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IKT-lyftet – 
ett nationellt folkbildningsprojekt i samverkan bibliotek och folkbildning 

Projekttid 1 september 2009 – 31 augusti 2011 
 
 
1.    Begrepp och benämningar 
 

 Begreppet IKT står i projektet för informations- och kommunikationsteknik 
 

 IKT-lyftet är dels ett nationellt projekt och dels en benämning som används för det 
nätverksarbete och den samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning som syftar 
till att öka den digitala kompetensen och därmed människors e-delaktighet. Nedan 
används benämningen projekt IKT-lyftet (kursiverat) när det nationella formella 
projektet avses. Åsyftas nätverksarbetet eller regionala/lokala projekt används 
benämningen IKT-lyftet (ej kursivt). 

 
 Flera begrepp används i texter och verksamhet inom IKT-lyftets område. Den digitala 

klyftan syftar på gapet mellan Internetanvändare och icke-användare/sällananvändare. 
E-integration och e-inkludering använd bland annat i EU:s dokument och beskriver en 
delaktighet i det samhälle som i allt högre grad använder e-tjänster och e-information. 
E-utanförskap är då icke-delaktigheten. I projekt IKT-lyftet och i IKT-lyftets olika 
nätverk används ofta termen digital delaktighet, som då motsätts av begreppet digitalt 
utanförskap. 

 
 
2.    Bakgrund/problemställning 
 
Minst 1,7 miljoner svenskar använder inte Internet som vardagsredskap, enligt den senaste 
årsstudien från World Internet Institute (Svenskarna och Internet 2009 
http://www.wii.se/publicerat/cat_view/37-rapporter.html?orderby=dmdate_published). Trots 
att användningen av Internet ökar totalt sett, går spridningen till nya grupper långsamt. De 
som använder Internet för myndighetsinformation och e-tjänster utgör 75% av gruppen 
högutbildade//höginkomsttagare medan motsvarande siffra i gruppen 
lågutbildade/låginkomsttagare är 17%. Internetanvändningen är nu spridd i de flesta grupper, 
men socioekonomiska villkor är fortfarande en tydligt urskiljbar faktor, främst bland äldre. 
Att bygga ut infrastrukturen för att ge alla tillgång till bredband är inte tillräckligt för att öka 
e-delaktigheten. Stora insatser behövs också för att öka människors kunskap och skicklighet i 
att använda informationstekniken. Att stora grupper inte är digitalt delaktiga är såväl ett 
samhällsekonomiskt som ett socialpolitiskt och demokratiskt problem. 
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EU:s medlemsstater kom 2006 överens om att minska den digitala klyftan och i november 
2007 uppmanade EU-kommissionen till ökade insatser för att komma till rätta med 
utanförskapet i IKT-samhället. Den digitala klyftan utgör ett allt större problem: 

”På grund av informations- och kommunikationsteknikens betydelse börjar den bristfälliga IKT-
tillgången och IKT-användningen mer och mer utgöra en allvarlig form av social och ekonomisk 
utslagning De kvarvarande digitala klyftorna påverkar sammanhållning och välstånd.” 
(Meddelande från kommissionen om det europeiska i2010-initiativet för e-integration�"Att vara 
en del av informationssamhället"nov, 2007)  

 
Folkbiblioteken märker av en ökad efterfrågan av handledning och stöd för enskilda individer 
att kunna hantera e-tjänster, myndighetsinformation och annan digital information som 
tillhandahålls genom biblioteken. Folkbibliotekens Internetvisningar och -verkstäder är 
välbesökta. Men den digitala kompetensen startar med basnivån – att kunna hantera dator, 
mus och enkla basprogram. Sådan undervisning kan man få genom folkbildningens 
studiecirklar, som dock genom sina avgifter kan verka utestängande för en stor del av den 
tänkta målgruppen. Det demokrati- och samhällsuppdrag som folkbildning och folkbibliotek 
kan sägas ha gemensamt samt den vana och kompetens som finns i båda organisationerna att 
möta individens behov, ger god möjlighet för samverkan. Det gemensamma arbetet måste 
såväl nationellt som regionalt och lokalt starta med en dialog om uppdragen och en gemensam 
analys av hur de nationella/regionala/lokala behoven ser ut, hur arbete och resurser kan 
användas och hur insatserna kan genomföras. Folkbildningens organisationer och biblioteken 
har ett gemensamt förflutet men lyder idag under olika huvudmän med olika besluts- och 
bidragsstrukturer. Är roller och uppdrag inte tydliga, försvårar det samverkan. 

De syften som lades fast genom 1998 års riksdagsbeslut skall – med ny inbördes ordning och 
något justerade formuleringar – fortfarande gälla, nämligen att folkbildningen skall  
– stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 
– bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation 
och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt 
eller annat ideellt arbete), Prop. 2005/06:19224 
– bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, 
– bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.  

