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Sammanfattning 
Projektet Biblioteken som lärmiljöer har pågått sedan 2008 och finansierats med pengar från 
Kulturrådet och Regionförbundet Östsam. Det övergripande syftet har varit att utveckla 
bibliotekens möjligheter att stödja östgötarnas livslånga lärande, bidra till integration samt 
social‐ och digital delaktighet och därmed bredda rollen i lokalsamhället. En strategi för att 
uppnå detta har varit att utveckla biblioteken som fysiska lärmiljöer med utgångspunkt från 
lokala behov. En annan strategi har varit att initiera nya former för samarbete mellan 
folkbiblioteken och studieförbund, föreningar och andra kommunala aktörer.  
 
Denna rapport avser del 2 av projektet som pågått mellan 2010-2012. Under perioden 
fördjupades bibliotekens utvecklingsarbete till stöd för människor med utländsk bakgrund.  
För denna del av projektet har Länsbiblioteket Östergötland fått 200 000 från Kulturrådet. 
Syfte har varit att utveckla och tydliggöra bibliotekens möjligheter att bidra till kulturell 
mångfald och integration för personer i Östergötland med utländsk bakgrund. Ett spår har 
varit att utveckla bibliotekets roll för etablering av nyanlända i samarbete med 
flyktingsamordning och SFI. Långsiktigt syftade projektet till att uppmuntra till delaktighet i 
svenskt samhällsliv och demokratiska processer och bidra till ökade möjligheter för 
målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden.  Målgrupp har varit personer i 
Östergötland med utländsk bakgrund med särskilt fokus på nyanlända som har behov av 
stöd och service på biblioteken för att etablera sig i Sverige. 
 
Projektmedlen har använts till sex delprojekt och ett gemensamt abonnemang med 10 
licenser på databasen Library Press Display. Sex kommuner har deltagit och fått stöd 
projektmedel: Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping och Valdemarsvik. Delprojekten 
har fått 30 000 kr vardera och har varit inriktade på att pröva nya arbetssätt och idéer för 
aktiviteter, marknadsföring och beståndsutveckling. 
 
Biblioteken har arbetat med marknadsföring av de möjligheter som erbjuds och olika former 
av utbud. Alla bibliotek har utveckla sitt utbud genom projektet – det har handlat om olika 
former av språk – och IT-caféer, visningar ofta fördjupade med teman t.ex. bibliotekets e-
tjänster samt en hel Internationell vecka. Samverkan har utvecklats och fördjupats i samtliga 
projekt. Bland aktörerna finns: Arbetsförmedlingen, kommunernas flyktingsamordning, SFI, 
Röda Korset, Rädda Barnen, invandrarföreningar och en stor del av studieförbunden i länet. 
Ett annat spår har varit att utveckla bestånden av tryckt och elektronisk samhällsinformation 
och de resurser som behövs för att etablera sig i Sverige och lära sig svenska. I 
beståndsutvecklingen har också ingått att utveckla arbetet med medier på andra språk än 
svenska och inköp av barnböcker på de stora språken. 
 
Ett resultat är att biblioteken i länet nu lyfts fram i regionen som viktiga arenor för 
samhällsorienteringen för nyanlända. Länsbibliotek Östergötland har fått uppdraget att driva 
en försöksverksamhet under 2012. Samhällsorienteringen förläggs till bibliotekens lokaler 
och tre timmars biblioteksvisning med språkstöd ingår som ett obligatoriskt moment liksom 
10 timmar som handlar om internet och e-tjänster. I nya regionala utvecklingsplanen 
rekommenderas att biblioteken görs till informationsnoder för att minska den digitala 
klyftan och fungera som stödjepunkter för distansstudier och samhällsinformation.  
 

Omslagsbild: Språkcafé på närbiblioteket i Skäggetorp i Linköping.  
Fotograf: Jenny Palmqvist 
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Inledning 
I IFLA:S, Multicultural Library Manifesto, 1 fastslås att alla människor skall ha lika rätt till 
bibliotek. Biblioteken ska ge lika service åt alla oavsett språk, kultur eller andra skillnader. 
Det multikulturella biblioteket ska enligt IFLA:s manifest bygga och utveckla flerspråkiga 
samlingar även när det gäller multimedia och digitala resurser. Biblioteken ska även arbeta 
för att öka respekten för modersmål.  
 
I förslaget till ny Bibliotekslag 2012 § 8 står: 

 
Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 
nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål 
än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 
1. de nationella minoritetsspråken, 
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och 
svenska, och 
3. lättläst svenska. 2 

 
Framgångrikt, förbisett, men inte alltid anpassat…  
Biblioteken spelar en viktig roll som kontaktyta och mötesplats för olika kulturer och språk. I 
rapporten Broar för lärande, förstudie till projekt Biblioteken som lärmiljöer gjorde vi en 
genomgång av undersökningar och uppsatser om bibliotek och integration publicerade 
under de senaste åren. 3 Flertalet undersökningar visar att biblioteken spelar en mycket stor 
roll för både första och andra generationens invandrare. Jämfört med svenskar använder sig 
dessa grupper av biblioteken både mer och oftare. Biblioteken har olika funktioner under 
integrationsprocessen; som kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och 
socialt centrum.  Biblioteken är när det gäller integration framgångsrikt, men förbisett som 
det konstateras i Biblioteksföreningens rapport med samma titel. 4 
 
Det som också framkommer av rapporterna är att biblioteken inte alltid är anpassade för de 
olika behov som finns under olika delar av integrationsprocessen. Det är gruppen nyanlända 
som vill använda biblioteket främst för nyttoändamål som får minst stöd. Litteratur och 
information som man behöver för att etablera sig i landet saknas på biblioteken i önskvärd 
utsträckning och tillgången på språkkurser och litteratur som stöd för att lära sig svenska och 
att använda i den egna utbildningen är ofta otillräcklig. Flera rapporter visar även att 
biblioteken bör satsa mer på information om och marknadsföring av bibliotekets tjänster till 
dessa målgrupper.  

 

De här aspekterna har varit viktiga utgångspunkter för vårt arbete i projektet.  
 
Anne Hederén  och Sofia Larsson har varit projektledare.  

                                                      
1
 IFLA:S, Multicultural Library Manifesto, (IFLA=International Federation of Library Associations) 

 http://www.ifla.org/en/publications/the-iflaunesco-multicultural-library-manifesto 
2
 Regeringens Promemoria  - Ny bibliotekslag, Ds 2012:13,: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/30/02/1374993b.pdf 
3 Broar för lärande s. 9 ff.: 

http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/forstudie.pdf 
4
 Framgångsrikt, men förbisett : Om bibliotekens arbete med integration 

 http://sb.bolder.se/wp-content/uploads/2011/08/Framgangsrikt.pdf 

http://www.ifla.org/en/publications/the-iflaunesco-multicultural-library-manifesto
http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/30/02/1374993b.pdf
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/forstudie.pdf
http://sb.bolder.se/wp-content/uploads/2011/08/Framgangsrikt.pdf
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Mål, syfte, målgrupp 
 
Projektets syfte har varit att utveckla och tydliggöra bibliotekens möjligheter att bidra till 
kulturell mångfald och integration för personer i Östergötland med utländsk bakgrund. 
Långsiktigt syftade projektet till att uppmuntra till delaktighet i svenskt samhällsliv och 
demokratiska processer och bidra till ökade möjligheter för målgruppen att etablera sig på 
arbetsmarknaden.  
Mål: 

 Ökad tillgång till information om svenskt samhälle och annat stöd/utbud på 
biblioteken som förbättrar möjligheterna för målgruppen att etablera sig i Sverige 
och lära sig svenska. 

 Ökat samarbete mellan biblioteken och aktörer som är ansvariga för introduktion av 
nyanlända, kommunal vuxenutbildning, studieförbund. 

  Vidga bibliotekens kontaktytor och nätverk med lokala föreningar och 
organisationer. 

Målgrupp har varit personer i Östergötland med utländsk bakgrund med särskilt fokus på 
nyanlända som har behov av stöd och service på biblioteken för att etablera sig i Sverige. 
 
I ansökan angavs ytterligare en målsättning: 

 Ökad tillgång till internet som medborgarverktyg för personer med utländsk 
bakgrund.   

 
Ökad digital delaktighet för personer med utländsk bakgrund har vi istället arbetat med i ett 
parallellt projekt som fick stöd ifrån Stiftelsen för internetinfrastruktur .SE under 2011. 
Projekten Nytta & nöje : Digitalt medborgarskap i Östergötland har alltså pågått under 
ungefär samma period med samma målgrupp. De deltagande kommunerna har varit stort 
sätt de samma som i detta projekt. (Läs mer nedan). Rapporten är publicerad på 
länsbibliotekets webbplats.5 

Biblioteken som lärmiljöer som helhet 
Projektet som helhet har pågått sedan 2008 och har stöttats med projektmedel från 
Regionförbundet Östsam med 1 miljon kr och Kulturrådet med 575 000 kr totalt.  
De regionala delprojekten Nytta & nöje på nätet : Internet guidning på östgötabibliotek 2010 
och Nytta & nöje på nätet : Digitalt medborgarskap 2011 finansierades av Stiftelsen för 
Internetinfrastruktur .SE/Internetfonden, med en halv miljon respektive 390 000 kr. 
 
Det övergripande syftet har varit att utveckla bibliotekens möjligheter att stödja östgötarnas 
livslånga lärande, bredda rollen i lokalsamhället och stödja digital och social delaktighet samt 
integration. En viktig strategi har varit att öka samarbetet med folkbildning, föreningsliv och 
andra kommunala aktörer.  
 

                                                      
5
  Slutrapport Nytta & nöje på nätet : Digitalt medborgarskap i Östergötland 

http://www.lansbibliotekostergotland.se/features/digitalt-medborgarskap 
 

http://www.lansbibliotekostergotland.se/features/digitalt-medborgarskap
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Med utgångspunkt från en förstudie6 och lokala behov har kommunbiblioteken arbetat med 
delprojekt som syftat till att utveckla dem som lärmiljöer. Lokala delprojekt har genomförts i 
två omgångar mellan 2009-2012. 12 av länets 13 kommuner har deltagit under någon av 
dessa perioder. 
 
Under första delen av projektet deltog nio kommuner i egna delprojekt som stöddes med 
projektmedel: Boxholm, Finspång, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, 
Åtvidaberg och Ödeshög. Alla delprojekt var inriktade mot att minska den digitala klyftan 
men man arbetade även med projektets andra frågor. Biblioteken använde projektmedlen 
till att frigöra personal och/eller till att utrusta fysiska lärmiljöer med datorer och annan 
utrustning som ska kunna användas av både enskilda och grupper, vid handledning och vid 
genomgångar i grupp. Inom ramen för projektet har biblioteken rustats med teknik och 
programvaror som möjliggör för enskilda och grupper, till exempel studiecirklar att boka 
datorer, arbetsplatser och lokaler för eget lärande. Alla lärmiljöer har utrustats med 
projektorer, duk och skanner. Det finns programvaror för bild- och textbehandling liksom 
anpassade programvaror för läs- och skrivstöd som talsyntes, stavningshjälp etc. Genom 
dessa nya lärmiljöer har även bibliotekens möjligheter att genomföra undervisning för 
grupper, t ex kurser och föreläsningar om internet förbättrats. Denna del av projektet finns 
beskrivet i Rapport 1 2010.7 
 
Redan under 2008 utformades de första aktiviteterna för ökad digital delaktighet på 
biblioteken i länet – Norrköping var först ut med att erbjuda kurser och inspirationstillfällen i 
egen regi. Med start i Boxholm och Åtvidaberg utvecklades samarbete med studieförbund i 
form av kostnadsfria studiecirklar i bibliotekens lokaler ledda av volontärer. För att öka det 
lokala utbudet erbjuds studieförbunden att kostnadsfritt använda sig av bibliotekens lokaler 
och där förlägga kurser och studiecirklar. Samarbetet mellan de lokala biblioteken och 
studieförbunden har ökat markant de senaste åren. Studiecirklar genomförs också i stor 
utsträckning i gemensam regi. 8 
 

Nytta och nöje på nätet - Internetguidning på östgötabibliotek 
Projektet pågick under ett år från 1 oktober 2009 till 30 september 2010 och innebar att 
grundläggande internetgenomgångar för nybörjare erbjöds kostnadsfritt på biblioteken. 
Projektet finansierades med en halv miljon kronor från stiftelsen .SE. inom ramen för 
satsningen Internet för alla. Målgruppen var vuxna som inte är vana att använda internet 
som vardagsredskap. Projektet mötte ett enormt gensvar och målsättningen att 1 600 
personer skulle delta i aktiviteterna överträffades med råge, totalt fick 2 235 deltagare 
grundläggande internetguidning i de elva kommuner i länet som medverkade.  
 
En viktig förutsättning för att projektet kunde genomföras på så bred front är den tekniska 
upprustningen av bibliotekens lokaler som genomförts inom ramen för projektet Biblioteken 
som lärmiljöer. Guidningen erbjöds både som individuell handledning, grundläggande 

                                                      
6
  Förstudie Broar för lärande 2008: 

http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/forstudie.pdf 
7
 Rapport 1 2010:  

http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007
_/rapportlarmiljoerar1.pdf 
8
 Läs mer på webbplatsen: http://www.lansbibliotek.ostsam.se/index.php/features/larmiljo 

http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/forstudie.pdf
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_/rapportlarmiljoerar1.pdf
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_/rapportlarmiljoerar1.pdf
http://www.lansbibliotek.ostsam.se/index.php/features/larmiljo
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internetkurser i bibliotekens egen regi och i mer omfattande studiecirklar i samarbete med 
olika studieförbund. Inom ramen för projektet utarbetades koncept och kursupplägg i nära 
samarbetet mellan biblioteken och projektledningen. Samarbetet mellan biblioteken i länet 
har varit mycket viktig för kunskapsuppbyggnad och metodutveckling. Kursmoduler, 
utdelningsmaterial och olika koncept har på så sätt vidareutvecklats och spridits mellan 
biblioteken. Personalens kompetens har höjts när det gäller data- och internetrelaterade 
frågor och det är i dag fler i personalen som hjälper besökarna med denna typ av frågor. De 
flesta bibliotek i länet erbjuder i dag någon form av organiserad internetguidning, ofta i 
samarbete med studieförbund men även i egen regi, t ex individuell handledning. 9 
 
Under del 2 av projektet mellan 2010-2012 fördjupades bibliotekens utvecklingsarbete till 
stöd för människor med utländsk bakgrund. Ett spår (som denna rapport avser) har varit att 
utveckla bibliotekets roll för mångkultur och integration med visst fokus på etablering av 
nyanlända i samarbete med flyktingsamordning och SFI. Läs mer under Genomförande. 
 
Ett annat spår var att arbeta med frågan om digital delaktighet för målgruppen. Vi sökte och 
fick pengar från Internetfonden (Stiftelsen .SE) under 2011 till projektet Digitalt 
medborgarskap som har pågått parallellt. 
 

