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Abstrakt  

FINFO : informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark var et to-årigt 
udviklingsprojekt med formålet at styrke etniske minoriteters adgang til relevant 
information - med henblik på at styrke integrationen i det danske samfund.  

Århus Kommunes Biblioteker havde siden 1996 stået for projektet: FINFO : 
information for flygtninge og indvandrer i Århus. 
Statsbiblioteket/Indvandrerbiblioteket og Århus Kommunes Biblioteker havde ansvar 
for at udvikle dette til en landsdækkende nettjeneste fra 1.10.1999 - 30.9.2001. 

Evalueringsrapporten beskriver projektets succes kriterier og målopfyldelse. FINFO 
var organiseret med en intern projektorganisation, en styregruppe, en uformel 
idegruppe med repræsentanter for interessenter og brugere, samt et 
netværkssamarbejde med centralbibliotekerne og folkebiblioteker, som blev tilsluttet 
FINFO. Erfaringer med ansvarsfordeling, samarbejde og kompetenceopbygning i 
netværksprojektet er beskrevet.  

Der er redegjort for den tekniske udvikling med implementering af nyt websted med 
fælles layout og database, som omfatter information fra alle niveauer; 
landsdækkende, amtsniveau, kommuneniveau samt de lande, etniske minoriteter i 
Danmark kommer fra. Databasen er understøttet af Z39.50.  

Landsdækkende information er oversat til 10 sprog: albansk, arabisk, 
bosnisk/kroatisk/serbisk, engelsk, fransk, kurdisk/kurmanci, persisk, somali, tyrkisk 
og vietnamesisk. Der arbejdes stadig på en teknisk løsning af de sidste 3 sprog, som 
FINFO skal oversættes til: kurdisk/sorani, tamil og urdu. Rapporten redegør for, 
hvorfor disse sprog endnu ikke er synlige i FINFO, samt den ekstraordinære tekniske 
indsats der pågår for at præsentere de sidste tre sprog i FINFO. 
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Rapporten redegør også for informationsindholdet, markedsføring og webstedets 
gennemslagskraft.  

Endelig fremlægges de ideer og perspektiver for FINFO, som er foreslået af de 
tilsluttede biblioteker, Idegruppen og styregruppen, og som overdrages til 
Statsbiblioteket sammen med ansvaret for den fortsatte drift af www.finfo.dk.  

1. Indledning  

"FINFO" dækker over mange aktiviteter og delprojekter om netinformation for etniske 
minoriteter fra 1995 - 2001, med forskellige aktører og samarbejdspartnere.  

Denne evaluering handler udelukkende om "FINFO : informationsnetværk for etniske 
minoriteter i Danmark" og opbygningen af de landsdækkende aktiviteter, som er 
varetaget af Århus Kommunes Biblioteker og Statsbiblioteket fra 1.10.1999 - 30. 
9.2001, og som Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker har 
bevilget støtte til.  

D.v.s. denne evaluering vurderer ikke de tilsluttede bibliotekers egne lokale eller 
regionale aktiviteter, eller ÅKB’s særlige konsulentfunktioner og layoutindsats, der 
blev gennemført i tilknytning til centralbibliotekernes tilslutning i 1999.  

FINFO’s Styregruppe har det overordnede ansvar for evalueringen, efter aftale med 
Biblioteksstyrelsen.  

Styregruppen besluttede i 1999, at evalueringen skal omfatte:  

! elektroniske nyhedsbreve, som blev publiceret på FINFO’s webside  

• årsrapporter og midtvejsevaluering 

• en fremadrettet del med afklaring af, hvordan FINFO fortsætter i drift efter                 
projektperioden,  

• oplæg til udviklingsperspektiver for FINFO efter overdragelsen af ansvaret til 
Statsbiblioteket.  

• Statistisk materiale til dokumentation af hits og besøgstal på FINFO. 

Brugere og samarbejdspartnere skulle inddrages i evalueringen, uden at der skulle 
afsættes ressourcer til egentlige spørgeskema- eller interviewundersøgelser.  

I oktober 2000 konkluderede styregruppen således, at der var sammenhæng mellem 
opgaver og ressourcer.  

FINFO er et udviklingsprojekt, hvor resultatet ikke kunne forudsiges fuldstændigt, 
selvom projektplanen er meget konkret. Evalueringen beskriver FINFO’s arbejde 
med netværksopbygning på flere niveauer og udfordringerne med den tekniske 
løsning af FINFO’s mange ambitioner. Evalueringen beskriver opbygningen af de 
mange forskellige netværk og samarbejdsrelationer, og sætter fokus både på de 
områder, som er helt specielle for en informationsportal, som skal håndtere 
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forskellige alfabeter, og de områder, som kan have interesse for andre nettjenester 
biblioteksregi.  

Udkast til evalueringsrapporten er  udarbejdet af  journalist Susanne Linton og 
projektleder Lotte Duwe Nielsen. Udkastet er drøftet i projektgruppen, på 
kontaktmøde for tilsluttede biblioteker, idégruppe og styregruppe.  

Biblioteksstyrelsen og FINFO’s styregruppe er de primære målgrupper for den 
grundige evaluering. Et overblik over resultaterne kan fås ved at læse abstrakt og 
bilag 1: Faktablad   

1.1. Baggrund 

Siden 1996 har Århus Kommunes Biblioteker (ÅKB) arbejdet målrettet med 
formidling af internetinformation for flygtninge og indvandrere i Århus i projektet 
FINFO 2000. Erfaringer og kompetence fra dette arbejde samt vedtagelsen af den 
nye udlændingelov i 1999, der placerede integrationsansvaret hos kommunerne, 
styrkede ÅKB’s (og øvrige folkebibliotekers) interesse for at udvikle 
informationsindsatsen over for flygtninge og indvandrere - de etniske minoriteter. 
Biblioteksstyrelsen ønskede desuden at styrke nye ydelser og aktiviteter af mere 
tværgående karakter. På opfordring fra Biblioteksstyrelsen udarbejdede ÅKB og 
Statsbiblioteket (SB) en fælles ansøgning 15. april 1999 til "Udviklingspuljen for 
Folke- og Skolebiblioteker" om at udvikle FINFO 2000 til et nationalt projekt, der 
skulle strække sig over to år med start 1. oktober 1999. Ansøgningen på ca. 2,2 
millioner blev imødekommet og det fulde beløb bevilget af Biblioteksstyrelsen. 
Statsbibliotekets egenfinansiering beløb sig til 462.250 kr.  

Sideløbende med det landsdækkende projekt kørte et centralbiblioteks-projekt, hvor 
de 16 centralbiblioteker hver fik et tilskud fra Biblioteksstyrelsen på 30.000 kr. til 
tilslutning til FINFO i perioden 01.07-31.12.2000.  

Der blev senere søgt en ekstrabevilling fra Biblioteksstyrelsen på kr. 468.500 til 
udvikling af FINFO’s infrastruktur, database og layout, således at de enkelte 
bibliotekers informationer kunne lægges ind i den fælles database.  

Desuden valgte Biblioteksstyrelsen at støtte folkebibliotekers tilslutning efter 
ansøgning fra 2001. Samtlige 16 kommuner, der søgte tilskud for 2001, modtog 
dette tilskud. Argumenterne for at yde dette tilskud var, at opgaven med integration 
af etniske minoriteter var kommet ud i de enkelte kommuner, at folkebibliotekerne 
blev forpligtet på opgaven, og at de dermed ville kunne komme i gang med det 
opsøgende arbejde. Langt færre biblioteker end forventet søgte tilskud for 2001. 
Biblioteksstyrelsen har derfor givet mulighed for endnu en ansøgningsrunde med 
deadline 1. november 2001.  

1.2. Formål  

Projektets formål var at sikre et landsdækkende informationsnetværk for etniske 
minoriteter i Danmark med det overordnede mål at styrke målgruppens adgang til 
information, idet viden om rettigheder, pligter og muligheder er en forudsætning for 
integration og aktiv deltagelse i samfundslivet på alle niveauer. Efter drøftelse i 
styregruppen blev det defineret, at FINFO’s målgruppe som udgangspunkt var bred 
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og inkluderede alle aldersgrupper og alle etniske baggrunde. Begrundelsen var 
blandt andet, at perspektiverne i kun at informere "nyankomne" var for snævert. Der 
var ganske enkelt ambitioner om at udvikle en mere "fuldstændig" portal.  

Desuden skulle projektet opbygge et netværk blandt de deltagende folkebiblioteker, 
der i fællesskab producerer den hjemmeside, som opfylder det overordnede formål. 
Med dette sigte skulle (og skal) FINFO udvikle en frit tilgængelig og vederlagsfri 
hjemmeside med relevant information, som udvælges ud fra bibliotekslovens kriterier 
om kvalitet, aktualitet og alsidighed.  

Informationsnetværket skulle indeholde  

! national grundinformation, der skulle oversættes til 13 sprog  

• lokal information fra de tilsluttede biblioteker  

• international information (global internetguide)  

• elektronisk værktøjskasse med koncept til publicering 

2. Organisering og samarbejde  

2.1. Organisering, fordeling af ansvar og opgaver  

Projektets samarbejdspartnere var Biblioteksstyrelsen, ÅKB og SB, som har ansvar 
for overbygningsfunktion for folkebibliotekernes betjening af flygtninge og 
indvandrere samt central- og folkebibliotekerne.  

De konkrete opgaver blev fordelt som følger:  

Projektleder/projektledelse  
var tilknyttet ÅKB og sikrede:  

! projektets budget & regnskab - både økonomisk og indholdsmæssigt  

• ansøgninger til anden medfinansiering  

• evt. kontakt/opfølgning i forhold til entreprenører på "udliciterede" delopgaver  

• markedsføring i forhold til interessenter på landsplan  

• styregruppemøder; planlægning, afvikling og opfølgning  

• kontaktmøder med de tilsluttede biblioteker; planlægning, afvikling og opfølgning 

• projektmøder; planlægning, afvikling og opfølgning  

• overordnet formidling af projekterfaringer  

• evaluering 

Webmaster  
var tilknyttet ÅKB og sikrede:  

  5  



   

! udvikling af hjemmesidens funktionalitet, struktur og layout  

! koncept for opbygningen og strukturen af lokale informationer, som skulle 
genereres i alle de kommuner, der tilsluttede sig  

! udvikling af elektronisk værktøjskasse med brugsanvisning til tilslutning til 
informationsnetværket og klart koncept til publicering af lokale informationer, som 
kunne genereres i de tilsluttede biblioteker.  

! vejledning til teknisk håndtering af informationsindsamlingen og præsentationen 
for de tilsluttede biblioteker  

• koncept for brugeroplæring,  

• kontakt til tilsluttede biblioteker  

• deltagelse i styregruppemøder, kontaktmøder med tilsluttede biblioteket samt 
projektmøder 

(webmasterfunktionen blev overført til SB fra juni 2001 af hensyn til den fremtidige 
drift)  

IT-ekspertise  
var tilknyttet ÅKB og sikrede:  

• udvikling og formidling af kompetence vedr. håndtering af forskellige alfabeter på 
internettet  

• udvikling og drift af databasestruktur  

• hjemmesidens serverfunktionalitet  

• etablering og drift af elektronisk kommunikationsflade for tilsluttede og 
interesserede folkebiblioteker med abonnementsfaciliteter  

• deltagelse i projektmøder og kontaktmøder med tilsluttede biblioteker  

• deltagelse efter aftale i styregruppemøder 

IT-konsulentfunktionen blev varetaget af SB fra april 2000. En del af ressourcerne 
blev dog anvendt til finansiering af webstedet.  

