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Biblioteks- och informationsvärdar på biblioteken i Östergötland – ett integrationsprojekt 
 
Många besökare vid biblioteken i Östergötland har utländsk bakgrund. Biblioteken i Östergötland 
tillhandahåller redan i dag medier och information för länets invandrargrupper. Viljan är nu att gå ett 
steg längre genom att i projektform anställa ett antal medarbetare med annat modersmål än svenska. 
Dessa ska ha sin bas på biblioteken i Östergötland, i första hand på Linköpings och Norrköpings 
stadsbibliotek. Tanken är att såväl bibliotekspersonalen som biblioteksbesökaren och de som ännu inte 
har hittat fram till vad biblioteken kan erbjuda, ska kunna dra nytta av biblioteksvärdarnas kompetens. 
Exempel på liknande projekt har genomförts i Västra Götaland (biblioteksvärdar)1 och Östergötland 
(hälsokommunikatörer)2 
 
Syfte  
Projektet syftar till att öka tillgängligheten till bibliotekens resurser för personer med utländsk 
bakgrund, framförallt nyanlända, och ge möjlighet för högutbildade invandrare att komma in på 
arbetsmarknaden. Genom att anställa ett antal så kallade biblioteksvärdar, med annat modersmål än 
svenska, ska biblioteksservice och allmän samhällsinformation bli mer tillgänglig för den aktuella 
målgruppen 
 
Projekttid:   6 månader i taget med start 1 mars 2009 
Projektägare:   Regionförbundet Östsam (Länsbibliotek Östergötland) 
  Linköpings kommun (Linköpings stadsbibliotek) 
  Norrköpings kommun (Norrköpings stadsbibliotek) 
Antal biblioteksvärdar: 0,5 anställning på Nsb/Lsb med start 6 månader, som längst 2 år 
Budget  20.000 kr vardera för Lsb/Nsb de första 6 månaderna  
Placering av personalen: Linköpings och Norrköpings stadsbibliotek  
 
Exempel på biblioteks- och informationsvärdarnas arbetsuppgifter: 

- ge biblioteksservice på sitt modersmål 
- lyfta fram den samhällsinformation som finns på biblioteket i digitala och tryckta källor 
- delta i biblioteksvisningar  
- delta i medieinventeringar och inköp av medier på sina modersmål 
- delta i andra projekt där biblioteksvärdarnas kompetens är en tillgång 
- samarbete med bokbuss, skolbibliotek, gymnasiebibliotek och förskola 

 
Kompetensprofil: 
Den/de personer vi söker ska ha: 

- god social kompetens 
- högskola/universitetsutbildning  
- goda kunskaper i sitt modersmål 
- grundläggande kunskaper i svenska 
- datorvana 
- bibliotekserfarenhet är en merit 

 
 

Länsbibliotek Östergötland / Norrköpings stadsbibliotek / Linköpings stadsbibliotek 

                                                 
1  Framsteget 18: Värd i biblioteksvärlden – rapport från ett integrationsprojekt 
(http://www.bibl.vgregion.se/vgrtemplates/BildRightPage____67173.aspx)  
 
2 ett samarbetsprojekt, som startade 2007, mellan landstinget och många av länets kommuner): 
http://www.lio.se/templates/NewsPage.aspx?id=44463 
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