Nytta & nöje på nätet - Digitalt medborgarskap 2011.  
Totalt nådde det projektet närmare 400 personer med utländsk bakgrund som deltog i 
kurser, cirklar, inspirationsföreläsningar och individuella handledningar. Aktiviteterna 
genomfördes i bibliotekens egen regi eller i samarbete med flyktingmottagning, SFI och 
studieförbund. Större delen av utbudet erbjöds på modersmål – vilket är en viktig 
förutsättning för att erbjuda stöd och utbildning med bra kvalitet. 24 tvåspråkiga personer 
har fått handledarutbildning. 
 
Vid sidan om att erbjuda olika former av internetguidning för människor med utländsk 
bakgrund ville vi lära oss mer om behoven. Olika koncept, kurs- och handledningsmaterial 
har utarbetats. Vi har också arbetat för att väcka frågan om mer insatser för att säkerställa 
att inte minst nyanlända får någon form av obligatorisk introduktion till internet inom ramen 
för flyktingmottagningen, gärna i samarbete med bibliotek och studieförbund. Läs mer i 
projektrapporten: Nytta & Nöje på nätet : Digitalt medborgarskap. 10 
 
 Ett resultat är att moment om internet ingår på försök i den regionala 
samhällsorienteringen för alla nyanlända. Läs mer i avsnitt: Samhällskommunikatörer på 
modersmål – regional försöksverksamhet.   

                                                      
9 Rapport Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek: 

http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/Nytta_och_noje/nyttanoje2010_slutrapport.
pdf  
10

 Rapport Nytta & nöje på nätet: Digitalt medborgarskap: 
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/Digitalt_medborgarskap/slutrapport_digitalt
medborgarskap.pdf 

http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/Nytta_och_noje/nyttanoje2010_slutrapport.pdf
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/Nytta_och_noje/nyttanoje2010_slutrapport.pdf
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/Digitalt_medborgarskap/slutrapport_digitaltmedborgarskap.pdf
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/Digitalt_medborgarskap/slutrapport_digitaltmedborgarskap.pdf
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Digidel 2013 
Från och med hösten 2011 stöds arbetet för ökad digital delaktighet i Östergötland med 
direkta utvecklingsmedel från Regionförbundet Östsam om 800. 000 per år under tre år.  
Projektet benämns Digidel 2013 på biblioteken i Östergötland och utgör en del av den 
nationella kampanjen Digidel 2013 med målet att en halv miljon svenskar ska bli digitalt 
delaktiga fram till 2013. Länsbibliotek Östergötland och Bildningsförbundet Östergötland har 
satt det gemensamma målet för bibliotek, studieförbund och folkhögskolor i länet till 10 000 
personer.  Projektet finansieras med medel från Regionförbundet Östsam. Digidel pågår 
fram till årsskiftet 2013/2014. Projektmedlen används till heltids projektledare och till att 
stödja bibliotek och studieförbund i de utbildningsaktiviteter som genomförs för 
allmänheten.11 

Bakgrund 
 
Här följer en bakgrund till varför vi engagerat oss i de här frågorna och beskrivning av några 
förutsättningar som varit betydelsefulla för genomförandet. 

 
Personer med utländsk bakgrund i Östergötland 
Prognoserna visar att de demografiska förändringarna som Sverige står inför innebär att 
tillskottet i arbetskraften i första hand förväntas utgöras av utomeuropeiskt födda personer 
som invandrar till Sverige. Befolkningsutvecklingen i Östergötland har under de senaste åren 
präglats av en inflyttning av människor från andra länder. Andelen östgötar med utländsk 
bakgrund har ökat med 4 procentenheter under de senaste 10 åren. 
 
Samtliga kommuner i länet tar emot flyktingar. 16 % av befolkningen i Östergötland har 
utländsk bakgrund. Variationen mellan kommunerna är stor och varierar mellan drygt 6 % i 
de mindre kommunerna och upp till nästan 21 % i Norrköping. (Linköping 18 %) De senaste 
åren har mellan ca 650 och 1600 personer per år bosatt sig i länet inom ramen för 
flyktingmottagningen.  Ungefär hälften har varit barn. Några fakta som beskriver området: 
 

 Utrikesfödda i Östergötland har en förhållandevis låg sysselsättningsgrad, 38 % av alla 
som är öppet arbetslösa i länet är födda i andra länder. Andelen ökar varje år. 

 Inkomstnivåerna hos gruppen är låga. 

Regional samverkan för introduktion av nyanlända 
I Östergötland pågår sedan 2003 regional samverkan inom området introduktion för 
nyanlända flyktingar och andra invandrare. Med utgångspunkt från de erfarenheterna har en 
överenskommelse om regional utveckling för nyanländas etablering i Östergötland (RUNE, 
Regional utveckling kring nyanländas etablering) tagits fram. Migrationsverket, 
Arbetsförmedlingen, samtliga 13 flyktingmottagande kommuner i Östergötland, Landstinget 
i Östergötland, Regionförbundet Östsam och Länsstyrelsen deltar i överenskommelsen. 
Målet är att nyanlända ska erbjudas likvärdiga introduktionsmöjligheter oavsett 
boendekommun, så att etablering i samhället och på arbetsmarknaden underlättas och 
påskyndas. Regionförbundet Östsam har ansvaret för att samordna kommunernas och 

                                                      
11

 Digidel 2013, projektets webbplats: http://www.lansbibliotekostergotland.se/features/digidel-2013 

http://www.lansbibliotekostergotland.se/features/digidel-2013
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övriga aktörers gemensamma arbete med utvecklingen av introduktionen. Regionförbundet 
fungerar även som en arena för erfarenhetsutbyte samt som stödresurs för kommunerna 
inom introduktionsområdet. 
 
En stor förändring av organisationen av etableringen av nyanlända har genomförts i och med 
att Arbetsförmedlingen tagit över huvudansvaret och att kommunernas ansvar endast 
omfattar SFI och samhällsinformation.12 1 december 2010 trädde Etableringslagen och 
Lagen om samhällsorientering i kraft. I och med detta har kommunerna fått ett tydligt 
ansvar för samhällsorienteringen. Alla nyanlända har nu rätt till 60 timmars 
samhällsorientering på, om möjligt, sitt modersmål.  
 
För de enskilda kommunerna blir det svårt och dyrt att följa kraven i lagstiftningen. Inom 
ramen för RUNE, har ett arbete kring samhällsorienteringen för nyanlända pågått sedan 
2008. Ett gemensamt material både till individ och till handledare finns framtaget, samt en 
hemsida, www.nyiostergotland.se. 
 
Läs mer under avsnitt: Samhällskommunikatörer på modersmål – regional 
försöksverksamhet. 

Biblioteksvärdar 

Projektet pågår sedan mars 2009 och syftar till att öka tillgängligheten till bibliotekens 
resurser för personer med utländsk bakgrund 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. Linköping och Norrköping har varit med i 
projektet sedan starten och i slutet av 2010 har Motala anslutit sig. Biblioteksvärdarna 
arbetar bland annat med att:  

 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  

 samarbeta med bokbuss, skolbibliotek, gymnasiebibliotek och förskola 

 ta fram informationsmaterial på modersmål 
Biblioteksvärdarna är i samtliga fall arabisktalande. 13  
 
Se artikel i Biblioteken i Östergötland nr 4 2010 på nästa sida.14 

  

                                                      
12 Förändringen beskrivs i SOU 2010:16 Sverige för nyanlända. Kapitlet Samhällsorientering på modersmål – 

regional försöksverksamhet på s.17. 
13 Läs mer om Biblioteksvärdar: 

http://www.lansbibliotekostergotland.se/index.php/features/biblioteksvaerdar 
14

 Ladda ner hela tidskriften: 
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/tidskriften/bio_nr4_2010.pdf 

http://www.nyiostergotland.se/
http://www.lansbibliotekostergotland.se/index.php/features/biblioteksvaerdar
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/tidskriften/bio_nr4_2010.pdf
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Genomförande 
I kapitlen som följer ges en beskrivning av det arbete som utförts inom centrala delar av 
projektet. 

Delprojekt  
Projektmedlen har använts till sex delprojekt och ett gemensamt abonnemang med 10 
licenser på databasen Library Press Dispaly. Sex kommuner har deltagit och fått stöd 
projektmedel: Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping och Valdemarsvik. Delprojekten 
har fått 30 000 kr vardera och syftat till att pröva nya arbetssätt och idéer för aktiviteter, 
marknadsföring och beståndsutveckling och. Kravet var att delprojekten skulle omfatta 
minst en av följande inriktningar: 

 
Marknadsföring 
Exponering och spridning av flerspråkig information i lokalsamhället om de 
möjligheter som erbjuds via bibliotekets lärmiljöer och annat utbud på det lokala 
biblioteket och via Internationella biblioteket.  
 
Samverkan 
I samverkan med kommunernas flyktingsamordning och SFI utveckla bibliotekens 
delaktighet i samhällsinformationen till nyanlända via visningar, informationstillfällen 
och beståndsuppbyggnad. 
 
Mötesplatser och aktiviteter 
Erbjuda mötesplatser och aktiviteter på biblioteken i form av t ex läxhjälp, 
språkcaféer, LL-bokcirklar i egen regi eller i samarbete med studieförbund, föreningar 
och frivillig-organisationer. 
 
Beståndsutveckling 
Utveckla bestånden av tryckt och elektronisk samhällsinformation och resurser som 
behövs för att etablera sig i Sverige och lära sig svenska. I beståndsutvecklingen ingår 
också att se över resurser på andra språk än svenska och inköp av barnböcker på de 
stora språken. Därutöver ska samtliga delprojektet pröva aktiviteter för att 
marknadsföra och utveckla användningen av tidningsdatabasen Library PressDisplay. 
 

Här följer en sammanfattning av de olika bibliotekens delprojekt. I några fall har biblioteken i 
sina rapporter även inkluderat arbetet med digital delaktighet eftersom dessa delar ibland 
varit tätt sammanvävda. I möjligaste mån har vi dock i denna rapport skilt på projekten.  
Bibliotekens fullständiga rapporter finns samlade i Appendix – Biblioteken som lärmiljöer 2 – 
Bibliotekens slutrapporter.15 
 

 
 
 

                                                      
15

 Se bibliotekens rapporter: 
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007
_/appendix_lrmilj_delprojekten.pdf 
 

http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_/appendix_lrmilj_delprojekten.pdf
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_/appendix_lrmilj_delprojekten.pdf
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Kinda 
Befolkning: 9 799. Innevånare med utländsk bakgrund: 7,1 % 
 
Syfte/mål 
Främja den digitala och demokratiska delaktigheten hos utsatta grupper och skapa nya 
mötesplatser för nyanlända och ”gamla” Kindabor. 

I Kinda kommun bor en förhållandevis stor grupp somalier som har varit huvudsaklig 
målgrupp för aktiviteterna. Totalt har kommunen drygt 7 % innevånare med utländsk 
bakgrund. Kinda bibliotek har anordnat ”IT-caféer” för de som gått studiecirklar i ABF och 
Flyktingkontorets regi. Målgruppen för dessa kaféer är både svenskar, personer ur äldre 
invandrargrupper och nyanlända flyktingar.  

Ett IT-kafé arrangerades den 22 juni på biblioteket 
i Kisa.  Deltagare i internetcirklar för seniorer som 
ABF i samarbete med biblioteken genomfört i Kisa, 
Rimforsa och Horn och de nyanlända somalier som 
deltog i internetintroduktionen bjöds in 
tillsammans med allmänheten.  Besökarna gavs 
möjlighet att använda datorer och internet, 
kommunens somalisktalande internethandledare 
hjälpte till att svara på frågor.  ABF informerade 
om kommande cirklar och kurser. Bibliotekets 
hemsida visades liksom möjligheten att låna e-
böcker och språkkurser via nätet. Internetkurserna 
för nyanlända somalier marknadsfördes. Ett 30-tal 
personer deltog på kaféet varav mer än hälften var 
personer med utländsk bakgrund.  

På grund av stor arbetsbelastning under hösten 2011 genomfördes inte något mer IT-kafé på 
biblioteket under hösten 2011. Flyktingkontoret har haft återkommande ”Språk caféer” i 
sina lokaler, ca 1 gång/vecka under hösten med sång, musik, samkväm. Dessa har haft god 
uppslutning 

Biblioteket har även köpt in medier på somaliska företrädesvis barnböcker och ljudböcker 
samt lättlästa böcker på svenska. Böckerna har placerats främst i Kisa och Horn där de 
somaliska grupperna är störst  

Verksamheten framöver 
Målsättningen är att IT-kaféer ska bli ett återkommande arrangemang och erbjudas 
regelbundet. Ambitionen är, enligt bibliotekschefen, att hitta former för fortsatt samarbete 
med studieförbund och Flyktingkontor. Man upplever att IT- och språkcaféerna har slagit väl 
ut och målsättningen är att de ska erbjudas regelbundet med minst 2-3 st/år.  
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Linköping – Närbiblioteken i Ryd och Skäggetorp 
Befolkning: 147 334. Innevånare med utländsk bakgrund: 18 % 
 
Syfte/mål 
Syftet med projektet Biblioteket som lärmiljö på biblioteken i Ryd och Skäggetorp var att 
stärka och göra biblioteket känt som en lokal mötesplats, där nya svenskar kan öva upp sin 
svenska, mötas över språkgränserna och öka sin delaktighet i det svenska samhället.  

 
Närbiblioteken i Ryd och Skäggetorp i Linköping har haft ett gemensamt projekt med 
huvudsakligt syfte att starta språkcaféer och erbjuda biblioteksvisningar för SFI-elever för att 
dessa ska få bättre introduktion till sina närbibliotek. Stadsdelarna är de invandrartätaste i 
Linköping. I Ryd är 34 procent av de boende födda utomlands, i Skäggetorp är det ännu fler – 
44 procent. Den arabisktalande biblioteksvärden är anställd på biblioteket i Skäggetorp och 
en värdefull resurs  
 
Inledningsvis lades en hel del energi på att försöka hitta samtalsledare till språkcafét. I Ryd 
annonserade man i 
gratistidningen 
Rydsnytt samt satt upp 
affischer runt omkring 
på orten Genom 
kontakt med Röda 
Korset fick till slut 
biblioteken napp och 
under våren 2012 
startade språkcafé i 
båda stadsdelarna. 
 
Hittills har caféerna besökts av en varierande grupp deltagare, upp till åtta personer per 
tillfälle och man upplever att det är en succé. Röda korsets medarbetare leder samtalen 
medan biblioteket står för lokal, fika och en kort informationsstund om bibliotekets innehåll 
och tjänster. Information om språkcaféet sprids dels muntligt till personer som kan ha behov 
och intresse av språkträning, dels genom handaffischer som delats ut på biblioteket och till 
lokalföreningar via Allaktivitetshuset m.m.  
 