Webredaktør  
var tilknyttet SB/Indvandrerbiblioteket og sikrede:  

! indsamling af relevant dansk grundinformation  

• indsamling af relevant EU grundinformation  

• initiering til, at landsdækkende institutioner, organisationer og foreninger formidler 
relevant information til etniske minoriteter på internettet, herunder oversætter til 
relevante sprog  
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• koordination af udvikling og ajourføring af globale links, koordinering af 
konsulenter i forhold til denne opgave  

• rekruttering og IT-kvalificering af tolke, som kunne oversætte og håndtere tekster 
til internettet på 13 sprog  

• administration af oversættelsesopgaver til projektets hjemmeside og lokale 
hjemmesider for tilsluttede biblioteker, samt landsdækkende organisationer, 
institutioner og foreninger. Oversættelse af lokale informationer finansieres af de 
rekvirerende biblioteker. Omfanget af oversættelse af nationale informationer 
vurderes. Det vurderes, hvilke grundinformationer der som minimum skal 
oversættes, og hvilke informationer projektets tolke ved 
informationsleverandørens finansiering skal oversætte  

• budget, regnskab og fakturering af tolkeopgaverne  

• afklaring og formidling af retningslinierne fra Registertilsynet med hensyn til 
publicering af foreninger og tilhørende personoplysninger på nettet  

• forslag og tekster til lokal markedsføring af FINFO  

• samarbejde med webmaster vedr. præsentationer af grundinformation på 
hjemmesiden  

• deltagelse i styregruppemøder, kontaktmøder med tilsluttede biblioteket samt 
projektmøder  

• kontakt til tilsluttede biblioteker  

• rådgivning af biblioteker vedr. indskrivning af fremmedsprogede data  

• varetagelse af IT-funktion i første halvdel af 2000 i forbindelse med etablering af 
produktionsapparat.  

• udvikling af teknisk koncept for produktionsapparat for redigering og indlægning 
af data i unicode-format  

• kontakt til andre primære udbydere af information til etniske minoriteter, bl.a. 
myndigheder og NGOer 

Tolke- og konsulentopgaver på følgende 13 sprog:  
albansk, arabisk, bosnisk/serbisk/kroatisk, kurdisk (sorani og kurmandi), persisk, 
somali, tamil, tyrkisk, urdu, vietnamesisk, engelsk og fransk tilknyttet SB/ 
Indvandrerbiblioteket.  

Disse sprog repræsenterer de største indvandrergrupper i Danmark ved projektets 
start og afspejler samtidig de mest benyttede af de sprog, Indvandrerbiblioteket 
dækker. 

2.2. Styregruppe  
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FINFO blev organiseret med en styregruppe med ansvar for og afgørende 
indflydelse på FINFO’s strategiske udvikling. I styregruppen deltog repræsentanter 
for Det nordjyske Landsbibliotek, Odense Centralbibliotek, Københavns Kommunes 
Biblioteker, Greve Kommunes Bibliotek, Biblioteksstyrelsen, SB og ÅKB. 
Repræsentanten fra Greve var udpeget af Bibliotekslederforeningen som 
repræsentant for folkebibliotekerne.  

Styregruppen holdt møder ca. hvert halve år (2 møder i 1999, 2 møder i 2000 og 3 
møder i 2001).  

Der blev etableret en kontraktgruppe, som varetog kontraktforhandlinger med 
leverandøren af det nye websted. Kontraktgruppen fulgte kontraktens opfyldelse og 
forhandlede kompenserende ydelser. Fra FINFO deltog udover FINFO's projektleder 
ledelsesrepræsentanter fra SB samt en IT-konsulent. SB’s engagement i 
kontraktgruppen skal ses i sammenhæng med beslutningen om, at SB skal overtage 
ansvaret for FINFO efter projektperioden, og at SB besluttede at hoste FINFO på 
egen server.  

2.3. Projektgruppe  

Der blev etableret en projektgruppe, som ud over FINFO’s projektleder og 
projektmedarbejdere omfattede tre ledelsesrepræsentanter fra SB og en 
ledelsesrepræsentant fra ÅKB. Projektgruppen fulgte FINFO's opfyldelse af 
projektmål og milepæle og sikrede ledelsesmæssig forankring og opbakning i de to 
organisationer.  

2.4. Idegruppe  

FINFO etablerede også en såkaldt "Idégruppe", hvor medlemmerne drøftede 
FINFO's udvikling. Gruppen blev etableret i begyndelsen af 2000 og medlemmerne 
repræsenterede Udlændingestyrelsen, Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk 
Flygtningehjælp, www.nydansker.dk, Danmarks BlindeBibliotek, Kulturministeriet, 
IndvandrerTV og Foreningen til integration af nydanskere. Idégruppen blev oprettet, 
fordi FINFO ønskede ideer, sparring og orientering på tværs mellem organisationer 
og foreninger, der arbejder med samme målgruppe, for blandt andet at undgå 
oplapninger. Det var fra start et vigtigt udgangspunkt for projektledelsen, at brugere 
og NGO’ere blev inddraget i udviklingen af FINFO, for at sikre optimal relevans for 
målgruppen. Ved etableringen af Idégruppen sendte FINFO invitation til de ca. 40 
væsentligste interessenter i forhold til integration og formidling af information for 
etniske minoriteter på landsplan. Idégruppen blev således dannet af deltagere, som 
var interesserede i FINFO og i en tværgående dialog mellem interessenterne.  

2.5. Uformelle netværk  

Webredaktøren har opbygget et uformelt netværk af kontakter til redaktører ved 
statslige og NGO- hjemmesider.  

Webredaktøren deltager sammen med repræsentanter for Dansk Røde Kors og 
Dansk Flygtningehjælp i en baggrundsgruppe for chefredaktøren for Danmarks 
Radios Internationale nyheder. Gruppens opgave er at levere input til DR om, hvilke 
sprog man skal sende på.  
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På initiativ af Dansk Flygtningehjælp er der oprettet et netværk af webredaktører fra 
de største NGOer, som arbejder med flygtninge og indvandrere, og FINFO blev 
inviteret til at deltage i samarbejdet.  

2.6. Netværkssamarbejde  
 
Samarbejdet mellem de deltagende biblioteker blev etableret på forskellig vis; 
kontaktmøder, kurser/værkstedsdage; kontakt via telefon, e-mail og FINFO’s 
elektroniske forum/ekstranet. De fleste biblioteker deltog i kontaktmøderne. Fra 
projektets start blev det fremhævet, at det var vigtigt, men også kunne være svært at 
involvere de enkelte folkebiblioteker i opbygningen af FINFO. Det viste sig dog 
hurtigt, at der var stor interesse for projektet og engagement fra deltagernes side. 
Opbakningen til FINFO har generelt været god.  

Videndeling, erfaringsudveksling og kompetenceopbygning er den vigtigste gevinst i 
projektet i forhold til netværkssamarbejdet mellem bibliotekerne. Nogle biblioteker 
valgte dog ikke at deltage i denne udveksling, fordi de syntes de kunne klare sig 
uden mødet med kolleger. Omvendt gik det fælles netværk så glip af den inspiration 
og idéudvikling, som disse biblioteker kunne (kan) bidrage med. Der er løbende 
brugt mange ressourcer på at få FINFO implementeret. Det er som udgangspunkt en 
stor udfordring at sidde alene med projektet på de enkelte biblioteker, og styrken i 
FINFO som netværksprojekt har netop været, at man får kontakt med kolleger og 
samarbejdspartnere på andre biblioteker.  

FINFO havde i løbet af projektet stor gavn af uformel kontakt og erfaringsudveksling 
med andre landsdækkende nettjenester. Projektlederen havde således løbende 
kontakt med projektlederne for ForfatterNet (www.forfatternet.dk) og med 
Folkebibliotekernes Netguide (FNG)(www.fng.dk). Redaktionsprincipperne for FINFO 
blev inspireret af og delvist kopieret fra FNG.  

Også for projektdeltagerne i de tilsluttede biblioteker har erfaringer med at deltage i 
forskellige nettjenester betydning for opbygning af kompetence, som kan genbruges 
og inspirere arbejdet i projekterne og udviklingen af tværgående 
samarbejdsrelationer.  

For at sikre den bedst mulige afgrænsning mellem lokal, københavnsk og 
landsdækkende information på FINFO og undgå dobbeltarbejde, især i 
vedligeholdelsen af foreningsregistret, indkaldte webredaktøren i foråret 2000 til et 
møde med FINFO-redaktører i Københavnsområdet. Efter mødet er tvivlstilfælde 
løst gennem løbende kontakt mellem lokale redaktører og webredaktøren.  

FINFO etablerede en værktøjskasse for de tilsluttede biblioteker. Denne indeholdt:  

Et elektronisk forum for de tilsluttede biblioteker med informationer, diskussioner, 
anbefalinger og udveksling af fif, tips og tricks vedr. FINFO og redaktionsprincipper.  

Desuden var der vejledning i opdateringsmodulet, rammer for informationsindhold, 
vejledning indsamling og formidling af foreningsoplysninger inkl. overholdelse af 
registerlov vedr. personoplysninger, PR, mødeindkaldelser samt anden relevant 
projektinformation.  
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Netværkets evaluering 

På et møde d. 3. september 2001 på Biblioteksskolen i København deltog 32 
bibliotekarer fra 24 biblioteker i cafediskussion om evaluering af FINFO. Desuden 
var der mulighed for at sende synspunkter og tilføjelser pr. mail indtil 5. september, 
hvilket flere benyttede sig af.  

Følgende er hovedsynspunkterne:  

Der er ydet en stor indsats i bibliotekerne, og især det opsøgende 
kontaktarbejde til kommune og foreninger har været sværere end forventet. Der er 
enighed om, at indsatsen resulterer i øget benyttelse af FINFO og styrket lokalt 
kontaktnet.  

I følge de lokale webredaktører bruges de lokale FINFO-sider mere af 
integrationsmedarbejdere end af etniske minoriteter. I forhold til ønsket fra 
medlemmer i  FINFO's Idégruppe om en portal for integrationsmedarbejdere opfylder 
FINFO således dette behov på lokalt niveau.  

Der er generelt fin vurdering af samarbejde, organisering, kontaktmøder, 
kurser, telefonvejledning og e-mail kontakt til FINFO's projektgruppe. Helsingør 
samler synspunkterne:  

Vi har været meget tilfredse med den FNG-lignende samarbejds– og organiseringsform – et 
"samarbejdende biblioteksvæsen", som sætter produktet og brugeren i højsædet, ved hele 
tiden at udveksle erfaringer og dele viden. I stedet for at tabe brugeren af syne i en 
konkurrence om profilering. Vi har haft gavn af telefonvejledningen og kontaktmøderne, og 
kontakten til projektets nøglepersoner, såvel på e-mail som telefon, har været hyppig, nyttig 
og præget af stor hjælpsomhed. 

Værktøjskassen, herunder FINFO’s forum vurderes også positivt. Der er lidt 
kritik af layoutet på FINFO's forum. Nogle efterlyser mere forståelige 
redaktionsprincipper, samtidig med at der efterlyses mere vejledning i afgrænsning 
af information.  

FINFO's netværksopbygning, hvor centralbibliotekerne blev tilsluttet i første 
fase, og folkebibliotekerne i næste, vurderes lidt forskelligt. Flere 
projektmedarbejdere i Storkøbenhavn mener ikke centralbiblioteksstrukturen er 
relevant i denne sammenhæng, men skriver, at flere store biblioteker kunne have 
været med fra starten. FINFO's struktur vurderes positivt fra Storstrøms Amt og 
Jylland - hvor flere centralbiblioteker har påtaget sig redigering af den lokale 
information for amtets biblioteker.  

Projektmedarbejderne svarer, at deres projekterfaringer fra FINFO kan bruges i 
andre sammenhænge. Det er erfaringer med IT, deltagelse i nettjenester, 
redigering til nettet, indsigt i integrationsarbejde, bedre overblik over kommunen, 
erfaringer med kontakt ud af huset, samt "positionering på indvandrerområdet."  

FINFO har styrket kontakten til de etniske minoriteter på lokalt niveau. Der er 
erfaringsudveksling på tværs af bibliotekerne om, hvordan opgaven håndteres - og 
især nye FINFO-medarbejdere efterlyser vejledning i, hvordan opgaven tackles 
(konceptet for brugeroplæring var endnu ikke publiceret på FINFO's ekstranet).  
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Vurderingerne af www.finfo.dk og opdateringsmodulet er dog ikke entydige. En 
del er positive, om end der også er nogle kritikpunkter, især af opdelingen i amts- og 
kommunestrukturen.  

