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FORKORTNINGAR OCH ORDFORKLARINGAR 

ABF 

ABL 

ADB 

Artikel-Sok 

BHS 

Brevskolan 

CD-ROM 

FUB 

IT 

KUR 

LL-bocker 

LRF 

NE 

NSB 

Oval en 

SFF 

SMHI 

sv 

TBV 

OBF 

Arbetarnas BildningsF orbund 

Utbildningsbolag bestaende av ABF, Brevskolan och LO 

Automatisk Databehandling 

Databas som ger hanvisningar till inneha.Ilet i svenska tidskrifter och 
dagstidningar . 

BiblioteksHogSkolan 

Utbildningsforlag som ags av KF, LO och ABF. Ger ut studiematerial 
for vuxna inom bl.a. samhallskunskap och fackliga fnlgor. 

Compact Disc-Read Only Memory. Optiskt minne i cd-format for 
lagring av text, ljud och bild. Lases av sarskilda CD-ROM-lasare. 

Foreningen for UtvecklingsstOrda Bam och ungdomar. 

Information Teknik eller Informations Teknologi. 

Statens KUlturRM 

Latt Last-bocker 

Lantbrukarnas Riksforbund 

N ati onalEncyklopedin 

Norrkopings StadsBibliotek 

Nyproducerat utbildningsmaterial pa CD-ROM fOr cirkelledare inom 
ABF. 

Sveriges ForfattarForbund 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

Studieforbundet Vuxenskolan 

Tj anstemannens Bildnings V erksamhet 

Ostergotlands B ildningsF orbund 
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FORORD 

Under nagra veckor i januari ach februari -96 reste vi kors och tvars i landet for att intervjua 
sammanlagt 13 persaner inom studieforbunden ach biblioteken samt en forfattare sam deltagit 
i Bibliateksprajektet. Vi har genamgaende blivit trevligt bemotta och upplevt besoken ach 
arbetet som mycket givande. 

Vi vill har passa pa att tacka alla inblandade aktorer sam stallt upp med tid, engagemang och 
material. Samt kaffe och bullar. 

Vi vill acksa tacka den centrala ledningen for prajektet som hela tiden varit vanliga och 
tillmotesgaende och stallt upp med rad och hjalp nar vi behovt det. 
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1. INLEDNING 

Biblioteksprojektet ar ett trearigt samarbetsprojekt mellan Arbetarnas bildningsforbund 
(ABF), Studieforbundet Vuxenskolan (SV), Sveriges Forfattarforbund (SFF) och 
folkbiblioteken pa 14 orter i Sverige. 

Projektet har pagart sedan 1994 och kommer att avslutas 1996. Projektet ar del vis 
finansierat av Statens Kulturrad (KUR) och delvis av de deltagande organisationerna och 
biblioteken pa varje enskild projektort. 

Projektet gar i korta drag ut pa art hirta nya former for ert okat samarbete mellan de tre 
partema, studieforbund, bibliotek och forfartare. Under devisen "Tva grenar pa samma 
folkbildningstrad" har initiativtagama till projektet velat aterknyta till den historiska 
anknytning som funnits mellan studieforbund och bibliotek vad galler folkbildning och 
demokratifnigor. (Info.blad, 9410). 

I september 1995 atog vi oss art som magisterarbete gora en utvardering av 
Biblioteksprojektet. Diskussioner mellan den centrala ledningen for projektet och BHS om art 
studenter fran BHS skulle kunna gora denna utvardering som magisterarbete hade da pagart i 
c:a ert ar. 

Vi fick tillgang till material som fanns samlat i en parm pa BHS. Det var sadant som 
korrespondens, motesanteckningar, malbeskrivningar, lagesrapporter fran orterna, 
bidragsansokningar, forslag pa utvarderingsfragor samt en del bakgrundsmaterial om 
projektets tillkomsthistoria. Dock var materialet om det konkreta arbetet ute pa orterna ganska 
litet. 

A v materialet framgick att en del av diskussionen mellan BHS och projektledningen handlat 
om vad som egentligen skulle utvarderas, hur och av vilka. Bl.a. fanns det i borjan ett forslag 
om art forskarstudenter skulle gora utvarderingen. 

Ganska omgaende, i september -95, tog vi kontakt med Tommy Lindberg och Lennart 
Falegard, representanter fOr ABF resp. SV i den centrala ledningen. Vi hade ett mote pa BHS 
dar aven var handledare deltog da vi diskuterade vara f6rvantningar, forutsattningar och ideer 
infor utvarderingen. 

V ar utgfmgspunkt vid det tilWillet var art vi dels var tvungna att gora en begransning av vad 
och vilka orter vi kunde utvardera p g a den relativt korta tid vi hade till vart forfogande, dels 
art vi som forsta steg ville skaffa oss en overblick over alia projektorter och vad de hirtills 
gjort inom projektet genom art skicka en enkat till samtliga deltagande akt6rer. Utifran denna 
enkat ville vi sedan gora ert urval av ett mindre antal orter for en kvalitativ undersokning av 
dessa. 

Vi upplevde vid detta mote art bade Tommy Lindberg och Lennart Falegard hade en 
forutsattningslos och oppen attityd till vart arbete och art vi fick fria hander att utforma 
utvarderingen efter vara egna ideer. Forutom ett utarbetat forslag med utvarderingsfragor sa 
har den centrala ledningen inte haft nagra direkta onskemai eller asikter om arbetet. 

Tidigt i uppsatsarbetet insag vi det svara, om inte omojliga, i att gora en utvardering av 
Biblioteksprojektet i den meningen att vi skulle bedoma kvaliten av resultatet i nagon form. 
lsHillet valde vi att utifran migra pa f6rhand utvalda ternan gora en sa noggrann beskrivning 
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som mojligt av projektet pa de fyra utvalda ortema. Detta val motiveras narmare i Teori och 
metod avsnittet. 

Iden med att titta pa de inblandade organisationemas olika syfte och mal for att darigenom 
fa en bild av projektet har vi hamtat fran Lena Gerholm och hennes avhandling "Kulturprojekt 
och projektkultur" dar hon studerar ett kulturprojekt finansierat av Kulturradet kallat "Kultur i 
boendemiljo". Detta projekt har likheter med Biblioteksprojektet vad giiller bl a uppbyggnad 
och genomforande. Aven detta beskrivs niirrnare i Teori och metodavsnittet. 

1.1 SYFTE OCH FRAGESTALLNING 

Var avsikt med den har magisteruppsatsen ar art gora en utviirdering av Biblioteksprojektet; 
ett samarbetsprojekt mellan ABF, Studieforbundet Vuxenskolan, Sveriges Forfattarforbund 
och folkbibliotek pa fjorton olika orter i Sverige under perioden 1994 -1996, genom att 
siirskilt studera fyra av dessa orter. 

Syftet kan sagas vara tva: dels att gora en sa noggrann beskrivning som mojligt av 
genomforandet av Biblioteksprojektet pa de fyra utvalda ortema utifran det insamlade 
intervjumaterialet, dels att titta pa de olika aktOrernas syften och mal med projektet pa bade 
lokal och central niva, sasom det fran1gar av intervjuer, malbeskrivningar och annat internt 
proj ektmaterial. 

Den beskrivande delen av uppsatsen har vi grundat pa foljande fragestallningar: 

* Vilka aktiviteter har de olika orterna genomfort inom projektets ram? 
* Vilka forutsattningar har funnits pa de olika orterna for att genomfora projektet? 
* Hur har de olika aktOrerna pa orten; bibliotek, studieforbund, forfattare, samarbetat med 

varandra? 
* Hur ser de olika aktOrerna; bibliotek, studieforbund, forfattare, pa framtiden och projektets 

fortsattning? 

Diskussionsdelen av uppsatsen har vi grundat pa fOljande fragestiillning: 

Pa vilket siitt har de olika aktOremas, ABF, SV och Forfattarforbundets, olika syften och mal 
med Biblioteksprojektet pa lokal och central niva paverkat projektets innehall och 
genomfOrande? 
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2. BIBLIOTEKSPROJEKTET 

2.1 PROJEKTETS ORGANISATION 

HuvudaktOrerl och de som startade Biblioteksprojektet ar Sveriges Forfattarforbund (SFF), 
Arbetamas Bildningsforbund (ABF) och Studieforbundet Vuxenskolan (SV) 

Biblioteksprojektet ar ett trefuigt samarbetsprojekt mellan ovanstaende aktorer och 
folkbibliotek runt om i landet. 

ABF, SFF och folkbiblioteken samarbetar i Trelleborg, Lycksele, Trollhattan, Norrkoping 
och Sundsvall. SV och SFF samarbetar med folkbiblioteken i Lerum, Tanum, Skara, 
Vastervik och Ljungby. Gemensamt samarbetar ABF, SV och SFF med folkbiblioteken i 
Stockholm, Goteborg, Arvika och Gotland. (lnfo.blad, 9410) 

Sammanlagt deltar 14 orter i projektet. Pa varje ort deltar minst en lokal representant fran ett 
eller tva studieforbund, folkbiblioteket samt Forfattarforbundet.Varje projektort har sjalv valt 
ut personer till den lokala projektgruppen. 

I projektets centrala ledning ingar bl a Bosse Bergnehr, ordforande i ABF, Kent Johansson, 
ordforande i SV, Peter Currnan, tidigare ordforande i SFF samt Max Lundgren, nuvarande 
ordfOrande i SFF. Verkstallande, s k projektledare i den centrala ledningen ar Tommy 
Lindberg fnm ABF och Lennart Falegard fran SV som bada arbetar pa forbundsniva i sina 
organisationer, samt Max Lundgren. ABF och SV har ocksa inom den egna organisationen en 
biblioteksgrupp som deltar vid moten och kommer med forslag till den centrala ledningen. 

De enskilda projektorterna har haft stor frihet att utforma det egna projektet efter egna ideer, 
forutsattningar, behov och resurser. Tanken har varit att projektet i fdrsta hand ska vara lokalt 
forankrat. (Tommy Lindberg, 960503) Detta har medfort att projektets konkreta utformande 
har varierat mellan orterna. Den centrala ledningen har dock i mftlformuleringar och vid en 
inledande gemensam konferens for alla 14 orter givit vissa riktlinjer och forslag pa aktiviteter 
att samarbeta kring. 

2.2 PROJEKTETS BAKGRUND 

Biblioteksprojektet kan sagas ha vuxit fram dels ur Nationalkampanjen "Radda biblioteken" 
startad av Forfattarforbundet i borjan av 90-talet, dels ur den periodvis mycket hetsiga debatt 
som fordes i bl a dagspress i samband med att ABF i Orebro 1992 tog over en biblioteksfilial 
pa orten Vivalla-Lundby (T.L. 960503) I flera kommuner forekom da p g a stora ekonomiska 
sparkrav diskussoner om alternativa driftsformer for folkbiblioteken, s k entrepenader. (PM 
angaende samverkan, 930301) Forfattarforbundet reagerade mycket starkt pa ABFs 
overtagande i Vivalla-Lundby och bojkottade detta bibliotek (Max Lundgren, 9604) Ett av 
Forfattarforbundets absoluta krav i Nationalkampanjen "Radda Biblioteken" var att alia 
folkbibliotek ska drivas i kommunal regi och vara politiskt och religiost neutrala. A v en 
artikel i Aftonbladet fran feb. -93 framgar att det pa ABFs fdrbundsmOte centralt togs ett 

1 Termen aktor har i uppsatsen fatt dub bel betydelse. Pa lokal niva betecknar termen de 
enskilda representanterna fOr varje organisation som medverkat, pa central niva menas 
organisationerna som sadana. 
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principbeslut om att stOdja kravet pa att alla folkbibliotek ska drivas i offentlig regi, men att 
varje enskild ABF-avdelning samtidigt kunde ta egna beslut i fragor av denna typ. 
Forbundsledningen forsokte pa olika satt paverka Orebroavdelningen att stalla sig bakom 
detta krav, men lyckades inte. (Bergnehr, 930203) 

Enligt Tommy Lindberg hade ABF redan tidigare inom den egna organisationen startat en 
diskussion angaende hur ett utOkat samarbete med folkbiblioteken skulle kunna se ut. (T.L. 95 
0503) Lennart Falegard fran SV uttrycker det sa att det ur det "stora gralet" mellan ABF, 
Statens Kulturrad (KUR) och Forfattarforbundet angaende entrepenadfragan vaxte fram en 
vilja hos de tre aktorema att i stallet tillsammans forsoka utoka ett samarbete med 
folkbiblioteken. (Lennart Falegard, 960328) 

Max Lundgren fran Forfattarforbundet sager att han for sin del haft god kontakt med ABF 
genom aren och att han gama ville fa igang ett samarbete. Pa Bokmassan -92 dA kontakten 
mellan ABF och SFF p g a entrepenaddebatten enligt Max Lundgren var "m\got frostig" 
traffade han bl a Tommy Lindberg fran ABF som da presenterade biblioteksprojektiden. 
(M.L. 9604) 

Initiativet till sjalva projektet togs sedan av ABFs, SVs och SFFs respektive 
forbundsledningar tillsammans med KUR och Goran LOfdahl pa davarande 
Kulturdepartementet. (L.F. 960328) Genom ett antal gemensamma moten mellan de aktuella 
organisationema formades innehallet till projektet och aven en ansokan om ekonomiskt 
bidrag fran KUR. (T.L. 960503) 

De bakomliggande ideema till projektet kan inte sagas vara helt nya. Sedan borjan av 1980-
talet har ett antal mindre samarbetsprojekt mellan studieforbund och folkbibliotek med 
liknande innehall som Biblioteksprojektet genomforts i bl a Falkoping, Halmstad, Ronneby, 
Sodertalje, Orebro och Stockholm. NAgra av dem har varit finansierade av Kulturradet. 
(Ljunggren, 1983, s. 109 ff, Folkbildning eller service, 1988, Rydh, 1986) Ett par av projekten 
har ocksa resulterat is k samarbetsbocker, handledningar med tips och radom hur samverkan 
mellan folkbibliotek och studieforbund kan gA till konkret. (se ex Samarbetsbok, 1988) 

Inom 1980 ars Folkbiblioteksutredning (Fb 80) arbetade ocksa en separat grupp med att 
utreda samarbete mellan folkbibliotek och folkbildning. I den rapport som gruppen skrev 
"Folkbibliotek och Folkbildning i samverkan" aterfinns manga av de tankegangar som 
Biblioteksprojektet baseras pa. Bl a konstaterar arbetsgruppen att folkbibliotek och 
studieforbund kan samarbeta kring bade allmankulturell verksamhet och s k lasframjande 
insatser. A ven samarbete kring sjalva studiecirkelarbetet tas upp liksom behovet av att 
cirkelledare far battre kunskap om bibliotek. (Folkbibliotek och Folkbildning i samverkan, 
1982) 

2.3 PROJEKTETS FINANSIERING 

Projektledningsgruppen har sokt 250 000 kr/ar i bidrag fran KUR for hjalp till finansiering av 
projektet. Detta har ocksa beviljats alia tre aren. 