Arbetet med biblioteksvisningar för SFI-elever står ännu i startgroparna på grund av 
långvarig sjukskrivning i Skäggetorp och personalomsättning på Ryds bibliotek (sedan 
ansökan har tre olika personer jobbat där) kombinerat med brist på vikarier eftersom ett 
intensivt utvecklingsarbete pågått samtidigt på Linköpings stadsbibliotek. Projekttiden har 
ägnats åt att ta diskutera och börja ta fram en struktur för hur SFI-visningarna skulle kunna 
gå till. Målet att ta fram en mall för visningarna har uppnåtts.  
 
Verksamheten framöver 
Biblioteken planerar att fortsätta med språkcaféerna så länge det finns en samarbetspartner. 
Återstående projektmedel ska användas till personaltid och marknadsföring för att få igång 
samarbetet med SFI-utbildarna. Till hösten erbjuds alla som deltar i samhällsorienteringen 
visningar på närbiblioteken i Ryd och Skäggetorp.  

Samtal om svenska uttryck och ordspråk på språkcaféet i Skäggetorps bibliotek 
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Mjölby 
Befolkning: 26 073. Innevånare med utländsk bakgrund: 9,2 % 
 
Mjölby bibliotek har inlett ett samarbete med SFI/Komvux vilket bland annat har resulterat i 
att biblioteket har ordnat visningar för SFI-klasser vid flera tillfällen.  
 
I samband med dessa visningar har man berättat om bibliotekets service och med hjälp av 
projektor och storskärm visat bibliotekets tjänster på nätet. Personalen har visat hur man 
loggar in på Mina sidor och att man kan beställa böcker på andra språk via nätkatalogen. 
Vidare har deltagarna fått information om hur man lyssnar på online-ljudböcker och då 
speciellt möjligheten att lyssna på lättlästa ljudböcker och ljudböcker för barn. Till exempel 
har man tipsat om möjligheten att också låna pappersboken så att man både kan läsa och 
följa med i texten. Därefter har en guidad visning genomförts i bibliotekets lokaler, där man 
särskilt har visat var barnböcker, lättläst, tidskrifter, grammatik, språkkurser och litteratur på 
andra språk finns.   
 
Projektmedlen har används till medieinköp för 
att underlätta för personer med utländsk 
bakgrund att lära sig svenska - bildordböcker, 
språkkurser i svenska som utgår från andra 
språk (arabiska, franska, engelska), 
tvillingböcker till barnavdelningen (paket där 
samma titel finns i ett ex på svenska och ett ex 
på annat språk) och medier specialiserade på 
olika yrken, t.ex. vårdyrken.  
 
Inköpen har även omfattat andra invandrarmedier t.ex. lexikon och körkortsböcker.  
För att kunna förbättra urval och inköp har man även gjort analyser av de fjärrlån som gjorts, 
antal lån på egna medier och tagit in synpunkter från bl.a. SFI-elever om vad de saknar för 
medier för att kunna lära sig svenska etc. Man har även ambitionen att lyfta fram dessa 
medier bättre, både genom exponeringen i biblioteksrummet och genom information på till 
exempel visningar.  
 
Verksamheten framöver 
Biblioteket har nu avsatt en person som ansvarar för utländska medier och har kontakt med 
SFI och Komvux. Samarbetet med SFI/Komvux kommer att fortsätta utvecklas och man avser 
att arbeta mer aktivt med beståndet än innan, både när det gäller inköp och marknadsföring. 
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Motala 
Befolkning: 41 828. Innevånare med utländsk bakgrund: 13,5 % 
 
Syfte/mål 
1. Att tillsammans med studieförbund och eventuellt andra föreningar starta någon form av 
språkcafé under hösten 2011. 
Syfte: Att göra biblioteket till en bättre plats att öva svenska på och mötas över 
språkgränserna. Att bidra till ökad integration i det svenska samhället. 
 
2. Att arbeta med visningar för SFI-grupper på olika nivåer 
Syfte: Att göra biblioteket och de resurser som finns här ännu mer kända inom målgruppen. 
Att skapa rutiner för visningarna så att alla SFI-grupper får en rundvandring i biblioteket. Vi 
ska göra en plan för våra visningar så att alla som ska hålla i visningarna vet precis vad som 
ska visas. Vi ska även jobba för att utöka visningarna med visningar av lättlästa böcker, 
elektroniska medier, e-böcker, e-ljudböcker, Library Press Display (som vi får tillgång till 
genom projektet) samt andra databaser som kan vara intressanta. 
 
Biblioteksvisningar 
Alla bibliotekarier som arbetar med vuxna har träffats och planerat ett gemensamt koncept 
för hur visningarna ska se ut – vad som ska tas upp i form av medier och tjänster. Innehållet 
har utökats med fler medier - lättlästa böcker, elektroniska medier, e-böcker, e-ljudböcker, 
Library Press Display (som man fick tillgång till genom projektet) samt andra databaser som 
kan vara intressanta. Allt material, broschyrer och liknande samlas på en vagn som står 
färdig att ta med på visning.  
 
Biblioteket hade ett tiotal visningar inom ramen för projektet och fler var inplanerade 
därefter. Det har både varit grupper från SFI, från Komvux och från Lernias yrkesinriktade 
utbildningar. Språknivån har varierat. Biblioteksvärden, som talar arabiska, har varit med vid 
flera av visningarna och är en viktig resurs i hela verksamheten. Visning av lättläst litteratur 
har man ännu inte haft möjlighet prova. Det är de grundläggande visningarna och de som 
handlar om tjänster på internet som har efterfrågats. 
 
Informationsblad 
Ett informationsblad om vad som kan erbjudas i form av visningar har utformats. Tre olika 
sorters visningar erbjuds; en grundläggande, en om bibliotekets hemsida och e-tjänster och 
en visning som handlar om lättlästa böcker. (Se informationsblad nästa sida) 
 
Mötesplatsen 
Tillsammans med sju studieförbund har biblioteket planerat och genomfört sin egen variant 
på språkcafé, kallat Mötesplatsen. Man ville fokusera mer på integration än språkträning. 
Studieförbunden har valt ämnen och anlitat föreläsare. Biblioteket har gjort en folder och 
marknadsfört – via utskick och anslag samt varit ute och informerat i SFI-grupper och 
grupper som läser Svenska som andraspråk på Komvux.  Biblioteket har även stått för själva 
genomförandet. Tre personer från biblioteket och ofta någon från studieförbundet har 
medverkat. Till träffarna har det dock inte kommit så många från målgruppen. De som har 
hörsammat inbjudan är svenska pensionärer, utom några enstaka undantag. 5-10 personer 
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har deltagit varje gång och från bibliotekets upplevs att träffarna varit värdefulla även om 
den primära målgruppen inte varit med så mycket. 
 
Internationell vecka 
Tillsammans inom Sektor Kultur, dvs. allmän kultur, bibliotek och musikskola, genomfördes 
en temavecka, Internationella veckan under vecka 43. I arbetet engagerades fem 
invandrarföreningar. Veckan innehöll ett stort utbud i form av konserter, föreläsningar, work 
shops, filmvisningar, internationell festdag m.m. De flesta arrangemangen lockade en många 
besökare. På författarföreläsningarna kom det i snitt ca 60 personer och på den 
internationella festdagen kom ca 300 personer, vilket är mer än på en vanlig lördag. Många 
från invandrarföreningarna var engagerade i att visa sina hantverksutställningar och servera 
mat och fika.  
 
För biblioteket kostade det en hel del arbete, men inte mycket pengar trots att programmet 
innehöll två kända författare och en världskänd sitarartist. Finansieringen löstes via 
samarbetet med studieförbund och frivilligorganisationerna som sökte och fick bidrag från 
både Östsam och kommunen för sina arrangemang. Även Bostadsstiftelsen Platen bidrog 
ekonomiskt. Foldrar med programmet och affischer togs fram och spreds via hemsidan, på 
anslagstavlor, caféer och via föreningar, studieförbund och SFI/Komvux. Internationella 
veckan upplevdes som en succé och man hoppas att det kan bli tradition. (Se program 
nedan)  
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Samverkan och externa kontakter 
Biblioteket har haft ett brett samarbete under projektet med en mängd lokala aktörer. 
Utöver redan nämnda har man haft möten med de två internationella kvinnoföreningarna i 
kommunen, Röda korset och Rädda barnen, men ännu inte påbörjat samarbete. Ett bra 
samarbete med SFI-samordnaren liksom lärarna på SFI och Komvux är nu också etablerat. De 
har varit mycket positiva till bibliotekets satsningar, vilket man tror kommer att underlätta 
fortsatta kontakter. Samarbetet med studieförbund och frivilligorganisationer underlättas av 
att man sedan två år tillbaka träffas regelbundet minst en gång per termin, oftast mer 
beroende på vad man behöver planera 
 
Verksamheten framöver 
Förmodligen kommer Internationella veckan att arrangeras även kommande höst. 
Mötesplatsen har utvärderats med studieförbunden och kommer att fortsätta, men man 
försöker ta reda på mer om vad som kan passa målgruppen i form av tid och innehåll. En 
enkät kommer att delas ut på SFI. Visningarna kommer att fortsätta att utvecklas, inför nästa 
år vill man kunna erbjuda mer riktade visningar med enbart katalogsökning eller Library 
Press Display. En annan idé är att erbjuda en studiecirkel med lättlästa böcker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erbjudande från Motala bibliotek 
 
 
Motala bibliotek kan erbjuda tre olika biblioteksvisningar: 
 

 Grundläggande biblioteksvisning – Här berättar vi lite kort om vad ett bibliotek 
är och hur det fungerar, vad man kan göra och låna här. Vi går runt i biblioteket 
och visar var olika media finns.  

 

 Bibliotekets hemsida och e-tjänster – Vi visar bibliotekets hemsida och andra 
nyttiga bibliotekssidor och vad man kan göra för biblioteksärenden hemifrån. Vi 
visar också tidningsdatabasen Library Press Display där man kan läsa dagens 
tidning på många olika språk. 

 

 Lättlästa böcker – bokprat där vi presenterar lättlästa böcker för vuxna. 
 
Den grundläggande visningen vill vi att alla SFI-grupper ska få del av. De andra 
visningarna är komplement och erbjuds till de grupper som vill förstå ännu mer av vad 
biblioteket har att erbjuda. 
 
Boka i god tid, gärna tre veckor i förväg. Skicka ett meddelande till bibl.info@motala.se. 
Meddela hur stor gruppen är? Vilka spåkgrupper som är representerade? Vilken nivå de 
studerar på? Vilken typ av visning ni vill ha? 
 
Om det är många som behöver lånekort och ni har möjlighet kan ni gå in på  
http://www.ostgotabibliotek.se och under rubriken lånekort (står med blå text ganska 

långt till höger under översta bilden) gå in och skriva in era personuppgifter så går det 

fortare för er att skaffa lånekort när ni kommer hit. Kom ihåg att ta med legitimation om ni 

behöver lånekort! 

 
 

mailto:bibl.info@motala.se
http://www.ostgotabibliotek.se/
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Norrköping 
Befolkning: 130 623. Innevånare med utländsk bakgrund: 20,7 % 
 
Syfte/mål 
Genom nya programpunkter samt gemensam marknadsföring nå fler personer med annat 
modersmål än svenska för att minska den digitala klyftan samt skapa möjligheter för denna 
grupp att bli mer delaktig i samhället. Utveckla det nuvarande samarbetet med olika aktörer 
för det gemensamma ändamålet.  
 
Vi vill bland annat erbjuda visningar av våra Internetresurser, bokinspiration med lättlästa 
böcker, läsecirklar med lättläst, språkcafé/samtal med lokalhistorisk anknytning, 
internetintroduktioner m.m. 
 
Folder 
Under året har biblioteket framställt en 
folder för att marknadsföra de tjänster 
och aktiviteter som erbjuds. Det handlar 
om bokprat, lokalhistoriska samtal, 
internetintroduktioner m.m. Foldern har 
delats ut till olika skolor och studiecirklar. 
Genom en bred folder som visar en stor 
del av resurserna istället för olika foldrar 
till olika målgrupper är förhoppningen att 
målgrupperna ska upptäcka någonting 
nytt i bibliotekets utbud av tjänster. 
Förutom att foldern har delats ut till 
redan existerande och nya kontaktnät har 
man varit ute och pratat om 
verksamheten vid olika tillfällen. Till 
exempel deltog två bibliotekarier och två 
biblioteksvärdar vid SFI:s våravslutning för 
att informera alla elever och lärare om 
vad som erbjuds.  
 
Utbud  
Norrköpings stadsbibliotek har sedan 
tidigare ett brett utbud riktat mot 
personer med utländsk bakgrund. Under 
året har utbudet utvecklats ytterligare. 
Biblioteket har genomfört olika föreläsningar med tema internet (bibliotekets hemsida, 
internetresurser m.m.). Man har satsat mycket på läsfrämjande arbete - Läsecirklar erbjuds  
till elever från SFI.  Fyra läsecirklar, med fem träffar varannan vecka per grupp, genomfördes 
under året och fem bokprat om lättlästa böcker för elever från SFI.  
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Informationsfolder från Norrköpings stadsbibliotek över olika visningar och tjänster som kan bokas. 
Distribuerad till bland annat SFI/Komvux och studieförbunden. 

 
Språkcafé 
Verksamheten med språkcafé har fortsatt under 2011 
med två tillfällen per vecka. Språkcaféet har varit i 
gång i två år och det pågår varje vecka under 
terminstid mellan 15-17. Biblioteket driver inte 
verksamheten själva, utan samarbetar med olika  
Organisationer: Rotary, Röda korset och 
Frivilligcentralen.  
 
Biblioteket rapporterar att det är en fortsatt populär 
verksamhet som utvecklades något under året efter 
önskemål från frivilligarbetarna. Samarbetet har 
fortsatt att fungera väl och under hösten togs frågan 
om läxhjälp upp återigen. (Läxhjälp har erbjudits 
tidigare). Affischer sattes upp på bland annat Campus 
Norrköping där frivilliga söktes som ville medverka. 
Gensvaret blev stort och under hösten 2012 görs ett 
nytt försök med läxhjälp, utöver den ordinarie 
språkcaféverksamheten. 
 
Samarbete 
Norrköpings stadsbibliotek har samarbetat med Arbetsförmedlingen, Destination Arbete, SFI, 
Söderköpings flyktingmottagning, Föreningen Mångfalden, Röda Korset, Frivilligcentralen 
och Rotary. 
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Samarbetet med SFI har funnits länge och främst bestått av biblioteksvisningar (under 2011 
genomfördes 42 visningar). Utbudet har utvecklats genom läsecirklar med lättlästa böcker, 
bokprat om lättlästa böcker samt biblioteksvisningar utifrån önskemål och intresse, bland 
annat har man visat bibliotekets hemsida och Library Press Display. Vid läsecirklarna 
gentemot SFI har även en person från Rotary medverkat, något som har varit ett väldigt 
givande samarbete vilket framgår av slutrapporten. 
 