Informationsindhold på landsdækkende del vurderes udelukkende positivt. Der er 
forslag om, at SB gør en større indsats for at påvirke SI og andre relevante organer 
vedr. oversættelse af statslig og amtslig information. Vurderingen af 
informationsindholdet på lokalt og regionalt niveau er mere behersket. Der er stadig 
en del usikkerhed om afgrænsning i forhold til amts- og landsdækkende information.  

Markedsføringsmaterialet vurderes positivt - især folderen bruges lokalt. 
Muligheden for at printe materialet lokalt, som er etableret efter ønske på 
kontaktmødet oktober 2000, bruges næsten ikke. Flere oplyser, at deres biblioteker 
bruger bannerreklamerne. Ingen oplyser, at de bruger visitkortene.  

Der er opbakning til SB's  oplæg til fremtidig organisering. De fleste forventer, at 
aktivitetsniveauet vil blive nedtonet på lokalt plan efter projektperioden.  

2.7. Kompetenceopbygning  

I tilknytning til kontaktmøderne var der flere elementer af kompetenceopbygning og 
sidemandsoplæring. FINFO afviklede desuden i alt 5 kursusdage for tilsluttede 
biblioteker, specielt om arbejdet med FINFO’s fælles database: 2 dage i november, 2 
dage i januar, 14. marts og 3. september. Ved kontaktmøde og kursus 3. september 
2001 deltog lokale FINFO-redaktører fra 24 biblioteker. Geografisk afstand har 
betydning for især jyske og sjællandske medarbejderes deltagelse i kontaktmøderne. 
Ved FINFO's kontaktmøder i Århus deltog flest jyske FINFO-medarbejdere, og ved 
kontaktmøder i København deltog flere sjællandske FINFO-medarbejdere.  

2.8. Delkonklusion – organisering og samarbejde  

Overordnet har samarbejdsrelationerne udviklet sig i takt med projektets udvikling og 
har givet deltagerne nye samarbejdsrelationer internt i biblioteksvæsnet og eksternt i 
forhold til brugere og aktører på integrationsområdet. Det er således lykkedes at 
styrke bibliotekernes tværgående aktiviteter og rolle integrationsarbejdet - en meget 
synlig og strategisk vigtig samfundsopgave, både på landsplan og i de enkelte 
kommuner.  

FINFO har opfyldt projektet mål om at opbygge en projektorganisation. 
Organisationen har udviklet sig i takt med projektet udvikling. Der er endvidere 
udarbejdet oplæg til hvordan FINFO skal organiseres efter overdragelsen af ansvaret 
for driften til SB.  

3. Udvikling af webstedet  

3.1. Kravspecifikation  

Udgangspunktet og ambitionen var at FINFO skulle (skal) redesignes i takt med 
udviklingen i elektronisk netinformation, og der blev opstillet en fyldig 
kravspecifikation - dels til et redesign af layout og design på FINFO’s websted og til 
FINFO’s database.  
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Vigtigste krav var, at databasen skulle kunne håndtere alfabeter og skrifttegn på 
FINFO's sprog: dansk, albansk, arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, kurmanji, sorani, 
somali, persisk, tamil, tyrkisk, urdu, vietnamesisk, engelsk og fransk. Databasen 
skulle også håndtere, at strukturen blev gentaget ideelt for hvert sprog, så indholdet 
af en side findes i flere (oversatte) versioner. Databasen skulle understøtte en 
markering af siderne, så det fremgik, hvilke sider der havde det samme indhold. I 
skabelonerne skulle der indbygges obligatorisk tildeling af Dublin Core metadata af 
hensyn til "integrationsmulighederne" med andre bibliotekssystemer og nettjenester, 
samt synlighed i søgemaskinerne.  

Endelig var det et krav, at løsningen skulle generere statiske sider med "rigtige url'er" 
som var synlige i søgemaskinerne. Der skulle altså indgå en "engine", som kunne 
generere statiske sider fra en dynamisk database.  

3.2. Z39.50 
  
Det var et krav, at løsningen skulle kunne understøtte Z39.50. Det er den fælles 
protokol, som skal sikre, at bibliotekssystemer i Europa kan videresende søgninger i 
hinandens databaser. For FINFO vil det f.eks. betyde, at FINFO's information vil 
kunne søges også fra andre bibliotekssystemer, som er understøttet af Z39.50.  

Z39.50 er under udvikling. Det var derfor nødvendigt at inddrage ekstern 
kompetence. Udviklingskonsulent Leif Andresen fra Biblioteksstyrelsen, Indeksdata 
og Gitte Behrens fra SB deltog i dette udviklingsarbejde.  

3.3. Layout og design 

  
Med hensyn til layout/design var det et vigtigt krav at sikre en klart gennemgående 
linje, så brugeren kunne være klar over, hvornår hun/han befinder sig inde på 
FINFO’s informationsnetværk, fordi der i forvejen ville være mange andre elementer i 
grænsefladen som en bruger skal tage stilling til/vælge (emner, sprog, søgning, 
niveauer). Designet skulle også understøtte hjemmesidens funktionalitet og 
brugervenlighed i forhold til målgruppen etniske minoriteter i Danmark. Endelig 
ønskede SB, at deres logo skulle indgå i FINFO’s nye layout, samt at farverne i SB’s 
logo skulle indgå i FINFO’s nye logo.  

3.4. Udvidelse af projektmål: fælles database og opdateringsmodul  

Kravspecifikationen til databasen blev mere omfattende end forudsat i 
projektansøgningen fra 1999, fordi projektmedarbejderne ved centralbibliotekerne 
entydigt overbeviste FINFO’s projektledelse om, at den optimale udvikling ville være 
en database, der også omfattede lokale tilslutninger og fælles server. Styregruppen 
tilsluttede sig denne udvikling og var enig i, at denne del af projektet var essentiel i 
forhold til FINFO’s værdi og udviklingsperspektiver. Derfor kunne forsinkelser i 
forhold til den oprindelig tidsplan accepteres.  

Men den fælles database betød også, at behovet for ressourcer i de tilknyttede 
biblioteker til teknisk tilslutning blev reduceret væsentligt, da der i tilknytning til den 
fælles database var indskrivningssider, der var lette at håndtere af medarbejdere, 
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som kan bruge almindelig tekstbehandling. Der blev således ikke behov for egne 
serverfaciliteter eller IT-kompetence til håndtering af HTML, FTP m.v. til FINFO i de 
tilsluttede biblioteker.  

På dette grundlag kunne FINFO sikre en infrastruktur, der sikrede effektiv drift og de 
bedst mulige betingelser for, at folkebibliotekerne kunne løfte deres del af opgaven.  

3.5. Skriftlige aftaler om ansvar for egne information i den fælles database  

Der blev desuden indgået en aftale med de deltagende biblioteker omkring 
ansvarsfordelingen for de informationer og materiale, der stilles til rådighed for 
brugerne.  

Det skulle sikres, at FINFO’s redaktion ikke skulle påtage sig ansvaret for at 
kontrollere eller vedligeholde informationer, der var lagt ind af biblioteker. Hver part 
havde ansvar for egne informationer, herunder ansvar for at føre oplysninger ajour 
og for at ophavsrettigheder og registerlovgivning vedr. eventuelle personoplysninger 
ikke blev krænket.  

Biblioteksstyrelsens juridiske konsulent vurderede, at det var muligt at fordele det 
juridiske ansvar, og at FINFO ved hjælp af disse aftaler kunne fraskrive sig ansvaret 
for, at materialet evt. krænker andres rettigheder herunder ejendoms- eller 
ophavsrettigheder. FINFO er indtil videre den eneste nettjeneste i bibliotekssektoren, 
som arbejder med skriftlige aftaler i samarbejdet med tilsluttede biblioteker.  

3.6. Valg af ekstern leverandør og forsinkelser  

Kravspecifikationen blev sendt til tre IT-virksomheder, der alle bød på opgaven. 
Virksomhederne blev udvalgt efter deres erfaring med at konstruere avancerede 
websteder med databaser, samt at de havde erfaring med både offentlige 
hjemmesider og hjemmesider for biblioteker. 21st.dk A/S var det eneste firma, der 
umiddelbart opfyldte alle FINFO’s betingelserne i sit tilbud.  

Kontraktforhandlingerne blev indledt i maj 2000 og fortsatte til sidst i august, hvor 
kontrakten om levering af websted og database blev underskrevet. I juni og juli 2000 
arbejdede 21st.dk dermed for egen regning og risiko med at udvikle en prototype på 
et websted og et opdateringsmodul, som blev præsenteret for en gruppe af 
testpiloter ved bibliotekerne i Greve, København, Frederiksberg, Odense, Århus og 
Aalborg og Indvandrerbiblioteket. Websted og opdateringsmodul blev tilrettet i 
forhold til testpiloternes synspunkter, og efter testpiloternes test af prototypen i 
september, blev de første fejl og mangler rettet. Samarbejdet med testpiloterne var 
således af afgørende betydning for udviklingen af FINFO's opdateringsmodul og 
websted.  

Ifølge hovedtidsplanen for udvikling af FINFO’s nye websted skulle 
projektmedarbejderne begynde at indskrive information efter kontaktmødet 10. 
oktober 2000, men 21st.dk havde ikke udviklet opdateringsmodulet tilstrækkeligt til, 
at de tilsluttede biblioteker kunne begynde indskrivningen før 6. november. Denne 
forsinkelse betød, at planlægningen af den officielle åbning af FINFO måtte 
udsættes.  
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3.7. Tilgængelighed for handicappede  

FINFO's hjemmeside blev i januar 2001 testet af Center for Tilgængelighed, der 
skulle vurdere handicappedes adgang til siden.  

Oprindeligt var det aftalt, at Danmarks BlindeBibliotek skulle teste FINFO, men da 
Center for Tilgængelighed ville kunne teste webstedet ikke kun for blinde, men også 
for andre handicappede brugere, blandt andet ordblinde, farveblinde og 
bevægelseshandicappede, besluttede FINFO at tilgængelighedstesten skulle 
udvides. Testens resultater afslørede, at FINFO burde have inddraget Center for 
Tilgængelighed allerede i udarbejdelsen af kravspecifikationen. Testen viste nemlig, 
at FINFO ikke fungerer optimalt i forhold til de specielle browsere, som 
handicappede brugere.  

Endelig havde FINFO truffet nogle valg i udarbejdelse af kravspecifikationen, som 
man vidste betød begrænsninger i tilgængeligheden, men som man vurderede var 
mest hensigtsmæssige i forhold til FINFO’s brugere eller nødvendige af hensyn til 
ressourcerne.  

FINFO havde besluttet, at netstedet skulle være optimeret skærmopløsning 
600x800, og at brugerne ikke skulle have mulighed for at ændre på skriftstørrelse. 
FINFO’s websted angiver således størrelse i pixels i stedet for procent. Dette var 
primært begrundet i erfaringer i bibliotekerne, hvor flertallet af brugere ikke kan finde 
ud af at justere på browserindstillinger. Desuden ville anvendelse af pixels i stedet 
for procent give meget forskelligt udseende i de forskellige oversatte versioner. Men 
FINFO og leverandøren forbedrede i stedet læsbarheden af sprog med ikke-latinske 
alfabeter ved at lave et særligt "stylesheet" for disse sprog med større skrifttype end 
de øvrige sprog.  

FINFO havde besluttet, at alternative tekster kun skulle udarbejdes på dansk og 
engelsk, hvilket var begrundet i ressourcerne. Hverken Danmarks BlindeBibliotek 
eller leverandøren af IT-hjælpemidler til DBB og Statens Institut for blinde havde 
kendskab til talesynteser på FINFO’s øvrige sprog, så det gav ikke megen mening at 
udarbejde alternative tekster til talesynteser på disse sprog.  

Tilgængelighedstesten påpegede dog også en række ting, som umiddelbart kunne 
ændres i webstedet og dermed forbedre tilgængeligheden. Testen påpegede vigtige 
forskelle i visningen af webstedet i Mac og PC, hvilket blev rettet. Testen viste også, 
at de alternative tekster ikke var hensigtsmæssigt formuleret: De alternative tekster 
bør være beskrivende for den funktion som det tilhørende grafiske element har. 
FINFO tilføjede derfor vejledning i formulering af alternative tekster til webredaktørne 
i opdateringsmodulet.  