(Lära, växa, förändra. Regeringens folkbildningsproposition 2005/06:192) 
   

Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt 
kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. 
Varje kommun skall ha folkbibliotek. (§2 SFS 1996:1596) 

 

  Till främjande av intresse för läsning och litteratur, fri åsiktsbildning, kunskaps- och 
informationsförsörjning, utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt ska alla ha tillgång till  
folkbiblioteksverksamhet. Varje kommun ska ha folkbiblioteksverksamhet tillgänglig för alla 
och utformad efter kommuninvånarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska 
präglas av allsidighet och kvalitet.(§2 Eide-Jensen: Bibliotekslag SFS nr: 1996:1596, 
2004:1261. Utvärdering och förslag till revidering) 

 
Projekt IKT-lyftet har byggt ett brett nationellt nätverk med myndigheter och organisationer 
(se bilaga Nätverk). Nätverket har arbetat fram ett diskussionsunderlag som är tänkt att kunna 
användas vid dialoger mellan folkbildning (studieförbund och folkhögskolor) och bibliotek 
(http://ikt-lyftet.se/en-strategi-for-okad-digital-delaktighet/). En viktig fråga att utgå ifrån är: 
vad är folkbildning idag och vilka är folkbildare?  
 
Praktiskt kan bibliotekets lokaler och datorpark användas av studieförbunden för att nå de 
ovana dator-/Internetanvändare som inte skulle ha anmält sig till en studiecirkel.  
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Bibliotekspersonalens kompetens och bibliotekets resurser kan samverka med folkbildningens 
för att utforma utbildningstillfällen som är attraktiva och känns angelägna för målgruppen. 
 
I Sverige har flera projekt genomförts av olika organisationer, folkbildning och folkbibliotek 
under senare år (SIKA, Digitala klyftor-insatser för att överbrygga dessa, 2007:6), men som 
framgår av 2009 års rapport frånWorld Internet Institute har de korta insatserna inte räckt. En 
långsiktig satsning på bred front behövs som är kostnadsfri för målgruppen och som möter 
målgrupperna på de platser de brukar besöka. En nationell och bred satsning på ökad e-
delaktighet kräver därför samverkan mellan flera samhällssektorer där folkbiblioteken med 
sina e-tjänster och sin digitala information är en av flera aktörer. 
 
 
3.    EU och Sverige 
 
IKT-lyftet har koppling till EU:s arbete med e-inkludering som bland annat Sverige förbundit 
sig att genomföra senast 2010 (http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/IT-
fragor/i2010/ ). 2008 konstaterar myndigheten Handisam i en delrapport att Sverige inte 
arbetar aktivt i enlighet med de mål som finns inom området för e-inkludering i EU. Man 
konstaterar också att det finns brister i samordning och helhetssyn i de satsningar som 
genomförts (http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage____1635.aspx) . I samma rapport 
liksom i rapporten Rätt från början (http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage____1748.aspx) 
framhåller Handisam nödvändigheten av en nationell handlingsplan för att öka e-
delaktigheten och nå EU:s mål om e-inkludering. Den största vinsten med en sådan plan enligt 
Handisam, är att det skapas ett utrymme för politiskt ställningstagande och för en tydlig 
ambitionsnivå.  
 
Ännu augusti 2010 finns ingen samlad nationell strategi eller nationell plan för ökad e-
delaktighet. Det finns inte heller någon aktuell verksamhetsövergripande sammanställning 
över vad som faktiskt genomförs och genomförts. Det saknas också beräkningar av de 
samhällskostnader som e-utanförskapet faktiskt för med sig i form av låg anställningsbarhet, 
nödvändigheten av att ha dubbla uppsättningar av vissa offentliga tjänster, 
myndighetsinformation, etc. När sådana kartläggningar saknas är det svårt att se vilka 
politiska beslut som måste fattas.   
 
Våren 2010 startade regeringens satsning Bredbandsforum som nu också gjort sin 
avsiktsförklaring (http://www.bredbandivarldsklass.se/). Enligt den är Bredbandsforum ”en 
plattform för diskussion, kunskapsutbyte och samverkan för att Sverige ska stärka sin position 
som ledande IT-nation”. Uppdraget verkar inte vara att ta fram en nationell plan för att öka e-
delaktigheten.    
 