Kontakten med Arbetsförmedlingen och Destination Arbete har varit mycket givande i och 
med att biblioteket har kunnat nå ut till fler personer. Genom att Arbetsförmedlingen och 
Destination Arbete har blivit medvetna om bibliotekets verksamhet har de kunnat fånga upp 
de personer som de möter för att hänvisa dem till biblioteket 
 
Under hösten etablerades en ny kontakt med Föreningen Mångfalden som i första hand 
inriktar sig på att aktivera äldre människor med annat modersmål än svenska. Kontakten 
med föreningen har därmed startat men ännu har man inte hunnit genomföra någon form 
av aktivitet. Förhoppningen är att utveckla samarbetet efter önskemål och intresse 
framöver. 
 
Verksamheten framöver 
Verksamhet såsom biblioteksvisningar, internetföreläsningar, läsecirklar, bokprat, språkcafé 
(och från och med våren 2012 även läxhjälp) kommer att fortsätta. Samarbetet med externa 
aktörer kommer även det att fortsätta. Förhoppningen hos de ansvariga är att dels kunna 
utveckla det existerande samarbetet och även finna nya aktörer. Den nystartade kontakten 
med Föreningen Mångfalden är någonting som man hoppas kunna utveckla under året. I och 
med att en omorganisation genomförs finns en förhoppning att målet att större delen av 
personalstyrkan på Norrköpings stadsbibliotek involveras i denna typ av verksamhet blir 
ännu mer verkligt.  
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Valdemarsvik 
Befolkning: 7 662. Innevånare med utländsk bakgrund: 8 % 
 
Syfte/mål 
Syfte: Ökat samarbete - att utöka samt 
fördjupa de vi redan har och hitta nya former 
för samverkan, att biblioteket ska vara en 
naturlig mötesplats, kunna ge information 
och bidra till folkbildning. Hitta nya sätt att nå 
de grupper som är svåra att nå och skapa nya 
arbetssätt. 
 
Mål: Öka den digitala delaktigheten och även 
delaktighet och kulturellt utbyte i samhället, 
hitta nya samarbetsformer samt skapa nya 
arbetsrutiner. 
 
Beståndsutveckling 
I Valdemarsvik inledde man med att skapa sig en bättre bild av hur behoven ser ut i 
kommunen. Flyktingsamordnaren bjöds in för att diskutera aktuella målgrupper och språk. 
Norrköping stadsbibliotek gav värdefull hjälp genom goda tips och litteraturlistor som visade 
hur de tänkt och resonerat kring sin beståndsutveckling. När man väl hittat inköpskanaler 
köptes bland annat körkortsböcker, bibeln, koranen, kokböcker och barnböcker på 
framförallt somaliska, arabiska och persiska.  Svårast var att hitta medier på somaliska. 
Förlaget Vivlio blev en lösning med konceptet, samma bok flera språk, där även somaliska är 
representerat. 
 
Handledning och biblioteksvisningar på modersmål 
Tillsammans med flyktingsamordnaren bestämdes att biblioteket skulle erbjuda 
biblioteksvisningar och handledningar riktade till språkgrupperna somaliska, arabiska och 
persiska samt att de skulle utföras på hemspråk av en representant från respektive 
språkgrupp. Flyktingssamordnaren använde sig av sitt kontaktnät i kommunen för att hitta 
tre lämpliga personer; en somalisk-, en arabisk- samt en persisktalande. Dessa tre bjöds in till 
biblioteket för att diskutera eventuellt upplägg och egna tankar och idéer. Viktiga 
grundstenar som diskuterades inför projektet var deltagarnas delaktighet i utförandet för att 
de skulle känna sig bekväma i sina handledarroller samt att samarbetet skulle genomföras på 
så jämlika grunder som möjligt.  
 
Ur diskussionerna med de tre aspiranterna kom man fram till att innehållet skulle vara en 
enklare visning av biblioteket, resurser på aktuellt språk samt bibliotekets digitala resurser 
och Library Press Display. Dessa visningar skulle vara av ”mingel-karaktär”, det vill säga att 
handledaren skulle finnas till hands under en tvåtimmarsperiod för intresserade deltagare. 
Det blev tre visningar varav två på huvudbiblioteket och en på filialen i Gusum. Samtliga 
handledare har fått lön för både tiden för planeringsmöten samt tiden för sina visningar. På 
biblioteket upplever man att visningarna har haft god effekt. Man har ökat både besöksantal 
samt datorbokningar ifrån målgrupperna. Det kommer även fler frågor som rör litteratur på 
målgruppernas hemspråk. Många frågar efter böcker i formen samma bok flera språk, som 

Bibliotekschef Johan Sundlöf har handledning  
under Get Online Week 2012. 
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enligt låntagarna är ett jättebra redskap för att lära sig svenska språket. Även arbetet med 
de digitala resurserna har varit givande. Framförallt Library Press Display som många 
deltagare imponerats av och använder sig ganska mycket av. Den stora nackdelen med 
Library Press Display är dock att kommunens största språkgrupp somaliska saknas. Något 
som lett till viss besvikelse vid visningarna, även om de hittat andra digitala resurser att 
använda. 
 
Marknadsföringen av visningarna bestod av flera delar. En del var den muntliga där 
handledarna samt flyktingsamordnaren spred information om visningarna via sina kanaler. 
En annan del var utformningen av affischer som gjordes tillsammans med respektive 
handledare. Dessa affischer spreds sedan ut i kommunen på anslagstavlor och vid 
köpcentrum osv. 
 
Samarbete 
Det närmare samarbete som inleddes med flyktingsamordnaren och delar av dennes 
kontaktnät i början upplevs från bibliotekets sida som mycket värdefullt.  
 
Verksamheten framöver 
Tanken har varit att använda projektet som en språngbräda in i den ordinarie verksamheten.  
Man ser ett behov av att arbeta med detta kontinuerligt. Personalen upplever att man genom 
projektet har fått ett underlag till att arbeta med dessa frågor. Biblioteket fått en ökad kompetens 
vad gäller mediebevakningen av litteratur på andra språk än svenska samt digitala resurser för 
målgruppen.  
 
Det kontaktnät som skapats innehållandes flyktingsamordnare och handledare på tre språk 
ser man som viktigt att värna om och jobba vidare med. Man ser det som helt naturligt att 
arbeta vidare med dessa för att vidare utveckla arbetet med personer med utländsk 
bakgrund. Sommaren 2012 flyttar biblioteket till nya lokaler och får där tillgång till ett avskilt 
rum, ett faktum som öppnar upp fler möjligheter att erbjuda mer aktiviteter av detta slag. 
Ett sådant rum har saknats tidigare i bibliotekslokalen. 
 
 
  



 

23 

 

Regionala aktiviteter  
 
Nätverksträffar 
En viktig del av arbetet har varit erfarenhetsutbytet mellan kontaktpersonerna på de lokala 
biblioteken som skett på nätverksmöten. Då har deltagarna lämnat lägesrapporter om hur 
projektet framskridit lokalt och vilka aktiviteter som arrangerats. En viktig funktion för dessa 
möten har varit möjligheten att diskutera upplägg, problem som uppstått men framförallt 
har bibliotekspersonalen kunnat delge varandra tips och idéer. Förutom erfarenhetsutbyten 
och rapportering från projektledningen har olika teman tagits upp. Några exempel är: 
 

- Jenny Ek berättade om LL-cirklar för SFI elever i Norrköping 
- Samverkan med studieförbunden med medverkan av Anneli 

Dahlqvist från Bildningsförbundet Östergötland  
- Kulturarv Östergötland för nya östgötar med medverkan av 

Dan Malmsten 
- Demo av databasen Library Press Display 
- Informationsmaterial på andra språk, Internationella 

Biblioteket.  
 

Gemensamma träffar med integrationsnätverket i Östergötland 
Med start våren 2010 har nätverket för lärmiljöprojektet och det regionala 
integrationsnätverket, med representanter ifrån flyktingmottagning eller motsvarande i 
varje kommun, träffats två gånger per år. Vi upplever att dessa nätverksträffar har varit en 
framgångsfaktor för utvecklingen både i projektet och för satsningen på samhällsorientering 
för nyanlända.   
 
Vi har pratat mycket om bibliotekets roll för integration och mångkultur vilket visat sig vara 
nya aspekter för många som arbetar med flyktingmottagning. Flera har uttryckt att man inte 
insett vilken roll biblioteket har eller skulle kunna ha. Omvänt har vi från biblioteken fått 
värdefull information om det aktuella som händer inom integrationsområdet både nationellt 
och regionalt.  Tanken med dessa möten har även varit att föra samman biblioteken med 
rätt personer på hemmaplan om man tidigare inte haft kontakt. I flera av kommunerna har 
dessa möten varit starten på ett mer utvecklat lokalt samarbete. Man till exempel börjat 
genomföra visningar eller besökt varandras personalmöten för att berätta mer om vad som 
händer inom sina respektive verksamheter. 
 
Ansvarig på regionförbundet för nätverket och integrationssamordningen, Caterine Szabo, 
har varit en nyckelperson för att samarbetet har fungerat så bra och att bibliotekets roll har 
lyfts på det sätt som det har gjorts.  
 
Exempel från nätverksträff 15 september 2011: Dragning och diskussion om skrivningar 
som berör integration och bibliotek i Regionala utvecklingsplanen. Ur diskussionen: 

”Bibliotekets roll – Där har vi kommit ganska långt. Att biblioteket ses som en 
arena när det gäller samhällsorientering. Att man kan använda biblioteket för 
att komma in i det svenska samhället. Viktigt att man vet vem som gör vad. 
Viktigt att ta tillvara goda exempel och att lyfta konkret handling och exempel 
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till strategisk nivå så att det blir befäst. Det måste komma in i 
huvuddokumenten, biblioteksplaner och kommunens strategiska mål.” 

 
Samtliga minnesanteckningar från nätverksmöten finns på webbplatsen: 
http://www.lansbibliotekostergotland.se/features/larmiljo?start=8 

 
Material 
Vi bildade en arbetsgrupp med representanter från länsbiblioteket och de fyra 
invandrartätaste kommunerna. Gruppen träffades två gånger för att diskutera upplägg av 
biblioteksvisningar och olika checklistor, se nedan. 
 
Checklistor (Dessa listor har utformats med utgångspunkt ifrån liknande material ifrån 
Göteborgs stadsbibliotek/Västra Götalandsregionen): 
 
Närområdesanalys: 
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_
/checklista%20nromvrldsanalys.doc 
Informationsmaterial 
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_
/utdelning.doc 
Att nå ut till målgruppen 
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_
/Na_mlgruppen.doc 
Mångkulturell referensgrupp 
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_
/mngkulturell%20referensgrupp.doc 

 

Material för biblioteksvisning inom ramen för samhällsorienteringen 
Ett särskilt material har tagits fram av projektledningen till stöd för biblioteksintroduktionen 
som ska omfatta tre timmar inom ramen för samhällsorienteringen, checklista för visningen 
och powerpoint-presentationer. Presentationerna är gjorda som stöd/exempel/förslag. De 
ligger på Slideshare, därifrån kan man titta på dem, men de kan också laddas ner och kan 
användas hela eller i delar. Tanken är att biblioteken lägger till eget lokalt material – t ex bild 
på hemsidan, öppettider etc. Presentationerna är utformade med tanke på att deltagarna 
har svaga kunskaper i svenska – därför är det mycket bilder, men vissa tjänster förklaras med 
texter för att samhällskommunikatörerna ska ha lättare att hänga med och kunna tolka.  
 

Checklista biblioteksvisning 
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007
_/checklista_biblioteksvisning.doc 
Presentation biblioteksvisning: 
http://www.slideshare.net/Annhed/biblioteksvisning 

Presentation bibliotekets e-tjänster: 
http://www.slideshare.net/Annhed/bibliotekets-etjnster 
 
Läs mer om bibliotekens roll i samhällsorienteringen under avsnitt Samhällskommunikatörer 
på modersmål – regional försöksverksamhet. 
  

http://www.lansbibliotekostergotland.se/features/larmiljo?start=8
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_/checklista%20nromvrldsanalys.doc
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_/checklista%20nromvrldsanalys.doc
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_/utdelning.doc
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_/utdelning.doc
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_/Na_mlgruppen.doc
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_/Na_mlgruppen.doc
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_/mngkulturell%20referensgrupp.doc
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_/mngkulturell%20referensgrupp.doc
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_/checklista_biblioteksvisning.doc
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007_/checklista_biblioteksvisning.doc
http://www.slideshare.net/Annhed/biblioteksvisning
http://www.slideshare.net/Annhed/bibliotekets-etjnster


 

25 

 

 

Seminarium om Somalia och somalier i Sverige   
Den 28 mars arrangerades ett seminarium där Ali Osman, 
forskare vid Stockholms Universitet, berättade om situationen i 
Somalia och om hur det är att komma som somalier till Sverige. 
Han gav en historisk bakgrund, berättade allmänt om landet, 
klanstrukturen och den politiska situationen idag. Situationen 
när det gäller språk, litteratur och utbildning diskuterades 
liksom de svårigheter man möter i det svenska samhället. Drygt 
30 personer, i huvudsak verksamma inom bibliotek och 
studieförbund, deltog i seminariet. 

 
Inspirations- & studieresor 

Malmö stadsbibliotek/lärcentrum och Rosengårdsbiblioteket 
Som en kick-off för projektet gjordes en i en resa till Malmö lärcentrum och 
Rosengårdsbiblioteket i september 2010. Tretton personer från länet deltog, förutom 
bibliotekspersonal var en lärare från SFI i Norrköping och Östsams integrationssamordnare 
med. Malmö Lärcentrum inspirerade med ett tydligt användarperspektiv och att man valt att 
vara en resurs för alla. Vidare fanns en avspänd attityd till teknisk handledning där 
besökarnas kunskaper togs till vara.  Intrycket från Rosengårdsbiblioteket var att man så 
målmedvetet arbetar för vara en välkomnande mötesplats i stadsdelen. Genom ambitiösa 
koncept som boksamtal och muntligt berättande tänjer man gränserna och utvecklar 
bibliotekets möjligheter att stödja språkutveckling.  Se artikel publicerad i tidskriften 
Biblioteken i Östergötland 2010:4 på nästa sida.16  
 
Kista folkhögskola och bibliotek 
I mars 2011 gjordes ett studiebesök på Kista Folkhögskola och bibliotek där vi bland annat 
fick ta del av samarbetet mellan biblioteket och folkhögskolan kring Helpdesk för internet där 
man erbjuder besökarna hjälp med datorn och internet på svenska, engelska, arabiska och 
somaliska. Hur man arbetar med språkcaféer och bibliotekets lärcenter var andra punkter på 
programmet. 
 
