera bibliotek i 
Stockholm som hade lärmiljöer; nästa möte blev i Göteborg och då lanserades idén om BILDA) Att 
sen ViL-projektet toppstyrts allt mer har inte befrämjat ett ökat deltagande i BILDA. Tyvärr.
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Bildanätverk      – från 
brobyggande till IKT-lyft
De svenska folkbiblioteken är i färd med att formulera en ny, uppdaterad syn på sin folkbildande roll. En ökad 
medvetenhet växer fram om bibliotekens roll som inkluderande fysiska och digitala miljöer för informellt och 
icke-formellt kollaborativt lärande. Bildanätverk (www.bildanatverk.se) har, med stöd från Statens kulturråd, 
skapats för att kartlägga folkbibliotekens lärmiljöer, nätverka samt inspirera till brobyggande biblioteksprojekt 
inom det livslånga lärandet. Genom virtuellt nätverkande på Bildanätverks Ning, i kombination med 
konferensdeltagande och anordnade av tematiska fysiska och virtuella events, har bibliotekens språkstödjande,  
demokratibefrämjande och digitalt inkluderande roller fått ökad uppmärksamhet i bibliotekssverige. Genom 
brobyggande i nätverk har Bildanätverk bidragit till att förtydliga folkbibliotekens samtida och framtida roller 
för att bryta de språkliga, digitala och demokratiska utanförskapen.

Bildanätverk har visat på datoranvändningens sociala dimension. Den digitala tekniken handlar inte bara om 
informationsförmedling som ett mål i sig utan om att tillmötesgå fundamentala sociala behov. Den sociala 
webben består idag av levande sociala kontexter, fullt jämförbara med fysiska sådana, som inte primärt har ett 
teknikfokus.  Fokus ligger här på content, innehåll, upplevelser, social gemenskap, supportmöjligheterna som 
finns i nätverk osv. Allt detta har Bildanätverk bidragit till att synliggöra.  

I Bildanätverks målsättning har legat att överbygga sociala, demokratiska, språkliga, kulturella och digitala broar. 
I dagens och framtidens kunskapssamhälle  är det i allt högre utsträckning de digitala nätverken som möjliggör 
brobyggande på det sociala, kulturella, språkliga och demokratiska området. Men andra ord, ska man överbrygga 
alla de här klyftorna så finns en grundförutsättning, nämligen att överbrygga de digitala klyftorna. Med andra 
ord: genom att utjämna digitala klyftor bygger vi sociala, kulturella, språkliga och demokratiska broar.

Under projektets gång växte vår medvetenhet gällande den ökande digitala klyftan i Sverige och dess nära 
koppling till demokratiskt, språkligt och socialt utanförskap. Bilden klarnade: genom ökad tillgång till, och 
kunskap om, datorer och Internet kan medborgarnas informations- och mediekompetens ökas vilket i sin 
tur leder vidare till större rörelsefrihet, autonomi och självkänsla för individen. Ett framgångsrikt arbete i 
folkbiblioteken med att överbrygga digitala klyftor kan betyda mycket för stärkandet av den demokratiska 
infrastrukturen i lokalsamhället, stärka individens språkutveckling samt bryta social isolering. En samstämmig 
projektgrupp beslutade därför att söka projektmedel för ett fortsättningsprojekt där vi tar fasta på våra samlade 
erfarenheter och insikter från Bildanätverk och på ett effektivt sätt skapar effektiva nationella strategier för att 
överbrygga den digitala klyftan i Sverige. Tillsammans med folkbildningen vill vi skapa ett IKT-lyft.

En gemensam erfarenhet från projekten inom BILDAnätverk är att samverkan mellan flera aktörer krävs för 
att nå de grupper som inte besöker biblioteken och som inte använder internet. Arbetet i den gemensamma 
communityn på www.bildanatverk.se har för medlemmarna inneburit en värdefull introduktion till, och praktisk 
träning i, webb 2.0 i praktiken. Genom att dela information  på webben har medlemmarna fått en nödvändig 
inblick i vilka möjligheter som den sociala webben kan ge för nätverkande.  I Bildanätverk har medlemmarna 
fått stora möjligheter att skapa sig en egen erfarenhet av att arbeta digitalt, kollaborativt och transparent,  i 
opinionsbildande syfte.  Denna praktiska erfarenhet av det kollaborativa digitala nätverkssamhället innebär 
ett viktigt kompetenshöjande steg som ökar möjligheterna att lyckas med   kommande lokala projekt för att 
överbrygga digitala klyftor. 

Den starkaste drivkraften i Bildanätverk för att uppmärksamma  den digitala klyftan är förstås delprojektet 
i Östergötland ”Överbrygga digitala klyftor”. I anslutning till, och inspirerade av, detta framgångsrika lokala 
projekt har flera röster höjts för att väcka frågan på nationell nivå. Här nedan följer några blogginlägg som kan 
ses som några av de olika pusselbitar som lagts inom och i anslutning till Bildanätverk, och som bidragit till att 
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en ny nationell satsning för att överbygga digitala klyftor i Sverige, ”IKT-lyftet”, nu kommer till stånd. 

Blogginlägg på Bildanätverk av Åke Nygren 23 oktober 2008:

Vad kan vi i Bildanätverk göra för att överbrygga digitala klyftor?
Att överbrygga de digitala klyftorna borde vara en självklar utmaning för alla folkbibliotek, men dessvärre har 
det hittills märks väldigt lite engagemang kring frågan från folkbibliotekshåll. Det är få biblioteksmedarbetare 
och chefer som aktivt driver frågan. Östergötland är förstås ett glädjande undantag, men jag är dock inte särskilt 
förvånad över att folkbildningen inte riktigt räknar med folkbiblioteken. Vi måste vara självkritiska och inse att 
en tung del av ansvaret vilar på oss. Om inte vi i biblioteken profilerar oss som digitala broar för medborgarna 
så kommer inte heller andra aktörer att räkna med oss. Det är därför viktigt att hörsamma Birgitta Hellman 
Magnussons uppmaning på BIBLIST att vi nu måste vakna!