 

 

3.8. Visning af sprog med forskellige alfabeter 

Det teknisk enestående ved FINFO er, at systemet kan håndtere mange forskellige 
alfabeter inden for samme tekniske ramme.  
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FINFO er imidlertid kommet til grænserne for, hvad operativsystemerne understøtter. 
Det er grunden til, at der endnu mangler at blive vist tre sprog på FINFO: urdu, 
sorani-kurdisk og tamil. Visningen af disse sprog på grundlag af unicode-standarden 
er endnu ikke fuldt understøttet af Windows og Internetbrowsere.  

Unicode  
FINFO er bygget op omkring unicode-standarden. Unicode er en ny standard der 
skal gøre det muligt at beskrive alle sprog ud fra en fælles tegntabel og en række 
standard-scripts til fortolkning af tegnene. Fordelen ved at bruge unicode er, at man 
så kan vise flere forskellige tegnsæt (og dermed sprog og alfabeter) på samme 
skærmside, hvilket er en afgørende forudsætning for FINFO's funktionsduelighed.  

Bag unicode-standarden står The Unicode Consortium;  Standarden udvikles og 
vedligeholdes løbende af Unicode Technical Committee, og den nyeste version, 
3.1.1., indeholder på nuværende tidspunkt  ca. 96000 tegn.  

For at vise unicode-tekst på en computer skal den forstå unicode. Det vil sige, at 
computeren skal have installeret passende unicode-fonte, samt at der til 
computerens styresystem er installeret de nødvendige unicode-scripts til fortolkning 
af det pågældende sprog.  

Disse forhold bevirker i dag, at FINFO ikke kan vise tre af de ønskede sprog: urdu, 
sorani-kurdisk og tamil. Det viste sig nemlig, at en række funktioner i de specielle 
tegn, der anvendes på tamil, urdu, soranikurdisk (og persisk) ikke er understøttet af 
Windows eller i brugerfontene. Windows anvender sit eget arabiske tegnsæt, som 
ikke stemmer fuldt overens med unicode-standarden. Den persiske unicode-tekst, 
der vises på Internet, herunder på FINFO, er derfor modificeret, så den holder sig 
inden for de tegn-rammer, som gælder for arabisk.  

Før unicode blev valgt som standard, havde FINFO opbygget et produktionsapparat 
til fremmedsproget tekst, der så vidt muligt var baseret på unicode, men som gjorde 
det muligt også at producere tekst i andre tekniske standarder. Efter at FINFO af 
hensyn til fremtidssikringen af netstedet valgte unicode som grundlag, blev der 
opbygget tekstbehandlingsfaciliteter til samtlige 14 FINFO-sprog på denne platform. 
Det viste sig imidlertid, at en række funktioner i de specielle tegn, der anvendes på 
urdu, soranikurdisk og tamil ikke er understøttet af Windows og i brugerfontene. 
Windows anvender sit eget arabiske tegnsæt, som ikke stemmer fuldt i overens med 
unicode-standarden og som i praksis giver problemer med understøttelsen af ikke 
kun urdu og sorani-kurdisk, men også persisk, der udvikler sig bort fra 
skriftkonventionerne i arabisk. Den persiske unicode-tekst, der vises på Internet, 
herunder på FINFO, er modificeret. 

I flere måneder arbejdede 21st og FINFOs webredaktør intenst sammen med 
ekstern tegnsæt-konsulent Jens Jakob Jensen, Asiasoft i Pakistan og Borware i 
Stockholm (som begge er underleverandører til Microsoft) på at løse de udestående 
problemer med de tre sprog. Som resultat af dette arbejde er der udviklet en 
unicode-font til urdu og indført en række rettelser i Windows.  

Det viste sig imidlertid ikke muligt at vise de tre sprog uden at tilføje en særlig 
programkomponent, som ikke var afprøvet på andre tilsvarende netsteder, og hvis 
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indflydelse på databasens drift ikke kunne forudsiges. Under alle omstændigheder 
måtte en sådan løsning antages at besværliggøre FINFO's fremtidige 
udviklingsmuligheder.  

Af hensyn til FINFO's driftsstabilitet og fremtidige udviklingsmuligheder ønskede 
Statsbiblioteket, der jo fremover står for driften og videreudviklingen af FINFO, på, at 
FINFO som system skulle forblive rent unicode-baseret, og at evt. 
specialprogrammel måtte være eksterne applikationer til systemet.  

Da den omtalte særlige programkomponent skulle integreres i selve FINFO 
systemet, blev det besluttet ikke at acceptere denne udvej. FINFO måtte derfor 
opgive at få leverandøren til at løse  problemet med visningen af tamil, urdu og 
sorani-kurdisk. Det blev derfor aftalt, at visningen af de tre sprog blev taget ud af 
kontrakten med 21st.dk, dog således at de stadig findes i databasen.  

Der blev indgået en aftale med 21st.dk om en række kompenserende ydelser som 
erstatning for manglende opfyldelse af kontraktaftalen om visning af urdu, sorani og 
tamil. Styregruppen tilsluttede sig denne ændring af kontrakten.  

Status for unicode-udviklingen  
Tamil: Til tamil findes både et script og unicode-fonte; men de er ikke på nuværende 
tidspunkt inkluderet i Windows styresystemet; Med Windows/office XP bliver tamil en 
integreret del af styresystemet, og vil derfor kunne vises af FINFO. Det kræver 
naturligvis, at disse systemer installeres på brugernes computer; hvorfor der må 
beregnes en periode på min. 3 år, før dette kan regnes som standard. Det er på 
dette tidspunkt ikke kendt, om Microsoft har planer om at udbyde en opgradering til 
ældre styresystemer; men muligheden kan ikke udelukkes.  

Urdu: Understøttelse af urdu i unicode sker gennem scriptet ’Arabisk’. Et script er et 
sæt fortolkningsregler, der for eksempel angiver, hvordan de enkelte arabiske tegn 
kombineres med hinanden. Arabisk-scriptet er netop udgivet i version 3.1.1 fra 
unicode konsortiet, hvori ligaturregler for urdu indgår (sandsynligvis som et resultat 
af FINFO-projektet ). Med windows/Office XP bliver også urdu en integreret del af 
styresystemet.  

Sorani: Sorani understøttes ikke på nuværende tidspunkt af unicode / Windows, og 
der kendes heller ikke planer herom.  

Løsning  
Der er to løsningsmuligheder for inkludering af de manglende sprog: enten indlejring 
af fonte i html dokumenterne eller "FAIRY", et program fra Borware.  

Fonte: En font er en samling af grafiske tegn (’glyffer’), der kan kaldes frem ved at 
specificere placeringen af det grafiske element i samlingen. Der findes i denne 
sammenhæng i princippet to typer af fonte: Fonte med indbyggede scripts, og fonte 
uden scripts.  

Standarden er den sidste type uden scripts; for korrekt visning kræves, at 
operativsystemet har indbygget et script, der kan fortolke teksten. Det kan – som 
beskrevet ovenover, vare nogen tid, før dette er tilfældet med FINFO's  tre 
manglende sprog.  
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Fonte med scripts indbygget findes også, og kan derfor principielt bruges som 
indlejrede fonte i FINFO.  

Problemet er naturligvis, at disse fonte fylder mere end fonte uden indbyggede 
fortolkningsregler. Derfor vil det kræve lang tid for brugerne at hente sider kodet med 
en sådant font. For at reducere fontenes størrelse, har producenten ofte reduceret 
understøttelsen af andre sprog i disse unicode-fonte – specielt er dansk æ, ø, å ikke 
med (sammen med specialtegn fra en række andre sprog). Løsningen med 
indlejrede fonte kræver derfor, at der udvikles fonte til formålet.  

Borware har udviklet et program, FAIRY (Font Augmentation Internet Resource 
System) , der ligger som et lag mellem web-serveren og klienten og muliggør visning 
af urdu og tamil.  

FAIRY bygger på at kunne indlejre fonte i html-dokumentet, der passer til det sprog, 
der skal vises. Disse fonte skal altså være tilgængelige for FINFO. FAIRY indeholder 
fortolkningsscripterne Derfor er fonte uden scripts tilstrækkelige. Disse fonte er i stort 
tal frit tilgængelige på nuværende tidspunkt.  

FAIRY er en væsentlig drivkraft i det praktiske arbejde med udviklingen af unicode-
standarden. En løsning med FAIRY er derfor at sammenligne med et hop frem i 
tiden på 5 – 6 år.  
FAIRY er netop udkommet i en version 2.0. Programmet er nu ændret, således at 
det muliggør udprintning og søgning i teksten fra browseren. FAIRY-løsningen vil 
også i princip gøre FINFO mindre browserafhængig end nu og fjerne kravet om 
installation af fonte  - og særlig opsætning - på brugerens computer.  FAIRY i version 
2.0 undersøges p.t. af FINFO med det formål at afklare, om denne løsningsmodel på 
tilfredsstillende vis vil kunne løse problemerne med tamil og urdu.  

Perspektiv  
Som det er fremgået af ovenstående, har arbejdet med de 3 nye sprog været stort. 
FINFO undersøger fortsat de to mulige løsninger på problemerne med visning af 
sprog:  

! FAIRY 2.0 undersøges som mulig løsning for tamil og urdu 

! Sorani søges løst gennem udvikling af en brugbar unicode-font, som det 
pakistanske firma Liwal Group / Asiasoft har tilbudt at designe til FINFO. 

Statsbiblioteket har på baggrund af ovenstående efter udløbet af FINFO's 
projektperiode fortsat arbejdet med at finde en funktionsdygtig metode til visning af 
sprogene tamil, urdu og sorani, og har besluttet at anvende en kombination af FAIRY 
og nyudviklede unicode-fonte til de tre sprog. Arbejdet med realiseringen af 
løsningen er iværksat. 

 

3.9. Brugertest på Århus Kommunes Sprogcenter  

Det nye websted blev i januar 2001 testet af kursister på Århus Kommunes 
Sprogcenter i samarbejde med Infoteket. Dels af 2 hold med meget IT-kompetente 
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brugere og dels af et hold, der stort set ikke havde nogen forudsætninger. Testen 
dokumenterede bl.a., at søgeresultaterne blev uoverskuelige, fordi alle oversættelser 
dukkede op som resultat af en søgning (pga. Metadata), at ikoner og ikke kun tekster 
i navigationsbjælkerne skulle være klikbare, samt at søgefunktionen skulle justeres. 
Den bekræftede desuden, at oversættelserne var helt nødvendige i forhold til 
nyankomne, og at FINFO’s linkregister var meget anvendeligt for brugerne. 
Resultaterne af disse test blev indarbejdet i webstedet.  

3.10 Overtagelsesprøve, driftsprøve og status  

Overtagelsesprøven løb fra 27. marts til 22. maj, hvor de sidste justeringer og 
fejlrettelser blev klaret, og FINFO's funktionalitet blev godkendt.  

Driftsprøven startede 20. juni, og blev afsluttet og godkendt 6. august 2001. 
Driftsprøven havde til formål at afklare FINFO's stabilitet, samt teste FINFO i praktisk 
drift. I driftsprøven deltog foruden FINFO's webredaktør og webmaster, tre af 
FINFO's lokale redaktører, samt 24 medarbejdere fra SB. FINFO havde i 
driftsprøveperioden en gennemsnitlig oppe-tid på 99,93%, og de gennemsnitlige 
svartider på FINFO var acceptable. Foruden svartider og driftsstabilitet blev der 
gennemført en cache-test på FINFO's opdateringsmodul. Denne test blev 
gennemført med provokerede tab af forbindelse, under overførsel af data til FINFO-
serveren. FINFO bestod også denne test uden anmærkninger. Driftsprøven 
afslørede nogle få problemer med FINFO's håndtering af Netscape browseren; og 
prøvens beståelse blev gjort betinget af, at disse fejl blev rettet. Leverandøren har 
lavet disse rettelser, og driftsprøven for FINFO er derfor bestået. FINFO er derfor nu 
gået over i egentlig drift.  