Botkyrka internationella bokmässa 
Den 6 maj 2011 besökte personal från Linköping, Norrköpings och Motala bibliotek samt en 
av projektledarna Botkyrka Internationella bokmässa i Hallunda i Stockholm. Föreläsningar 
om mångkultur varvades med besök hos utställare. I dokumentationen finns länkar med tips 
och kontaktuppgifter. 17  
 

                                                      
16

 Biblioteken i Östergötland nr 4 2012, s. 13-14: 
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/tidskriften/bio_nr4_2010.pdf 
17

 Ingår i Anteckningarna från nätverksträff 26 april: 
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Dokumentation/110426arbetsmote
.pdf 
 

http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/tidskriften/bio_nr4_2010.pdf
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Dokumentation/110426arbetsmote.pdf
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Dokumentation/110426arbetsmote.pdf
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Konferens 
 Riv väggar och bygg broar: bibliotek som språngbräda för 
utveckling 24 maj   
Ett 50-tal personer från hela landet deltog i den 
spridningskonferens Länsbibliotek Östergötland arrangerade på 
Arbetets Museum i Norrköping. Förutom representanter för 
bibliotek, studieförbund och vuxenutbildning deltog flera politiker 
från de östgötska kommunerna. Moderator under dagen var 
Mikael Andersson, konsult Tretton2.  
Dagen inleddes av Jan Owe-Larsson, styrelseordförande 
Regionförbundet Östsam och Kerstin Olsson, länsbibliotekarie. 
Därefter talade Mikael Andersson på temat Folkbibliotek och 
vuxnas livslånga lärande – utmaningar och strategier.

  
Jonas Jonsson, chef för vuxenutbildningsavdelningen Malmö stad, 
beskrev under rubriken Malmö lärcentrum – en kreativ verkstad  
för livslångt lustfyllt lärande bakgrunden till och arbetet med 
uppbyggnaden av lärcentrum på Malmö stadsbibliotek och hur 
samarbetet ser ut. 

 

 

http://www.malmo.se/Medborgare/Biblioteken/Vara-bibliotek/Stadsbiblioteket/Datorer-och-larcentrum/Malmo-larcentrum.html#larcentrum
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Under passet Erfarenheter och röster från projekten Biblioteken som lärmiljöer och Nytta & 
nöje på nätet beskrev Anne Hederén de projekt som länsbiblioteket driver. Sedan 
premiärvisades filmen Nytta & Nöje på nätet: röster från Östergötland. Passet fortsatte med 
lokala exempel från några bibliotek i länet:  
 
Lena Johansson, f.d. bibliotekschef, och Inga-Britt Andersson, cirkeldeltagare och handledare 
i Malexander, pratade om Studiecirklar på Boxholms bibliotek i samarbete med 
Medborgarskolan och ABF.   
 
Tommy Jansson, bibliotekarie, berättade under rubriken Individuell handledning - stöd och 
inspiration till nybörjare om hur man arbetar med individuella handledningar på Norrköpings 
stadsbibliotek. 
 
Nina Wester, biblioteksassistent, beskrev den omfattande verksamheten med kurser i 
grundläggande data och internet som genomförts på Finspångs bibliotek.  
 
Passet avslutades med att Maria Lindgren, flyktingsamordnare, och Abdulkhader Shekh 
Fakhi, handledare,berättade om projektet Mot digitalt Medborgarskap i Kinda och arbetet 
med Internet- och datakurser på somaliska för nyanlända flyktingar och vikten av att ha 
tillgång till och kunna använda sig av Internet när man som nyanländ ska etablera sig i 
Sverige. 
  
Ulrika Knutsson, Folkbildningsrådet/Digidelkampanjen avslutade dagen med att informera 
om arbetet med Digidel 2013 – Nationell kampanj för digital delaktighet. Sist ut var Peder 
Rehnström, regiondirektör på Regionförbundet Östsam, som pratade om Biblioteket som ett 
verktyg för samhällsutvecklingen. 

 
Film om digital delaktighet – Nytta och nöje på nätet: röster från 
Östergötland 
– De behöver inte aktivera oss med allsång och tårta, vi kan aktivera oss 
själva bara vi får verktygen! Det säger Ingegärd Öhrn, pensionär i 
Finspång som är en av personerna som intervjuas i filmen Nytta & Nöje 
på nätet: röster från Östergötland som har producerats inom projekten 
Biblioteken som Lärmiljöer och Nytta & Nöje på nätet av Sitcom 
Collective 18 i Norrköping på uppdrag av Länsbibliotek Östergötland. Klipp och intervjuer 
speglar bibliotekets roll som studiemiljö, som stöd för folkbildning, integration och digital 
delaktighet genom inslag från Finspång, Kinda, Norrköping, Söderköping och Vadstena. 
Filmen består av röster från målgrupper som distansstudenter, personer med utländsk 
härkomst och seniorer, samt från bibliotekspersonal, flyktingsamordnare och studieförbund. 
I filmen intervjuas bland annat följande personer:    
Amjad Altayyar, biblioteksvärd Norrköpings stadsbibliotek, Maria Lindgren, 
flyktingsamordnare Kinda kommun, Thomas C Ericsson, bibliotekschef Kinda bibliotek, Nafya 
Margos, Norrköping. 19 

                                                      
18

 (http://sitcomcollective.com/) 
19

 Se filmen Nytta och nöje på nätet: röster från Östergötland på Youtube: 
http://www.youtube.com/user/Annhed1#p/a/u/0/hSkAHY5nw24 

http://sitcomcollective.com/
http://www.youtube.com/user/Annhed1#p/a/u/0/hSkAHY5nw24
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Artiklar i länsbibliotekets tidskrift Biblioteken i Östergötland 
Under 2011 har vi skrivit ett antal artiklar om 
projektet, bibliotekets roll för nyanlända 
invandrare och digital delaktighet i vår tidskrift 
Biblioteken i Östergötland. Tidskriften sprids till 
tjänstemän, politiker och studieförbund i regionen 
samt till alla länsbibliotek i landet. Tidskrifterna 
finns att ladda ner från Länsbibliotek 
Östergötlands webbplats. 20 
 

Samhällskommunikatörer på modersmål – regional försöksverksamhet 
Kommunerna ansvarar för att anordna samhällsorientering för nyanlända. Kraven på 
verksamheten har förändrats och skärpts i och med den nya lagstiftningen (Se avsnitt 
Regional samverkan för introduktion av nyanlända). Samhällsorienteringen ska i möjligaste 
mån ges på modersmål och kommunikatörerna som håller i kurserna ska ha pedagogisk 
kunskap.  
 
Samhällsorienteringen ska ge utrymme för dialog och reflektion och för att det ska vara 
möjligt skall kursen, som tidigare nämnts, i möjligaste mån bedrivas på modersmål eller 
annat språk som deltagaren behärskar väl. Vid behov ska tolk anlitas.  
 
Den 8 september togs beslut av Östsams L 15-grupp, som består av kommunernas 
nämndordförande för bildning, om ett försöksår som startade den 1 okt och pågår från till 31 
dec 2012. Man beslutade även att till de lagstadgade 60 timmar lägga ytterligare tio timmar 
som ska användas till internetutbildning och tre timmar biblioteksintroduktion.  
 
Biblioteken i länet lyfts alltså fram som viktiga arenor för samhällsorienteringen, något som 
inte lagen föreskriver. 11 samhällsinformatörer med olika språkkunskaper har också anställts 
för att arbeta med samhällsorienteringen. 2012 kommer att bli ett försöksår för denna 
verksamhet. Avsikten är att verksamheten därefter ska permanentas. 
 
Utformning av verksamheten och länsbibliotekets roll i processen  
En koordinator har anställts med uppgift att samordna och utveckla verksamheten. Ett tiotal 
tvåspråkiga samhällskommunikatörer har anställts i en ”pool”. Kommunikatörerna ska verka 
över hela länet och hålla i kurser på sina respektive språk i de kommuner där behovet finns. 
Länsbiblioteket har åtagit sig arbetsgivaransvaret för samordnaren och de timanställda 
kommunikatörerna under försöksåret. Länsbiblioteket har deltagit i rekryteringsprocessen 
och vid anställningsintervjuer med samtliga sökande till kommunikatörstjänsterna. Totalt har 
ett tiotal kommunikatörer timanställts. Kommunikatörerna behärskar följande språk, 
arabiska, engelska, somaliska, syrianska, persiska/dari, sorani, tigrinja, ryska och kurmandji. 
 

                                                      
20

 Biblioteken i Östergötland: 
http://www.lansbibliotekostergotland.se/index.php/ladda-ner-material/tidskriften 
 

http://www.lansbibliotekostergotland.se/index.php/ladda-ner-material/tidskriften
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Kurserna ges i små grupper om maximalt 10 deltagare för att ge möjlighet till dialog och 
delaktighet. Ett önskemål har varit att komma bort skolmiljön, i förslaget finns därför 
inskrivet att samhällsorienteringen, i den mån det är möjligt, företrädesvis kan hållas i 
bibliotekens lokaler. 
 
Samhällsorienteringen omfattar, enligt lagstiftningen, 8 obligatoriska teman:  

1. Att komma till Sverige 
2. Att bo i Sverige. 
3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige. 
4. Individens rättigheter och skyldigheter. 
5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige. 
6. Att påverka i Sverige. 
7. Att vårda sin hälsa i Sverige. 
8. Att åldras i Sverige. 

 
Sofia Larsson, projektledare från Länsbiblioteket har deltagit i arbetsgruppen som arbetat 
fram förslaget om försöksverksamheten och drivit frågan om vikten av digital delaktighet. 
Samhällsorienteringskursens lagstadgade 60 timmarna utökas till 70 timmar under 
försöksåret och ytterligare ett tema läggs till, introduktion till internet/e-tjänster. Temat 
inleder kursen och omfattar 4x2,5 timmar hands-on utbildning på modersmål. 
Internetintroduktionen syftar till att ge deltagarna bättre förutsättningar att kunna 
tillgodogöra sig innehållet i samhällsorienteringen och i förlängningen etablera sig i Sverige 
och på arbetsmarknaden. Under träffarna kan deltagarna utgå från den nya hemsidan Ny i 
Östergötland som är under uppbyggnad. Sidan kommer att översättas till de aktuella 
språken. 21 Länsbiblioteket har utformat delar som anknyter bibliotekens verksamhet. Se 
exempel om Massmedier 22. (Mer om denna del av samhällsorienteringen finns beskrivet i 
rapporten Nytta & nöje : Digitalt medborgarskap)23 
 
Vidare har projektledarna under hösten deltagit i de styrgrupps- och referensgruppsmöten 
som hållits inom ramen för försöksverksamheten med samhällsorientering på modersmål. 
I och med att länsbiblioteket fått uppdraget att driva verksamheten fram till 31 december 
2012 kommer Länsbiblioteket naturligtvis att fortsätta vara representerade i dessa forum 
även efter att projektet avslutats. 24 
 
Bibliotekens roll 
En annan fråga som drivits i arbetsgruppen är bibliotekens roll för samhällsinformation och 
integration. I de nationella material som finns framtagna nämns biblioteken endast 
kortfattat under rubriker som Kultur och fritid eller Så fungerar din kommun. Biblioteket och 
dess resurser är en viktig tillgång för nyanlända personer som ska etablera sig i samhället och 

                                                      
21

 Ny i Östergötland: http://site51.itsam.se/2.6e89e88e12e7bcdeae080005047.html 
22

 Massmedier: http://site51.itsam.se/nyisverige/massmedier.4.68cc47d1351fbb3d6fe3d.html 
23

 Nytta & nöje : Digitalt medborgarskap: 
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/Digitalt_medborgarskap/slutrapport_digitalt
medborgarskap.pdf 
24 Läs mer om Samhällsorienteringen: 

http://www.lansbibliotekostergotland.se/features/samhaellsorientering 
 

http://site51.itsam.se/2.6e89e88e12e7bcdeae080005047.html
http://site51.itsam.se/nyisverige/massmedier.4.68cc47d1351fbb3d6fe3d.html
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/Digitalt_medborgarskap/slutrapport_digitaltmedborgarskap.pdf
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/Digitalt_medborgarskap/slutrapport_digitaltmedborgarskap.pdf
http://www.lansbibliotekostergotland.se/features/samhaellsorientering
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lära sig svenska. Ett kursmoment omfattande 3 timmar ägnas därför åt en 
biblioteksintroduktion i Östergötlands koncept. Bibliotekspersonalen ansvarar för att 
informera om de fysiska och digitala resurser som biblioteket erbjuder med 
samhällskommunikatörerna som språkstöd. Då grupperna är språkhomogena finns stora 
möjligheter att skräddarsy innehållet och gå igenom just de resurser som finns tillgängliga på 
respektive språk. Bibliotekens ska även upplåta lokal för samhällsorienteringen i de 
kommuner där man har lokalmässiga förutsättningar. 
 
En checklista för biblioteksvisning inom ramen för samhällsorienteringen och presentationer 
som kan användas av bibliotekspersonalen har tagits fram av länsbiblioteket. 
Se avsnitt Material. 
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Utvärdering 
 
Under hösten 2011 intervjuades 19 personer från bibliotek, studieförbund och 
flyktingmottagning i Östergötland om sin syn på bibliotekets roll för digital delaktighet och 
integration/samhällsorientering idag och i framtiden. Syftet med undersökningen var att ta 
reda på om biblioteken har förändrat sin roll inom dessa områden efter de senaste årens 
projekt och hur samarbetet med andra aktörer fungerar snarare än att utvärdera något av 
projekten.  Intervjuer och analys genomfördes av Eva Bergstedt som är frilansande konsult. 
Följande frågor ställdes när det gäller integration och samhällsorientering.   
 
Biblioteken är sedan länge viktiga platser för människor med utländsk bakgrund. Hur ser 
biblioteken på sin nuvarande och framtida roll när det gäller integration och 
samhällsorientering? 
För att belysa den frågeställningen har följande övergripande frågor ställts: 
1. Hur ser biblioteken på sin roll när det gäller att underlätta integration och 
samhällsorientering för människor med utländsk bakgrund? 
2. Hur ser biblioteken på samarbetet med andra aktörer (främst SFI – svenskundervisning för 
invandrare – och flyktingsamordnare)? 
3. Hur ser flyktingsamordnare, SFI och regional samordnare på samarbetet med biblioteken? 
 
Eva Bergstedt lyfter bland annat fram följande i sin rapport: 
 
En allt viktigare roll och stort engagemang 
Både bibliotekens kontaktpersoner och bibliotekscheferna upplever att biblioteken håller på 
att få en allt viktigare roll när det gäller människor med utländsk bakgrund.  Det finns ett 
starkt engagemang och även en vilja att utveckla rollen hos de som är konkret involverade.  
Även den regionala företrädaren för Östsam betonar bibliotekens roll och poängterar även 
de möjligheter biblioteken har att motverka främlingsfientlighet genom att erbjuda till 
exempel föreläsningar för att förmedla ökad kännedom om andra kulturer. 
 

De intervjuade, som alla är involverade i arbetet som rör digital delaktighet 
och/eller bibliotekens insatser för människor med utländsk bakgrund, är djupt 
engagerade i det. 