 
4.    Om projekt IKT-lyftet 
 
Projekt IKT-lyftet startade den 1 september 2009 på initiativ från länsbiblioteken med medel 
från Statens kulturråd. Projekt IKT-lyftet är ett 2-årigt nationellt övergripande projekt som 
avslutas augusti 2011. Formell projektägare är Regionbibliotek Stockholm. Projekt IKT-lyftet 
ska dels fungera som en start för att få till stånd en långsiktig nationell satsning och dels 
utgöra ett nätverk; ett ”paraply” dit aktörer och projekt om digital delaktighet kan ansluta sig.  
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Projekt IKT-lyftet syftar till att få till stånd en nationell satsning för att öka e-delaktighet i 
samtliga kommuner i Sverige från och med år 2011. I nära samverkan på nationell och 
regional nivå ska folkbibliotek och folkbildning skapa nödvändiga förutsättningar för 
satsningen genom att 

1. finna långsiktiga samverkansformer och gemensamma mål för arbetet 
2. skapa och koordinera ekonomiska resurser och kompetenser för att… 
3. …säkerställa start och den fortsatta spridningen av IKT-lyftet från 2011 

 
Huvuduppdraget för projektets nationella samordnare är att bjuda in till och säkerställa dialog 
och samverkan mellan bibliotek och folkbildning på nationell nivå.  
 
Flera läns- och regionbibliotek (14 av 20, 2010-09-08) planerar, driver eller deltar i regionala 
eller lokalt förankrade projekt som ska minska den digitala klyftan och öka e-delaktigheten 
(http://ikt-lyftet.se/lanregioner/). Projekten stöds ekonomiskt från olika bidragsgivare såsom 
läns- och regionbibliotek, regionförbund, bildningsförbund, Kulturrådet, Stiftelsen för 
Internetinfrastruktur .SE, Svenska esf-rådet. Möjligheten för bibliotek och folkbildning att nå 
alla som kan definieras som icke-eller sällan-Internetanvändare i en region eller en kommun 
är dock liten utan mycket tydliga uppdrag och resurstillskott. 
Från folkbildningens organisationer (http://www.folkbildning.se/Rapporter-
publikationer/Rapporter-till-regeringen/Rapporter-till-regeringen-2009/) och från nationella 
satsningar i andra länder (http://ikt-lyftet.se/internationellt/) finns erfarenheter av liknande 
arbete. Dessa erfarenheter utgör kunskapsbas, ger goda exempel, erfarenheter och brett 
kontaktnät.  
 
 
4.1   Syfte och nyckelbegrepp 
 
Projekt IKT-lyftets syfte är att utveckla samverkan, resurser och metoder mellan folkbibliotek 
och folkbildning nationellt så att det inspirerar och stödjer liknande samverkan regionalt och 
lokalt. Det gemensamma arbetet ska resultera i satsningar och aktiviteter för att öka 
människors digitala kompetens och användning av Internet, e-tjänster och digital information. 
Den enskilde individens behov är en viktig utgångspunkt. För att nå dem som inte använder 
Internet bör satsningen vara kostnadsfri för individen att ta del av. Nyckelbegrepp i hela IKT-
lyftets arbete är därför är e-delaktighet, individperspektiv och gratis.  
 
 
4.2   Mål  
 
IKT-lyftets mål är minskade digitala klyftor i samhället så att Internet och digital information 
är vardagsredskap för alla.  
 
 
4.3   Strategi  
 
Den strategi som formar attityd och arbetssätt i hela IKT-lyftet är att lyfta fram e-
utanförskapet som ett gemensamt problemområde som kräver gemensamma lösningar från 
olika samhällssektorer. På så sätt skapas kontakter och nätverk med e-delaktighet och 
samverkan som fokus. Arbetet blir lösningsfokuserat. 
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Ett brett nätverk har skapats med representanter för olika nationella aktörer så som 
Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundet, studieförbunden, Kungliga Biblioteket KB, UR, 
lärcentraorganisationen Nitus, Svensk Biblioteksförening, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 
.SE, TPB, Hjälpmedelsinstitutet, Post- och Telestyrelsen PTS, Bredbandsforum och Handisam 
(se bilaga nätverk). Ett flertal olika departement och myndigheter är berörda. Nätverket har 
med växlande sammansättning haft 4 möten (http://ikt-lyftet.se/nationella-natverksmoten/)och 
planerar ett nytt den 20 september. Nätverket samordnar resurser och aktiviteter, delar 
erfarenheter och utgör en kraftfull lobbyorganisation gentemot sina respektive huvudmän. 
Samtliga organisationer i nätverket lägger arbetstid och egna resurser för nätverket och för de 
aktiviteter som genomförs. 
 