På grund af forsinkelsen faldt driftsprøven sammen med andre udviklingsopgaver, 
hvilket forsinkede prøven yderligere. Z39.50 funktionen er derfor efterfølgende blevet 
testet i Statsbiblioteket og fungerer.  

3.11. FINFO og folkebiblioteksportalen  

Biblioteksstyrelsen indkaldte til seminar for folkebibliotekernes nettjenester 13. juni 
2001. Seminaret drøftede selektionskriterier for nettjenesternes optagelse i 
"bibliotek.dk", samt forudsætningerne for at opnå en højere grad af koordinering og 
standardisering af den tekniske side af nettjenesterne.  

FINFO opfylder stort set oplæggets kriterier for optagelse i "bibliotek.dk", bortset fra 
at FINFO fortsat ikke ønsker at etablere community/chat-funktion.  

FINFO tilstræber mulighed for koordinering i forhold til udviklingen i nettjenesterne, 
blandt andet ved implementering af metadata efter Dublin Core og Z39.50.  

 

 

3.12. Delkonklusion: Udvikling af webstedet  
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I udviklingen af FINFO’s websted er der opstået forsinkelser, men i forhold til et 
projekt af dette omfang og med så store tekniske udfordringer er det venteligt. Der 
forekom dog også større forsinkelser, som ikke umiddelbart kunne forventes; det tog 
f.eks. næsten fire måneder at flytte FINFO's websted fra leverandørens netudbyder 
til SB. Ifølge projektplanen skulle dette kunne gennemføres på én dag.  

Forsinkelserne kostede FINFO ca. fire måneder i alt i forhold til den oprindelige 
projektplan.  

Vigtige projekterfaringer i relation til udvikling af webstedet:  

! Inhouse kompetence er nødvendig, også når man køber komplicerede IT-
løsninger.  

! Udarbejdelse af udbudsmateriale og kontraktgrundlag tager forholdsvis lang tid, 
men har afgørende betydning for resultatet.  

! Inddragelse af forskellige brugere og kompetencer i denne fase er nødvendig af 
hensyn til optimal løsning.  

! Alle kompetencer behøver ikke deltage i selve forhandlingsgruppen, men bør 
være tilgængelige og kunne inddrages i forløbet. 

FINFO har etableret den infrastruktur, der gør det muligt for amter og kommuner at 
formidle lokal information til etniske minoriteter på deres eget sprog.  

4. Informationsindhold på www.finfo.dk  

4.1. Rammer for informationsindhold og emnestruktur  

Emnerne og informationen skulle have en særlig relevans for etniske minoriteter. 
Som konsekvens af beslutningen om, at målgruppen var bred, og at informationen 
ikke primært skal være for relativt nytilkomne, skulle emnerne ikke dække hele 
samfundet. Som eksempel medtages kun gymnasier og folkeskoler, der har særlige 
tilbud til etniske minoriteter.  

Informationen, der blev lagt ud på FINFO, skulle udvælges efter bibliotekslovenes 
kriterier om kvalitet, aktualitet og alsidighed. Det betød, at internet-ressourcer, der i 
øvrigt levede op til disse kriterier, ikke blev fravalgt på grund af de holdninger, de gav 
udtryk for, eller på grund af politisk, religiøst, moralsk, etnisk eller andet 
tilhørsforhold. Det indebar, at FINFO godt kunne lade et bestemt standpunkt være 
repræsenteret, selv om der ikke på det givne tidspunkt kunne henvises til en anden 
ressource, som repræsenterede et modsat rettet standpunkt.  

Oplysningerne var information af generel karakter; de var ikke nødvendigvis 
dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte; de var som hovedregel knyttet til 
eksterne netsteder, som FINFO ikke har kontrol med, og som FINFO ikke kunne 
påtage sig noget ansvar for; de udgjorde ikke professionel eller juridisk rådgivning.  

Et aspekt som reklame blev også taget op. På dette punkt var der forskellige 
holdninger i styregruppen til, hvor restriktiv FINFO skulle være i afvejningen mellem 
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"seriøse" links og reklamer. For at have et klart udgangspunkt blev en række 
redaktionelle principper formuleret.  

Struktur:  

A "Globale links"  
B "FINFO Danmark"  
C "FINFO Regional"  
D "FINFO Lokal"  

Det blev også fastlagt, at information af national og EU-oprindelse er 
Indvandrerbibliotekets ansvar, at regional og amtslig påhviler centralbibliotekerne, og 
at folkebibliotekerne har ansvar for lokal og kommunal information. De biblioteker, 
der tilslutter sig FINFO, har ansvaret for at udvælge, annotere og vedligeholde 
informationerne.  

Emnestrukturen blev justeret i forhold til den oprindelige. Nanna Skovrup deltog som 
ekstern konsulent fra Biblioteksskolen i udarbejdelse af den nye emnestruktur.  

Emnemæssig dækker FINFO nu  

! Ny i Danmark 

! Samfund  

• Organisationer  

• Arbejde  

• Kultur  

• Uddannelse  

• Social service 

Disse emner er igen underopdelt. Ved udarbejdelse af emnestrukturen blev der dels 
taget hensyn til emnernes særlige relevans for målgruppen samt forventning om, at 
emnerne skulle have indhold på alle niveauer (landsdækkende, regionalt og lokalt). 
Da emnestrukturen blev besluttet, forventede FINFO ikke, at ressourcerne til det nye 
websted ville strække til en søgefunktion, så brugerne skulle kunne navigere alene 
via emnestrukturen.  

Erfaringen er nu, at FINFO’s nye websted har velfungerende søgefunktion med både 
fritekstsøgning og emneordssøgning på dansk, og emnestrukturen er derfor langt 
mere detaljeret, end det er hensigtsmæssigt. Meget få lokale eller regionale FINFO-
tilslutninger har indhold til alle emner. Desværre var der ikke inden for FINFO’s 
projektøkonomi ressourcer til at gennemføre forenklingen. En forenkling af 
emnestrukturen er derfor et oplagt udviklingsperspektiv for FINFO, når SB overtager 
ansvar for driften.  

For at optimere indholdet tog webredaktøren kontakt til Statens Information, 
Mellemfolkeligt Samvirke, Kommunernes Landsforening, www.nydansker.dk m.fl. I 
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øvrigt bekræftede centralbibliotekerne FINFO’s tidligere erfaring med, at skriftlig 
information ikke rækker tilstrækkeligt i informationsindsamlingen. Tidskrævende, 
personlig kontakt er ofte nødvendig, men til gengæld også givende.  

Som tidligere omtalt var (og er) brugernes indflydelse på indholdet et meget 
væsentligt element for FINFO, og i det globale linkregister skal der være særlige 
begrundelser for IKKE at medtage sider, foreslået af brugerne.  

4.2. Globale links  

Konsulenter ved Indvandrerbiblioteket har gennemgået FINFO’s globale links 
systematisk og har ajourført netinformation for de lande, regioner og sprog, som er 
omfattet af projektet. Det vil sige, at følgende er gennemgået og vurderet 
professionelt i løbet af projektperioden:  

Afrika, Asien, arabiske sider, kurdere, somaliske sider, Afghanistan, Albanien, 
Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Egypten, Indien, Irak, Iran, Jordan, 
Jugoslavien, Kroatien, Libanon, Marokko, Pakistan, Palæstina, Somalia, Sri Lanka, 
Tyrkiet og Vietnam.  

Øvrige lande og sprog blev ajourført i det omfang, brugere og andre biblioteker 
deltog. F.eks. påtog Georgios Skouros ved Odense Centralbiblioteket sig ansvar for 
at opbygge og vedligeholde FINFO’s side om Grækenland. En udviklingsmulighed er 
en målrettet indsats for at få biblioteker og tosprogede biblioteksmedarbejdere til at 
påtage sig ansvar for redigering af enkelte landesider.  

FINFO’s webredaktør vurderer, at al relevant information for målgruppen i Danmark 
(tilgængelig under projektperioden) blev afsøgt. Desværre findes der ikke meget 
information, der "automatisk" oversættes, kunne webredaktøren konkludere. For 
FINFO bliver det også fremover en vigtig opgave at påvirke offentlige myndigheder til 
at oversætte deres informationer, så de når målgruppen.  

4.3. Oversættelser  

De 13 sprog, som FINFO som udgangspunkt opererede med, blev udvalgt efter 
Indvandrerbibliotekets erfaring med, på hvilke indvandrersprog der var størst 
efterspørgsel af information i Danmark ud over dansk: albansk, arabisk, 
bosnisk/kroatisk/serbisk, kurmanji, sorani, somali, persisk, tamil, tyrkisk, urdu, 
vietnamesisk, engelsk og fransk. Oversættelsesarbejdet på FINFO var 
banebrydende, da databasen skulle håndtere og fremvise 14 sprog (altså inkl. 
dansk). Processen var omfattende, da mindst 250 poster på hvert sprog blev oversat 
med beskrivende tekst og emneord. Arbejdet var vanskeligt på flere måder. F.eks. 
findes der ikke bestemmelser for, hvad der er retskrivning på somali og kurmanji.  

Webredaktør Peter Jessen stod for rekruttering og kvalificering af tolke og 
sprogkonsulenter til ajourføring af globale links, og i januar 2001 blev der etableret 
tolkeservice med mulighed for (betalt) oversættelsesservice for de tilsluttede 
biblioteker.  

Der arbejdes i SB med en afklaring af tolkenes aflønningsforhold. Behandlingen af 
sagen i Kulturministeriet er endnu ikke afsluttet. Indtil der foreligger svar, vil den 

  21  



   

oprindeligt meddelte timepris for oversættelser for tilsluttede bibliotekers FINFO-
sider være gældende. Taksterne vil fremgå af værktøjskassen.  

Konsulenter og tolke har gennemgået den nødvendige oplæring på 
Indvandrerbiblioteket og deltaget i et særligt tilrettelagt dagskursus i redigering af 
tekst i unicode-standard og søgning af links til de globale sider samt i øvrigt at 
bidrage med input fra de respektive miljøer i Danmark.  

Nogle har fået installeret software hjemme for at kunne oversætte der. Supporten af 
den specielle software, som benyttes til FINFO, er ydet af "FINFO" selv.  

Konsulenter og tolke har desuden deltaget i et specielt arrangeret kursus i 
indlægning af data i FINFO's opdateringsmodul.  

4.4. Andre aktørers netinformation for etniske minoriteter  

Et af FINFO's formål var at søge at påvirke informationsudbyderne til selv at lægge 
mere information, målrettet til etniske minoriteter – og oversat til relevante sprog - på 
deres hjemmesider.  

Statens Information og Told&Skat overvejede i 2000 at fremstille information specielt 
med sigte på flygtninge og indvandrere, og i begge tilfælde tog FINFO kontakt til de 
projektansvarlige. Planerne blev dog, så vidt det er oplyst, stillet i bero. 
 
Danmarks Radio omlagde i år 2000 sin indvandrerredaktion og skabte DR Nyheder 
Internationalt, hvor spredningen via Internet er det centrale. "FINFO" er 
repræsenteret i en uformel arbejdsgruppe under chefredaktøren.  

Dansk Flygtningehjælp (DF) havde som eneste udbyder en stor mængde oversat 
information på sin hjemmeside, men da DF med den nye integrationslov mistede 
integrationsopgaven, som overgik til kommunerne, blev også informationsopgaven 
nedprioriteret. Den fremmedsprogede information, som ikke var opdateret, blev taget 
af hjemmesiden. DF har dog planer om at fremstille nyt informationsmateriale, fordi 
man mærker et stærkt behov, blandt andet fra DF's frivillige rådgivninger. Forskellige 
råd og nævn, som fremstiller oplysningsmateriale til etniske minoriteter, har i et vist 
omfang lagt målrettede pjecer og publikationer på Internet. Når der er udkommet nye 
relevante informationstryksager, har FINFO henvendt sig til udgiverne og opfordret til 
også at gøre dem tilgængelige på hjemmesider samt at linke til FINFO. Grundene til, 
at der ikke at publiceres mere målrettet information på Internet, er flere. Oftest er 
udbyderne usikre over for, hvordan man løser den tekniske side af publicering i 
fremmede tegnsæt. Mange giver også udtryk for den opfattelse, at målgruppen ikke 
nås effektivt via Internet. Den sidste opfattelse kan tilbagevises med 
brugerundersøgelsen "Frirum til integration", som netop dokumenterer, at etniske 
minoriteter bruger internettet mere end gennemsnittet af den danske befolkning.  