For verksamhetsaret -95 tilldelades de gemensamma avdelningama, ABF, SV och SFF, 
19 000 kr., ABF/SFF ortema 10 000 kr. samt SV/SFF ortema 10 000 kr. av de 250 000 kr. 
(Rambudget, 950214) 

Verksarnhetsaret -96 tick de gemensamma avdelningarna 10 000 kr. och de ovriga 5000 kr. 
bvriga kostnader inom projektet har varit konferenser, resor, administration och information. 
Detta sista ar har aven tillkommit kostnader for utvardering, konferens, rapport och lokal 
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dokumentation. Man planerar aven att ge ut en metodhandledning for cirkelledar- och 
funktionarsutbildning vilken ocksa ska bekostas av de 250 000 kr. (Rambudget, 951206) 

De tre projektaren har enligt bidragsframsUillningen till KUR haft foljande inriktning: 

1994: "Forankringsar" 
* Lokala grupper bildas 
* Utformande av projektverksamheten 
* Informationsinsatser inom organisationen 
* Utbildning av cirkelledare m.fl. 

1995: "Projektar" 
* Aktiviteter 
* Arrangemang med forfattares medverkan etc. 
* F orsoksverksamhet med utlamng 
* Utvardering med hjalp av Bibliotekshogskolan 

1996: "Stabiliseringsar" 
* Vardering av forsoksverksamheten 
* Fardigstallande av material fOr cirkelledarutbildning 
* Fardigstallande av material for omsesidig funktionarsutbildning 
* Projektavslutning" (Tidsplan 950214) 

2.4 OVERGRIPANDE PROJEKTIDE, MAL OCH SYFTE 

Enligt den forsta bidragsansokan till KUR, 931129, ar det overgripande syftet med 
biblioteksprojektet: 

• att i samarbete mellan studiefOrbund och bibliotek fa ett hogre utnyttjande av de samlade 
kulturella och folkbildningsmassiga resurserna genom att uppna varaktiga 
samarbetsformer. 

• att varna biblioteken, samt studieforbundens mojligheter att via cirklarnas deltagare oka 
anvandandet av bibliotekets samlade resurser. 

• att efterstrava okad delaktighet i lasande och studier av bibliotekets bocker bland 
kulturovana medlemmar och bland den allmanhet som studieforbunden soker upp med sin 
verksamhet. 

• att starka och vidareutveckla den kulturella infrastrukturen som skapats och uppnatts inom 
ett tiotal kommuner. 
(Bidragsansokan, 931129) 
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Pa sidan 2 ur samma ansokan under rubriken "Forslag till samarbetsatgarder" konkretiseras de 
overgripande malen nagot i foljande sju punkter: 

• Fora samman och utbilda biblioteksansvariga folkbildare med folkbildningsansvariga 
biblioteksanstallda. Prova att imatta olika former av biblioteksrad som referensgrupp 
for gemensamma mal och rutiner i folkbildningsfragor samt utvardera resultaten. 

• Utoka samarbetet mellan studieforbunden och biblioteken pa litteratur och kultur
omradet. Genomfora forfattarturneer och planerade insatser for att vidga deltagandet, 
bokhln.en och Uisandet med bl.a hjalp av lasframjande atgarder. 

• Stodja bibliotekens vanforeningar. Informera cirkelledare och deltagare om 
medlemsskap i vanforeningen . 

• Prova kompletterande former for utlaning av backer, t ex pa arbetsplatser, i bygde
gardar och i bostadsomraden for att na nya malgrupper i samarbete med studie
forbundens medlemsorganisationer. Lara av tidigare gjorda forsok. 

• Anvanda bibliotekens backer vid medlemsorganisationemas studiecirkelverksamhet, 
inom exempelvis sarnhallsomraden som EG-, konsrolls-, handikapp-, spnik.- och 
arbetsmiljostudier samt intemationella studier. 

• Prova former for att utnyttja bibliotekens tjanster i verksamheter bland handikappade 
och studiesamarbete med andra resurssvaga grupper. 

• Ta fram och prova en ny cirkelledarutbildning. Syftet ar att all grundHiggande 
cirkelledarutbildning i en framtid bor innehAlla bibliotekskunskaper. I cirkelledarens roll, 
som vagledare och resursperson, i en kollektiv studieprocess, behovs pedagogiska 
metodiska kunskaper for att soka studiecirkelns svar pa angelagna fragor. 

Man maste konstatera att dessa mAlformuleringar ar mycket vida och allmant hallna. Att pa 
olika satt varna och st6dja biblioteken genom att arbeta med s k lasframjande insatser sa att 
manniskor borjar anvanda bibliotekets backer mer tycks vara det centrala. Studieforbundens 
och bibliotek.ens personal ska lara kanna varandra och borja samarbeta samtidigt som nya 
malgrupper ska nas. Forslag ges om att starta biblioteksrad och stOdja bibliotekens 
viinforeningar. De malgrupper man vander sig tillar bade cirkelledare, studieforbundens 
cirkeldeltagare, allmiinheten, handikappade och andra resurssvaga m fl. Kompletterande 
utlamng pa arbetsplatser och bygdegardar ar ytterligare ett forslag. 

Sista punkten pa sid tva tar upp ett forslag om att prova en ny cirkelledarutbildning pa 
bibliotek.et for cirkelledare. 

Lena Lindgren vid hogskolan i Jonkoping som forskat kring utvardering av studieforbundens 
och folkhogskolors verksamhet havdar i rapporten "Folkbildning i forandring" att problemet 
med studieforbundens malformuleringar just ar att de ofta ar vaga och visionara, dvs de 
formulerar utopier snarare an faktiska mAl att uppna. !bland ar de t o m symboliska pa ett satt 
som gor dem svara att forsta for en utomstaende. Ofta kan mAlen for en och samma 
organisation ocksa vara manga och motstridiga, menar hon. (Lindgren, 1994, s. 66-67) 
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I ett forslag med bl.a. utvarderingsfragor fran 950508 som vi fick inf'or vart utvarderingsarbete 
formulerar den centrala ledningsgruppen syftet med Biblioteksprojektet i foljande sju punkter: 

1. att oka anvandandet av bibliotekens mediautbud i studiecirklarna. 

2. att aka det skonlitterara inslaget i all cirkelverksamhet. 

3. att fa de deltagande studieforbundens cirkelledare och funktionarer att lara sig att 
sjalva saka kunskap och att efterhand klara av att ta fram arbetsmaterial till sina 
cirklar pa biblioteken. 

4. att samarbeta med bibliotekspersonalen och lara sig hantera ny teknik. 

5. att samarbeta med forfattare och anvanda sig av deras kreativitet. 

6. att genom lasframjande atgarder (forfattarupplasningar, skrivarcirklar osv.) ta ny 
publik till biblioteken och darmed nya Hisare. 

7. att forfattare av olika slag (skonlitterara, barn- och ungdomsforfattare, oversattare, 
fackforfattare) far mota sin publik pa de utvalda biblioteken. 
(Utvarderingsfragor, 950508) 

Vid en farsta anblick tycks dessa punkter sarnmanfalla med de ursprungliga 
malformuleringarna. Dock har det, anser vi, skett en viss farskjutning fran en betoning pa 
bibliotekens vamande till studiecirklarna och cirkelledarna samt farfattaraktiviteter. De fyra 
farsta handlar om att studiecirklama ska anvanda sig mer av bibliotekets backer i cirklarna 
(1, 2) och om cirkelledarutbildningen (3, 4). De tre sistapunktema beror farslag om 
farfattamas medverkan i projektet. Forslagen om biblioteksrad och vanfareningar har 
farsvunnit liksom kompletterande utlaning pa bygdegardar och verksamhet bland 
handikappade. UnderfOrstatt ligger fortfarande tanken om att biblioteket bar och behaver 
utnyttjas mer, men det har anda skett en tyngdpunktsfarskjutning. Denna forskjutning kan 
som det bade framgar nedan och langre fram i uppsatsen, ses som en spegling av hur de 
medverkande aktorema under projektets gang har tolkat de ursprungliga mycket avergripande 
och vida malformuleringama. 

2.4.1 De centrala organisationernas syften och mal med projektet. 

Vi ska har redovisa nagra av de svar vi fick pa fnigoma till centrala ledningen rorande syfte 
och mal med biblioteksprojektet samt ett par fragor om ekonomi. De speglar att 
organisationema delvis har olika intressen och syften med projektsamarbetet. 
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ABF 

Tommy Lindbergs svar pa fragan, varfor det ar viktigt med ett sadant har projekt ar: 

"Studieforbunden har behov av attfinnaformer for att utveckla ett konkret och reellt 
samarbete med biblioteken. Svenskt kulturliv dr strukturerat utifr?m en gamma! samhdllssyn, 
dar det finns sdrskilda bidrag till det egna utvecklingsarbetet inom den egna organisationen 
eller institutionen. 

Att med hjalp av ettprojekt skapa och utveckla ett samarbete, for att sedan lara av detta, 
gynnar en samverkan pa lang sikt och varnar och fornyar saval bibliotekens som 
studieforbundens roll i kunskapssamhallet. Genom att bedriva forsok pa ett farre ant a! orter 
kan vi lara oss mer om de verkliga .fragestallningarna for att sedan sprida en mer 
erfarenhetsbaserad projektuppldggning till jler kommuner. Studieforbunden och 
Folkbiblioteken, de tva grenarna pa samma folkbildningstrad, har under en expansiv period 
vdxt langt ofta at var sitt hall, i sin speciella samhallsroll. Det fordras kunskaper om 
varandra for att uppna ett medvetet samarbete pa studie- och kulturomradet . 

.Kan man med hjalp av ett okat samarbete na jler korttidsutbildade medborgare, framja 
lasandet och/eller oka studiemotivationen bland dessa sa blir resultaten battre. (T.L. 960503) 

Pa fragan om vad som ar det centrala i projektet hanvisar Tommy Lindberg till innehallet i 
den forsta bidragsansokan, sidan 2. (se punkterna ovan) Dessa punkter utgor projektets 
centrala innehall, menar han. ABF prioriterar framforallt ett okat anvandande av bibliotekets 
becker samt provandet av en ny cirkelledarutbildning. Aven punkt 1 som handlar om att 
studieforbunds- och bibliotekspersonal bor lara mer om varandras arbeten anser han viktig. 

Projektbidraget ser Tommy Lindberg som ett generellt stimulansbidrag som inte alls var 
tankt att tacka projektets verkliga kostnader. (T.L. 960503) 

StudiefOrbundet Vuxenskolan. 

Lennart Falegard tycker det viktigaste med projektet ar att bibliotek, studieforbund och 
forfattare lar sig att samarbeta om gemensamma hmgsiktiga mal och syften i stallet for att 
bara utnyttja varandras fysiska resurser som t ex pengar, lokaler och forelasare. 

Som det centrala i projektet ser han: ''Att behalla boken (men aven andra media) som den 
centra/a delen i studiecirkelarbetet, for att darmed kunnafortsdtta att kalla oss 
bildningsforbund". (L.F. 960328) 

Liksom Tommy Lindberg menar han att projektpengarna mer ar ett stimulansbidrag an ett 
egentligt ekonomiskt tillskott. Han tror inte att projektpengarna i praktiken haft nagon stOrre 
ekonomisk betydelse pa orterna, men daremot en stor psykologisk. (L.F. 960328) 

ForfattarfOrbundet. 

Max Lundgren uppger som tidigare namnts att han garna ville fa till stand ett samarbete med 
ABF da han tidigare haft gott samarbete med dem. Han menar att projektet lockade honom 
dels for att forfattarforbundets medlemmar behovde nya kontakter med bade SV och ABF for 
att driva igenom aven andra projekt pa olika orter (upplasningar, teaterforstallningar och 
skrivarskolor) dels for att forfattarna enligt honom behover ekonomisk hjalp till att komma ut 
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och fa foreHi.sningar pa biblioteken da detta ar nagot som biblioteken sjalva inte har rad med i 
lika star utstrackning som tidigare. Forfattarna skulle vara "gradden pa moset" i projektet 
genom att genomfora forfattarupplasningar etc. Enligt honom var det inte meningen att 
forfattarna skulle engagera sig i ex cirkelledarutbildningen. 

Det centrala i projektet for Max Lundgren ar saledes att: 
* forfattare far framtrada pa biblioteken. 
* fdrfattarna knyter nya kontakter med studieforbund och bibliotek. 
* projektet blir starten for ett vidare samarbete i framtiden. 

Han sager vi dare att projektet givit konkret resultat aven pa central niva genom att det nu ofta 
forekommer diskussioner organisationema emellan om t ex remisssvar pa kulturutredningen 
och andra politiska fragor. 

Projektpengarna ska enligt honom ga till cirkelledarutbildningen och forfattarnas 
framtradarararvoden. 

Viktigt i sammanhanget ar ocksa att projektet av centrala ledningen presenterats som ett 
utvecklingsprojekt. Med detta menas att ex kulturpolitiska ideer provas i praktiken for att fa 
fram nya ideer eller erfarenheter for framtida planerande och handlande. (Gerholm, 1985, s 
34) For det har projektet innebar det att ABF, SV och SFF vill fa fram ideer och kunskaper 
om hur organisationerna kan samarbeta battre i framtiden. Tommy Lindberg sager att 
" ... genom att bedrivaforsokpa ettftirre antal orter kan vi lara oss mer om de verkliga 

.fragesttillningarna for att sedan sprida en mer erfarenhetsbaserad projektupplaggning till 
jlera kommuner". (T.L. 960503) . 

