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Ordbron – ett interaktivt arbetssätt i integrationsarbetet.

www.ordbron.nu

 Vad skall man göra när den tryckta informationen som finns tillgänglig inte räcker till för att
möta biblioteksbesökarnas behov?
Hur skall man hantera det faktum att det finns mycket information att hämta men det är svårt
att finna den på ett enkelt sätt?
Hur gör man om detta dessutom sammanfaller med att biblioteksbesökarna inte behärskar vare
sig språket, den nya tekniken eller sitt nya samhälle till fullo?

Ordbron är svaret när böckerna inte räcker till. När de, som inte talar eller läser svenska, kom-
mer till biblioteket på jakt efter information på sitt språk, då är Orbron en hjälp.

Bakgrund:

 I mars 2001 samlades ett antal invandraransvariga på läns- och regional nivå i Göteborg, mes-
tadels från Syd- och mellansverige. Med var också Internationella Biblioteket i Stockholm. Vi
ville diskutera hur biblioteksservicen till våra invandrargrupper såg ut i respektive län.
 Lite tillspetsat kan sägas att allt var som vanligt – det skickades depositioner och vandrings-
bibliotek på ett stort antal språk ut till de kommunala biblioteken – det gjordes det som alltid
gjorts. Det var lite deprimerande att konstatera detta.

Men vi ville samarbeta över länsgränserna och vi ville hitta på något nytt, och vi visste av erfa-
renhet att nyanlända invandrare och flyktingar i kommunerna snabbt lärde sig använda den nya
IT-tekniken.
 Så kom idén att låta invandrarna tillsammans med bibliotekens personal och resurser på ett
antal lokala pilotbibliotek samla länkar, hemsidor på många språk med inriktning på litteratur,
språk och användbar samhällsinformation som skulle slussas upp till en nationell IT-portal.
 Så föddes tanken om en Ordbro – då böckerna inte räcker till och där vi ville använda oss av
ny teknik och invandrarnas egna kunskaper i integrationsarbetet på våra bibliotek.
 Det blev tre län/regioner som slutligen ville samarbeta – Länsbiblioteken i Halland och Skåne,
och Regionbibliotek Västra Götaland, som tillsammans gjorde en projektansökan, för 2 år,
gällande den regionala och lokala nivån. Och Kulturrådet tyckte det var gott och beviljade me-
del och i september 2002 startade projektet officiellt på de tre utvalda pilotbiblioteken och lo-
kala projektansvariga anställdes på 10 t/v och en regional styrgrupp bildades.

Projektet:

 Projektet Ordbron kan kort beskrivas  på följande sätt.

 Ordbron har två brofästen.
Det ena handlar om att välja och samla internetresurser som är intressanta och angelägna för
målgruppen. Detta säkras genom ett nära samarbete med invandrare vid de tre lokala bibliotek
Dessa tre bibliotek speglar informationsbehovet hos personer med utländsk bakgrund.

Det andra brofästet handlar om att göra det insamlande materialet tillgängligt i en portal.
Denna portal var tänkt att skapas av Internationella biblioteket i Stockholm dit de lokala pro-
jektbiblioteken skulle leverera länkar.



Denna portal är ännu inte färdig, I väntan på den har materialet samlats tillsvidare under we-
badressen www.ordbron.nu, med länkar till de lokala biblioteken.

De lokala projekten bedrivs vid Falkenbergs stadsbibliotek, Kortedala stadsdelsbibliotek i Gö-
teborg och Malmö stadsbibliotek

Ordbron ska medverka till att :
• invandrares integration i samhället ökar
• invandrare får tillgång till medier och samhällsinformation på det egna språket
• invandrares användande av IT ökar
• invandrare får större kunskap om bibliotekens resurser och möjligheter

Med projektet vill vi skapa kontakter mellan bibliotek och olika etniska grupper, öka tillgäng-
ligheten genom att presentera material i en portal och göra biblioteket till en naturlig mötes-
plats.

Kortedala

Kortedala stadsdelsbibliotek i Göteborg har en hög procent invånare med utländsk bakgrund
och har länge arbetat för och tillsammans med dessa. Olika datortekniska lösningar, som inve-
steringar i programvaror har gjorts. Tidigare lyckade projekt har skapat kontaktytor och gjort
biblioteket till en naturlig mötesplats för alla som bor i stadsdelen.
 Inom ramen för Ordbron arbetar man i första hand med datorutbildning såsom enklare ordbe-
handling och internetkunskap. Hittills har ca 300 personer genomgått utbildningen på svenska,
persiska eller arabiska. Under utbildningens gång uppmanas eleverna tipsa och ge förslag om
användbara länkar och om vad som saknas.

Länk till Kortedala
http://www.kortedala.goteborg.se/prod/Kortedala/dalis2/dalis2.nsf/ac985e08e67fab45c1256b60
003602a1/ed1a5399617e5a44c1256cd40040d62e!OpenDocument

Falkenberg

Falkenbergs kommun har en lägre andel invånare med utländsk bakgrund än riket i genomsnitt.
Stadsbiblioteket har tidigare endast erbjudit en minimal service utan närmare kännedom om
målgruppen. Den första delen av arbetet inom Ordbron har därför varit att göra en grundlig
inventering och kartläggning av målgruppen i kommunen, samt att söka och finna andra kom-
munala samarbetspartners i dessa frågor.
 Under nästa projektperiod kommer man att inrikta sig på att arbeta med diverse olika fokus-
grupper, t ex med personer som varit en tid i Sverige och med dem som är tämligen nyanlända,
för att söka reda på vilka informationsbehov som bl a saknats och få ta del av invandrarnas er-
farenheter och förslag.