Arbejdet med udviklingen af brugergrænsefladen af FINFO gav anledning til 
principielle overvejelser om brugen af dansk, fordi nye informationsteknologiske 
udtryk dannes på engelsk, og der først "med forsinkelse" kommer danske ord, der 
reelt kan erstatte disse. Styregruppen besluttede, at sprogbrugen i Statens 
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Information, danmark.dk og Microsofts danske oversættelser af tekniske termer 
skulle bruges (se bilag 2 - notat om sprog på FINFO).  

5. PR og markedsføring  

FINFO’s udbredelse ville afhænge af, om markedsføringsindsatsen var succesfuld. 
Budgettet til PR var kr. 60.000. Derfor skulle der også satses på den "gratis" 
markedsføring, der løbende kunne varetages af projektleder og webredaktør (og 
naturligvis lokalt via de tilsluttede biblioteker), der så alene kostede arbejdstid - som 
f.eks. artikelskrivning etc. Det var naturligt at begynde med at introducere FINFO til 
målgruppen via sprogskolerne. (Kommunerne fik ansvaret for at undervise voksne 
flygtninge i dansk og samfundsforståelse fra 1. januar 1999. ) Infoteket ved Århus 
Kommunes Sprogcenter er et godt eksempel, hvor repræsentanter fra målgruppen, 
efter at have fået præsenteret FINFO, hurtigt kom på banen og leverede mange 
forslag til FINFO.  

I september 1999 blev der trykt 40.000 brochurer om FINFO, som blev distribueret til 
centralbibliotekerne. Denne folder blev finansieret af Biblioteksstyrelsen uden for 
dette projekts økonomi som særlig støtte til centralbibliotekernes arbejde med 
FINFO, inden det landsdækkende projekt startede 1. oktober 1999. Denne folder 
blev også præsenteret i en elektronisk udgave. 

Oktober 1999 udsendte FINFO en pressemeddelelse om projektets start, og 
www.finfo.dk blev præsenteret ved en lang række biblioteksorienteringer, 
efterhånden som bibliotekerne tilsluttede sig.  

Nyt PR-materiale skulle efter den oprindelige projektplan udsendes i 2000, men blev 
udsat som konsekvens af forsinkelserne i det nye websteds udvikling, da man 
ønskede, at webstedets nye layout skulle indgå i materialet.  

På baggrund af efterspørgsel på flere FINFO’s foldere undersøgte FINFO 
bibliotekernes interesse for at købe eksemplarer af folderen fra 1999. I givet fald ville 
FINFO genoptrykke folderen, men der var ikke tilstrækkelig interesse til at finansiere 
produktionen.  

I oktober 2000 drøftede styregruppe og projektmedarbejdere ved de tilsluttede 
biblioteker et oplæg til markedsføring. Målet var at skabe aktiviteter, som 
synliggjorde og formidlede FINFO i forhold til målgruppen.  

Der blev desuden opstillet et målbart mål: Fra september 2000 til september 2001 
skulle hits- og besøgstal på FINFO's websted øges med minimum 50 procent. 
Hjemmesidestatistikken viser, at FINFO i 2000 havde 152836 besøg og 725460 hits i 
2000.  

Medlemmer af styregruppen satte på et tidspunkt spørgsmålstegn ved, om det 
kunne svare sig at trykke foldere, da disse måske ikke altid blev læst af målgruppen. 
Det blev dog vurderet, at det var vigtigt at kunne give brugerne noget information 
med "i hånden" i forbindelse med introduktionerne til FINFO. Det vigtige var at slå 
url'en www.finfo.dk fast, og særlig visitkort og plakat blev udarbejdet med dette for 
øje. Efterspørgslen på brochurer har vist, at disse bruges og uddeles lokalt.  
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Op til den officielle åbning af FINFO blev der udarbejdet og trykt 40.000 foldere, 
10.000 visitkort og 3.000 plakater. Der blev i april 2001 indhentet tilbud fra tre 
bureauer (grafisk tegnestue, reklamebureau etc.) Materialet blev derefter udformet i 
samarbejde med Hvid Grafisk Tegnestue i Århus, som viste sig at være den 
leverandør, der bedst kunne leve op til de tre vigtigste kriterier: kvalitet, pris og ikke 
mindst den efterhånden snævre deadline. Materialet blev forsinket, da der længe var 
tvivl om, hvorvidt det skulle udkomme på 14 eller 11 sprog. Det blev som bekendt 11 
(inkl. dansk). Indvandrerbibliotekets tolke stod for oversættelserne, og 
webredaktøren assisterede med teknisk løsning med at få alfabeterne på tryk. 
Materialet blev distribueret i uge 17 og var desuden tilgængeligt som pdf-filer 
(http://www.finfo.dk/wwwfinfo/HTML/dansk/Finfo_Danmark/Kultur/Diverse_og_nyt/sid
e3.html), så det kunne printes lokalt. To forskellige bannerreklamer, som blev 
udarbejdet af 21st.dk, var også blandt materialet, der skulle eksponere FINFO. Der 
var bred tilfredshed med materialet, og FINFO modtog hurtigt flere efterbestillinger i 
løbet af maj 2001.  

5.1. Genåbning af FINFO ved Kulturministeren  

For bl.a. at give FINFO en mere bred eksponering blev det tidligt besluttet at gøre 
selve åbningen til en begivenhed med deltagelse af bl.a. ved daværende 
kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen, der heldigvis gav tilsagn om at medvirke. 
Eigtved Pakhus i København blev valgt - det var vigtigt at sende et signal, der ikke 
udstrålede "offentlig, bureaukratisk projekt". Desuden holdt Adam Javadi, forkvinde 
for Rådet for Etniske Minoriteter, tale om FINFO's betydning i et demokratisk 
perspektiv. Azam Javardis opbakning som "ambassadør" har været uvurderlig for 
FINFO's samlede markedsføring. TIG: Telepatisk International Gruppe med Zlatko 
Buric i front stod for det musikalske indslag.  

Der blev udarbejdet og udsendt 250 særlige invitationer til biblioteker, 
samarbejdspartnere og FINFO's øvrige netværk. Ca. 80 personer deltog - dog 
fortrinsvist fra de tilsluttede biblioteker. Fremmødet af pressefolk og mediernes 
omtale (rapportering) af FINFO's officielle åbning 2. maj var skuffende set i lyset af, 
hvor meget materiale der på forhånd var sendt ud. Pressen blev kontaktet i to 
omgange; dels om det nye pr-materiale - dels om selve åbningen. Bibliotekspressen 
og DR’s Kulturnyt var til stede ved indvielsen. Ritzau udsendte dog en omtale af 
arrangementet, som en del aviser bragte. Desuden var der omtale i Jyllands-Posten, 
på www.ComOn.dk og i Kulturministeriets nyhedsbrev. Radio Voice i Århus bragte et 
interview med projektleder Lotte Duwe Nielsen på åbningsdagen. Rådet for etniske 
minoriteter "anmeldte" FINFO på www.etniskeminoriteter.dk/klumme/uge19htm, og 
en del ugeaviser omtalte flere af de tilsluttede bibliotekers lokale 
åbningsmarkeringer. Markeringen af begivenheden var også vigtig som påskønnelse 
af den indsats, som projektdeltagerne i hele netværket har ydet.  

5.2. Statistik og gennemslagskraft  

At den mere direkte (og vigtigste) markedsføring over for brugerne lykkedes, 
indikerer antallet af hits. I 2000 var der i gennemsnit 17 besøg og 83 hits pr. time på 
www.finfo.dk. De hits, der vedrører både den dansksprogede og den oversatte 
information om danske forhold, har været stærkt stigende, men det er stadig brugen 
af det globale linkregister, der udgør den største aktivitet på www.finfo.dk. Også 
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antallet af brugerhenvendelser viser, at FINFO vandt (vinder) stadigt større indpas. 
Som eksempel var der fra 4. maj til 1. juli var ca. 75 henvendelser og forespørgsler 
fra brugere.  

5.3. Dansk identitet i den globale landsby & markedsføring af FINFO  

FINFO søgte og modtog kr. 300.000 til at gennemføre en arrangementsrække under 
"Dansk Identitet i den globale landsby". Dette underprojekt havde til formål:  

! At styrke og nuancere debatten om mangfoldigheden og dynamikken i begrebet 
"dansk identitet" med eksempler på etniske minoriteters identitetsopfattelse.  

• At give rum for kulturmøder med eksempler på kunst og kultur med etnisk islæt  

• At styrke de kulturelle aspekter i FINFO 

Arrangementsrækken "Dansk identitet i den globale landsby" betød et velkomment 
tilskud til markedsføringen af FINFO, fordi FINFO’s repræsentanter ved møder og 
debatter kunne slå et slag for informationsnetværket. De indbudte oplægsholdere og 
optrædende, der repræsenterer etniske minoriteter, er blev opmærksomme på 
FINFO. Disse nøglepersoner har både "taletid" i offentligheden og gennemslagskraft 
over for målgruppen, så disse kontakter har stor værdi.  

Afrapportering for projektet "Dansk Identitet i den globale landsby" ligger i øvrigt 
uden for denne evaluerings rammer, men kan ses på 
http://www.aakb.bib.dk/hb/projekt/2001/70/ 

5.4. Elektronisk markedsføring  

Styregruppen slog tidligt fast, at FINFO skulle satse meget på elektronisk 
markedsføring. Det er sket via en systematisk tilmelding til søgemaskiner og i et vist 
omfang i omtale i elektroniske og faglige nyhedsgrupper. www.bibliotek.dk har link 
fra forsiden til FINFO, og mange biblioteker linker direkte til FINFO. Der linkes bredt 
til FINFO fra mange andre relevante websteder. En søgning via Altavista viste 26. 
juli 2001, at der linkes til FINFO fra 579 andre hjemmesider. Det er næsten en 
fordobling i forhold til maj 2001, hvor 356 sider linkede til FINFO. FINFO valgte også 
i et tilfælde at betale for en bannerreklame på www.djembe.dk - websted / tidsskrift 
for verdenskultur, verdenskunst og verdensmusik. Foreningen Nydansker optog 
gratis en bannerreklame på www.foreningen-nydansker.dk. Resultatet af dette er 
dog ikke direkte målbart. Endelig indebærer den systematiske tildeling af danske og 
engelske metadata, at FINFO "bliver mere synlig" for søgemaskiner. Men FINFO har 
nået en fin eksponering, og det viser, at www.finfo.dk har slået igennem som 
informationsportalen for etniske minoriteter.  

Rapporten "Frirum til integration" (maj 2001) dokumenterede, at de etniske 
minoriteter benytter bibliotekernes adgang til internet mere end andre brugere. 
Derfor kan man også formode, at FINFO har haft en lettere adgang til i hvert fald en 
del af sin målgruppen end en del andre internetbaserede biblioteksservices.  

Der er udarbejdet en elektronisk vejledning i, hvordan biblioteker og andre lokalt kan 
oplære målgruppen i brugen af FINFO, og der er udarbejdet en række tekster og 
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materialer til brug for bibliotekernes lokale markedsføring over for brugerne. De 
enkelte biblioteker skal nemlig til stadighed markedsføre FINFO over for 
slutbrugerne, hvis portalen skal nå endnu bredere ud. Bibliotekerne har allerede gjort 
en stor indsats, men her ligger fortsat en vigtig opgave.  

Ideen om at søge at sponsorere en del af markedsføringsmaterialet med påtrykte 
annoncer blev ikke gennemført på grund af tidspres. Sidstnævnte vil dog være 
oplagt at forsøge, når der udarbejdes nyt PR-materiale om FINFO. Ideen om at 
markedsføre FINFO ved hjælp af accesssories med logo (skjorter, musemåtter, 
papirlinie, kuglepenne, paraplyer) blev opgivet. Der blev heller ikke udarbejdet et 
elektronisk postkort, som brugerne kunne sende fra FINFO til venner og bekendte 
med reklame for url'en. Der var ikke midler i budgettet.  