I Tidsplan for 1996 framgar att nytt material for bl a studieforbundens interna 
cirkelledarutbildning och funktionarsutbildning ska framstallas inom projektets ram med 
erfarenheter fran projektet. I sjalva bidragsansokan till KUR (ocksa for 1996) betonar centrala 
ledningen dessutom att det sista aret inom projektet avser: 
" ... att koncentrera arbetet kringforankring och vidarutveckling av de ideer och 
samarbetsprojekt som varit mest framgangsrika och som for framtiden kan komma att ge 
basta resultat for folkbildningen. SV och ABF kommer centralt att forandra innehallet i 
utbildningsmaterialet for cirkelledare med ledning av de erfarenheter projektet ger. Det 
arbetet kommmer att paborjas under hasten 1996". (Bidragsansokan, 951212) 

A v alit detta framgar att centrala ledningen redan fran borjan s as haft siktet installt pa 
framtiden. For dem ar projektets kunskapssamlande funktion som helhet det viktigaste. Malet 
ar att fa fram ideer och synpunkter for framtida arbete snarare an att varje ort inom just det har 
projektet nodvandigtvis ska lyckas. Det framgar ocksa, av ex intervjuer och 
bidragsansokningar att ABF och SV kanner eget behov av att forandra sin intema 
cirkelledarutbildning och amnar gora det utifran projektets erfarenheter. Detta ar ytterligare ett 
motiv som bade firms inom och gar utanfor sjalva projektet. 
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3. TEORI OCH METOD 

3.1 UTVARDERING 

Den litteratur vi hanvisar till i detta avsnitt ar framfor alit Lena Gerholms "Kulturprojekt och 
projektkultur", "Om utvardering for Landstingets kulturmatarprojekt, delrapport 2" av Hakan 
Jansson samt "Qualitative evaluation and research methods" av Michael Quinn Patton. 

Pa grund av den begransade tid vi haft till forfogande och Biblioteksprojektets omfattning har 
vi varit tvungna att gora begransningar for utvlirderingen. Vi valde att skicka en enkat till 
samtliga akt6rer pa alia medverkande orter samt att sedan gora ett urval av ett begransat antal 
orter for en djupstudie. Ytterligare en begransning ar att vi inte har nagra av projektets 
malgrupper med i utvarderingen. Detta av tva skill, dels for att antalet intervjuer da skulle bli 
alltfor stort, dels for att malgrupperna ar flera och dessutom daligt avgransade, ex cirkelledare 
och besokare pa kulturella arrangemang. 

Det finns manga modeller for utvardering. Jansson namner i "Om utvardering" ex malbaserad 
utvardering, systemmodeller, mallos utvardering, brukarorienterad utvardering, beslutsfixerad 
utvardering och intresseutvlirdering. (Jansson, se Vedung, 1991, kap 3) 

En malbaserad utvardering som mojligen hade kunnat vara aktuell i vart fall tror vi hade 
blivit nast intill omojlig, framst p g a hur Biblioteksprojektets mal ar formulerade. Gerholm 
hiivdar t ex i sin avhandling att en malbaserad utvlirdering kraver att: 

* projektets verksarnhet ar noggrant beskriven och avgransad gentemot ovrig verksamhet i 
organisationen. 

* att projektets mal ocksa ar entydigt formulerade. 

I Biblioteksprojektet ar det i vissa fall svart att skilja pa projektaktiviteter och ordinarie 
verksamhet. Miingden av aktiviteter ar ocksa for stor for att de ska kunna granskas var och en 
for sig inom rimlig tid. Biblioteksprojektets mal och syften ar ocksa avsiktligt mycket vida for 
att de medverkande ortema ska kunna forma verksarnheten efter egna behov. Detta betyder 
ocksa att det kan finnas olika tolkningar av malen. (Gerholm, 1985, s. 19) 

For att over huvud taget kunnajamfora aktiviteter/resultat med sa overgripande mal som 
Biblioteksprojektets maste dessa brytas ner i mer konkreta delma.J.. I "Om utvardering" firms 
en modell fOr denna operationaliseringsprocess dar ett mal av mer overgripande karaktar bryts 
ner i vad som kallas dimensioner, indikatorer (eller kriterier) och data. (Jansson, 1993, s 30 ff) 
Med detta menas att systematiskt specificera det ofta mycket vida overgripande miUet i mer 
konkreta delmal som gar att saga nagot om och jamfora mot. 

I var utvardering har vi valt att avsta fran att jamfora med nagra mal eller forsoka bedoma 
Biblioteksprojektets resultat eller effekter. I stallet har vi tagit fasta pa kvalitativ utvardering 
som beskrivning och avbildning av en del av verkligheten. Jansson skriver att: 
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"Kvalitativ utvarderingfaststaller inte kriterier for kvalitet. Den kvalitativa utvarderingen ar 
en beskrivning av hur en begransad del av verkligheten ser ut. Beskrivningen kan sedan 
relateras till hur man hade velat ha det. Ju battre beskrivningen ar desto battre underlag 
finns for eft samtal kring kulturverksamhetens innehallsliga kvaliteter". (Jansson, 1993, s. 15) 

Ambitionen kan sagas vara att finna former for samtal om kvalitet. Detta samtal kan delas in i 
tre olika typer: 

* Det empiriska samtalet- tar utgangspunkt i den beskrivning av verkligheten som gjorts i och 
med utvarderingen - det har gors, det har finns. 

* Det normativa samtalet - formulerar hur det borde se ut - det har borde goras, det har borde 
finnas . Verksamhetens malformuleringar arden naturliga utgangspunkten for det normativa. 

* Det kreativa konstruktiva samtalet - handlar om pa vilket satt tomrummet kan fyllas med 
innehall for att hojaden kvalitet som bedoms. (Jansson, 1993, s. 15) 

I var uppsats kan den beskrivande delen av de fyra ortema sagas motsvara det empiriska 
samtalet .. Det normativa samtalet, att formulera hur det borde se ut och det kreativa samtalet 
har vis as overlarnnat till de medverkande i projektet. I motet mellan dessa tva 
utgangspunkter, dels beskrivningen av det existerande och dels i hur det borde vara ar var 
forhoppning att det uppstar vi dare diskussioner bland de medverkande. 

I stallet for att ha ett overgripande mal i centrum for var utvardering har vart eget syfte "att 
gora en sa noggrann beskrivning som mojligt av genomforandet av Biblioteksprojektet pa de 
fyra utvalda orterna" styrt valet av dimensioner till Aktiviteter, Forutsattningar, Samarbete 
och Framtiden. Kriteriema motsvaras har narmast av underrubrikerna till dessa t ex Pengar 
och ovriga resurser, Tidigare samarbete och Forhrulandet mellan aktOrerna. 

Dessa dimensioner och kriterier var inte klart fastslagna fran borjan utan har, enligt 
kvalitativ metod, vaxt fram under arbetets gang. Vi har vid utformandet av enkat och 
intervjufragor utgatt fran det som Jansson i "Om utvardering" kallar bakgrunds- eller 
helhetsperspektivet. Med det menas att man for att forsta en organisations eller ett projekts 
verksamhet forst maste beskriva de bakomliggande forutsattningama sa noggrant som mojligt. 
Med forutsattningar menas da inte bara konkreta saker som ekonomiska resurser, personal och 
dylikt utan ocksa mer svargripbara "abstrakta" foreteelser som hur manniskor samarbetar och 
kommunicerar med varandra, kunskaper hos de medverkande, ideer och syn pa 
organisationens arbete, ansvarsfordelning osv. Jansson menar att det inte racker med att 
formellt beskriva hur organisationen fungerar utan man maste ocksa ga ner pa s k individniva 
for att riktigt kunna forsta verksamheten. Jansson skiljer ocksa pa en organisations 
karnverksarnhet och kringverksarnheter. Om ex Biblioteksprojektets karnverksarnhet ar att 
arrangera cirkelledarutbildning kan kringverksarnheten vara att gora utskick, boka lokaler, 
skaffa fram material till kurser osv. Bada ar lika viktiga att beskriva enligt Jansson. (Jansson, 
1993, s. 23 ff, s 43) 

Samtal i borjan av uppsatsarbetet med var handledare Romulo Enmark fick indirekt ocksa 
betydelse fOr utformandet av enkat och intervjufragor, se vidare nedan. 
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3.2 ENKATEN 

Det forsta steget i var utvardering var att gora en enkat som vi skickade ut till alla lokalt 
medverkande aktorer: bibliotekarier, studieforbundsrepresentanter och forfattare, totalt 44 st. 
Detta for att skaffa oss en overblick over projektet och vad som hant pa varje ort. Enkaten 
skulle ocksa ligga till grund for urvalet av orter till djupstudien. 

Fragorna i enkaten gallde bl a: 

* Vilka aktiviteter orterna genomfort inom projektet. 
* Vilken roll varje aktor haft inom projektet. 
* Tidigare samarbete aktorema emellan pa orten. 
* Vilka aktiviteter man planerat for den resterande projekttiden och efter projektets slut. 
* Aktoremas syn pa projektets mal och syften pa lokal och overgripande niva. 
* Vilka av projektets aktiviteter som fungerat bra/mindre bra. 

Utover dessa fragor innneholl enkaten sex kryssfragor om hur aktorema upplevt samarbetet 
och de olika aktivitetema. 

Svarsfrekvensen var hog, 36 av 44 dvs. 82 %. Dock var svaren pa de oppna fragoma mycket 
skiftande, en del uttommande och informationsrika, andra mer knapphandiga. Nagra hade 
tolkat vissa fragor pa ett satt vi inte tankt oss. 

I sammanstallningen av enkatmaterialet gjorde vi en delvis ny rubrikindelning som vi tyckte 
stamde battre overens med innehrulet i de svar vi ratt. Detta material innehaller ocksa 
uppgifter fran konferensen i Goteborg ht -95. (se Enkatsvar, 1995) 

Forutom i kap. 5, sid. 51 och kap 6, sid.64 och 70, redovisas inte enkatsvaren i uppsatsen da 
det huvudsakliga syftet med enkaten var att den skulle utgora underlag tor urval av orter. 

3.2.1 Konferensen i Goteborg 

I slutet av oktober -95 nar enkatema var ivagskickade, deltog vi pa en tva-dagars konferens i 
Goteborg 11Folkbildning och bibliotek,. Pa denna deltog i stort sett alla projektorter. De 
diskussioner som fordes dar gav oss en bra bild over hur projektarbetet bedrivits ute i landet. 
Betydelsefullt var ocksa att ra mota de manniskor som hittills bara varit namn och 
telefonnummer. 

3.3 URVAL A V ORTER 

Malet for urvalet vid kvalitativ utvardering ar enligt Patton att valja exempel med sa mycket 
information som mojligt av den typ som behovs for utvarderingens eget syfte och mal. I 
motsats till kvantitativ metod som ofta baseras pa ett stort, slumpvis urval valjs vid kvalitativ 
metod strategiskt ett fatal fall som studeras noggrant och i detalj. Patton namner olika 
exempel pa urval som kan vara aktuella vid kvalitativ utvardering bl a "extremt urval", 
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"typiska fall", "maximalt varierat urval", "kriterieurval" och "oppurtunistiskt urval". (Patton, 
190, s. 169 ff) 

V ar intention for Biblioteksprojektet var att valja sa olika orter som mojligt efter vissa av 
oss faststallda faktorer, dvs det som Patton kallar "maximalt varierat urval" vilket ocksa tycks 
vara det vanligaste. (se ex Holme/Solvang och Kjaer Jensen) Detta urval iir enligt Patton bra 
pa det sattet att de ev gemensamma drag som utvarderaren hittar hos de olika exemplen kan 
sagas fa stOrre signifikans tack vare det varierade urvalet. (Patton, 1990, s. 169 ff) 

De faktorer vi tittade pa for vart urval var: 

* Vilken typ av aktiviteter orten haft inom projektet. 
* Ortens forutsattningar. 
* Installning till projektet hos de medverkande. 
* Hur aktorerna samarbetat. 
* Upplevelser av det egna projektet, positiva som negativa. 
* Ortens storlek. 
* Vilkalvilket studieforbund som ingatt i projektet. 
* Svarsfrekvens fran orten. 
* Intresse fOr att delta i utviirderingen. 

Dessa faktorer utgar framst fran enkatmaterialet. Konferensen i GOteborg blev ocksa 
betydelsefull i sammanhanget da vi dar fick en viss inblick i vilka diskussioner och 
fragestallningar som var aktuella for de enskilda orterna. 

Olika praktiska omstandigheter medforde dock att vart urval mer kom att likna det Patton 
kallar "koncentrerat" eller "intensivt" urval (intensity sample), dvs val av exempel som ar 
"rika pa den information man sdker utan att dessa exempel ar extrema eller speciella" 
(Patton, 1990, s. 169 ff) I vart fall innebar det att vi valde orter dar de medverknade hade 
svarat urtommande pa vara enkatfragor och/eller redovisat olika typer av asikter som 
intresserade oss. Dessutom blev vart urval av orter "mer lika" an vi beraknat vad galler 
aktiviteter p g a art tva av orterna paborjade helt nya typer av aktiviteter efter tidpunkten for 
vart urval. Ert onskemal fran centralt hall om art en viss ort skulle delta i utviirderingen 
medforde ocksa art det blev en overvikt av ABF forbund i jamforelse med SV. Pa det sartet 
kan vart urval sagas vara en kompromiss mellan var stravan art hitta sa olika orter som mojligt 
och ovan namnda praktiska omstandigheter. 
Det slutliga valet av orter blev Norrkoping, Arvika, Trelleborg och Vastervik. 