 
4.4   Arbetssätt  
 
Den nationella nivån i projekt IKT-lyftet bygger på kontaktskapande och samverkan i nätverk, 
information och lobbying gentemot strategiska aktörer som myndigheter, organisationer, 
politiker, samt löpande aktuell och anpassad informationsuppdatering så att alla berörda ska 
kunna haka på kontakter och händelser efter behov (nätverk, se bilaga). IKT-lyftet vill bygga 
vidare på erfarenheter och kunskaper från folkbildningens arbete med uppdraget om Digitala 
klyftor 2007/2008 samt på folkbibliotekens arbeten med stöd för vuxnas lärande, bibliotek 
som lärmiljö samt projekt Bildanätverk. Flera olika verksamhetsområden berörs, såsom arbete 
med demokrati, delaktighet, tillgänglighet och integration, anställningsbarhet och tillväxt, 
folkhälsa och utveckling av e-tjänster inom offentlig service.   
 
Regionalt och lokalt ska möjligheten att nå alla med kostnadsfri undervisning öka genom 
samverkan mellan bibliotek, folkbildningen, handikapporganisationer, flyktingsamordnare, 
lärcentra och andra aktörer och genom att erbjuda biblioteken som ”neutrala” arenor för 
Internetverkstäder och möten med olika former av målgruppsanpassad och kostnadsfri 
undervisning. 
 
Projekt IKT-lyftet deltar tillsammans med Norge och Danmark i ett Nordplusprojekt med 
medel från Nordplus Voksen (sektorsprogram inom Nordiska ministerrådet Nordplus 
ramprogram). Projektstart augusti 2010. Ansökan har samordnats av norska VOFO 
(paraplyorganisation för studieförbunden i Norge, Sture Bjerkaker). Projektet heter ”Rum för 
bildning – bibliotek och folkbildning i samarbete för vuxnas basfärdigheter” och syftar till att 
bidra till samarbete och skapa nätverk mellan de nordiska folkbildnings- och 
folkbiblioteksorganisationerna. Samarbetet ska stärka det icke-formella lärandet och den 
sociala sammanhållningen i samhället. Projektmedlen används för det nordiska 
erfarenhetsutbytet genom till exempel konferenser, medan arbetstid/projektledartid bekostas 
av respektive land. För projekt IKT-lyftets del ligger kostnad för projektledartid utanför ramen 
för den nationella samordnartjänsten. 
 
IKT-lyftets syfte med att gå in i ett nordiskt projekt är att genom arbete och nordiskt 
erfarenhetsutbyte om e-delaktighet  lyfta fram och stärka de svenska folkbibliotekens roll som 
en del i samhället och i det icke-formella lärandet.  
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4.5   Projektorganisation 
 
Projekt IKT-lyftets enkla organisationsform har som syfte:  

 att snabbt involvera samverkansaktörer (folkbildning) och intressenter (t ex skapare av 
Internettjänster) för att säkra kvalitet och långsiktighet  

 att hålla gemensamt och tydligt brukarfokus genom att samordna och ta tillvara 
kunskap och erfarenheter från såväl brukare som aktörer  

 att skapa förutsättningar och smidig struktur för fortsatt samverkan folkbibliotek – 
folkbildning  

 
Organisationen ska enkelt kunna ändras efter behov och projektets utveckling. 
 
Styrgrupp:  
Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm (formell projektägare), Lisa de Souza, 
Länsbibliotek Dalarna, Christer Bergqvist, Regionbibliotek Kalmar.  
Uppdrag: ekonomi, styrfart, fokus, förändringar i projektets mål, syfte, organisation, 
kvalitetssäkring, utvärderingsarbete  
 
Projektgrupp:  
Direktansvariga för IKT-lyftarbetet i respektive län.  
Uppdrag: kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Utveckla arbetet med interaktivt brukarfokus  
 
Nationell samordnare 30/40: Ann Wiklund 
Webbredaktör 4/40: Karin Burman 
 
 
5.    Resultat och diskussion 
 
Huvudsyftet med den nationella nivån är att få till stånd dialog och långsiktig samverkan 
mellan nationella företrädare för främst folkbibliotek och folkbildning, så att resurser och 
kompetenser kan koordineras i en gemensam satsning från 2011. Det breda nationella nätverk 
som projekt IKT-lyftet byggt med myndigheter och organisationer växer från månad till 
månad och ett flertal olika departement och myndigheter är berörda. Nätverket har med 
växlande sammansättning haft 4 möten för att diskutera problemområdet och bygga strategier 
för samverkan (http://ikt-lyftet.se/nationella-natverksmoten/)och planerar ett nytt möte den 20 
september. Nätverket samordnar resurser och aktiviteter, delar erfarenheter och utgör en 
kraftfull lobbyorganisation gentemot sina respektive huvudmän. Samtliga organisationer i 
nätverket lägger arbetstid och egna resurser för nätverket och för de aktiviteter som 
genomförs. 
 