FINFO’s Idégruppe foreslog på mødet i juni 2001 flere PR-aktiviteter: udvikling af 
skærmshows med FINFO's website til markedsføring for eksempel i kommunale 
kontorer med borgerkontakt, produktion af video til lokal markedsføring af FINFO 
samt inddragelse af integrationsråd i formidling af FINFO til nye brugere. Disse 
aktiviteter vil dog ikke blive gennemført inden udviklingsprojektet slutter i september, 
men indgår i listen af udviklingsmuligheder for FINFO under Statsbibliotekets ansvar.  

5.5. Formidling af projekterfaringer  

FINFO kontaktede juli 2001 21 biblioteker i kommuner med mere end 1000 
udlændinge* med informationsmateriale til brugerne og oplysning om, hvordan 
bibliotekerne kan blive tilsluttet FINFO. Samtidig blev bibliotekerne orienteret om 
muligheden for at søge tilskud fra Biblioteksstyrelsen til FINFO-arbejdet .  

FINFO er løbende præsenteret i række relevante faglige fora. Det er sket ved et 
antal konferencer, kurser og møder. Der har også været flere nordiske og 
internationale kontakter, blandt andet er FINFO blevet præsenteret på IFLA-
konferencer i såvel 2000 som 2001, og ved forevisning for biblioteksfolk på 
studiebesøg fra nordiske lande. Repræsentanter fra styregruppen har været 
involveret i dette arbejde.  

Umiddelbart efter udløbet af projektperioden og inden fristen for ansøgning om 
FINFO-tilskud fra BS’ Udviklingspulje afholdt Statsbiblioteket 2 orienteringsmøder, 
hvortil man inviterede alle de biblioteker, som endnu ikke var tilsluttet FINFO. 
Møderne afholdtes på Statsbiblioteket og Gladsaxe Hovedbibliotek. 24 personer 
deltog. FINFO blev også løbende markedsført af projektmedarbejdere ved de 
tilsluttede biblioteker, samarbejdspartnere, netværk og leverandøren 21st.dk. 
Værdien heraf er ikke umiddelbart målbar, men har naturligvis haft effekt for FINFO's 
udbredelse.  

* Der blev taget udgangspunkt i Indenrigsministeriets statistik over antallet af udlændinge i de enkelte 
kommuner.  

 

6. Kontakt med målgruppen via www.finfo.dk  
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Som tidligere nævnt modtog FINFO et stigende direkte antal henvendelser fra 
brugerne.  

Brugernes ideer og synspunkter er værdifulde for FINFO's udvikling, og kontakten til 
brugerne var et væsentlig element i projektarbejdet. Først fra februar 2000 begyndte 
FINFO på opfordring af styregruppen at føre statistik over antallet af henvendelser. 
De fleste gælder konkrete forslag til FINFO's globale linkregister, men en del brugere 
udtrykker også deres generelle meninger og synspunkter om FINFO. Der er 
henvendelser om sprogvalg, forslag til nye emner og lande, tekniske spørgsmål 
både fra brugere og biblioteksansatte, egentlige rådgivningsspørgsmål, som 
webredaktøren sender videre og en lang række opgavespørgsmål 
(referencespørgsmål). Mange efterlyser også en chat, hvilket FINFO dog har 
besluttet ikke at etablere, da man ikke ønsker at påtage sig det juridiske ansvar for at 
hoste en åben chat om integration.  

Forespørgslerne gælder alt fra konkrete oplysninger om tid og sted for 
arrangementer til spørgsmål om, hvorvidt en spørger vil være blandt dem, der får 
dansk indfødsret i maj 2001.  

En søger et websted med ledige stillinger i Tyrkiet, og en vil gerne have (en uofficiel! 
- da spørgeren har fået at vide, at den først udkommer "om to måneder") 
oversættelse af integrationsloven på engelsk.  

I forbindelse med FINFO 2000 (det oprindelige Århus-projekt) var der mange 
diskussioner med brugerne om konsekvenserne af blandt andet ytringsfrihed. Det 
har også i et vist omfang gjort sig gældende for FINFO, og her har et været vigtigt at 
holde fast i det integrations-politiske aspekt - nemlig demonstration af demokratiske 
spilleregler.  

F.eks. er det FINFO's politik, at FN-anerkendte flag bruges som billeder i det globale 
linkregister. I en periode blev det somaliske flag taget af FINFO’s websted på grund 
af de politiske opløsningstendenser i landet. Der var mange brugere, som klagede 
over denne beslutning, og kompromiset blev, at Somalia nu optræder både som land 
og sprog på globale links.  

En bruger ønskede heller ikke få sin personlige hjemmeside placeret under det 
singalesiske flag: "Vi tamiler har et eget flag, som Palæstina har, som Eritrea har...."  

Set i lyset af de mange forskelligartede henvendelser har det været vigtigt at 
fastholde, at www.finfo.dk er en biblioteksportal uden kommercielle interesser.  

Med hensyn til den efterhånden store mængde af deciderede referencespørgmål 
kan man forestille sig et samarbejde med Biblioteksvagten (se i øvrigt forslag til 
udvikling af FINFO sidst i evalueringsrapporten).  
  
7. Ansøgning om støtte til finansiering af projektet fra andre 
eksterne kilder  

Som aftalt med Biblioteksstyrelsen forsøgte ÅKB at skaffe anden ekstern 
finansiering. I 1999 blev der søgt midler fra EU-kommissionen, GDV, til et pilotprojekt 
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for FINFO med projekttitlen "Refugine - Refugee Information Network in Europa". 
Ansøgningen blev udarbejdet i samarbejde med Malmø Stadsbibliotek. Målet var at 
udvikle FINFO til et europæisk informationsnetværk for etniske minoriteter. EU-
kommissionen gav desværre ikke støtte til projektet. Herefter blev der ikke søgt 
yderligere ekstern finansiering til FINFO. Ressourcerne blev i stedet koncentreret om 
kontraktforhandlingerne med leverandøren og udvikling af det nye websted. Den 
prioritering skete også, fordi et evt. EU-projekt skulle køre efter den toårige 
projektperiode, hvor FINFO overgår til almindelig drift, og ansvaret for 
projektledelsen dermed udskiftes.  

8. Konklusioner og resultater  

Målet var at skabe en infrastruktur, der styrker målgruppens adgang til information 
og dermed letter omsætningen af information til viden. Dette mål er nået. FINFO 
indeholder i dag information fra mere end 64 kommuner og amter, og udvikles i 
netværk mellem de tilsluttede biblioteker, brugere og samarbejdspartnere. 71 
biblioteker (heraf de 16 centralbiblioteker) er formelt tilsluttet FINFO. 33 biblioteker 
har søgt om Biblioteksstyrelsen om støtte til FINFOtilslutning fra 2002. Der er ingen 
tvivl om, at der er et stort og udækket behov for information til FINFO's målgruppe; 
ikke mindst oversat information fra de store udbydere på området (stat, kommuner, 
amt og større NGO-organisationer). Kommunernes overtagelse af 
integrationsansvaret fra 1999 har accentueret det behov. FINFO er med til at dække 
behovet. FINFO registrerede forår/sommer 2001 ca. 80.000 hits pr. måned på 
webstedet.  

I forhold til projektansøgninger og bevillinger fra Biblioteksstyrelsen, var der mål, der 
ikke blev nået i projektperioden, men som efterfølgende er afsluttet:  

! oversættelser og visning af sprogene urdu, sorani og tamil: beslutning om, at de 
tre sprog skal indgå med den beskrevne tekniske visningsløsning er truffet i 
Statsbiblioteket og arbejdet med realiseringen pågår, jvf. afsnit 3.8. 

! ajourført elektronisk værktøjskasse med elektronisk forum: er i drift. 

! test af Z39.50: fungerer. Se afsnit 3.10  

! koncept for brugeroplæring: er nu til rådighed. 
   

8.1. Perspektiver og ideer til udvikling af FINFO  

Organisering  

! deltagelse i biblioteksportal 

! indsats for at få biblioteker i kommuner med relativt mange etniske minoriteter 
med i netværket 

! en udviklingsmulighed er en målrettet indsats for at få biblioteker og tosprogede 
biblioteksmedarbejdere til at påtage sig ansvar for redigering af enkelte 
landesider. 
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• samarbejde med de nordiske lande 

• samarbejde med andre europæiske lande, specielt med globale links 

• styrkelse af bibliotekernes indvandrerarbejde og udnyttelse af netværket til 
samarbejde om fælles arrangementsprogrammer som projekt "Dansk identitet i 
den globale landsby" 

• kontakt til ressourcepersoner, som kan give FINFO input fra forskellige vinkler 
(fagligt, organisatorisk) 

• dialog med landsdækkende interessenter, bl.a. Statens Information om formidling 
af internet information i oversættelser. 

 
flere sprog  

• udbygning med nye sprog og nye grupper (f.eks. spansk, russisk, thai, kinesisk, 
polsk, pashto) 

• teknisk udvikling - specielt om visning af fremmede alfabeter 

 
flere emner  

! forenkling af emnestruktur (specielt emner under arbejde og social service) 

• udbygning af links til f.eks. Boghandlerservice og styrkelse af kulturprofilen 

• EU-information på NGO-niveau 

• fokus på formidling af etnisk musik i elektroniske filer, f.eks. MP3 

• mere synlig information om rådgivning og økonomi (det sidste evt. som nyt emne) 

 
markedsføring og brugere  
   

! udvikling af internetportal for børn og unge med etnisk baggrund 

! produktion af nyt markedsføringsmateriale med alle sprog, evt. med 
sponsorfinansiering, flere medier, fx. elektroniske postkort 

! et cd-visitkort med smagsprøver på FINFO’s websted, målrettet kvinder (en ide 
fra sundhedsplejerskernes konsulent i Århus) 

! udvikling af skærmshows med FINFO's website til markedsføring, produktion af 
video til lokal markedsføring af FINFO 

• inddragelse af integrationsråd i formidling af FINFO til nye brugere 
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FINFO : informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark  30. januar 2002 
Bilag 1: Faktablad    

 
 
Faktablad om FINFO: informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark 
 
Rammer 
 
Projektets succes er afhængig af samarbejdspartnernes aktiviteter; centralbibliotekernes og 
folkebibliotekernes tilslutning, men evalueringen skal ikke direkte omfatte aktiviteter, som ligger 
uden for Statsbibliotekets/Indvandrerbibliotekets og  Århus Kommunes Bibliotekers 
ansvarsområde.  
 
Synspunkter fra centralbiblioteker og tilsluttede biblioteker indsamlet til midtvejsevaluering på 
kontaktmøde og styregruppemøde 10. oktober 2000. Synspunkter og konklusioner drøftet på 
kontaktmøde for tilsluttede biblioteker 3. september 2001 og styregruppemøde 12. september 
2001. 
 
Foreløbig resultater  
 
Projektplan gennemført i forhold til aftale. Dog resterer visning af 3 sprog på grund af tekniske 
problemer. Statsbiblioteket har givet tilsagn om implementere visning af urdu, tamil og sorani så 
snart det er muligt. ( se detaljeret redegørelse i evalueringsrapporten) 
 
Hjemmesidens indhold – status pr. 30.9.2001:  
 
Landsdækkende information: 
Dansk samfundsinformation: ca. 3850 poster på 11 sprog 
 
Indhold udarbejdet på dansk og oversat til  yderligere 12 sprog (urdu og sorani var færdigoversat, 
da det blev besluttet at stille dem i bero. Tamil-oversættelsen blev stoppet tidligt i forløbet). Nye 
links oversættes ved periodiske opdateringer. 
(den nuværende formulering med delvist, mangler og samt nyere links er misvisende. En 
hjemmeside er et dynamisk medie, hvor indholdet er under konstant ændring (forældelse). 
Oversættelserne vil aldrig med de ressourcer vi har til rådighed, blive effektueret straks. Ergo vil 
der altid være nyere link, der ikke er oversat og derfor er bemærkningen i og for sig overflødig). 
 