 
Brist på engagemang hos andra  
Samtidig påpekar många i intervjuerna att det finns en brist på engagemang för dessa frågor 
hos andra i personalen: 

 
… Men en del biblioteksanställda är – enligt de intervjuade – inte intresserade, 
vilket riskerar att fördröja bibliotekens arbete och utveckling kring de här 
frågorna. Till viss del handlar detta sannolikt om en generationsfråga, 
biblioteksarbetet har förändrats mycket under det senaste decenniet. Men det 
handlar förmodligen även om olika syn på vad bibliotekens tjänster ska 
innehålla. Det går inte att tvinga fram ett engagemang. Å andra sidan ska 
biblioteken främja demokratin och de har ett grundläggande 
folkbildningsuppdrag vilket ställer krav på de anställda att arbeta i den 
riktningen. 
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Kommunicera till politiker och vikten av biblioteksplanerna 
Flera betonar biblioteksplanerna som viktiga dokument och bibliotekschefernas viktiga roll 
att kommunicera en aktuell bild av bibliotekets funktioner i samhället till politikerna. 
Norrköpings kommun lyfts fram som ett gott exempel: 
 

Norrköping som kommit långt både när det gäller arbetet med den digitala 
klyftan och med servicen gentemot invandrare/flyktingar och där 
kommunpolitikerna nu gör en särskild satsning på den digitala klyftan 2011-
2012.  Bibliotekschefens svar på varför politikerna i Norrköping satsar är att 
biblioteket länge jobbat med frågan, att de påvisat behovet och lyckats 
kommunicera detta till både politiker och förvaltning. 
 

Bra samarbete med flyktingenheter 
När det gäller samarbetet med flyktingenheterna i kommunerna har samtliga intervjuade 
uttryckt att detta fungerar bra:  
 

Samtliga intervjuade (bibliotek, sfi-lärare och flyktingsamordnare) tycker att 
biblioteken har en central roll när det gäller invandrare/flyktingars möjligheter 
att förstå och känna sig tillhöriga det svenska samhället, liksom deras möjlighet 
att behålla sin identitet och kontakt med sitt hemland.  
  

Smärre krockar finns i samarbetet mellan skola och bibliotek, åtminstone så som en 
intervjuad uttryckt det: 
 

En biblioteksanställd tycker att sfi-lärarna bättre borde utnyttja 
internetmöjligheterna som är anpassade för flyktingar/invandrare, att alla 
lärare inte riktigt tycks förstå internets möjligheter för målgruppen på grund av 
egen okunskap.  
 

Formalisera samarbetet 
Eva Bergstedt kommenterar att detta kanske går att lösa om man träffas och samtalar om 
förutsättningar för samarbete med syfte att ge båda parters bästa möjliga hjälp till 
målgruppen. Skrivna avtal som reglerar vilka krav som ska ställas är ett förslag.  
 
Biblioteken allt mer aktiva 
Avslutningsvis konstateras att biblioteken har påbörjat en process där de blir mer aktiva i 
frågor som rör integration och samhällsorientering för människor med utländsk bakgrund. 
Hur långt arbetet kommit skiljer sig från kommun till kommun. De intervjuade 
biblioteksanställda ser dock behovet hos målgruppen och är positiva till att arbeta mer med 
dessa frågor. 
 
Rapporten Utvärdering om östgötabibliotekens roll i frågor som rör - Digital delaktighet & 
Integration & samhällsorientering av Eva Bergstedt 2011 är publicerad på länsbibliotekets 
webbplats.25 

                                                      
25  Se utvärderingsrapport:  

http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/utvrderingdec2011.pdf   
 

http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/utvrderingdec2011.pdf


 

33 

 

Erfarenheter och slutsatser utifrån delprojekten 
Biblioteken ombads att i sina projektredovisningar lämna uppgifter och reflektioner utifrån 
följande frågeställningar: 

 
Genomförande - Hur har ni arbetat med beståndsutveckling och 
marknadsföring, vilka aktiviteter som genomförts och för vilka målgrupper, hur 
många personer har deltagit i aktiviteterna, resultat och erfarenheter av 
arbetet med Library Press Display etc.)  
Samarbete - Vilka externa kontakter har ni haft och på vilket sätt har ni 
samarbetat med dessa? Fortsatta samarbeten? 
Resultat och måluppfyllelse - Har önskat resultat nåtts? Har målen som sattes i 
projektansökan uppnåtts? Reflektioner. 
På vilket sätt projektet övergår i ordinarie verksamhet - Vad lever vidare och 
hur sker integreringen i den ordinarie verksamheten efter projektets slut?  
Övriga synpunkter och reflektioner 
 

Bibliotekens fullständiga rapporter finns samlade i Appendix – Biblioteken som Biblioteken 
som lärmiljöer 2 – Bibliotekens slutrapporter.26 
 
Följande mål var satta för projektet: 

 Ökad tillgång till information om svenskt samhälle och annat stöd/utbud på 
biblioteken som förbättrar möjligheterna för målgruppen att etablera sig i Sverige 
och lära sig svenska. 

 Ökat samarbete mellan biblioteken och aktörer som är ansvariga för introduktion av 
nyanlända, kommunal vuxenutbildning, studieförbund. 

  Vidga bibliotekens kontaktytor och nätverk med lokala föreningar och 
organisationer. 

 

Mötesplatser och aktiviteter 
Erbjuda mötesplatser och aktiviteter på biblioteken i form av t ex läxhjälp, 
språkcaféer, LL-bokcirklar i egen regi eller i samarbete med studieförbund, föreningar 
och frivillig-organisationer. 
 

Alla bibliotek har utveckla sitt utbud av aktiviteter – det har handlat om olika former av 
språk – och IT-caféer, visningar ofta fördjupade med olika teman t.ex. bibliotekets e-tjänster, 
läsfrämjande insatser som läsecirklar och bokprat samt en hel Internationell vecka. 
 
Både lokalt och regionalt har innehållet i visningarna diskuterats och de flesta av biblioteken 
har arbetat med att utveckla dem.  
 

Skäggetorp: 
Vi har tagit fram en mall för vad visningarna kan innehålla, så att alla som 

                                                      
26

  Se bibliotekens rapporter: 
http://www.lansbibliotekostergotland.se/images/stories/Projekt/larmiljoer/Aktiviteter__Dokumenation_2007
_/appendix_lrmilj_delprojekten.pdf 
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arbetar på Skäggetorps bibliotek ska kunna hålla i en visning och fylla den med 
samma innehåll.  
 

Nytt är att man har inkluderat även e-tjänsterna mer: 
 
Mjölby: 
I samband med dessa visningar har vi berättat om bibliotekets service och med 
hjälp av projektor och storskärm visat bibliotekets tjänster på nätet. Vi har gått 
igenom hur man loggar in på mina sidor, och att man kan beställa böcker på 
andra språk via nätkatalogen. Vidare har vi visat hur man lyssnar på online-
ljudböcker och då speciellt framhållit möjligheten att lyssna på lättlästa 
ljudböcker och ljudböcker för barn. Vi har tipsat om att man också kan låna 
pappersboken så att man både kan läsa och följa med i texten. 
 

I Motala tog man ett rejält grepp som involverade alla som arbetar med vuxenverksamhet: 
 
Vi har haft fler visningar för målgruppen än vad vi haft tidigare och visningarna 
har varit av bättre kvalitet än tidigare. Vi har samlats först för en gemensam 
genomgång och sedan gått runt i biblioteket. Fler har fått veta om våra 
nättjänster, bl.a. Library Press Display, e-böcker och e-ljudböcker. De har fått 
bekanta sig med Internationella Biblioteket och Bibblan svarar. 
 

Insatserna verkar ha givit önskat resultat: 
 

Det har känts väldigt positivt med visningarna och det verkar som att många 
fått upp ögonen för vad biblioteket har att erbjuda. De lärare som har följt med 
sina grupper har också lärt sig en hel del som de inte visste förut och kan på ett 
bättre sätt än tidigare berätta för sina elever om biblioteket. 
 

I Valdemarsvik har man arrangerat en annan variant ; visningar av ”mingel-karaktär” med en 
handledare som talar aktuellt språk. Handledaren finns till hands under en tvåtimmarsperiod 
för intresserade deltagare. På biblioteket upplever man att fler har uppmärksammat 
resurserna efter detta: 
 

Vad vi kan märka av är ett ökat besöksantal samt datorbokningar ifrån 
målgrupperna. Vi får även fler frågor som rör litteratur på målgruppernas 
hemspråk. Många frågar efter de böcker vi har i formen ”samma bok flera 
språk”, ett jättebra redskap för att lära sig svenska språket säger de. Även 
arbetet med de digitala resurserna har varit givande. Framförallt Library Press 
Display som många deltagare imponerats av och använder sig ganska mycket 
av. 

 
Både i Norrköping och i Motala har man även skapat utbud som ännu inte har efterfrågats 
men som man fortfarande vill marknadsföra: 
 

Norrköping 
Vår förhoppning var att utveckla verksamheten med bland annat samtal med 
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lokalhistorisk anknytning, någonting som inte har blivit av under året. Dock är 
det en verksamhet som presenteras i foldern ”Boka biblioteket” och 
förhoppningen är därmed att de skolor, föreningar och organisationer vi vänder 
oss till ska se alla resurser som vi har att erbjuda. 
 
Motala: 
Tyvärr har ingen ännu bokat in sig på en visning av lättläst litteratur, så den 
typen av visning har vi inte haft möjlighet att prova. 
 

Målgrupp och effekter blir inte alltid de man tänkt sig, men det kan bli bra ändå! Syftet med 
Motalas egen variant av språkcafé, Mötesplatsen, var att bjuda ihop svenskar med 
motalabor med utländsk bakgrund: 
 

Motala: 
De som har kommit är svenska pensionärer, utom några enstaka undantag. Vid 
ett tillfälle kom två SFI-grupper, ca 20 personer, men då kom å andra sidan inga 
andra svenskar än de som medverkade och vi som arbetar på biblioteket. Vi har 
för det mesta varit mellan 5-10 personer som träffats och samtalat om olika 
ämnen. Vi tycker att träffarna varit värdefulla även om inte vår primära 
målgrupp varit med så mycket. Vi har haft många goda samtal, fått nya 
kontakter med föreningar av olika slag och lärt oss mycket under hösten. 

 

Marknadsföring 
Exponering och spridning av flerspråkig information i lokalsamhället om de 
möjligheter som erbjuds via bibliotekets lärmiljöer och annat utbud på det lokala 
biblioteket och via Internationella biblioteket.  
 

Att nå ut med utbud och aktiviteter är naturligtvis en avgörande framgångsfaktor. Att arbeta 
mer aktivt med marknadsföring har varit en viktig del i projektet. Alla delprojekt har arbetat 
med det på något sätt - genom trycksaker till målgrupp och/eller förmedlare. Biblioteken har 
även varit ute och informerat på studieförbund, i SFI-grupper, lärargrupper och grupper som 
läser svenska som andraspråk på komvux. 
 
Flerspråkigt 
Flerspråkig information rekommenderades från projektledningen, tanken var att 
projektmedel kunde användas exempelvis till översättning av informationsmaterial. För de 
bibliotek som har haft anställda biblioteksvärdar är detta en enkel sak. Men även 
Valdemarsvik har valt att använda sina projektmedel på det sättet: 
 

En annan del var utformningen av affischer. Denna utformning gjorde vi 
tillsammans med respektive handledare och det gick till som så att vi 
diskuterade vad vi ville att det skulle stå och sen skrevs själva texten på 
respektive språk. Dessa affischer spreds sedan ut i kommunen på anslagstavlor 
och vid köpcentrum osv. 

 
Passar ämnen och tid? 
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Flera av biblioteken har i vissa falla upplevt problem att nå ut till målgruppen och reflekterar 
kring möjliga orsaker: 
 

Motala: 
Kanske har vi haft ämnen som inte varit tillräckligt intressanta. Tiden är också 
ett problem. Det är svårt att hitta en tid som passar. De som läser på SFI och 
Komvux är ofta ganska upptagna av studier av olika slag. Dessutom har många 
familj och barn att ta hand om, som gör att det kan vara svårt att komma iväg 
på annat än det man måste gå på.  
 

Ibland handlar det om att ha tålamod. Det tar tid innan en aktivitet blir känd: 
 
Skäggetorp: 
Från början var det svårt att få deltagare att komma till språkcaféet. Många 
uttryckte intresse, men dök inte upp eller hade inte möjlighet att komma just 
den tiden. Många kanske studerar förmiddagstid? Så småningom blev träffarna 
bättre kända och besökta och har nu nått upp till målet att bli en mötesplats 
och en möjlighet för nya svenskar att träna svenska på biblioteket. 
 

Norrköping har ett ambitiöst utbud och har nått nya deltagare under året. Trögt kan det 
dock vara ändå om ”beställaren” inte nappar när biblioteket vill förnya sig och utveckla sin 
roll samtidigt som man erbjuder en ”bas-verksamhet”: 
 

Norrköping: 
Vi upplever fortfarande att det är svårt att nå ut med informationen om vad vi 
på biblioteket kan erbjuda olika föreningar och målgrupper. Det är svårt att 
marknadsföra en verksamhet som har så många olika inriktningar och försöka 
nå grupper som vi inte når redan idag. Svårigheten ligger dels i att öka antalet 
nya besökare till vår programverksamhet samt att få de existerande externa 
kontakterna medvetna om vad vi kan göra utöver det som de är vana vid att vi 
erbjuder. 

 
Målgruppens delaktighet 
En lärdom man kan dra av bibliotekens rapporter är att vi borde ha fokuserat mer på att 
fråga målgruppen innan verksamheter utformades. Det här är något som vi från 
projektledningen får ta på oss. Vi hade kunnat stötta biblioteken bättre med det. 
Valdemarsvik föregår dock med gott exempel: 

 
Valdemarsvik 
En viktig grundsten vi diskuterade inför projektet var deltagarnas egen 
delaktighet i utförande etc. Detta av flera skäl, men bland annat för att de 
skulle känna sig bekväma i sina handledarroller samt betoningen av att 
projektet i sig skulle handla om ett samarbete på så jämlika grunder som 
möjligt. 
 

I Motala är det ett sätt att gå vidare:  
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… vi ska undersöka vad vår målgrupp egentligen vill ha för typ av verksamhet. 
Vi har skickat ut en enkät till SFI-lärarna och de har lovat att dela ut den och 
hjälpa eleverna att kunna svara på den. 
 

Samarbete 
I samverkan med kommunernas flyktingsamordning och SFI utveckla bibliotekens 
delaktighet i samhällsinformationen till nyanlända via visningar, informationstillfällen 
och beståndsuppbyggnad. 

Biblioteken har i samtliga fall samverkat med både flyktingmottagning/integrationsenhet 
och SFI och fördjupat dessa kontakter under projektåret. Därutöver har man arbetat 
tillsammans med ett imponerande antal aktörer: nio olika studieförbund, Lärcentrum, 
Arbetsförmedling, invandrarföreningar, kvinnoföreningar och frivilligorganisationer som 
Rädda Barnen och Röda korset:  
 

Kinda: 
Samarbetet med Flyktingkontoret, ABF och Lärcentrum har utvecklats under 
året. Ser tydligare vilka olika roller och målgrupper respektive organisation har. 
 