3.4 DE KVALITATIVA INTERVJUERNA 

Tyngpunkten i var undersokning bestar av kvalitativa intervjuer med de medverkande 
aktOrema pa de fyra utvalda orterna. Som underlag for dessa intervjuer anvande vi oss av en 
relativt detaljerad intervjumanual med temanlhuvudrubriker och underfragor. Gmf 
Holme/Solvang, 1991, s.l12) Dessa ternan hade sin grund i enkatmaterialet, men hade 
utvidgats betydligt. Underlaget forandrades ocksa efter hand vartefter vi fick mer kunskap om 
projektet och artemas olika forutsattningar. 
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De huvudteman vi ville belysa var: 
Aktiviteter, Ekonomiska forutsattningar, Syfte, Samarbete, Organisation, Den egna roll en, 
Vinster och fordelar med projektsamarbete, Folkbildning, Lyckat/Misslyckat. 

Var ambition vid intervjutilWillena var att lata aktOrema beratta sa fritt som mojligt i enlighet 
med den kvalitativa metoden. Mojligen blev intervjuema efter hand mer styrda an vi tankt 
p g a behov av att begransa tidsatgangen. 

Intervjuema tog c:a 1,5 timme med vatje aktor och alla intervjuer spelades in pa band. Vi 
traffade sammanlagt 13 aktorer: 4 ABF repr., 2 SV repr., 6 bibliotekarier och 1 forf.repr. 
Ytterligare en intervju gjordes per brev med forf.repr. i Vastervik som vi av praktiska skat inte 
kunde traffa personligen. Forf.repr. i Norrkoping avbojde att medverka. 

Fran borjan var var intention att intervjua muntligt aven Tommy Lindberg, Lennart Falegard 
och Max Lundgren fran centrala ledningen. P g a tidsbrist skedde aven detta skriftligt pa det 
sattet att var och en ombads art sa detaljerat och personligt som mojligt svara pa ett antal 
gemensamma fragor. 

3.5 PRESENTATION AV INTERVJUMATERIALET 

Vid bearbetningen och presentationen av intervjumaterialet valde vi att gora en 
huvudindelning dar varje ort presenteras for sig. Detta sammanfaller med det som bl a Patton 
kallar fallstudie, dvs att varje utvalt exempel i utvarderingen till att borja med redovisas var 
for sig sa noggrant som mojligt med all den information man har fran olika kallor innan 
jamforelse och analys gars. (Patton, 1990, s. 384 ff) Jansson menar i "Om utvardering" att 
man i en fallstudie '1orsoker aterge den kvalitativa variationen hos en del av verkligheten" 
och att man gar pa djupet med en stor mangd information hamtat fran olika hall som ex 
intervjuer, enkater, maldokument osv. (Jansson, 1993, s. 34) For var del var det framst 
praktiska skal, materialets mangd, tiden vi hade till forfogande och behov att dela upp arbetet 
mellan oss som avgjorde valet att gora pa detta satt. Vi delade upp ortema mellan oss sa att 
Asa Soderlind hade det huvudsakliga ansvaret fOr bearbetningen av Arvika och Trelleborg 
och Eivor Wikstrom for Norrkoping och Vastervik. 

Materialet delade vi in i fern huvudrubriker; Bakgrund, Aktiviteter, Forutsattningar, 
Samarbete och Framtiden. Underrubriker till dessa har var och en till viss del bestamt sjalv 
uti fran vad som varit relevant for orten. I mojligaste man har vi dock valt gemensam 
rubrikindelning for de fyra ortema. Inspiration till manga av underrubrikema och darmed 
ocksa kapitelindelning har vi tatt fran "Kampenprojektet - en studie av fern bibliotek pa 
uppdrag av Statens kulturrad11 en utvardering av ett biblioteksprojekt med samma namn. (se 
Holmqvist, 1994) 

Presentationen av intervjumaterialet avslutas med en sammanfattning dar vi ser pa likheter 
och olikheter i de svar vi ratt fran de olika ortema. Ambitionen har varit att i mojligaste man 
gora jamforelser bade ortema och aktarema emellan dar vi del at in aktorema i bibliotekarier, 
studieforbundsrepr. och forfattarrepr. Vi har valt att inte speciellt jamfdra ABF och SV annat 
an i undantagsfall. 
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Sammanfattningen avslutas med en redovisning i punktform av det som vi anser 
karakHiriserar detta projekt. 

3.6 UTGANGSPUNKTER FOR DISKUSSION 

Syftet med uppsatsens diskussion ar att titta pa vilket satt detta projekts olika mal och syften 
paverkat dess genomforande. 

Utgangspunkten for detta perspektiv har som tidigare namnts varit Lena Gerholms 
avhandling "Kulturprojekt och projektkultur". Detar en studie av ett projekt kallat "Kultur i 
boendemiljo", ett kulturpolitiskt utvecklingsprojekt som genomfordes aren 1980-82 pa olika 
orter i Sverige pa initiativ av Statens Kulturrad och StudiefOrbundet Vuxenskolan. Projektets 
ambition gick i korthet ut pa att aktivera och skapa gemenskap mellan manniskor genom att 
starta kulturaktiviteter i ett antal utvalda bostadsomrciden och byar. (Gerholm, 1985, s. 36) 

Vi har funnit manga likheter mellan detta projekt och Biblioteksprojektet bade organisatoriskt 
och idemassigt. Bada projekten ar s k utvecklingsprojekt dar insamlandet av kunskaper och 
erfarenheter for framtiden ar ett centralt och underforstatt mal for de medverkande 
organisationema pa central niva. Ambitionen att projekten ska vara lokalt forankrade och 
bygga pa lokala behov och initiativ ar ocksa gemensam. Organisatoriskt leds bada projekten 
av en centralledningsgrupp med representanter fran de medverkande organisationema. 
Gemensamt ar ocksa viljan att na nya grupper med verksamheten, grupper av manniskor som 
inte sjalva tar del av kulturlivet, i det har fallet becker och lasning, i den utstrackning som 
anses onskvard. 

Det Gerholm framfor allt diskuterar i sin avhandling ar den diskrepans hon tycker sig finna 
mellan projektledningens bild av projektet och manniskors upplevelse av sin verklighet ute pa 
de olika projektortema. 

Romulo Enmark skriver i en artikel i Svensk biblioteksforskning angaende Gerholms 
avhandling bl a " . ... att de centra/a och lokala projektledarna kom aft forhalla sig olika till 
projektet. Medan man pa det lokala planet hela tiden tvingades aft brottas med konkreta 
problem sa vidholl den centra/a projektledningen en mer abstrakt ideologisk instiillning till 
mal och medel". (Enmark, 1990, s. 15) 

Gerholm diskuterar detta problem utifran ett kunskapsociologiskt perspektiv som grundar sig 
pa tanken att manniskors kunskap och bild av varlden ar beroende av den enskildes sociala 
situation. Den variant av denna teori som Gerholm anvander sig av gar dessutom ut pa att 
varje manniskas verklighetsbild formas av hennes intresse och behov av orientering i den 
omedelbara livssituationen. (Gerholm, 1985, s.30) 

Som tidigare namnts i stycket om utvardering diskuterar Gerholm ocksa problemet med 
alltfor vida malformuleringar, t ex att de kan ge upphov till manga olika och ibland 
motstridiga tolkningar. Dessutom havdar hon att offentliga kultursatsningar ofta ar 
kompromisser mellan olika organisationers intressen och tar som ex planeringen av projektet 
Kultur i boendemiljo. (Gerholm, 1985, s. 44 ff) 

Utan ambition att anvanda oss av Gerholms kunskapssociologiska tearier har vi inspirerats av 
hennes forhallningssatt och perspektiv pa vad ett offentligt kulturprojekt ar och hur det 
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fungerar. Genom henne har vi fatt upp ogonen for att ett projekts mal och syften ofta ar 
mangtydiga och att manga olika intressen ofta ska samsas inom ett till synes sarnmanhallet 
projekt. Likasa att det kan uppsta skillnader i forhallningssatt till projektets mal mellan lokal 
och central niva, speciellt nar ledningens uttalade mening ar att lokala intressen och behov ska 
styra innehallet och genomforandet. V ar tanke och utgangspunkt for uppsatsens diskussion ar 
att ovanstaende forhallanden vad galler mal, syfte och intressen inte bara skapat problem for 
vart utvarderingsarbete utan ocksa kan belysa nagra av de svarigheter som funnits vad galler 
projektets genomforande. 

En skillnad finns dock mellan Gerholm och vart perspektiv. Dar Gerholm genom sitt 
kunskapsociologiska perspektiv diskuterar processer som kan vara mer eller mindre 
omedvetna for den enskilda individen stannar vi s a s pa den "medvetna" nivan i det som 
formulerats i maldokument och intervjuer med projektets aktOrer. Vi diskuterar inte heller de 
enskildas ev personliga intresse och syften med projektet i namnvard grad utan ser framst 
aktorema i det fallet som representanter for sin organisation eller sin yrkeskar, vilket dock inte 
hindrar att dessa ibland sarnmanfaller. 
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"Det var intressant att bora vad jag hade att saga" (bibl.2, i samtal) 

4. NORRKOPING 

4.1 INLEDNING 

Norrkoping som Jigger i Ostergotlands Ian vid Motala stroms mynning i Bniviken ar 
centralort i Norrkopings kommun. Kornrnunen har ca. 121 000 inv. (NE,l993). 

Fran 1800-talet blomstrade textilindustrin i Norrkoping med foretag som Norrkopings 
bomullsvaveri (Tuppen). Beromd var ocksa familjen Swartz' snusfabrik fran mitten av 1700-
talet. Pa 1970-talet utlokaliserades en rad statliga verk till staden: SMHI, Invandrar-, 
Luftfarts- och Sjofartsverket och Kriminalvardsstyrelsen. (Bonniers stora lexikon,1987) 

I Norrkoping ar ABF, Stadsbiblioteket samt en forfattare engagerade i Biblioteksprojektet. 
ABF deltar med en representant (ABF repr.), biblioteket med tva bibliotekarier (bibl.l) och 
(bibl.2), samt Forfattarforbundet med en forfattarrepresentant (forf.repr.) 

ABFs repr. ar kulturstudieombud och som sadan ansvarig for kulturdelen pa ABF i 
Norrkoping. Detta har hon varit i ca. fern ar. Innan dess har hon arbetat som cirkelledare under 
manga ar. Bibl. 1 ar chef for fackavdelningen samt ADB-ansvarig pa biblioteket och ar 
relativt nyansHilld. Bib I. 2 har varit anstalld sedan -81 och har idag en 30 timmars-ljanst pa 
biblioteket. Forf.repr. avbojde att medverka vid var intervju. Det vi redovisar nar det galler 
hans medverkan i projektet grundar sig darfor huvudsakligen pa de ovriga aktoremas 
uppgifter. 

4.2 BAKGRUND 

Ett mer brett samarbete ( detta innan sjalva projektsamarbetet) mellan ABF och biblioteket i 
. Norrkoping kom till stand for ca. 3-4 ar sedan. Det har enligt ABF repr. den bakgrunden att 

kornrnunen borjat dra ner pa pengar till biblioteket samtidigt som det kom igang en de batt om 
huruvida ABF skulle ta over biblioteket eller ej. Pa ABF i Norrkoping resonerade de mycket 
kring om detta var ratt och riktigt. De kom fram till att biblioteket bor vara neutralt och 
behalla sin bredd. Darefter gick ABF till biblioteket och sa att de inte var ute efter att ta over 
det utan ville samarbeta istallet. Pa biblioteket blev man valdigt glad, men sa att man inte 
hade nagra pengar. ABF sa da att de kunde sta fOr det ekonomiska mot att de fick Higga sina 
arrangemang pa biblioteket. (ABF repr.) 

Huruvida det vid denna tidpunkt fanns reella konkreta planer pa att ABF i Norrkoping 
skulle ta over stadsbiblioteket framgick inte vid intervjun och ar for oss oklart. 

Historiskt sett inleddes detta mer organiserade samarbete mellan ABF och biblioteket i och 
med Kultumatten2 -93 da ABF gick in och tog kostnadema for forfattarmedverkan. (bibl.2). 

2 Arligt aterkornmande arrangemang pa Norrkopings stadsbibliotek. 
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Biblioteksprojektet i Norrkoping borjade sa att Tommy Lindberg pa ABF i Stockholm 
kontaktade ombudsmannen pa ABF, tillika kulturnamndens ordf6rande, samt bibliotekschefen 
i Norrkoping. Darefter tog ombudsmannen kontakt med ABF repr. och ville att hon skulle 
h~Ula i projektet pa ABF samt sade att de tankt sig att ha en inriktning pa datautbildning. (ABF 
repr.). ABFs repr. kontaktade sedan biblioteket, berattade att det var ett stort nationellt projekt 
pa gang och undrade om de ville vara med. 

Eftersom man haft samarbete sedan tidigare med bl.a. forfattaraftnar sa var det ganska 
enkelt for biblioteket att fortsatta detta fast nu inom projektet. De tva bibliotekarier som blev 
bibliotekets representanter i projektsamarbetet tog sjalva beslutet att medverka efter att de 
tillfragats av ABF. Bibliotekschefen kanner till och ar positiv till det hela. (bibl.l) 
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4.3 AKTIVITETER 

4.3.1 Kulturella arrangemang 

Forfattarprogram. 

Varen -94: Ana Maria Narti, Barbro Horberg-program, Sun Axelsson. 

Hosten -94 : Marianne Ahrne, Edith Sodergran tolkad av Stina Ekblad, Sinikka Ortmark 
Almgren, Olof Svedelid, Tomas och Jujja Wieslander. 

Varen -95: Peter Englund, Gerda Antti, Jacques Werup. 

Hosten -95 : Bjorn Ranelid, Carola Hansson, Karin Boye-program. 

Planerat till 

Kultumatten den 30.9. 
Poesidagen den 19.11 med atta programpunkter varav flertalet var inbjudna 
poeter. 

V aren -96 : Inger Edelfeldt, Robert Kangas, Ylva Eggehom. 

Till forfattarprogrammen har huvudsakligen inbjudits etablerade, skonlitterara forfattare. 
Nagra ganger har skadespelare haft program kring olika forfattarskap. A ven andra genrer som 
deckare, poesi, historia m.m. har varit representerade. Besokssiffroma har varierat mellan 30-
100 personer/gang och tydligt ar att de mer namnkunniga forfattama ar de som lockat flest 
besokare. Vid ett tillfalle kom over tva hundra personer till ett forfattarbesok. Man var da 
tvungen att hyra kyrkan mittemot Stadsbiblioteket. (ABF repr.) 