Frågan är då, vad kan vi i Bildanätverk göra? Det är mycket vi kan göra:  
 
DELPROJEKTET DIGITALA KLYFTOR
Vi har redan som bekant ett delprojekt inom Bildanätverk som jobbar både lokalt och nationellt med frågan, nu 
senast i form av ett mycket lyckat projektmöte via Adobe Connect. Att arrangera e-möten är ju i sig ett ytterst 
påtagligt sätt att överbrygga digitala klyftor! Om vi i handling visar exempel på hur man kan uttnyttja internet 
för nätverkande, möten och opinionsbildning så lägger vi en bra grund för fortsatt engagemang i frågan. Och 
kan bidra till profileringen av folkbiblioteken som aktörer att räkna med inom det digitala området!

AKTIVITET PÅ NINGEN!
Om vi alla är aktiva här på Ningen (vår virtuella community är byggd med gratisverktyget Ning), i synnerhet i 
vår egen delprojektgrupp, så får vi möjlighet att öva upp vår egen e-kompetens inom web 2.0 + vi kan därmed 
vara digitala förebilder för andra medarbetare i bibliotekssverige

VIRTUELLA EVENTS
Vi i projektgruppen har kommit överens om att varje delprojekt ska bjuda in till ett virtuellt event under 
respektive temamånad: videokonferens, chatt eller någon form av virtuell dokumentation/presentation i 
ämnesgruppen på Ningen. Dessa events är utmärkta tillfällen att nå ut och i praktiken visa att informations- 
och kommunikationstekniken inte är främmande för oss i folkbiblioteken. Om vi ska kunna bidra till att 
överbrygga de digitala klyftorna i samhället så måste vi självfallet fortbilda oss själva, bli mer informations- och 
kommunikationskompetenta. Ett bra exempel på hur man kan jobba med fortbildning är förstås 23 saker-
projekt, ett annat är just att arrangera virtuella events, t.ex. via videokonferens.

BILDA OPINION!
Genom att använda oss av bloggfunktionen på Ningen så kan vi alla bidra till opinionsbildningen inom fältet 
digitala klyftor. Ta till vara den möjligheten att göra din röst hörd och bidra till debatten! Bra är också att 
uppmärksamma Bildanätverk på t.ex. Biblist genom att skriva några rader om era delprojekt och uppmana 
kollegor att delta i nätverket.

FÖR ATT SAMMANFATTA:
Vi måste vara aktiva och utåtriktade om ngn ska bry sig om folkbiblioteken. Ingen kommer till oss om inte 
vi visar musklerna! Av det följer att vi i Bildanätverk måste bli mycket mer aktiva, på Ningen, på Biblist, på 
Internet i största allmänhet. Visst borde Bildanätverk vara en av flera inspirerande krafter som bidrar till att 
väcka folkbibliotekssverige i frågan om de digitala klyftorna?

Ser fram emot en livlig och spännande diskussion framöver, på Ningen and elsewhere! :-)

Hälsningar

Åke
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Blogginlägg på Birgittabliggen av Birgitta Hellman, 12 april 2009:

Vem bryr sig om digitala klyftan?
Vilket politiskt parti i Sverige bryr sig om den digitala klyftan och anser att vi ska skapa ett informationssamhälle 
för alla? Tillgång till internet är en tydlig klassfråga, närmare hälften av dem med låg utbildning och låg inkomst 
använder inte internet i vardagen, så det borde vara en klassisk s-fråga, men har vi hört sossarna prata om 
internet som en demokratisk rättighet för alla?

Varför intresserar sig svenska politikerna inte mer för denna fråga, trots att det är en högprioriterad fråga inom 
EU? Enligt Riga-överenskommelsen från 2006 har alla medlemsstater förbundit sig att jobba aktivt med att 
minska de digitala klyftorna i samhället. I Sverige står cirka två miljoner (!) vuxna utanför informationssamhället, 
hur vill svenska politiker tackla det? Visst, det kostar pengar att ge alla tillgång till internet, och lära dem som 
inte kan, men EU pekar på att det blir ännu dyrare att inte göra något. Då kommer samhället inte att kunna 
använda sig av internets hela potential, utan måste hela tiden bygga alternativ till nya offentliga och kommersiella 
e-tjänster, som inte alla kan använda.

Vad är förklaringen till regeringens passivitet i frågan, och oppositionens tystnad? Är det för att man tror att 
vi svenskar ligger så bra till när det gäller IKT-användning? Men det är inte sant - det digitala utanförskapet 
är lika stort i Sverige som i många andra EU-länder. Det är äldre, arbetslösa, lågutbildade, invandrare och 
funktionshindrade som står utanför informationssamhället även i Sverige.
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Vi skulle behöva ett IKT-lyft i Sverige, ett nytt kunskapslyft, för att ge alla människor kunskap och tillgång till 
internet - och här skulle svenska folkbibliotek kunna spela en viktig roll! När kommer svenska politiker att få 
upp ögonen för det?

URL: http://www.birgittabloggen.blogspot.com/.../vem-bryr-sig-om-digitala-klyftan.html 

Press
Artikel om Bildanätverk publicerad i tidskriften Framsidan nr 1 2009 
(http://www.bibl.vgregion.se/Regionbibliotek/Publikationer/Framsidan/)
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