Samarbetet med flyktingmottagning och SFI har ofta inneburit själva utgångspunkten för 
verksamheten: 
 

Valdemarsvik: 
När vi nu skapat en gemensam samarbetsplattform tillsammans med 
flyktingsamordnaren så har vi där hittat nya samarbetsformer och arbetet med 
projektet i sin helhet har automatiskt skapat nya arbetsrutiner. 

 
Samarbetet i sig väcker nya idéer:  
 

Skäggetorp: 
Språkcaféerna har genomförts tillsammans med Röda korset.  Vi har många 
beröringspunkter med varandra. Kanske kunde vi gå vidare med att hjälpa till 
med t.ex. läxläsning? 

 
Projektledningen har försökt etablera kontakter på regional nivå med parter som är viktiga 
för det lokala samarbetet, däribland Integrationsnätverket i Östergötland. (Se avsnittet om 
nätverksträffar sid. 23) Vi identifierade tidigt Arbetsförmedlingen som en viktig part, inte 
minst för att man nu tagit över stora delar av etableringen av nyanlända, men i och med att 
länsarbetsnämnderna lagts ner saknas regional aktör. Arbetsförmedlingen och 
arbetsmarknadsenheten har varit viktiga kontakter i Norrköping.  

 
Norrköping:  
Kontakten med Arbetsförmedlingen och Destination Arbete har varit givande på 
så sätt att vi har kunnat nå ut till fler personer. Genom att Arbetsförmedlingen 
och Destination Arbete har varit medvetna om bibliotekets verksamhet har de 
kunnat fånga upp de personer som de möter för att hänvisa dem till oss. 

 
Även Motala ser möjligheter med Arbetsförmedlingen: 
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Motala 
Vi kanske skulle utöka våra kontakter med Arbetsförmedlingen som kanske 
träffar fler som är daglediga och behöver komma ut och knyta nya kontakter. 

 
Att skapa bättre lokala nätverk där bland annat Arbetsförmedlingen ingår är en viktig uppgift 
inför hösten 2012 i försöksverksamheten för samhällsorientering.  
 

Beståndsutveckling 
Utveckla bestånden av tryckt och elektronisk samhällsinformation och resurser 
som behövs för att etablera sig i Sverige och lära sig svenska. I 
beståndsutvecklingen ingår också att se över resurser på andra språk än 
svenska och inköp av barnböcker på de stora språken. Därutöver ska samtliga 
delprojektet pröva aktiviteter för att marknadsföra och utveckla användningen 
av tidningsdatabasen Library PressDisplay. 
 

De av projekten som har behövt, dvs alla utom Norrköping, har använt projektmedel för 
utveckla sina bestånd. Biblioteken upplever att de har utvecklat kompetensen kring 
mediebevakningen, urval och exponering: 

 
Valdemarsvik: 
Vi har genom projektet fått en ökad kompetens vad gäller mediebevakningen 
av litteratur på andra språk än svenska samt bibliotekets digitala resurser för 
densamma målgrupp. Denna nytillkomna kompetens använder vi i vår ordinarie 
verksamhet när vi t ex jobbar med och ska köpa in medier på andra språk än 
svenska. 
 

I Mjölby har man frågat SFI-elever om önskemål: 
 

Vi har bland annat analyserat de fjärrlån som gjorts, antal lån på våra egna 
medier och synpunkter från bl.a. SFI-elever om vad de saknar för medier hos oss 
för att kunna lära sig svenska, för att kunna göra ett så bra urval som möjligt 
vid inköp av medier… Vi kommer att göra det tydligare att dessa böcker finns 
både i biblioteksrummet och genom information på t.ex. visningar.  
 

Barnböcker med parallelltext har varit uppskattat i skolan:  
 

Kinda: 
Barnböckerna på somaliska har lånats mycket flitigt och har gett dessa barn 
tillgång till sitt eget lands folksagor och berättelser. Flera av böckerna har haft 
parallelltext på svenska och engelska vilket gjort att deras lärare kunnat 
använda dom i klasserna för att öka förståelsen för deras bakgrund och kultur.   

 
Library Press Display 
Som en del av projektet beslutade vi att pröva databasen Library Press Display inom 
lärmiljöprojektet mellan mars-november 2011. Abonnemanget förlängdes med projektet  
under 2012). Vi löste 10 licenser som gav lika många samtidiga användare tillgängliga via 
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Om Library PressDisplay: 
Databasen innehåller i dagsläget ca 1700 tidningar och tidskrifter från 92 länder 
på 48 språk som uppdateras varje dag. Innehållet sparas i sextio dagar. Vissa av 
tidningarna har mer avancerade funktioner och går även att få upplästa. Det 
finns en översättningsfunktion till 12 språk som kan översätta vissa artiklar. 
Dessutom finns RSS-funktion, så man kan prenumerera på nyheter inom 
områden man är intresserad av. Man kan skriva ut artiklar och skicka artiklar via 
mail, till Blogger, m.m. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, 
Expressen, GT och Kvällsposten är de svenska tidningar som finns med. Det går 
att söka i fritext. 

remote access i samtliga kommuner. Stadsbiblioteket i Norrköpings kommun hade sedan 
tidigare ett eget abonnemang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ett villkor för att få projektmedel var att biblioteken skulle använda databasen i sina 
visningar och rapportera sina erfarenheter i slutrapporteringen. 
 
I Motala har man visat databasen vid de flesta av visningarna, men det blir då bara 
översiktligt. För att fördjupa behövs att deltagarna får pröva ”hands-on” vilket man kommer 
att försöka erbjuda framöver:  

 
De som vi har visat Library Press Display (LPD) har varit mycket intresserade, 
men det är svårt att veta om de sedan använt tjänsten. Den är väldigt bra att 
ha, särskilt när det gäller de europeiska språk som vi inte har så mycket andra 
medier på. Då kan vi visa att de i LPD kan hitta nyheter på sitt modersmål. Vi 
har visat Library Press Display vid de flesta visningarna, samt vid ett tillfälle på 
Carlsund för en klass i svenska som andraspråk på Komvux. Det vore bra att 
visa den vid något tillfälle i en datasal då de som lyssnar också får möjlighet att 
prova hur det fungerar. Nu har LPD inte fått så stort utrymme, bara en liten 
stund i samband med information om allt annat som biblioteket kan erbjuda. 
Det vore bra att i fortsättningen också kunna erbjuda separata visningar med 
bara LPD. 

 
Överlag är erfarenheterna positiva, helt klart fyller databasen ett viktigt behov. Det är en 
utmärkt resurs som ger aktuell online tillgång till många av världens massmedier. Den stora 
nackdelen är att det saknas tidningar från de länder som de flesta av nuvarande flyktingar 
kommer ifrån – Irak och Somalia.  

 
Valdemarsvik 
Även arbetet med de digitala resurserna har varit givande. Framförallt Library 
Press Display som många deltagare imponerats av och använder sig ganska 
mycket av. Den stora nackdelen med Library Press Display är dock att t ex vår 
största språkgrupp somaliska saknas. Något som lett till viss besvikelse även 
om de hittat andra digitala resurser att nyttja. 
 

För att databasen ska användas mer krävs att den exponeras bättre i bibliotekens lokaler, till 
exempel via en dator, gärna med större skärm, bland övriga tidningar. Idag är det endast 
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Norrköping som erbjuder denna möjlighet. Övriga bibliotek har inte tillräckligt många 
datorer för en sådan lösning. Länsbiblioteket fortsätter med det kommungemensamt 
abonnemanget på databasen och vi hoppas att fler bibliotek får möjlighet att exponera 
innehållet bättre i lokalerna. 

 

Övrigt 
Inköpssamarbete - På andra språk än svenska 
I samband med att tretton bibliotekskataloger konverteras till ett gemensamt 
bibliotekssystem under 2012 i Östergötland inleds också ett inköpssamarbete. Första 
området att hitta nya gemensamma former för är medier på andra språk än svenska där 
profilinköp ska prövas. Lokala profiler med utgångspunkt ifrån aktuella språkgrupper håller 
på att tas fram. 
 
Anpassade lokaler och IT-infrastruktur 
Vikten av att ha lokaler som är anpassade till att vara en mötesplast och kunna erbjuda t ex 
gruppgenomgångar kan inte nog poängteras. De projekt som inte deltog i lärmiljöprojektets 
första del har inte fått resurser att utveckla sin lokala lärmiljö. Det gäller till exempel 
biblioteket i Valdemarsvik som kämpat länge i undermåliga lokaler:  
 

Valdemarsvik: 
När vi nästa år flyttar biblioteket till nya lokaler och där får tillgång till ett 
avskilt rum så öppnar även det upp möjligheten att ytterligare jobba med 
denna typ av aktivitet. Ett sådant rum saknar vi i dagens bibliotekslokal. 

 
Att driva utveckling 
Längre sjukskrivningar, personalomsättning och flera andra regionala och lokala projekt, inte 
minst konvertering till ett gemensamt biblioteksdatasystem, tar flera upp som orsaker att 
utvecklingen inte har gått i den takt som man önskat. Under projektperioden har flera andra 
projekt pågått samtidigt bara på regional nivå.   
 
Man kan konstatera att verksamhetsutrymmet på biblioteken ofta är riktigt trångt. En längre 
sjukskrivning drabbar hårt. Inte minst gäller det här filialbiblioteken.  
 

Ryd/Skäggetorp: 
Arbetet med biblioteksvisningar för SFI-elever står ännu i startgroparna, 
beroende på en långvarig sjukskrivning, personalomsättningen på Ryds 
bibliotek (sedan ansökan har tre olika personer jobbat där) samt bristen på 
vikarier under Linköpings stadsbiblioteks arbete med projektet ”Framtidens 
bibliotek”.  
 
Motala:  
Eftersom vi under hösten bytt biblioteksdatasystem från Mikromarc till Book-IT 
så har mycket av vår tid och energi gått åt till detta. Det har dessutom försvårat 
vid våra visningar när vi inte riktigt har kunnat visa katalogsökning eftersom så 
mycket inte har stämt i katalogen och vi själva inte riktigt hunnit lära oss hur 
allt fungerar. 
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För att i någon mån underlätta utvecklingsarbete även i trängda personalsituationer har 
biblioteken kunnat använda projektmedel för att frigöra personal. Finns det inga vikarier att 
tillgå är inte heller detta en lösning.  
 

Motala: 
Det har ibland varit svårt att få tag i bibliotekarievikarier. Vi skulle ha använt 
vikarier vid fler tillfällen, särskilt under våren 2011, än vi gjort om vi hade haft 
möjlighet. Det är en av orsakerna till att så mycket av projektmedlen är kvar. 

 
Under den sammanlagda projektperioden mellan 2010-2012 har det pågått upp till åtta 
projekt i länet. Det här är naturligtvis en faktor som påverkar både biblioteken liksom 
länsbibliotekets medarbetare. Det är förstås ett utslag av en hög ambitionsnivå på både 
kommunal och regional nivå. Man kan dock inte komma ifrån att det är lätt att bli splittrad. 
Från projektledningens sida hade vi behövt ge mer stöd i de lokala processerna. Särskilt de 
bibliotek där personalomsättning och sjukskrivningar fördröjt arbetet (och det gäller hälften 
av delprojekten) hade behövt mer stöd. Det här är erfarenheter vi tar med till fortsatt 
arbete. 
 
Kanske är den absolut viktigaste effekten av projektet att fler bibliotek nu riktar mer fokus 
på den här målgruppen:  
 

Mjölby: 
Deltagandet i projektet har gjort oss mer uppmärksamma på dessa frågor. Vi 
har nu en specifik person som ansvarar för utländska medier, och har kontakt 
med SFI och Komvux, så att dessa frågor inte glöms bort, som de annars lätt 
gör. 

 
Av biblioteken i länet är det endast Norrköping och Linköping som sedan länge har haft 
personal avsatt som ansvarar för verksamhet riktad mot människor med utländsk bakgrund. 
I projektet har Norrköping fungerat som värdefull inspiratör och kunskapsbank för övriga i 
och med att man har det mest utvecklade arbetssättet. De mindre biblioteken har tidigare 
arbetat mer traditionellt med, i bästa fall, litteraturförsörjning och visningar för SFI. Av 
bibliotekens rapporter kan man läsa att projektet inneburit delvis ett nytt sätt att arbeta som 
man också vill fortsätta med: 

 
Valdemarsvik 
Vi tycker det har varit ett mycket givande projekt som verkligen lyft berörda 
delar av verksamheten på ett positivt sätt.  
 
Mjölby 
Deltagandet i projektet har gjort oss mer uppmärksamma på dessa frågor. Vi 
har nu en specifik person som ansvarar för utländska medier, och har kontakt 
med SFI och Komvux, så att dessa frågor inte glöms bort, som de annars lätt 
gör. 

 
Norrköping lyfter i sin rapport en aspekt som är särkilt aktuell för det stora biblioteket - att 
överbrygga gränser mellan olika avdelningar inom biblioteket. Ansvariga för projektet på 
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Norrköpings stadsbibliotek har haft målsättningen att få fler av kollegorna involverade i 
verksamheten: 

 
Norrköping: 
Tanken med projektet är att det ska genomsyra hela biblioteksverksamheten 
och som en naturlig del av detta även en större del av personalgruppen. Även 
om det är ett tankesätt som finns hos många i personalen så har det varit 
några nyckelpersoner som har arbetat drivande med verksamheten under året.   
 

Av rapporten framgår att man inte riktigt upplever att målet haruppnåtts under projekttiden 
och att det handlar om arbetsbelastning: 
 

Även om verksamheten har uppmärksammats av personalstyrkan hade det 
varit positivt om arbetsfördelningen hade varit jämnare istället för att det ska 
vara ett fåtal personer som ansvarar för utvecklande och genomförande av 
verksamheten. 
 

Det finns en förhoppning att den pågående omorganisationen ska innebära nya möjligheter: 
 
Eftersom Norrköpings stadsbibliotek genomför en omorganisation vore det 
positivt ifall målet med att större delen av personalstyrkan involveras i denna 
typ av verksamhet blir ännu mer verkligt.  
 

I detta projekt har biblioteken utgått ifrån sin egen nivå och lokala förutsättningar och 
samtliga upplever att man har flyttat fram sina positioner. Att inte slå sig till ro och ständigt 
fortsätta att ställa sig de nödvändiga frågorna är den viktigaste förutsättningen för att en 
verksamhet ska fortsätta att utvecklas. 
 

Norrköping: 
Marknadsföreningen av foldern och därmed vår verksamhet har fungerat bra 
även om vi känner att den givetvis hade kunnat fungera bättre: finns det fler 
organisationer och föreningar som vi kan vända oss till, hur når vi de människor 
som står utanför de föreningar som vi samarbetar med, hur når vi helt nya 
målgrupper?  
 