Ovriga kulturaktiviteter. 

Man har bl.a haft ett s.k. koksbordsamtal med forf.repr. pa ABF-Kvamen3 dar han berattade 
om Norrkopings historia. 

Skrivarcirklar for ungdom harman haft i tva omgangar och en tredje startade i januari -96. 
Pa ABF-Kvamen harman aven haft utstallningar med bl.a industri- och miljobilder samt olika 
hantverk som keramik, glasmalning och skinn. Ofta harman i sam band med utstallningarna 
haft en aktivitet dar t.ex. nagon suttit och mruat glas och da mojlighet givits for folk att sjalva 
prova pa. (ABF repr.) 

Kulturnatten. 

Kultumatten ar ett arligt aterkommande arrangemang pa Norrkopings stadsbibliotek. 1995 
agde den rum den 30.9 mellan ca. 10.00-22.30 och inneholl bl.a aktiviteter som program for 
bam, musik, dans, forfattare, poeter, gatumalning, datavagledning och bokbord. Bl.a. 

3 ABF:s lokaler for cirkelverksamhet och administration i centrala Norrkoping. 
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framtradde deltagare ur skrivarcirklama och laste egna dikter. ABF ar medarrangor till manga 
av aktivitetema under Kultumarten. 
Poesidagen. 

Poesidagen i Norrkoping gick av stapeln den 19 november -95. Inbjudna till denna var; Ove 
Klinthall, Trut, Lortens dortrar (skrivarcirkelns deltagare), Maria Gummesson, Elsie 
Johansson, Sharock Kamyab, Jan Martensson samt Nisse Poet. 

Bibl. 1 upplevde poesidagen som ett tidskravande arrangemang och nfunner sadant som art 
ringa och forboka, forbesHillning av forfattares bocker for utlan och forsaljning samt hamtning 
och skjuts fran stationen. (bibl.l) 

ABF repr. tyckte det var roligt att ha poesidagen och art ha mojlighet art ge poeter arbete. 
Det kom mycket folk. Hon menar dock att det kraver en valdig framforhallning nar man ska 
anlita mer namnkunniga forfartare som ocksa drar folk. Det hade dom inte klart for sig pa 
Forfattarforbundet som hon uppfattade det. Nar de fick en lista med forfattare sa trodde inte 
ABF att det var troligt att alla dessa var tillfragade. ABF hade da sjalva redan tillfragat manga 
av dem vilka avbojt att delta av olika orsaker. Nar ABF repr. fragade om alla dessa verkligen 
var tillfragade sa fick hon ert tveksamt svar. Hon tvivlar pa att de verkligen var det och tycker 
att det var missvisande med den listan. 

ABF repr. tycker ocksa att det kunde varit bartre fordelning pa forfartama sa art inte alla bra 
som drar folk hamnar uppe i Stockholm. Hon ar aven kritisk till den druiga framforhallningen 
och tycker den skulle varit mycket langre. De blev tilldelade ett datum for poesidagens 
genomforande da deras egen planering redan var klar. Hela den veckan blev nu full av 
aktiviteter. (ABF repr.) 

4.3.2 Cirkelledarutbildning. 

Biblioteket och ABF gjorde inom projektets ram varen -94 en planering runt ett dataprojekt. 
Tanken med detta var art anknyta till den gamla folkbildartraditionen och se vad den nya 
tekniken kunde bista med. 

I september -94 samlades chefen for Fackavdelningen och ett antalledare fran ABF fOr att 
lagga upp programmet och bestamma innehallet for kommande utbildningstraffar pa 
biblioteket. (NSB o. ABF) 

Dessa forsta ledare som blev erbjudna datautbildning var larare pa ABF som hade tidigare 
vana av datorer. Art ABF och biblioteket riktade sig till dessa i denna forsta omgang var ett 
medvetet val da man i forsta hand ville utbilda nagon form av nyckelpersoner. Tanken var att 
dessa nyckelpersoner efter utbildningen i sin tur skulle informera och delge sina kunskaper till 
sina cirkeldeltagare. Man ville ocksa borja med de som redan kunde lite fOr att undvika en 
alltfor elementar niva i starten med risken art det da inte skulle ge sarskilt mycket. (bibl.l) 

I den andra omgangen datautbildning som agde rum i juni -95 riktade man sig tillledare 
inom Skapa-verksamheten. Fran ABF tyckte man att aven den gruppen behovde denna 
kunskap som ett komplement i sitt arbete. (ABF repr.) 

Dessa tva utbildningar var de forsta som var schemalagda och som ingick i projektet. 
Efter dessa har det varit enstaka tillfallen och uppfoljningar som varit frukter av de forsta 
utbildningama man hade. Dock skickades det ut ytterligare en inbjudan tillledarna inom 
Skapa-verksamheten i oktober -95 och denna tredje utbildning avslutades i januari -96. 
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Utbildningstillfallena har varit 4-5 ganger efter varandra, en gang i veckan, mellan ca.09.00-
12.00 och man inbjod ett begransat antal, ca. 8 stycken, att delta. Det har inte varit m\grd 
svarigheter att fa deltagare utan mt'mga har varit intresserade. (bibl.l) 

I den forsta utbildningen ingick kunskap om biblioteket i stort, bibliotekets datasystem och 
ovrig ADB. Tillfalle gavs ocksa till ovning i biblioteksdatabasen. De gick vidare igenom 
Artikel-Sok, bibliotekets CD-ROM-skivor, vad CD-ROM ar, hur utgivningen ser ut och hur 
man soker. De tittade ocksa pa NSB-NEWS, bibliotekets egen elektroniska tidning. Efter det 
presenterade ansvarig bibliotekarie for Norrkopingsrummet4 lokalsamlingen som finns dar. 
Det sista motet hade karaktaren av avstamning och sammanfattning. (NSB o. ABF) 

Den andra utbildningen hade i stort sett samma innehall forutom att sok-ovningamas innehall 
nu var mer funnesanpassat till hantverkslararna inom Skapa-verksamheten. Aven nivan pa 
utbildningen och ovningarna anpassades till deltagarnas forkunskaper med i huvudsak enkla 
basovningar. Tanken med utformningen var den att deltagarna skulle komma over ev. 
datorskrlick, att den skulle ge en grund att sta pa och uppmuntra deltagarna att soka vi dare pa 
egen hand. (bibl.l) 

Idag har N orrkopings stadsbibliotek en IT -tillampning benamnd Gamle Swartzen. Denna 
innehaller tva delar dar den forsta bestar av atta arbetsstationer pa fackavdelningen dar man 
tillhandahaller Internet, referens CD-ROM samt NSB NEWS. 

Den andra del en ar en s.k. inringbar variant dar man med tillgang till PC och modem kan 
koppla upp sig mot Swartzen och ta del av innehallet och liven Internet. Ytterligare innehall i 
Swartzen som planeras ar bibliotekskatalogen och e-postadresser. 

Det framgar av det material vi fatt att man i foljande utbildningar planerar att anvanda sig av 
Gamle Swartzen och ha med bl.a. Internet och CD-ROM. (Infor hasten) 

Innehallet det forsta utbildningstillfallet har varit gemensamt for de olika omgangarna och pa 
ett lite overgripande plan. Dvs. hur man soker rlitt pa kunskap och hur man kan anvanda sig av 
biblioteket i sitt arbete eller pa fritiden. Efterhand som biblioteket anskaffat och lart sig nya 
informationsklillor sa har liven utbildningarna till en del forandrats. T.ex. sa fanns inte Internet 
fran borjan utan kom in vid de tva sista utbildningarna. (bibl.l) 

Tre utbildningsgrupper/omgangar harman haft och lyckats att totalt fa ihop ca. 20-25 
deltagare. En orsak till att det varit llitt att rekrytera folk tror bibl. 1 kan vara att ABF-Kvarnen 
ar sa stort och att ABF har en oppenhet och nyfikenhet samt en inriktning pa data och 
datainformation. Man pratar mycket sinsemellan om dessa saker. A ven om ABF ocksa ar 
ganska bra pa det hlir omradet sa har de inte bibliotekets kompetens. 

Att det blivit mycket hantverkslarare som kommit pa utbildningarna beror pa att de har en 
stor verksarnhet pa ABF. Hantverkarna hailer ocksa till pa ABF-Kvarnen dar liven ABFs 
administration finns och har sakert uppsnappat att det varit pa gang den vligen. (bibl. 1) 

4 Norrkopings stadsbiblioteks lokalsamling som ar inrymt i Villa Swartz och ligger i 
anslutning till NSB. Samlingen bestar av ca. 6000 nya och gamla backer, kartor och 
tidningsurklipp om hela kommunen. 
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ABF repr. tror en orsak till det stora intresset for datautbildningen kan vara en debatt som 
forts i massmedia och inom kommunen och som handlat om hur bockema tar stryk av att 
biblioteket satsat pa data. Chefen for biblioteket ar mycket intresserad av data och har jobbat 
for det. De batten har gjort manniskor nyfikna. Nar sa erbjudande kom om att fa lara sig lite 
om detta sa har manga velat testa det. (ABF repr.) 

Man har i utbildningama ocksa haft bibliotekskunskap och undervisning i hur man soker lokal 
information, i N orrkopingsrummet. Detta finns inte i dataform. Deltagama har da fatt ta del av 
vad som finns dar rent faktiskt och lart sig soka i bocker. Personal med olika specialomraden 
har hoppat in och berattat om sina verksamhetsomraden. Grunden i det bela har dock varit 
datan, att trana pa att leta artiklar och litteratur med hjalp av den. (ABF repr.) 

Att man inriktat sig sapass mycket pa data inom projektet beror pa att IT ar bibliotekets styrka 
idag, sager bib I. 1. Biblioteket har under det senaste aret satsat valdigt mycket pa det och da 
aven pa innehallet. De har utnyttjat det dom ar bra pa, det som ar speciellt fOr dom och som de 
tror pa. Utbildningsinsatsema bor laggas pa att ge redskapen for hur man hanterar de nya 
mediema som finns och bor ha den overgripande aspekten att det handlar om satt att 
organisera och plocka fram kunskap. (bibl.l) 

ABF repr. tycker att det ar viktigt att man far en bredd pa cirkelledarutbildningama och 
kanske inte riktar sig till enbart ledare utan till vern som heist. Hennes erfarenhet, efter att ha 
pratat med vanner och bekanta med viss datorvana, ar att de anda tycker att datan pa 
biblioteket ar svar. 

Vid den sista utbildningen hade inte ABF repr. mojlighet att medverka utan bib!. 1 skotte 
den helt sjalv. ABF repr. har tidigare medverkat, dels for att sjalv lara sig mer och dels for att 
ge information om projektet, hur pengama kommit in, att det ska bli en utvardering osv. Detta 
tycker ABF repr. att alia som deltar ska veta och att det inte :Iar tappas bort. Biblioteket lovade 
nu att ta aven den informationsdelen. (ABF repr.) 

4.3.3 Ovrig samverkan. 

Fran ABF kom onskemiU om att man skulle kunna sitta hemma eller pa ABF K vamen och ta 
del av vad som finns pa biblioteket. Det borjade med fragan fran ABF; "varfor kan vi inte titta 
pa er katalog och bara ringa upp? Vi har ju en massa datorer." Uppkoppling mellan ABF och 
biblioteket, da ABF skulle fa till gang till Internet och CD-skivor, har nu "varit pa gang" sedan 
ung. hosten -95. Dock har detta inte borjat fungera an p.g.a. att mycket annat kommit emellan. 
(bibl.l) 

Nagon "ovrig samverkan" inom projektet, som exempelvis langlan o.d., har inte varit aktuell i 
Norrkoping, vilket knappast ar forvanande da det forekommer mycket sparsamt aven annars. 

Bibl. 1 sager att onskemal fran studieforbunden om att biblioteket ska stalla upp med 
boklador, langlan osv. ar ganska sailsynt. De koper mycket sjalva, tror han. Inte heller bibl. 2 
har varit med om att biblioteket mer direkt gatt in och stottat studieforbunden med den typen 
av konkreta insatser. Daremot forekommer det efterfragan pa sadant som inte gar att kopa. Det 
kan t.ex . vara pensionarer som vill ha bocker om m1got landskap for att de ska gora en resa dit. 
Oftast plockar da biblioteket ihop lite bocker och de far da lana pa vanligt vis. Det gors inga 
undantag med langlan osv. 
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Det finns ocksa mojlighet att bestalla boklador. Bibl. 1 vet dock inte hur mycket detta 
utnyttjas och pa fackavdelningen forekommer det aldrig. Bibl. 2 sager att det hant att 
studieforbund velat ha vissa bocker och att biblioteket da stallt upp med en boklada. Men hon 
tror inte att det ar nagot permanent eller nagon rutin man har. (bibl.l 0. 2) 

4.3.4 Marknadsioring av projektet. 

Nagra pengar till marknads:lliring och annonsering har inte biblioteket. De ar darfor heller inte 
sarskilt bra pa detta. !bland satter man dock in sma annonser i de tva lokaltidningarna. 
Biblioteket har ett bra forhallande till de bada kultursidoma och far all tid in en no tis dagarna 
innan nagot ska ske. Forlagen och Forfattarforbundet ar ocksa bra pa att delge pressmaterial 
som foton o.d. som kan skickas med. 

Biblioteket gor aven egna, inte alltfor proffsiga, afficher som de sprider pa olika satt. 
Norrkoping ar dock en stor kulturstad och gor att det kan vara svart att vacka gehor om man 
inte har en mycket massiv marknadsforing. 

Pressmeddelanden skriver man dock ofta och far ocksa ett stort gensvar pa detta. Dessa 
pressmeddelanden handlar om happenings, handelser osv. och inte att man talar om att man 
har en utbildning. 