Oversættelser til tamil, sorani og urdu afventer teknisk udvikling. Når disse sprog kan vises på 
FINFO, vil den aktuelle information blive nyoversat i overensstemmelse med den valgte tekniske 
løsning..  
 
Lokal information: 
• 

• 

Der er oprettet tilslutning til 71 biblioteker/kommuner, inkl. 16 centralbiblioteker. D.v.s. der 
arbejdes med 71 kommunale og 16 amtskommunale niveauer 
 
Global information: 

2250 links fordelt på 44 lande og 7 sider med tværgående information fra regioner eller sprog 
ajourført med minimum 3 gange. Sider om de lande og regioner, hvor FINFO’s 13 sprog tales,  er 
ajourført minimum 3 gange med faglig vurdering ( Det drejer sig om: Afrika, Asien, arabiske sider, 
kurdere, somaliske sider, Afghanistan, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Egypten, Irak, Iran, 
Jordan, Jugoslavien, Kroatien, Libanon, Marokko, Pakistan, Palæstina, Somalia, Sri Lanka, Tyrkiet 
og Vietnam. 

 
Værktøjskasse vedr. håndtering af skrifttyper og alfabeter 
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• 

• 

• 

• 

funktionerne er fuldt belyst/beskrevet dels i værktøjskassen, dels i de sproglink, der er anbragt 
 på de relevante landesider under Skrifttyper & sprog 
 
Ekstranet for tilsluttede biblioteker:.  

Værktøjskasse for tilsluttede biblioteker udvikles løbende og er tilgængelig på 
finfo.aakb.bib.dk/fif 

Overflytning til Statsbibliotekets server forsinket ca. 3 måneder og er endnu ikke afsluttet. 
Ajourføring af værktøjskasse resterer. Bl.a. mangler “brugerhåndbogen” til FINFO.  

Elektronisk forum har været tilgængelig siden september 1999 for tilsluttede biblioteker på 
http://www.finfo.dk/fif/forum/home.htm. og finfo.aakb.bib.dk/fif/forum. Mere end 66 er tilmeldt finfo’s 
forum.  
 
 
Hjemmesiden –  udvikling og administration 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ny emnestruktur udviklet i samarbejde med ekstern konsulent fra Danmarks Biblioteksskole og 
21st.dk.  

 
Efter indhentning af 2 tilbud er der er indgået kontrakt med ÅKB’s Udviklingsafdeling om 

webhotel  
 
Statsbiblioteket overtager webhotelansvaret uden skriftlig aftale pr. 27. April 2001. Dog resterer 

FINFO’s ekstranet + nyhedsbreve på ÅKB’s server i overflytning.  
 
Efter udarbejdelse af kravspecifikation og indhentning af 3 tilbud er der indgået kontrakt med 

21st.dk om udvikling og levering af design og databaseløsning  
 

Udvikling forsinket ca. 4 måneder i forhold til kontraktens tidsplan. Driftsprøve endnu ikke 
bestået 26. Juli 2001 

 
Visning af sprogene urdu, soranikurdisk og tamil i unikodeformat er endnu ikke effektueret 
 

 
Synlighed:  
 

Hjemmeside-statistik:  
2000: 152836 besøg og 725460 hits i 2000. Hertil kommer besøg og hits på de tilsluttede 
bibliotekers hjemmesider.  
2001: ( udfyldes af Hans) 
 

40.000 foldere i 13-sprogsudgave distribueret til centralbibliotekerne i 1999 inden det 
landsdækkende projekt startede. Undersøgelse i december 1999 viste, at der ikke var interesse for 
at købe flere foldere. Plakattilbud fra ÅKB’s udviklingsafdeling; ca. 100 printede plakater solgt.  

 
2001: 3.000 plakater, 10.000 visitkort og 40.000 foldere i 10-sprogsudgave fordelt i maj til 
tilsluttede biblioteker, landsdækkende organisationer og samarbejdspartnere. I juli/august 
blev restoplaget fordelt til biblioteker i kommuner, som endnu ikke er tilsluttet FINFO – med 
invitation til samarbejde og tilslutning, samt vejledning fra Biblioteksstyrelsen om 
ansøgningsmuligheder for tilskud. 

 
Kvalificering og formidling af projekterfaringer: 

http://www.finfo.dk/fif/forum/home.htm/
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

5 kontaktmøder med centralbiblioteker/tilsluttede biblioteker:  
1999: 16. september og 29. november  
2000: 10. oktober.  
2001: 14. marts og 3. september 
 

FINFO-medarbejdere fra Storkøbenhavn holdt den 4. april 2000 møde med FINFOs 
webredaktør Peter Jessen for at drøfte afgrænsningsproblemer ved registrering af foreninger.  

 
testpilotmøder:  

1999: 2 møder ( 8. august og 22. september) med udvalgte biblioteker, som deltager som 
testpiloter og sparringspartnere i udviklingen af det nye website. 
2001: brugertestmøder på Århus Kommunes Sprogcenter 10. Og 11. januar 
 

kurser i FINFO’s opdateringsmodul: 
7 kursus/værkstedsdage: 
for tilsluttede biblioteker: 9. og 13. november 2000, 16-17. januar, 14. marts og 3. 
september 2001. 
For konsulenter og tolke ved Indvandrerbiblioteket: 7. september 2001.  
Hertil kommer løbende kontakt pr. mail og telefon. 

 
FINFO oversættelsesservice 
FINFO har i projektperioden leveret 34 eksterne oversættelser, omfattende samtlige FINFO-sprog 
(-engelsk). 
 
 
Præsentation  på: 

messe på Stafet 2000 : konference 28. februar 2000,  arrangeret af Nævnet for Etnisk 
Ligestilling 

 
præsentation kurset “Etnisk Musik” på Danmarks Biblioteksskole d. 24. maj 2000.  

 
kursus ”Introduktion til flygtninge- og indvandrerbetjening” på Danmarks Biblioteksskole d. 13. 

april 2000 
 

studie/arbejdsmøde: ”Biblioteken, Internet och de nya svenskarna” for 40 bibliotekarer i Västra 
Götalands Län 28. april 2000 

 
Benedikte Kragh-Schwarz, leder af Indvandrerbiblioteket, omtalte FINFO i et oplæg om 

bibliotekstilbud for arabisksprogede brugere på IFLA-konferencen i Jerusalem i august.  
 

Rådet for etniske Minoriteter inviterede FINFO til møde med gensidig orientering 18. januar 
2001 

 
FINFO præsenteres på Nordisk Børnebogsmesse i Øksnehallen i København 2. februar 2001 

 
messe på Stafet 2000-konference i Århus 26. marts 2001 arrangeret af Nævnet for Etnisk 

Ligestilling. 1000 deltagere 
 

Deicmanske Bibliotek i Oslo besøger FINFO 28. Og 29 august 2001 for at udveksle  erfaringer 
og ideer i forbindelse med udviklingen af Oslo's nye portal for flersprogede minoriteter;  
http://nyhuus.deich.folkebibl.no/deichman/bazar/bazar.htm 

http://nyhuus.deich.folkebibl.no/deichman/bazar/bazar.ht/
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

FINFO præsenteres for bibliotekarer og politikere fra Västra Götaland 30 august 2001 i Århus. 
 

Centralbiblioteket i Roskilde Amt har inviteret amtets biblioteker til møde, hvor FINFO 
præsenteres 31. August 2001 

 
Undervisningsministeriet holder konference om nyankomne familier for kommunerne 17. 

September i København og 10. Oktober 2001 i Odense. Webredaktør Peter Jessen præsenterer 
FINFO som værktøj ved i alt 4 seminarer på de 2 konferencer.  

FINFO vil blive præsenteret sammen med Statsbibliotekets to nye Internetprojekter - 
Indvandrerkvindeportalen og Avis-og tidsskriftportalen - på et IFLA satelitmøde i Buffalo, New 
York, d. 14. - 16. august for deltagere fra især USA og Canada, men også fra Australien, de 
nordiske lande og andre europæiske lande samt Nigeria. Mødets tema er Technology, 
Globalization and Multicultural Services. Den danske præsentation er en del af en fælles nordisk 
session, hvor en række andre nordiske Internetprojekter også præsenteres 

 
Artikler i fagpressen og pressen 
 
Der er udsendt 16 elektroniske nyhedsbreve. 113 abonnenter juli 2001 
 
et nyhedsbrev i papirform til centralbibliotekerne og tilsluttede biblioteker  

(elektroniske udgave; http://www.finfo.dk/fif/CB_nyhedsbrev.htm ) 
 

• FINFO’s Idegruppe etableret maj 2000 (http://www.finfo.dk/Idegruppe.htm). 3 møder: 
4. maj og 9. november 2000 samt 20. Juni og 10. september 2001.  

 
• 

• 

• 

920 henvendelser fra brugere (pr. mail eller telefon) i perioden 10. februar 2000 til 7. juli 2001 
 
Århus Kommunes Sprogcenter / Infotekets åbne studiecenter omfatter 15 pc-ere med adgang 

til internet for sprogcenterets ca. 3200 kursister. 35 biblioteksorienteringer i efteråret 2000 , hvor 
FINFO præsenteres. Infoteket formidler desuden FINFO i den daglige IT-vejledning og hjælper 
med at sende brugernes forslag til FINFO's globale links Index.  
Andet: drøftelser med DBB om samarbejde vedr. tilgængelig for handicappede. Besøg på DBB 23. 
August. Drøftelser med Malmø Stadsbibliotek vedr. samarbejde. Besøg på Malmø Stadsbibliotek 
21. september.  

 
"Dansk identitet i den globale landsby" er overskriften for en række debat- og kulturmøder ved 

centralbibliotekerne, hvor FINFO sætter fokus på dansk identitet med kulturel mangfoldighed. De 
åbne debatmøder og kulturmøder foregår i marts og april 2001. Projektet er finansieret af 
Kulturministeriets projektet "... Herfra min verden går: dansk identitet i fortid, nutid og fremtid". 

 
 
 
 

http://www.finfo.dk/fif/CB_nyhedsbrev.htm/
http://www.finfo.dk/Idegruppe.ht/
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Sprogpolitik i Finfo 
 
 
Arbejdet med udviklingen brugergrænsefladen af Finfo har givet anledning til såvel praktiske 
som principielle overvejelser om brugen af dansk. 
 
Problemet består deri, at udviklingen af nye informationsteknologiske begreber og udtryk sker 
på engelsk, og at der først med nogen forsinkelse dannes ækvivalenter på de nationale sprog.  
 
Det er Statsbibliotekets politik så vidt muligt at benytte danske ord. Derimod bør man ikke 
selv forsøge at konstruere danske ord.  
 
Det betyder, at der benyttes danske ord såfremt de er etableret i sprogbrugen, f.eks. hvis de 
benyttes i danske versioner af almindeligt udbredte produkter eller er almindeligt anvendte. 
Vejledende i så henseende kan også være Statens Information.  
 
Konkrete eksempler på sprogbrug: 
  
preview oversættes til vis   (i mange microsoft produkter) 
sitemap oversættes til oversigt  (almindelig udbredt) 
website oversættes tit til websted  (32.000 forekomster i google,  website 30.500) 
e-mail oversættes tit til e-post  (43.000 forekomster i google,  e-mail 174.000)  

 
E-mail er stadig langt den hyppigst anvendte form. Der gør sig det særlige forhold gældende, at e-mail er indgået 
som fremmedord og benyttes nu til at angive forsendelsesformen. F.eks.  ”hun sendte mig en mail” i modsætning 
til et postforsendt brev. 
SI synes konsekvent at anvende e-post i deres publikationer og vejledninger, hvorimod e-mail forekommer i 
mere uformelle sammenhænge. 
Tele Danmarks register for e-postadresser hedder epost.dk 
 
 
Det anbefales at Finfo’s brugergrænseflade udarbejdes således at man 
 
! anvender korrekt dansk retskrivning 
! anvender sprogbrugen i Statens Information, danmark.dk, som vejledende norm 
! anvender Microsofts danske oversættelser af tekniske termer. 
 
 
 
Harald v. Hielmcrone 
9. oktober 2000 
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