Länk till Falkenberg
http://www.falkenberg.se/bibliotek/



Malmö

Malmö stad, en storstadskommun där 40% av befolkningen har utländsk bakgrund,
cirka 170 länder är representerade och de största grupperna kommer från Polen, forna Jugosla-
vien och Irak.

Information till personer med utländsk bakgrund har funnits på Malmö stadsbiblioteks
http://www2.malmo.stadsbibliotek.org/nivelo/normal.po?sida=1003 hemsidor sedan slutet av
1990-talet.
Det började som ett delprojekt till danska Finfo
http://www.finfo.dk/wwwfinfo/HTML/default.html

Sedan några år tillbaka finns ett samarbete mellan avdelningarna Nyhetsmedia och Bokbussen
vid Stadsbiblioteket, Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning samt Etniska Relationer
när det gäller den internationella Läsesalongen vid Möllevången.
Denna öppnade i februari år 2001. Här kan alla i stadsdelen läsa tidningar från hela världen,
leta efter artiklar i bibliotekets databaser och även få information via tryckta referensböcker och
lexikon.
http://www.storstad.malmo.se/sinnerstaden/27/

Inom Ordbron började arbetet tillsammans med s k ”länkspanare” för att garantera länksam-
lingens höga kvalitet och höga aktualitet.
Länkspanarna kommer från olika länder och projektpersonalen träffar dessa vid några tillfällen
varje termin.
I projektets inledningsskede var fokus på litteratur- och medielänkar. Fokus har sedan ändrats
och innehåller nu även mycket av samhällsinformation, ett önskemål från målgruppen.

Genom att scoopa delar av katalogen är målsättningen att personer med utländsk bakgrund i
högre grad använder sig av bibliotekets katalog och finner rätt medier.

Ett av länsbibliotekets uppgifter är kompletterande medieförsörjning, fjärrlån av enstaka titlar
och bokdepositioner på invandrarspråk.
När det gäller depositioner är det svårt att veta hur dessa används och ett önskemål från läns-
biblioteket är att bibliotekspersonalen vid kommunbiblioteken tillsammans med låntagaren
använder sig av t ex Malmö stadsbibliotekskatalog och i den reserverar enstaka titlar eller gör
ämnesbeställningar. Låntagaren får då förhoppningsvis de medier han är intresserad av.

Med början hösten 2003 kommer utbildning att äga rum för bibliotekspersonal vid kommun-
biblioteken i Skåne, eftersom det är 33 kommuner är målsättningen att 10 bibliotek ska ha fått
utbildning till årsskiftet.
Fokus kommer att vara på Malmö stadsbiblioteks katalog samt olika tidnings- och tidskriftsda-
tabaser samt de samhällslänkar som finns under den provisoriska Ordbro-webplatsen

Projektet har nära kontakt med Internationella biblioteket i Stockholm och tillsammans med IB
planerar Malmö och Göteborg att öppna en mailservice ( referenstjänst )  för personer med ut-
ländsk bakgrund jmf ”Fråga biblioteket”  http://www.fragabiblioteket.nu/



Detta innebär att personer kan skicka mail till biblioteket och ställa frågor på sitt hemspråk. Det
planeras för 6 – 8 språk i inledningsskedet.

Kontakter har knutits också med det danska projektet ”Konsulenter för biblioteksbetjäning av
etniska minoriteter”.
http://www.indvandrerbiblioteket.dk/konsulenter/
vars målsättning är att stärka bibliotekens roll i spänningsfältet mellan kulturell mångfald och
integrationsprocessen, driva en modellutveckling, hitta nya samarbetsformer i nätverk.

I halvtid

Projektet som är tvåårigt har beviljats nya medel och går nu in på sitt andra år i o m hösten
2003. Det har redan uppmärksammats på olika sätt, genom flera artiklar i fackpress och lokal
press, presenterats på Biblioteksdagarna i Stockholm i maj 2003 och projektarbetarna i deltog i
IFLA:s satellitmöte i Utrecht, Public Libraries and Multilingual Collections nu i augusti.

Vad är då värdet med projektet?

 Det har gjorts en halvtids redovisning/utvärdering av projektet som mött mycket positivt gen-
svar när det presenterats och målgruppen har blivit både stimulerad och engagerad.

 Nu påbörjas planering av hur projektet ska utvärderas och vad som är mätbart.

Kundvärdet med projektet är att skapa en för målgruppen adekvat information, som ska syste-
matiseras, struktureras och finnas i portalen, skapa nätverk mellan bibliotek och personer med
olika etniska bakgrunder och personer utanför biblioteksvärlden som arbetar med må lgruppen.
Hur är detta mätbart?

• antal besökare på portalen kan mätas med en webbräknare
• uppskattning av ökat datoranvändande vid kommunbiblioteken av målgruppen
• mäta om antalet enstaka fjärrlån och ämnesbeställningar ökar vid länsbiblioteket

och depositionerna minskar
• mäta aktivitet och intensitet i de olika nätverken

Kontaktpersoner / Regionala samordnare

Anders Gistorp, Länsbibliotek Halland
Anders.gistorp@falkenberg.se

Leena Månsson, Länsbibliotek Skåne
Leena.monsson@mail.stadsbibliotek.org

Gunnar Südow, Regionbibliotek Västra Götaland
Gunnar.sudow@vgregion.se

Göteborg – Malmö augusti 2003
Leena Månsson
Gunnar Südow