För nuvarande (hösten 2010) arbetar olika aktörer i nätverket bland annat med: 

 att undersöka möjligheten av ett gemensamt formulerat mätbart nationellt mål för 
arbete med digital delaktighet med de resurser vi har idag, 

 att ta fram underlag för olika aspekter av arbetet med digital delaktighet och dess 
målgrupper 

 att ha kontakter med uppdragsgivare och beslutsfattare för att hålla frågan aktuell och 
för att få till stånd en nationell satsning (betyder uppdrag och resurser i regleringsbrev 
för 2011)  

 att planera arrangemang 
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Nätverket arbetade i våras fram ett diskussionsmaterial som ska inspirera till dialog och 
planering regionalt och i kommunerna med frågeställningar man kan arbeta vidare utifrån. För 
att bidra till ökad samverkan och väcka frågan politiskt arrangerade stiftelsen :SE den 24 mars 
en hearing om e-delaktighet och den 28 april arrangerade Folkbildningsrådet ett webbsänt  
seminarium ”Hur får vi med alla på det digitala tåget”. På ett antal platser i landet 
arrangerades den 28 april regionala seminarier för att följa webbsändningarna och delta i 
diskussionerna. Alla arrangemang var välbesökta både fysiskt och digitalt och planerades i 
samråd inom nätverket. Aktörer i nätverket har också haft olika politiska kontakter. 
 
Båda de politiska blocken har gjort utspel i frågan under april 2010. Den borgerliga Alliansen 
genom en proposition (Tillgängliga elektroniska kommunikationer, 2009/10:93) och S, V, MP 
genom en motion (Motion 2009/10:T6 med anledning av proposition 2009/10:193…) I 
inledning till riksdagsdebatt om IT-politik den 25 maj, nämndes IKT-lyftet och samverkan 
mellan folkbibliotek och folkbildning som ett exempel på bra åtgärder för att minska den 
digitala klyftan och öka e-delaktigheten. 
 
 
5.1   Framgångar 
 
 Organisationerna i nätverket är överens om problembilden och om behovet av samverkande 
insatser på olika nivåer. När vi genom aktiviteter och kontakter på olika sätt gemensamt och 
var för sig aktualiserar frågan om digital delaktighet ger det resultat. Frågan om digital 
delaktighet har lyfts politiskt på riksdagsnivå och i regionala sammanhang. Bibliotekens 
arbete har lyfts som goda exempel nationellt av olika aktörer och framhållits i media. Intresset 
regionalt (tex från regionförbund) ökar. Bibliotekens arbete syns i ett tydligt och delvis nytt 
sammanhang. Regional och lokal samverkan om digital delaktighet genererar även samverkan 
i andra frågor mellan biblioteken och övriga i nätverket. Samverkan med fokus på 
funktionshindrades digitala delaktighet dras igång mellan bibliotek och Hjälpmedelsinstitutet. 
 
 
5.2   Svårigheter och utmaningar 
 
Bibliotek och folkbildning har olika huvudmän, arbetsformer, organisationsformer och 
stödsystem. Utan tydligt nationellt samverkansuppdrag kan vi bara inspirera respektive 
organisationer att haka på. Det är en lång och svår process som också handlar om 
studieförbundens och bibliotekens olika roller och om vad som kan betraktas som skälig 
”basnivå” av Internetkunskap att erbjuda gratis. Om studieförbunden ska genomföra 
verksamhet utan att kunna ta betalt, måste medel säkerställas på annat sätt. 
 
Eftersom samlade uppdrag saknas ligger deluppdrag om digital delaktighet på många 
myndigheter som alla söker samverkanspartners. Projekt IKT-lyftet får då nationellt en tung 
central roll som inte tydligt motsvaras av resurser eller uppdrag från myndighet/huvudman.  
Efterfrågan på kontakt med IKT-lyftet är stor och nätverket skulle kunna vara ännu större. 
Datorföreningen, Seniorsurf, Ungdomsstyrelsen, Skolverket, AV/Mediacentralerna är 
exempel på organisationer som nätverkets aktörer också har dialog med. EU-samverkan har 
också kommit upp som fråga, men i nuläget måste IKT-lyftet prioritera att få till stånd det 
nationella uppdraget och den formella samverkan. 
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En stor utmaning är att finna metoder att nå de grupper som bibliotek och folkbildning har 
svårt att nå med ordinarie verksamhet. En annan utmaning är att nå och inspirera dem som av 
egen vilja valt att ställa sig utanför Internetanvändning.  
 
En svårighet men en förutsättning för framgång är att få till stånd dialog mellan de 
organisatoriska ”stuprören” på alla nivåer, alltifrån departement och myndigheter till enskilda 
kommunala och offentliga verksamheter . 
 