Valdemarsvik: 
Vi tycker att vårt önskade resultat är uppnått men vi ser även att det finns 
mycket mer att göra inom detta område så vi ser fram emot arbetet vidare med 
detta. Det egentligen enda negativa vi kan känna är de redan påpekade 
bristerna i Library Press Display med t ex avsaknaden av somaliska och andra 
språk. … 
 
Ett viktigt projekt och arbete med en fråga som verkligen behöver lyftas som 
den gjort i detta fall. 
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Reflektioner om Biblioteken som lärmiljöer 2008-2012 
Avslutningsvis några reflektioner utifrån projektet Biblioteken som lärmiljöer som helhet. 
 
Fysiska lärmiljöer och IKT-infrastruktur på biblioteken 
De fysiska lärmiljöer som utvecklades på deltagande bibliotek inledningsvis gav tillgång till 
datorer och annan utrustning för både enskilda och grupper. Lärmiljöerna har varit en 
grundförutsättning för de aktiviteter som sedan har genomförts. Innan lärmiljöprojektet 
hade endast de två största kommunerna av länets tretton tillräckligt med datorer för att 
erbjuda gruppundervisning. Nu finns denna möjlighet, hjälpligt, i nio kommuner. Men då 
handlar det enbart om huvudbiblioteken. Fortfarande saknar till exempel nästan alla 
filialbibliotek trådlösa nät. 
 
Tillgång till datorer och annan teknisk utrustning är en avgörande förutsättning för att 
biblioteken ska kunna bidra till breddad digital delaktighet. Frågan om teknisk utrustning på 
biblioteken kan inte lösas med externa projektmedel, utan här måste kommunerna ta sitt 
ansvar och få upp ögonen för de behov som finns på moderna bibliotek. Varje ny dator ökar 
driftbudgeten vilket gör att biblioteken drar sig för att begära fler. Samtidigt kan det vara en 
mycket ringa kostnad att betala för kommunen för att öka antalet digitalt och socialt 
delaktiga. Vi har fått övertygande bevis för att biblioteken har stor möjligheter att vara 
vägen in till det digitala samhället  för den enskilde, men då behövs också mer tekniska 
resurser. Frågan behöver uppmärksammas i det kommande arbetet med en regional digital 
agenda för Östergötland. 
 
Kompetens 
Att beakta är att projekten inte innehållit mer gemensam kompetensutveckling när det 
gäller IKT och internet än några dagar i början av E-kampanjen 2009. Trots det upplever vi att 
personalens kompetens har höjts när det gäller data- och internetrelaterade frågor och det 
är i dag många fler i personalen som hjälper besökarna med denna typ av frågor. Ett 
informell lärande genom erfarenhetsutbyte på nätverksträffar, studiebesök och inspiration 
från andra håll samt, inte minst, handledning kollegor emellan på hemmaplan verkar ha varit 
fruktbart för utvecklingen. Det har även handlat mycket om learning by doing på många håll. 
Men kompetensutveckling måste vara en pågående process och mer insatser behövs, inte 
minst för att få fler bland personalen att känna sig trygga i nya roller. Här har regionen stora 
möjligheter i det pågående kompetensprojektet BESÖK. 27 
 
Samarbete - mellan biblioteken 
Samarbetet mellan biblioteken i länet har varit mycket viktig för kunskapsuppbyggnad och 
metodutveckling under dessa år. Under utvecklingen av olika utbildningsaktiviteter om 
internet har det till exempel varit ett ständigt, mycket frikostigt, erfarenhetsutbyte kring 
metoder och kursupplägg. Utdelningsmaterial och olika koncept har utvecklats och sedan 
spridits mellan biblioteken och vidareutvecklats. Inspiration biblioteken emellan har varit en 
viktig framgångsfaktor. 
 

                                                      
27

 BESÖKSprojektets webbsida: http://www.lansbibliotekostergotland.se/features/besok 
 
 

http://www.lansbibliotekostergotland.se/features/besok
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Samarbete - med andra aktörer  
Lärmiljöprojektet har handlat om att riva en del av bibliotekets väggar. I samband med 
förstudien 2008 kunde vi konstatera att många av biblioteken levde ganska isolerade liv i 
sina kommuner. Vi såg förvånansvärt lite av samarbete när det gällde vuxenverksamheten, 
men det fanns en stor vilja att bryta detta. Inte minst ville man utveckla samarbetet med 
studieförbunden. Här kan vi konstatera att det hänt oerhört mycket under fyra år. Idag har 
biblioteken en helt annan kontakt med både studieförbund och andra aktörer – både 
kommunala och i civilsamhället. Inte minst detta senaste delprojekt har visat hur man 
planerar, utvecklar och utvärderar gemensam verksamhet och definierar tydligare roller. Allt 
kan utvecklas och även här har kommunerna kommit olika långt, men det är en mycket 
intressant utveckling som sker. Projektledningen har försökt etablera kontakter på regional 
nivå med parter som är viktiga för det lokala samarbetet. Det gäller till exempel de olika 
studieförbunden, integrationsenheter via det regionala integrationsnätverket och Röda 
korset. Vi ser att regional ”matchmaking” initialt har varit bra strategier för utvecklingen.  
 
Intern och extern kommunikation 
Vikten av att tydliggöra verksamheten och kommunicera mål och uppdrag både internt och 
externt är något som ständigt återkommer, även i detta projekt. Det går inte att bortse ifrån 
att olika syn på vad som är bibliotekets uppdrag bland personalen (som framkommer i 
intervjuerna i utvärderingen) kan vara riktigt problematisk om man framgångsrikt ska 
utveckla verksamheten och även lyckas kommunicera det utåt. Naturligtvis är det här 
effekter av att rollen är i stark förändring och att det finns många otydligheter i de politiska 
uppdragen. Här har dock biblioteken ett verktyg och det är biblioteksplanerna. Ett mer 
strategiskt användande av biblioteksplanerna behövs, inte minst behöver skrivningarna 
avspegla den verksamhet som faktiskt bedrivs.  
 
Den interna kommunikationen kring mål och uppdrag vilar förstås på biblioteksledningen. En 
uppgift som kan kompliceras av att bibliotekets ska räcka till för många målgrupper vars 
behov kan komma i konflikt när resurserna är begränsade. Här behövs mer diskussion i 
personalgruppen och tydlighet från ledningen . Kanske det även behöver föras diskussioner 
om vad medie- och informationsförsörjning till prioriterade grupper egentligen innebär?: – 
Får barnen tillräckligt utrymme i mediebudgeten? Och hur viktas inköp av fler exemplar av 
ett arabiskt lexikon i jämförelse med ytterligare en svensk deckare som är tillgänglig även på 
ICA? 
 
Biblioteket mitt i byn 
Utgångspunkt för lärmiljöprojektet var det faktum att folkbiblioteken med filialer är ett vitt 
förgrenat nätverk av offentliga miljöer i samtliga kommuner. I förstudien Broar för lärande 
belystes frågan om utveckling av offentliga lärmiljöer där biblioteken har en rejäl potential: 
 

Både ur individens och samhällets perspektiv, inte minst närhetsprincip, 
tillgänglighet och samordning av kommunala resurser, finns det skäl att se över 
de förutsättningar som biblioteken har att fungera som lärmiljöer… 
 
…Tack vare modern teknik kan idag även det lilla biblioteket erbjuda ett lika 
stort utbud i form av internet, nättjänster och digitala medier som det stora 
biblioteket. Ur individens perspektiv är det kanske just i glesbygd som behoven 
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av offentliga lärmiljöer är som störst. På mindre orter är många gånger 
biblioteket det enda offentliga rummet som finns och som dessutom är öppet 
med personal och både tryckta och digitala medier.  
 

Under dessa fyra år har vi prövat vilken roll biblioteken kan ha för flexibelt lärande, digital 
och social delaktighet samt integration. I och med pionjärarbetet för ökad digital delaktighet 
har biblioteken i Östergötland verkligen satt sig på kartan. De har visat att biblioteken är ett 
utmärkt verktyg för att öka den digitala delaktigheten. Till en ringa kostnad har biblioteken 
inspirerat, stöttat och utbildat tusentals människor under dessa år. Insatserna har alltmer 
koncentrerats till ett fördjupat samarbete med studieförbunden med en rollfördelning där 
studieförbunden ansvarar för cirklar i bibliotekslokalerna vid sidan av sitt övriga utbud och 
biblioteken koncentrerar sig på inspirationstillfällen och individuell handledning.  
 
I Östergötland finns inte 13 bibliotek utan 45 och tre bokbussar. Länet har ca 90 tätorter 
med mer än 200 innevånare. I hälften av dem finns bibliotek. I lärmiljöprojektet har vi sett 
att detta är en möjlighet att utnyttja. Det görs även i den nya RUP:en - Regionalt 
utvecklingsprogram > 2030 för Östergötland - som antogs i maj 2012 . I programmet 
uppmärksammas biblioteken på flera punkter, bland annat som informationsnoder: 
 
Strategi 5  
Stärka östgötarnas möjligheter till hög livskvalitet och personlig utveckling. 

 
…Fler tjänster och mer information förmedlas digitalt via Internet och allt fler 
människor utnyttjar de möjligheter som IT erbjuder. Det är dock stora 
samhällsgrupper som inte kan utnyttja det IT erbjuder. I arbetet att främja ett 
aktivt medborgarskap är bibliotek och folkbildningsorganisationer viktiga. T ex 
för att minska den digitala klyfta som finns i samhället.” 
 
Rekommendation # 5:11 
Gör biblioteken till informationsnoder 
Kommunerna och Regionförbundet rekommenderas att utnyttja och stärka 
biblioteken som informationsnoder. Biblioteken har en unik ställning med en 
stark demokratisk prägel. Utnyttja biblioteken för att minska den digitala 
klyftan, fungera som stödjepunkter för distansstudier och samhällsinformation 
28 

 
En möjlig fortsättning på utvecklingsarbetet kring konceptet Biblioteket mitt i byn, dvs att 
lyfta och utveckla det lokala bibliotekets funktion på småorter, är att initiera Leaderprojekt.  
Leader som är en metod för landsbygdsutveckling. Metoden bygger på att de som bor och 
har verksamhet på landsbygden samarbetar för att utveckla hembygden. Likaså finns det 
mycket att arbeta vidare med när det gäller stadsdelsbibliotekens roll i större kommuner. 
 
Regionförbundets roll 
Regionförbundet Östsam satsade inledningsvis 1 miljon SEK i projektet Biblioteken som 

                                                      
28

  Ur Regionalt Utvecklingsprogram > 2030 för Östergötland 
http://www.ostsam.se/files/1209_RUP%20skärmversion.pdf 
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lärmiljöer. Regionförbundets stöd till kommunbiblioteken via länsbiblioteket i detta projekt 
har varit ovärderligt. Ett stöd som nu fortsätter i en treårig satsning på projektet Digidel 
2013. Regionförbundets ledning, politiker och tjänstemän har sett potentialen i folk-
bibliotekens roll för livslångt lärande och för delaktighet i Östergötland och med en bred syn 
på bibliotekens uppdrag möjliggjort ett utvecklingsarbete som kunnat gå över 
politikområden. Att ledande politiker har ställt sig bakom satsningarna och varit ansiktet utåt 
har också varit mycket betydelsefullt.  
 
Övriga finansiärer 
Förstudien och Lärmiljöprojektet del 1 och 2 har delfinansierats av Kulturrådet med 
sammanlagt 575 000. De regionala delprojekten Nytta & nöje på nätet : Internet guidning på 
östgötabibliotek 2010 och Nytta & nöje på näte : Digitalt medborgarskap 2011 finansierades 
av Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE/  Internetfonden med sammanlagt 890 000 SEK. 

 
Avslutningsvis vill vi lyfta fram några som varit betydelsefulla för hela denna 
utvecklingssatsning: 
 
Kulturchef Peter Karlsson, dåvarande utvecklingsledaren för vuxnas lärande Kerstin Mohall 
och samordnaren för nyanländas etablering Catherine Szabo på Regionförbundet Östsam 
som tidigt sett utvecklingsmöjligheterna för folkbiblioteken i länet.  
 
Mats Hansson, dåvarande handläggare på Kulturrådet som intresserat sig för vårt arbete och 
drivit frågor om bibliotekens roll i vuxnas lärande på nationell nivå. 
 
Mikael Winberg och Christer Marking på Stiftelsen för internetinfrastruktur .SE som en 
junidag 2009 besökte Östergötland och uppmanade oss att söka projektmedel för digital 
delaktighet och som sedan stått för både inspiration och stöd i projekten. 
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Slutord 
Den absolut viktigaste effekten av den avslutande delen av lärmiljöprojektet är att fler av 
biblioteken har börjat riktat mer fokus på vilken roll man har för människor med utländsk 
bakgrund. Biblioteken har påbörjat en process där de blir mer aktiva i frågor som rör 
integration och samhällsorientering. Hur långt arbetet kommit skiljer sig från kommun till 
kommun. 
 
Projektet inneburit delvis ett nytt sätt att arbeta som biblioteken också vill fortsätta med. 
Alla bibliotek har utveckla sitt utbud genom projektet – det har handlat om olika former av 
språk – och IT-caféer, visningar ofta fördjupade med olika teman t.ex. bibliotekets e-tjänster 
och en hel Internationell vecka. Samverkan har utvecklats och fördjupats i samtliga projekt. 
Bland aktörerna finns: Arbetsförmedlingen, kommunernas flyktingsamordning, Röda Korset, 
SFI, invandrarföreningar och en stor del av studieförbunden i länet. Ett annat spår har varit 
att utveckla bestånden av tryckt och elektronisk samhällsinformation och de resurser som 
behövs för att etablera sig i Sverige och lära sig svenska. I beståndsutvecklingen har också 
ingått att utveckla arbetet med medier på andra språk än svenska och inköp av barnböcker 
på de stora språken. 
 
Ett intressant resultat är att biblioteken i länet nu lyfts fram som viktiga arenor för samhälls-
orienteringen för nyanlända. Länsbibliotek Östergötland har fått uppdraget att driva 
försöksverksamheten under 2012. Avsikten är att verksamheten därefter ska permanentas. 
Samhällsorienteringen förläggs till bibliotekens lokaler och tre timmars biblioteksvisning med 
språkstöd ingår som ett obligatoriskt moment.  
 
I regionala utvecklingsplanen rekommenderas kommunerna och Regionförbundet att 
utnyttja och stärka biblioteken som informationsnoder. Biblioteken har en unik ställning 
med en stark demokratisk prägel. Man uppmanar till att utnyttja biblioteken för att minska 
den digitala klyftan, fungera som stödjepunkter för distansstudier och samhällsinformation.  
 
Det här är ett viktigt led i strävan att förbättra stödet för livslångt lärande och öka allas 
tillgänglighet och delaktighet i länet. Här kan det behövas både ökade insatser och mer 
kommunal och regional samverkan framöver. 
 
Den absolut viktigaste framgångfaktorn för allt projektarbete i Östergötland är de som gör 
det – nämligen tretton ambitiösa folkbibliotek med kompetenta chefer och engagerad 
personal som, trots stundom tuffa omständigheter och magra budgetar, enträget jobbar för 
att utveckla sin verksamhet till nytta och nöje för alla östgötar. 
 
 
 
Anne Hederén i juli 2012 
 