En form av marknadsforing kan det ocksa sagas vara att Norrkoping lyckats stabilisera 
projektsamarbetet sa att folk nu vet att det bedrivs forfattarverksamhet pa stadsbiblioteket. 
(bibl.l) 

Nar biblioteket haft olika aktiviteter inom projektet sa harman aven gatt ut och informerat 
olika utbildningar i Norrkoping. Bibl. 2 informerar och hailer ocksa kontakt med en person pa 
Marieborgs folkhogskola. (bibl.2) 

ABFs repr. som varit den som hallt i information och marknadsforing av projektet tycker att 
det ar viktigt att ABF syns, att deras logotyper finns med och att det tydligt framgar att ABF 
gar ut med kvalite. Detta var nagot som biblioteket latt glOmde bort i borjan, tycker hon. ABF 
har tagit med sin logotype pa alia utskick och papper. Vid varje upptakt till 
cirkelledarutbildningen har ABF aven informerat om projektet, hur det ar upplagt och att det 
ska bli en utvardering av det. Vid presskonferenser som man haft da det varit nagot nytt pa 
gang eller da man presenterat ett nytt terminsprogram sa har ABF informerat om projektet. 
Tidningama har dock inte tyckt att det varit sa mycket att skriva om. (ABF repr.) 
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4.4 FORUTSATTNINGAR 

4.4.1 Pengar och ovriga resurser. 

Den egna organisationen. 

Norrkopings stadsbibliotek har som de fiesta andra drab bats av nedskamingar. Bibl. 1 har som 
relativt nyanstalld ingen uppfattning om huruvida det har varit drastiska nedskamingar under 
de senaste 5-l 0 aren. Han tror dock art om anslagen for programverksamhet foljt den 
allmanna neddragningen, sa har biblioteket tappat ca. 40 %. (bibl.l) 

Biblioteket har aven tidigare, innan projektet och det mer organiserade samarbetet med ABF, 
haft nagra forfattarprogram per termin, men det har blivit mindre och mindre pengar till 
program for vuxna. 1981 da bib I. 2 borjade sin anstallning pa Norrkopings stadsbibliotek 
fanns en heltidsanstalld PR-bibliotekarie som skulle or<lna program pa biblioteket. Derma 
tjanst forsvann dock tillsammans med pengama efter nagra ar och arbetet med detta lades da 
pa nagon annan. Under en period fanns inga pengar alls for derta. 

Programverksamhetens budget for vuxna ar idag ca.l 0 000 kr./ar och har sa varit de senaste 3-
4 aren. (bibl.2). Bara kostnaderna fOr Kultumatten brukar bli atskilligt storre. Efter den aralia 
pengar till arrangemang slut. Biblioteket soker darfor hela tiden medfinansiarer som kan ga in 
och betala lite har och dar. Mycket bygger pa olika projekt. ABF arden absolut storsta 
medfinansiaren, men det finns en del andra ocksa. (bibl.l). 

Pa bamsidan har de ekonomiska forutsattningama inte andrats. Dar harman 35 000 kr/ar till 
program vilka till stor del Higgs pa bamteater. (bibl.2) 

Nar sa ABF kring 1992--93 tog initiativet till ert storre samarbete med biblioteket och ville 
arrangera bl.a. forfartarprogram dar sa innebar detta art biblioteket nu kan ha 3-4 
forfattarprogram per termin dar ABF star helt for kostnadema. (bibl.2). 

Biblioteket star bl.a. for lokaler samt en teater med 80 platser som de forfogar over. Vid 
cirkelledarutbildningama har de start for apparatur. Derta har inte inneburit nagra extra 
kostnader for biblioteket. (bibl.l). Nar det galler skrivarcirklama har biblioteket latit 
deltagama dra kopior pa sina texter gratis samt aven start for utgivning av nagon text. 
(bibl.2). 

Aven ABF har tidigare drabbats av nedskamingar. Idag har de dock stabiliserats och t.o.m. 
okat mycket. 

Pa kulturdelen har det inte varit nagra nedskarningar utan ABF repr. har haft lika mycket 
pengar art rora sig med som tidigare. (ABF repr.) 

I ABFs arbetsplan star bl.a. att ABF ska rikta sig mot sina instutitioner och i kulturplanen star 
det art ABF ska bredda den typen av verksamhet. ABF repr. menar art arbetet inom projektet 
ar ert steg i den riktningen och gor art hon kanner art de ar pa ratt vag. 

ABF arbetar mycket mot museema i Norrkoping, Skadebanan, Konstframjandet och inte 
minst biblioteket. De forsoker aven famed sina egna grupper i det arbetet genom art bl.a. ge 
alia ledare inom ABF fribiljetter till alla aktiviteter ABF varit med och arrangerat. (ABF repr.) 
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Idag satsar bade ABF-Norrkoping och distriktet mycket pa amnesinriktad ledarutbildning. 
Denna ar utvecklande och skapar en gemenskap som gor att manga som komrnit inom ABFs 
vaggar ocksa stannar kvar. Lonen for cirkelledare ligger dock for hlgt och kan vara ett 
problem da man ocksa viii ha kvalitet och kunnighet bland lararna. (ABF repr.) 

Projektpengarna. 

10 000 kr./verksamhetsar har Norrkoping fatt i projektpengar. 
I borjan av projektet ersatte man de ledare som deltog i cirkelledarutbildningen med 

projektpengar da man ansag dessa viktiga och att de maste ha betalt for sin tid. Nar de senare 
insag att intresset fran ledarnas sida var sa stort att man t.o.m. stod i ko for att komma med sa 
upphorde man med detta. 

Projektpengarna har fortsattningsvis lagts pa kulturtraffar, forfattare, skrivarverkstad samt 
poesimanifestationen som man satsade stort pa. Nagot problem att bli av med pengama har 
inte funnits. De har tagit slut snabbt. ABF repr. tycker dock att det varit kul att fa dessa 
projektpengar extra da det gett mojlighet att gora lite mer. 

ABF har for projektets rakning sokt ytterligare pengar fran olika hall. Fran kommunen fick de 
ca. 3000 kr. i tva omgangar till skrivarverksamheten. De har ocksa sokt extra pengar fran 
ABF-distriktet, men annu inte fatt svar darifran. (ABF repr.) 

Biblioteket har inte haft nagra extra medel tillsatta for projektet. De har heller inte sokt 
nagra ytterligare pengar nagonstans ifran. (bibl.2) 

Under -95 var det ungefar 10 f6rfattarbesok som ingick i projektet. Med ett snitt pa 5000 kr. 
per forfattare sa ger det ca. 50 000 kr. i forfattararvoden pa ett ar. (bibl.l) 

I planeringen for varterminen -96 har de bokat in 3 forfattarbesok. De kostnader som inte 
rymts inom projektpengarna har ABF statt for tilllOO%. (ABF repr.) ABF stod aven fOr 
kostnaderna under poesidagen. (bibl.2) 

ABF repr. har hela tiden gjort bedomningar av vad som kan passa att tamed inom projektet. 
Vissa saker, som t.ex. skrivarcirklarna, tyckte hon kandes ganska sjalvklara att tamed, men 
hade daremot vissa funderingar nar det gall de gaturnalningen under Kultumatten. Hon tyckte 
dock till slut att aven det kunde inga i projektet. 

Pa fragan hur hon gjort konkret da hon bestamt sig for att nagot ska inga i projektet sager 
ABF repr.; 

''Ja, da tar jagju projektpengar, aven om de iir slut. Jag tyckte ju aft det kunde hora 
hemma dar. Skulle jag bara tanka, att det har tar jag inom projektet, da tar ju p engarna 
slut direkt. Jag far tanka, jag tar lite fran projektet och lite fran ass. Det har jag inte 
gjort fran borjan, men det har jagforstatt senare, att man kan satta projektnummer 
pa alltihop ... "(ABF repr.) 

Annonskostnader har dock inte konterats pa projektet. De har tagits pa ovriga omkostnader, 
annonskostnader, inom kulturen. 

Beroende pa att ABF inte fick nagra direktiv innan projektets start hur allt skulle redovisas 
ekonomiskt sa har granserna mellan den ordinarie verksamheten och projektets varit ganska 
flytande. Med den bredd som ABF arbetat sa var det tidigare inte mojligt att Higga allt pa 
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projektet. Nu kan man dock se vad det kostar att jobba mot biblioteket med just det som ingar 
i projektet. (ABF repr.) 

4.4.2 Arbetsf'ordelning och den egna rollen. 

Arbetsuppgifter och egeninsats. 

Bibl. 1 :s uppgifter inom projektet har varit mer av det utforande an planerande slaget. Han var 
dock med om att dra upp riktlinjer for projektet vilket gick ganska snabbt. 

Bibl. 1 har framforallt hallit i cirkelledarutbildningen i data. Under en period tillsammans 
med en ALU-anstruld bibliotekarie. Undervisningsdelen foll naturligt pa honom da det beror 
fackavdelningen dar han arbetar samt att han har samma typ av undervisning aven i sitt 
ordinarie jobb. 

Nar det galler presentation och undervisning av Norrkopingsrummet foil det sig naturligt art 
bibliotekarien som arbetar dar tog hand om den. (bibl.1) 

Bibl. 1 har lagt ner ca. 40 timmar, totalt en vecka, i arbetstid pa cirkelledarutbildningen. 24 
hela timmar, ev~ nagot fler, av dessa har varit ren undervisning. 

Varje lektionspass har varit pa 1 timma till skillnad mot 45 minuter som dear da han har sin 
vanliga undervisning. Det har gjort att han kunnat ta det lite lugnare och han ser detta som en 
positiv och vasentlig foljd av att arbeta i projektform. 

Da bib I. 1 har mycket undervisning i sitt ordinarie arbete och fatt viss rutin pa hur hanska 
lagga upp det pa olika satt for olika grupper sa tycker han inte att han agnat mer tid an vanligt 
till just detta. Daremot har manga timmar gatt at till att jaga forfattare och bibl. 1 tror att han 
lagt ned ca. tva veckor sammanlagt pa det. 

"Att skriva ut en utbildningsplan till fyra utbildningar och nagra datalarare, det gar fort, 
pa en formiddag. Men dare mot fdrsdka ring a och fa tag pa ... vem det an ma vara, det ar 
Ofroligf . .. dom dr Sa SVara. II (bibl.l) 

Arbetet kring fdrfattarbesok ar dock nagot bibl. 1 slappt mer och mer. Administration har 
han ingen alls. "Det skater ABF i sa fall om detjinns nagon" (bibl.l). Inte heller ekonomin 
kring proj ektet har han behovt befatta sig med och har heller inte haft nagot behov av det. 
Gransema mellan de ordinarie arbetsuppgiftema och de inom projektet har inte varit nagot 
problem for bibl. I. Han tycker det gatt bra att sarskilja. (bibl.l) 

Bibl. 2 ar ansvarig for forfattarprogrammen samt kulturnatten och har inte varit inblandad i 
cirkelledarutbildningen. 

Av sin 30 timmars tjanst har hon lagt ned minst fern timmar i veckan pa arbete som hor till 
projektet. Arbetet har innefattat sadant som att kontakta fdrfattare, komma overens med ABF, 
sprida information till olika sHillen, kontakta pressen, bestalla foton fran forlagen, gora 
afficher och flygblad osv. Oftast har hon tagit kontakt med forfattaren direkt per telefon eller 
via post. Innan dess har hon ( och tidigare ibland aven bibl.l) och ABF repr. diskuterat och 
tillsammans kommit overens om vilka forfattare de ska forsoka na. Det fungerar sallan enligt 
planema med en gang, men har all tid lOst sig i slutandan. 
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Bibl. 2 har kant att ansvaret for att det ska bli nagonting legat pa henne. Hanska driva igenom 
det, se till att det verkstalls och att allt fungerar pa biblioteket nar det blir dags. Han tycker att 
detta ar ett roligt arbete. !bland har det dock kants tungt, men han har da haft mojlighet att 
avlasta en del arbete pa en annan bibliotekarie sam da ryckt in. 

Kommer pa ideer om forfattare gor biblioteket och ABF tillsammans. (bibl.2) A ven arbets
uppgifter sam att salja biljetter, hamta forfattare vid taget osv. har de delat upp mellan sig. 
Ofta har de fatt gora sadant utanfdr arbetstiden och bygger da pa frivilliga insatser. (ABF 
repr.) 

Administrationen kring forfattarprogrammen sker centralt pa OBF och ar en del av detta 
samarbete med ABF. V arken ABF eller biblioteket har sa mycket med det att gora. 
Visserligen kan det bli lite formellt over det hela, men det ar samtidigt valdigt skont att slippa 
administration och byrakrati nar det galler ekonomin, tycker bibl. 2. (bibl.2) 

Nagra storre problem med att skilja ordinarie arbetsuppgifter fran projektuppgifter har inte 
bibl. 2 haft. "Man tar det som dr mest akut he/a tiden. "(bibl.2) 

Huruvida den ovriga personalen pa biblioteket har kannedom om Biblioteksprojektet eller ej 
vet inte bibl. 2. Dock kanner alla pa fackavdelningen till detta med cirkelledarutbildningen. 
Forfattaraftnar o.d. informeras personalen hela tiden om via intemblad. De far ocksa ga gratis 
pa dessa. "Detar ju snallt av ABF "(bibl.2) 

ABF repr. upplever att han har valdigt fria bander i sitt arbete. Nar det gallde t.ex. de tre 
senaste forfattartraffarna sa sa han bara att de har och de har tar vi hit och det var inget 
krangel. Han har mojlighet att Higga upp arbetstiden ganska fritt, men menar samtidigt att det 
kan vara en lite falsk frihet da han anda ar valdigt uppbunden. 

Med den upplaggning av projektet de haft i Norrkoping och genom att hon hallit i ekonomin 
sa har hon haft stort utrymme och mojlighet att styra arbetet. ABF repr. har aven hallit i 
marknadsforingen av projektet och informerat bl.a. vid presskonferenser kring forfattarbesok. 
(ABF repr.) 

ABF repr. sager att de delat pa arbetet med att ringa runt till fdrfattare, men att bibl. 2 garna 
velat ha fdrfattarkontakten och gillar det arbetet. Det finns da inte nagon anledning till varfor 
han inte skulle det. ABF skulle kunna sta fdr det helt och ballet, men det blir lite mer pond us 
bakom nar det ar biblioteket som skoter det, sager ABF repr. vidare. Aven om ABF och 
biblioteket star for precis samma tankar och kvalitetstankande. "For mi'mga tror jag det kanns 
mer trovdrdigt pa nagot satt. "(ABF repr.) Nagon enstaka gang tar ABF repr. kontakt med 
nagon forfattare och da ar det nagon hon blivit personligt bekant med. (ABF repr.) 