 
5.3   Möjlig utveckling 
 
Projekt IKT-lyftet följer projektplan och tidplan. Arbetssättet inom hela IKT-lyftet bidrar 
förhoppningsvis till att öka medvetenheten hos andra aktörer om folkbibliotekens möjliga roll 
i ett nationellt IKT-lyft. Därigenom ökar chanserna att folkbiblioteken kan finnas med som en 
aktiv part i en kommande nationell strategi om e-delaktighet, tillsammans med bland andra 
folkbildningen. Kan vi genom projekt IKT-lyftet få till en sådan dialog om folkbibliotekens 
roll och bibliotekspersonalens kompetens, skulle det kunna få mer långsiktiga, positiva 
effekter för andra delar av biblioteksverksamheten.  
 
En möjlig utveckling är att någon form av strategi skapas där folkbibliotek och folkbildning 
lyfts fram som samverkande resurs. Antingen en övergripande nationell strategi för e-
delaktighet enligt EU:s intentioner eller en mindre strategi som överenskommelse mellan 
folkbibliotek och folkbildning i det nationella nätverket. I det förra fallet blir det i så fall ett 
nationellt uppdrag – förhoppningsvis med resurser – som varje läns-/regionbibliotek och 
kommunbibliotek behöver planera för i dialog med andra aktörer. I det senare fallet är det de 
egna resurserna och de egna uppdragen som måste anpassas och risken är att vi får enstaka 
projekt, det vill säga vi når inte hela den tänkta målgruppen. 
 
 
6.    Kvalitetsindikatorer för IKT-lyftets mål 
  
Indikator Aktivitet Status 2010-09-08 
Folkbibliotekens roll för ökad e-
delaktighet blir mer synlig i media 
 

Press, radio, debatt genom 
regionala och lokala 
projekt 

Ja 

Folkbiblioteken roll för ökad e-
delaktighet lyfts fram av andra aktörer  

Information, dialog, 
samverkan 

Ja 

Folkbildningen och folkbiblioteken 
inleder formell samverkan 

Samverkansmöten, dialog, 
gemensamt 
strategidokument 

På gång 

Nationell strategi för att öka e-
delaktigheten diskuteras 
departementsövergripande 

Information, draghjälp 
från myndigheter och 
organisationer på nationell 
nivå. 

Ej 
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7.    Tänkbara frågeställningar att vidareutveckla och undersöka: 
 
När folkbildning och bibliotek samverkar med tydligt gemensamt fokus – hur påverkas 
organisationerna, rollerna och specialistprofessionerna? 
 
Påverkas det omgivande samhällets syn på bibliotekets roll och bibliotekets status regionalt 
och lokalt vid IKT-lyftarbetet? 
 
Påverkas folkbibliotekens och folkbildningens egen syn på vem som är folkbildare? 
 
 
 
 
 
 
Källor för fördjupning 
 
Information om projekt IKT-lyftet, samverkanspartners och det nationella nätverkets arbete, 
om IKT-lyftarbete i län/regioner, samt aktuella rapporter och information om satsningar 
internationellt finns att hämta via projekt IKT-lyftets gemensamma startsida: 
http://ikt-lyftet.se 
 
Myndigheten Handisams rapporter om e-delaktighet: 
http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage____1634.aspx  
 
Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE satsning Internet för alla: 
http://www.iis.se/internet-for-alla  
 
World Internet Institute, rapporter och mätningar: 
http://www.wii.se/publicerat/rapporter.html  
 
Statistiska centralbyrån SCB undersökning PIAAC, Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies. En OECD-undersökning I 27 länder om vuxnas 
kunskaper och färdigheter I vardags- och yrkesliv. Publiceras 2013. 
www.scb.se/piaac  
 
EU-upplysningen, Sveriges Riksdag. Ämnesområde IT-frågor: 
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/IT-fragor/  

http://ikt-lyftet.se/
http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage____1634.aspx
http://www.iis.se/internet-for-alla
http://www.wii.se/publicerat/rapporter.html
http://www.scb.se/piaac
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/IT-fragor/


  

Projektplan  
IKT-lyftet – ett folkbildningsprojekt  
Folkbibliotek och folkbildning i samverkan 
2009-09-01—2011-08-31 
 
Definition 
IKT – informations- och kommunikationsteknik. Den del av IT som bygger på kommunikation mellan 
människor. 
 
Beskrivning 
 
Syfte 
Projekt IKT-lyftet - bibliotek och folkbildning i samverkan 
 syftar till att utveckla samverkan, resurser och metoder för att minska de digitala klyftorna i samhället 
genom att genomföra ett IKT-lyft. Förutsättningen är att ett systematiskt och långsiktigt samarbete 
mellan folkbibliotek och folkbildning, nationellt, regionalt och lokalt kommer till stånd. Den slutliga 
målgruppen är de som inte är vana att använda internet som vardagsredskap. De ska genom lokalt 
utformad kostnadsfri undervisning få mod, kunskap och inspiration till självständig 
internetanvändning. Denna undervisning i grundläggande internetkunskaper (basic internet skills) ska 
utformas och utföras lokalt i kommunerna av folkbibliotek och folkbildning i nära samverkan. För att 
en sådan satsning ska vara möjlig att genomföra, måste nödvändiga nationella och regionala 
förutsättningar skapas. En kartläggning av samverkan folkbibliotek – folkbildning i övriga nordiska 
länder ska ge ökad kunskap och inspiration. En sådan kartläggning ingår i projektkoordinatorns 
uppdrag. 
 
Projekt IKT-lyftet - bibliotek och folkbildning i samverkan,  
 är en start. I nära samverkan på nationell och regional nivå ska folkbibliotek och folkbildning skapa 
nödvändiga förutsättningar för satsningen genom att 

1. finna långsiktiga samverkansformer och gemensamma mål för arbetet 
2. skapa och koordinera ekonomiska resurser och kompetenser för att… 
3. …säkerställa start och den fortsatta spridningen av IKT-lyftet från 2011 

 
Detta IKT-lyft ska från och med år 2011 kunna genomföras i hela landet. 
 
IKT-lyftet - bibliotek och folkbildning i samverkan, är det övergripande huvudprojektet. De 
erfarenheter och de fysiska och digitala nätverk som redan finns från liknande arbete i deltagande 
län/regioner, organisationer och i de nordiska grannländerna är en stor tillgång och ska utgöra resurs 
och kunskapsbank i projekt IKT-lyftet - bibliotek och folkbildning i samverkan. Flera projekt/aktörer 
kan med fördel ansluta sig under projektperioden. 
 
Mål 
Minskade digitala klyftor i samhället så att internet och digital information är vardagsredskap för alla.  
 
Effektmål 
I nationella mätningar från och med 2012 ska den digitala klyftan ha minskats till max 1 miljon 
svenskar. 
 
 
Målgrupp 
Målgruppen är de nästan två miljoner svenskar, ungefär en tredjedel av befolkningen, som i dag inte 
använder internet som vardagsredskap, enligt den senaste studien från World Internet Institute (nov 
2008). I rapporten nämns tre faktorer som ligger bakom de digitala klyftorna vad gäller tillgång och 



användning. Det är generationsskillnader, skillnader i inkomst och utbildning och olika slags 
funktionshinder. (World Internet Institute, Svenskarna och Internet 2008). Vi vill öka möjligheten att 
nå dessa grupper genom att samverka med folkbildningen, handikapporganisationer, 
flyktingsamordnare och andra aktörer och genom att erbjuda biblioteken som ”neutrala” arenor för 
internetverkstäder, studiecirklar med olika former av målgruppsanpassad och kostnadsfri 
undervisning. 
 
I 2009 års rapport Svenskarna och Internet konstateras bland annat att ålder, utbildning och inkomst 
fortfarande har betydelse för vem som använder Internet, att myndighetsinformation och e-
legitimation främst används av dem med god utbildning och inkomst, samt att det finns ett utbrett 
ointresse för Internet bland dem som står utanför. 62% av befolkningen är dagliga Internet-användare 
(World Internet Institute, Svenskarna och Internet 2009)Tillägg till projektplanen 2010-02-22/Ann W 
 
Projekttid och tidplan 
September 2009-augusti 2011, det vill säga två projektår 
 
2009/2010  Projektsamordnare anställs 

Den nationella samverkansgruppen bildas och startar 
De regionala arbetsgrupperna bildas och startar 
Digitala och fysiska plattformar för erfarenhetsutbyte förbereds 
En nationell konferens eller seminarier förbereds 
Nordiska kontakter tas och en kartläggning påbörjas 

 
2010/2011 En nationell konferens eller seminarieserie arrangeras under vinter 

2010/2011 
 Samverkan fördjupas och ger nationella förutsättningar och resurser för 

ett gemensamt långsiktigt och genomgripande utbildningsprogram som 
är kostnadsfritt för målgruppen. 

   Projektet avslutas och utvärderas våren 2011.  
Utbildningsprogrammet – IKT-lyftet (basic internet skills) startar 2011 
på bred front för att genomföras i hela landet.  

 
Organisation och uppdrag 
 
Nationell nivå  
En nationell samverkansgrupp ska byggas som skapar nationella förutsättningar och resurser för ett 
gemensamt långsiktigt utbildningsprogram, kostnadsfritt för målgruppen och som kan genomföras i 
varje kommun. 
 
Regional nivå 
Regionala arbetsgrupper planerar och genomför erfarenhetsutbyte, kompetenshöjande insatser, samt 
stöd och handledning för kommunernas genomförande av undervisningen. Flera län/regioner/projekt 
kan med fördel ansluta under projekttiden. 
 