Detar endast ABF repr. som ar engagerad och arbetar med projektet inom ABF i Norrkoping. 
Ombudsmannen, som ocksa ar valdigt kulturintresserad, f'ar hela tiden information, fran henne 
och aven fran annat hall. De utbyter en del ideer och diskuterar med varandra. Alia inom ABF 
kanner dock till projektet genom informationen fran ABF repr. pa bl.a. personaltraffar. (ABF 
repr.) 

ABF repr. ar ocksa med i ett par centrala grupper sam arbetar med mer overgripande 
planering och olika ideer for projektet och dar aven den centrala ledningen ingar. Den mindre 
gruppen av dessa ar samordnande for en bart ABF och i den stOrre gruppen medverkar bade 
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ABF, SV och SFF. Hon tycker det varit bra att ha ratt mojlighet att medverka i dessa grupper 
och att det gett en kansla av delaktighet. (ABF repr.) 

Hur kom du med i projektet? 

Det var ombudsmannen pa ABF som tog kontakt med ABF repr. och ville att hon skulle halla 
i det har projektet pa ABF. Han sa ocksa att de skulle vilja ha en inriktning pa datautbildning. 
ABF repr. som inte kunde nagonting om data tyckte att hon var helt fel person och sa att de 
skulle forsoka med nagon annan. Han menade da att det inte var datan utan projektet hon 
skulle hc\lla i. 

Trots forsok att dra sig ur det hela tyckte hon inte att hon hade sa mycket val da han nu 
bestamt detta. Hon ar idag anda glad att hon hade lite motstand. Och idag har hon lart sig lite 
om data och vid nagot tillfcHle aven fatt fram information via Internet. 

Om ombudsmannen hade sagt att projektet skulle handla om litteratur sa hade ABF repr. 
tant till direkt, sager hon. Men det dar med datan tyckte hon inte att hon beharskade. Det var 
ju ocksa datan som var det nyajamfort med tidigare. 

ABF repr. har funderat over varfor hon, trots sitt motstand i borjan, val des att ansvara for 
projektet. En orsak tror hon ar att hon arden som sedan tidigare haft den mesta kontakten med 
biblioteket. (ABF repr.) 

De ovriga i projektgruppen sa inget ovrigt om hur de kom med i projektet an det som redan 
framkom.mit. 

4.4.3 Tidigare samarbete. 

En orsak till att det sedan langt tillbaka ar relativt nara relationer mellan studieforbunden och 
biblioteket i Norrkoping, tror bibl. 1 ar att Norrkoping ar en gamma! arbetarstad som har en 
stark tradition av frivilligt studiearbete. Det marks inte minst pa alia frivilliga teatrar i staden. 
Mycket byggs pa dessa krafter och det ar idag valdigt manga som ar engagerade i olika typer 
av utbildningsprojekt. Det ar knappast forvanande att studieforbunden ar sa stora. (bibl.1) 

Eftersom det ar en av bibliotekets uppgifter att halla kontakt med omvarlden sa ar 
studieforbunden en given samarbetspartner, menar bibl. 1. Bade nar det galler att gora och 
arrangera utstallningar sa ar studieforbunden valdigt flitiga. Under ett ar har alla studieforbund 
haft nag on form av verksamhet pa biblioteket. (bibl. 1) 

Det tidigare sarnarbetet, innan -92--93, mellan ABF och biblioteket var mycket sporadiskt. 
Nar biblioteket skulle ha nagot arrangemang o.d. sa fragade de ibland ABF eller nagot annat 
studieforbund om de kunde tanka sig att vara med som arrangor. (bibl.2) 

Nar projektet drags igang stabiliserades sarnarbetet med ABF och det blev en storre stadga i 
detta med forfattarbesok. Nagon stOrre reell skillnad ar det dock inte om manjamfor med 
tidigare, tycker bib I. 1. Men vetskapen om, att det har ska vi gora, har gett en seriositet och 
kontinuitet i samarbetet, eller projektet. (bibl.1) 

En skillnad mot tidigare ar att ABF nu ar bibliotekets storsta samarbetspartner nar det galler 
forfattarprogram och att de gar in och stOttar ekonomiskt till 1 00%. ABF ar nu ocksa med i 
forberedelserna pa ett helt annat satt. De tar hansyn till varandras onskemal och sarnarbetet a.r 
mer djupgaende. Tidigare kunde biblioteket ringa och fraga om ABF var villiga att stOdja dem 
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kring forfartarprogram under varen t.ex. ABF kunde da gain och kanske ge stOd till30% av 
kostnadema. (bibl.2) 

4.4.4 Syn pa projektet. 

Kunskap om projektet. 

Bibl. 1 tycker art det varit svart att se det har som ett enda stort projekt. 

" ... om man ser det organisatoriskt i projektet ar det valdigt swlrt, tycker jag, knyta 
ihop del har med forfattarbesoken a sin sida, forfattarforbundets engagemang i del 
har och sen varan specifika datautbildning och att se det har som ett enda stort projekt. 
Del gor man inte. " (bibl.l) 

" ... och ABFs representant har sagt det till mig ocksa nar jag hallit de har utbildningarna, 
att da ska du tala om for dem att vi ingar i ett stort landsomfattande projekt. Ja, visst 
det lovar jag! (skratt). Som projekt betraktat har det varit knepigt skulle jag vilja saga. 
Man har inte kant sig delaktig i nagot nationellt projekt om man sager sa, inte ails. II (bibl.l) 

En orsak till detta tror bibl. 1 kan vara att han inte deltagit vid nagra konferenser. Detta har 
bl.a. berort pa tidsbrist och mycket att gora. Han tycker ocksa art det rackt med att en fran 
Norrkoping har akt och ABFs repr. har varit den som oftast haft mojlighet till det. Han har 
varit den drivande kraften utat sett i Norrkoping och det har fallit sig naturligt att hon har akt. 
"Hon sitter i ABF som harden typen av organisation ocksa, mer sammanhallen an var. 
Jag /(£Jn jU infe aka Uf SOm representant for bilioteken eller Sa. II (bibl.l) 

Bibl. l ser det dock inte som nodvandigt att karma sig delaktig i eller sjalv ha nagon mer 
personlig framtoning i ett nationellt projekt da det konkreta arbetet anda ar valdigt lokalt och 
sa maste vara. Maldokument med projektsyfte samt rapporter fran olika hall har han dock tagit 
del av. ABF repr. har aven informerat biblioteket vad som gjorts pa olika hall och han har 
anda upplevt det sam en styrka att vara med i projektet. (bibl.l) 

Bibl. 2 sager att hon inte brytt sig om att studera projektets ideer och innehall sa noga och 
tycker att den information han fatt varit tillracklig. Han har inte kant att hon varit inne i ett 
Biblioteksprojekt och tror att anledningen till det ar att arbetet med forfattarprogram, som han 
jobbat med, har pagatt nagra ar och att det ar cirkelledarutbildningen som ar det nya. (bibl.2) 

Vad ser man som det centrala i projektet? 

Bibl. 1 uppger att ett huvudsyfte med projektet varit att starka samarbetet mellan 
studieforbund och bibliotek. Studieforbunden skulle utnyttja biblioteken mer samt ha 
f6rfattarbesok och pa olika satt starka detta samarbete. Detta tycker han ocksa att de gjort i 
Norrkoping. 

En annan viktig del av projektets ide var detta med att utbilda nyckelpersoner. Inom ABF 
firms vlHdigt manga av de manniskor som behover den utbildning sam projektet kunde ge, 
tycker bibl. 1. (bibl.l) 
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Bib I. 2 har sett fackavdelningen och bibl. 1 :s arbete med cirkelledarutbildningen som det 
egentliga Biblioteksprojektet. (bibl.2) 

Gemensamt for biblioteket och ABF ar att de tyckt att detta med datan, cirkelledar
utbildningen och att utbilda nyckelpersoner varit centralt. Det var ocksa det som var det nya i 
samarbetet mellan ABF och biblioteket. 

VarfOr viktigt med projekt? 

Detar bra att kultursverige samlar sina krafter, tycker bibl. 1. Nagonstans centralt sitter man 
och sager att nu gor vi det har. Trots skepsis fran olika hall (vi vet hur vi ska gora) saar det 
anda en kick och inspirationskalla till att nagot ska handa. Mycket hade kanske hant anda, 
atminstone i Norrkoping, men inte sa snabbt och sa organiserat som det nu blev, sager bibl. 1. 

"Det ligger ju inte i tiden med en scm har grej egentligen. Bara det gor det kultur
politiskt intressant eftersom det ar nationellt och overgripande med sadana aktorer 
inblandade central! sa det far en viss tyngd i genomforandet och att det ar valdigt manga 
manniskor totalt sett involverade i det har som gemensamt driver ett projekt. Sa om inte 
annat for det gada exemplet saar det har viktigt, tycker jag. Visar det sig sedan att det 
kommer ut nagra reel/a positiva effekter sam ar varaktiga, om man direkt kan peka pa 
att vi far hit mer folk eller att studieforbunden utnyttjar biblioteket mer an tidigare, 
des to battre. "(bibl.l) 

Sjalva genomforandet i sig ar en manifestation, sager bibl. 1 vidare. Han tycker det ar viktigt 
som exempel och motkraft, att poesi uppmarksammas och att samarbete i gammal bildnings
tradition bedrivs, nu nar alit sags tas over av IT och datorer. Han menar vidare art det behover 
bedrivas i den har omfattningen for att fa nag on betydelse. (bibl.l) 

Bibl. 2 tycker att det hor till biblioteksimagen och ar nagot grundlaggande som man kan 
vanta sig av ett bibliotek, att de ska kunna ordna forfattarprogram ibland. 

ABFs repr. tycker att det var viktigt och mycket bra att Norrkoping gick med i projektet. Att 
det har varit ett samordnande, att olika stader stamt av med varandra och att man snappat upp 
ideer da man traffats. 

Hon tycker vidare att projektets mal och syften stammer bra med det arbete man redan hade 
kommit igang med i Norrkoping, innan projektet. Man hade visserligen inte tankt i projekt 
osv., men det byggde pa samma ideer som projektets. (ABF repr.) 

Samsyn pa projektets ide och innehall? 

Biblioteket och ABF har varit overens om malen i projektet och dessa har inte kants sarskilt 
markvardiga for biblioteket da de ju ar en del av folkbildningstraditionen. (bibl.l) En samsyn 
finns ocksa pa det sattet att bade studieforbunden och biblioteket ar intresserade av att na ut 
med litteratur och kunskap sa mycket det gar. (bibl.2) 

Som folkbildare tanker ABF repr. hela tiden pa; Vilka ska vi na fram till? Hur ska vi arbeta 
for att na fram till varat folk? Sa tanker ju inte biblioteket. De tar emot de som kommer och de 
har sin malgrupp som dear vana att ha, men ar kanske inte ar sa valdigt vana vid ABFs 
malgrupp. 
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ABF repr. anser att malet ar att man ska na ABFs egna medlemsorganisationer och 
framforallt nu da ABF ar sa pass involverade och bidrar med mycket pengar. Det ar dessa 
ABF alltid tanker pa, ger information till och arbetar for. Denna grundtanke ar stark inom 
ABF och g!Oms inte bort. (ABF repr.) 

Tankar om folkbildning. 

" .. 0 det ar svart att ha nagon asilct om var folkbildningen star idag skulle jag saga, det beror 
pa var man drar granserna, det ar en ganska svar definitionsfraga. "(bibl.l) Bibl. I tror att 
utbildning pa distans kommer att bli folkbildningskanaler och att distansundervisning med 
hjalp av IT kommer att oka. Dar har biblioteket en del projekt pa gang. "Behovet av utbildning 
ar ju pa inget satt mindre, men formerna kommer att andra sig. Folkbildning i gemen later 
val lite dammigt ida g. " (bibl.l) 

Han ser inte folkbildning som kopplat till enbart studieforbundens verksamhet. Det kan aven 
vara sadant som lokala aktionsgrupper, opinionsbildande grupper i enstaka fragor och 
forkovran i storsta allmanhet. Att visa vad IT ar fOr nagot ar ocksa folkbildning, tycker bibl. 1. 

"For detforstafor att det ar sa mycket rykten i svang om vad det har ar och sa ska detfinnas 
en plats dar man kan visa, detta ar IT, detta ar Internet, detta ar CD-rom och sa kan man 
sitta och kanna sigfram och se att det inte ar sajakla miirkvardigt, och dr gratis. Vem som 
heist kan komma hit och satta sig nar som heist. Detar folkbildning. "(bibl.l) 

Bibl. 1 menar ocksa att den klassiska fostrande folkbildningen, vilket kanske ar ett kriterium 
att den ska vara, fostrande, ar det som ar pa vag bort och att den fostrande biten idag tas om 
hand av instutitioner fran barnskolan och uppat. (bibl.l) 

Bibl. 1 tycker inte att biblioteket ska prioritera samarbete med just studieforbunden utan att 
det ska soka de naturliga samarbetsparterna i det sarskilda fallet. Aven om det ofta faller sig 
naturligt att soka sig till studieforbunden sa har de ofta aven andra samarbetspartners som t.ex. 
Komvux. Eller nar det giiller riktade arbetspolitiska insatser som datorteket for arbetslOsa, 
universitetet i Linkoping och museema. 

Det spelar inte sa stor roll, menar bib I. 1, vern man samarbetar med utan det beror pa 
fragestallningen. 

Bibl. 1 tycker att studieforbunden har en styrka och en svaghet i att ligga utanfOr en 
kommunal organisation och att samarbetet gar bra i enstaka, typiska projektfall, men att det ar 
svart att finna nagon plattform for varaktigt samarbete. 

Folkbildningstraditionen ar ocksa nagot som avspeglar sig aven i mediaurval, bokurval osv. 
Biblioteket koper inte kurslitteratur utan litteratur for vanliga manniskor som inte gar pa 
nagon institutionaliserad utbildning. 