Lokal nivå – genomförande 
Utifrån lokala förutsättningar i varje kommun planeras och genomförs 
IKT-lyftet i samverkan folkbibliotek och folkbildning, flyktingsamordnare, handikappråd m.fl. 
 
Projektsamordnare  
Samordnaren söker och skapar kontakter och nätverk med folkbildningen på nationell nivå och 
samordnar och informerar om arbetet på den nationella och regionala nivån. Projektsamordnaren ska 
ta främst nordiska kontakter och kartlägga samverkan folkbibliotek-folkbildning i främst våra nordiska 
grannländer som kunskapsbank och input i projektet. Projektsamordnaren har ingen traditionell 



projektledarroll. Ansvar för genomförande åligger varje aktör på varje nivå. Projektägare och 
arbetsgivare för projektsamordnaren är Regionbibliotek Stockholm. 
 
Bakgrund 
 
Nästan två miljoner svenskar, ungefär en tredjedel av befolkningen i Sverige befinner sig fortfarande 
utanför internetvärlden och använder inte internet som vardagsredskap, enligt den senaste studien från 
World Internet Institute (nov 2008). Trots att användningen av internet ökar går spridningen till nya 
grupper långsamt. I rapporten nämns tre faktorer som ligger bakom de digitala klyftorna vad gäller 
tillgång och användning. Det är generationsskillnader, skillnader i inkomst och utbildning och olika 
slags funktionshinder. (World Internet Institute, Svenskarna och Internet 2008).  
 
Internetanvändning har blivit en tydlig klassfråga, bland låginkomsttagare har ca 40 procent  inte 
tillgång till internet i vardagen. Mängden samhällsinformation och samhällsservice i digital form ökar. 
Klyftan till dem som inte kan använda internet blir allt större. Att bygga ut infrastrukturen för att ge 
alla tillgång till bredband är inte tillräckligt. Stora insatser behövs också för att öka människors 
kunskap och skicklighet i att använda informationstekniken. 
 
EU:s medlemsstater kom 2006 överens om att minska den digitala klyftan och i november 2007 
uppmanade EU-kommissionen till ökade insatser för att komma till rätta med utanförskapet i IKT-
samhället. Den digitala klyftan utgör ett allt större problem: 

”På grund av informations- och kommunikationsteknikens betydelse börjar den 
bristfälliga IKT-tillgången och IKT-användningen mer och mer utgöra en allvarlig form 
av social och ekonomisk utslagning De kvarvarande digitala klyftorna påverkar 
sammanhållning och välstånd.” (Meddelande från kommissionen om det europeiska 
i2010-initiativet för e-integration"Att vara en del av informationssamhället"nov, 2007)  

   
I Sverige har flera projekt genomförts av olika organisationer, folkbildning och folkbibliotek (SIKA, 
Digitala klyftor-insatser för att överbrygga dessa, 2007:6), men som framgår av rapporten från World 
Internet Institute har de korta insatserna inte räckt. En långsiktig satsning på bred front är nödvändig, 
som planeras och genomförs i nära samverkan mellan folkbildning och folkbibliotek och som är 
kostnadsfri för målgruppen. 
 

Kommunikation, information och utvärdering 
 
Uppföljning och utvärdering för respektive delprojekt åligger ansvariga aktörer. 
Uppföljning och utvärdering för huvudprojektet, IKT-lyftet - bibliotek och folkbildning i samverkan, 
görs från den nationella samverkansgruppen våren 2011 
En nationell konferens planeras till våren 2010.  
Den community som byggts för projekt Bildanätverk planeras särskilt lyfta fram arbetet i projekt, 
IKT-lyft - bibliotek och folkbildning i samverkan, med delprojekt. Communityn kan också öppnas för 
deltagare från folkbildningen. En tänkbar möjlighet är att folkbildningens nät, folkbildning.net gör 
likadant. Då skapas två digitala plattformar för idé- och erfarenhetsutbyte, material och 
kompetenshöjande verksamhet i dialog folkbibliotek – folkbildning. Projektsamordnaren ska ta 
kontakter för kartläggning av samverkan folkbildning och folkbibliotek i övriga nordiska länder. 
 
Kostnader 
 
I projektansökan söks medel för projektsamordnare, tekniskt stöd, administration och för resor. Som 
egeninsats i ansökan redovisas Läns-/regionbibliotekens insats gällande huvudprojektet. Till detta 
kommer den egeninsats som görs i respektive delprojekt och som redovisas i bilaga 2. Här skiljer sig 
egeninsatsen, mellan de olika delprojekten, från att omfatta personalkostnader och andra kostnader vid 
Läns-/regionbibliotek men även vid Länsbildningsförbund och i kommuner. 
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