Det finns en stor konflikt, tycker bibl. 1, da kanske uppat 80% av bibliotekets besokare ar 
studerande i nagon form och biblioteket iinda inte koper den typ av litteratur de efterfragar. 
Det ar i forsta hand skolbibliotekens uppgift att tillhandahalla den. Koper biblioteket 
larobocker, vilket forekommer, sa ska de kunna anviindas av vern som heist aven i andra 
sammanhang, sager bib I. 1. Mer och mer backer, CD-skivor och CD-ROM kops dock 
eftersom det ar mycket efterfragat. Bibl. 1 menar att biblioteket pa det har sattet inte 
prioriterar studieforbunden, men val folkbildningsarvet. 

33 



· Detta att studieforbunden har de mfumiskor som pa frivillig basis och for att de ar intresserade 
av att bli utbildade eller !a kunskaper i allebanda fulmen, ar de som biblioteket vill na ocb !a 
kontakt med, ar viktigt fOr biblioteket och ocksa en form av folkbildning, tycker bibl. 1. "Det 
dr bra. Jag tycker om studieforbund Det dr in get fe/ pa dom. 11 (bibl.l) 

Bade biblioteket ocb ABF star for folkbildning och darfor ligger det nara till hands att 
samarbeta, tycker bib!. 2. En bistorisk biblioteksmalsattning ar ju att manniskor ska kunna 
hilda sig genom egen lasning ocb att biblioteket ska ha material for det. A ven Hisning av 
skonlitteratur ger mycket pa vagen. 

Folkbildning kan ocksa vara enskilt bildande. Det bar folkrorelsen ocb biblioteken 
gemensamt. Bildningsforbunden ocb biblioteken bar samma grund att sta pa dar ocb detta att 
man tycker det ar viktigt att manniskor forkovrar sig bela tiden. (bibl.2) 

Folkbildning bygger pa att det ar fritt ocb frivilligt ocb att mfumiskor kommer av egen fri 
vilja, sager ABF repr. Man lar sig mycket av varandra, men hon tycker ocksa det ar viktigt 
med kunniga ocb garna valutbildade ledare. Pa ~ 70~talet var alit lite mer trevande ocb 
flummigt. Ledarna ska inte vara auktoritara utan lyhorda och plocka fram kunskap pa ett 
mjukt satt, sager hon vidare. (ABF repr.) 

"Och studiecirkeln dr enjdttefinformfor inldrning, attfa lite rum emellan, kanske 
trajfas varje vecka, 2 eller 3 timmar, kontinuerligt. Detta dr nagot unikt for Sverige 
och man har nu dven internationelltfatt upp ogonenfor detta medfolkbildning. 11 

(ABF repr.) 
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4.5 SAMARBETET 

4.5.1 Forhallandet mellan aktorerna. 

''Nar man gar in i ett samarbete far man forstas ett givande och ett tagande, men ingen gar in 
i ett samarbete dar de negativa aspekterna overvager for det forsta, och det ar klart att 
annat far stryka pa foten nar man gor sadant har, men man far ju vag a det mot det resultat 
som kommer ut av det. Detar en prioritering, det ar valsitutioner i jobbet. "(bibl.1) 

Bib I. 1 anser dock att fordelarna uppvager nackdelarna i det har samarbetet. I manga fall av 
samarbete sitter man i sammantraden, gar hem och funderar och aterkommer efter en manad 
innan man kommer till ett beslut. Sa ar det inte i detta fall, menar bib I. 1. De vinnlagger sig 
om att vara sa informella och snabba som mojligt. Oftast traffas man over en kopp kaffe, sitter 
och snackar och be stammer sig for vad man ska gora. (bibl.l) 

Bibl. 1 har inte traffat eller haft nagon kontakt med forf.repr. Han kanner sig ocksa kluven 
infor "hela forfattarbiten" p.g.a. att det ar sa mycket arbete med det och fnigar sig om det ar 
modan vart nar det inte kommer mer an 30-40 personer till ett forfattarmote. Han tror att forr 
eller senare maste man omprova det dar och fraga sig om det ar vart sa mycket som det 
faktiskt kostar. 

Sarntidigt tycker han det ar bra med personliga moten och menar att det behovs nu nar alia 
medier svaller ut overallt, men att man kanske anda maste inse fakta. 

Intresse for forfattare finns ibland, ibland inte och beror tydligen pa sjalva arrangemanget 
runt omkring, sager bibl. 1. T.ex. Bokmassan dar de mest kanda och basta forfattarna 
medverkar lockar ju hur mycket folk som heist. (bibl.1) 

Pa bibliotekets forfattaraftnar ar det va1digt dalig uppslutning anser bibl. 1. En orsak till detta 
menar han ar bristen pa reklampengar, men tror inte det ar hela forklaringen utan att det ocksa 
finns ett ointresse och att det mojligtvis ar en programform som ar pa vag ut ur tiden. 
" .. .jag tror inte den dar formen lockar folk langre faktiskt. De gar hellre pa vi/ken skitfilm 
som heist, eller vilken bra film som heist, an gar paforfattarmoten live. Detar lite synd." 
(bibl.l) 

En orsak till att samarbetet med ABF startade var att ABFs policy for nagra ar sedan blev att 
synas ute offentligt och pa olika institutioner och de !agger mycket pengar pa det nu, sager 
bibl. 2. ABFs programverksamhet ar riklig bade pa biblioteket och andra stallen. 

Det var inte sa att biblioteket gick till ABF och sa att de hade kris och inte hade nid med 
forfattarprogram Hingre utan initiativet till samarbetet kom fran ABF. 

Om biblioteket hade haft egna pengar till att anordna tre forfattarbesok per termin hade de 
knappast orkat med samarbetet med ABF och att ordna ytterligare tre forfattarbesok. Da hade 
det troligtvis blivit sa att ABF hade fatt ordna detta sjalv och forlagt det pa biblioteket om det 
funnits resurser till det, sager bib I. 2. (bibl.2) 

Samarbetet mellan ABF och biblioteket fungerar valdigt bra och en positiv forandring under 
projektets gang ar att man :tatt erfarenhet och rutin pa det hela, sager bibl. 2. En orsak till detta 
tror hon ar art biblioteket ar valdigt man om att vara oppet for nya ideer och att de vill forsoka 
gora sa mycket som mojligt av det som gar att gora. 
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Bibl. 2 har inte haft nagon stOrre kontakt med forf.repr. Vid nagot tilWille har han kommit till 
informationsdisken da hon arbetat dar och de har da pratat lite om projektet. Han har inte 
medverkat som forf.repr. pa biblioteket, men deltog vid en s.k. bamboksfrossa i bibliotekets 
horsal hosten -95. Bibl. 2 tycker anda att det ar bra att ha forf.repr. boendes i faggoma. Han ar 
en regelbunden biblioteksbesokare och de pratas vid emellamlt. Han var ocksa den som tog 
initiativ till en "Radda biblioteket" grupp kring -87, da nedskarningama for biblioteket 
borjade pa allvar. (bibl. 2) 

Forf.repr., som numera gatt i pension, har inte medverkat vid nagra traffar de haft inom 
projektet, sager ABF repr. Han blev utsedd som kontaktperson av Forfattarforbundet och 
tilldelades ABF och biblioteket i Norrkoping. Han meddelade direkt att han inte ville stiilla 
upp och prata, vara med pa moten eller delta i nagon planering da han menade att han slutat 
med sadant. Han medverkade dock vid ett lite enklare "koksbordssamtal" pa ABF-Kvamen da 
han berattade om Norrkopings historia ur sitt eget perspektiv. Han deltog aven pa den forsta 
konferensen i Molnlycke dar han var mycket engagerad. Han kommer aven garna med tips 
och rad pa ideer som han har och skickar ibland sma brev och ger forslag pa forfattare. (ABF 
repr.) 

Som helhet tycker ABF repr. att det fungerat bra med forf.repr. och med forfattarmedverkan i 
projektet overhuvudtaget. "Jag har kant det som en krydda. Attfa de har kontakterna ochfa 
deras syn ocksa. Det dr ju lite mer konstndrernas syn, om man ser det sa. Dom ser det fran 
sitt hall." (ABF repr.) 

ABF repr. tycker ocksa att samarbetet som helhet fungerat valdigt bra. Att det fungerat 
organisatoriskt och att det funnits en oppenhet fran bibliotekets sida, tror hon ar en stor orsak 
till det. De har haft moten dar man latit ideer studsa mellan sig och dar ibland ABF fatt ge 
vika och ibland biblioteket vilket har forutsatt en oppenhet infor varandras asikter och smak. 

Personkemin har varit bra. ABF repr. menar dock att man inte far haka upp sig for mycket 
pa sadant eftersom det all tid finns manniskor man inte stammer ihop med. Har man ett 
gemensamt mal att arbeta for sa maste man bortse fran sadant. 

ABF repr. tycker att det ar en skillnad jamfort med tidigare da biblioteket hade mer egna 
pengar mot nu da de ar medvetna om att de inga har. ABF har fatt lite mer att saga till om och 
kan nu krava att alltid synas pa loggar osv. Det glOmdes ofta bort i borjan. ABF repr. menar 
dock att det ar viktigt att ABF syns och att det tydligt framgar att ABF gar ut med kvalite. 
"Det dr ju varat satt, vad skajag annars lagga pengar for?" (ABF repr.) 

4.5.2 Kontakten med centrala ledningen. 

Nagon egentlig kontakt med den centrala ledningen har varken bibl. 1 eller bibl. 2 haft och de 
har heller inte haft nag on onskan om det. Bibl. 2 tror att hon fatt tillracklig information om 
projektet och dess ide fulda. (bibl.l o. 2) 

ABF repr. har statt for kontakten med den centrala ledningen. Hon tycker denna varit bra 
och fullt tilldi.cklig. (ABF repr.) 
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4.5.3 Vinster och fordelar med projektsamarbete. 

For bibliotekets vidkommande ar det vardefullt att lara cirkelledare och larare att hitta pa 
biblioteket. 80% av besokarna pa en dag ar studerande och att da lara dessa att hitta, det 
avlastar biblioteket och informationsdisken och ar kvalitativt bra for fackavdelningen, sager 
bibl. 1. Detar pa alia satt bra om folk lar sig hitta pa ett bibliotek. (bibl.l) 

Bibl. 1 menar vidare att biblioteket ar bra for ABF da de har mycket av det material som ABF 
efterfragar i sina utbildningar. Biblioteket fungerar som ett oppet hus och manga studiecirklar 
sitter ofta pa biblioteket och studerar. De kan utnyttja samlingarna och bibliotekets tjanster. 
(bibl.l) 

"Det ar hit folk kommer och de har en marknadsfdringsplats har for sin programverksamhet. 
De saljer "En bok for all a" och anordnar utstallningar. Det har ar en publik yta, mycket 
publik dessutom, sa ABF kan visa upp sig pa olika satt och gor det ocksa. " (bibl.l) 

ABF ar bra fOr biblioteket som bl.a administrativ partner, tycker bib!. 1. ABF har ocksa en lite 
friare roll att resa hit och dit och ganska enkla beslutsvagar. Det gar det enkelt att samarbeta 
med dom, tycker han. (bibl.l) 

Den stora fordelen med ABF -samarbetet ar att de gar in och betalar mycket, sager bibl. 1 
vidare. Forfattare, material och annat via lanets bildningsforbund, OBF. De har en helt annan 
ekonomi fOr att bedriva programverksamhet och det skall ABF gora, anser bibl. 1. Det har de 
pengar for och det kommer biblioteket till godo, sager han vidare. 
" ... de far pengar till att gora sadana har saker, detfor inte vi egentligen. Vi ska bedriva 
biblioteksverksamhet, inte programverksamhet. "(bibl.1) 

Bibl. 2 hoppas att folk ska komma pa programmen och att de pa det sattet ska bli intresserade 
av att lasa forfattama och att detta ocksa ska gora biblioteket kant. Detta ser hon som en 
vinst/fordel och nagot som biblioteket vill, pa bade kort och lang sikt. (bibl. 2) 

En vinst/fordel for ABF med detta samarbete ar att de pa det har sattet breddar det och att 
deras malgrupper nar biblioteket, sager ABF repr. 

I massor av undersokningar har det framkonunit att det ar ABFs malgrupper som inte gar till 
biblioteket i sa stor utstrackning. ABF har manga medlemmar som aldrig varit dar, som inte 
vet hur man ska bete sig eller ens hur man lanar en bok, sager hon vi dare. 

Ar man innanfor ABFs vaggar och kiinner sig hemma dar sa ska man ocksa kunna ta nasta 
steg och kiinna sig hemma aven pa biblioteket. Eftersom ABF och biblioteket har ett sa nara 
samarbete saar ju biblioteket en del av oss, menar ABF repr. Trots allt sa finns gamla 
varderingar kvar att det ar sa fint det har med boken aven om det kommer att slappa och 
andras efter hand, tror ABF repr. Biblioteket i Norrkoping ar verkligen pa gang nar det galler 
dessa saker och har en stor oppenhet for att ta emot alia sorters miinniskor, tycker hon. (ABF 
repr.) 
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4.5.4 Konferenserna. 

Ingen av de tva bibliotekariema har deltagit vid nagra konferenser av tidigare namnda skal. 
De har heller inte haft nagon kontakt med ovriga orter i projektet. Bib!. 2 tycker dock att det 
kunde vara intressant att veta vad andra gjort. (bibl.l o. 2) 

ABF repr. har deltagit vid de tva konferenser som varit och har ocksa kant ett ansvar for 
detta. Paden forsta deltog aven forf.repr. Biblioteket har varit inbjudna, men inte haft 
mojlighet aka. ABF repr. tycker dock det hade varit roligt om de varit med. 

Hon tycker konferenserna varit viktiga da de varit det sarnmanhallande i hela projektet. De 
har pa dessa tillsammans sammanfattat vad de gjort pa de olika orterna, vilket ocksa gett ideer 
och impulser till vad och hur man sjalv skulle kunna gora. 

Genom konferenserna tycker ABF repr. att hon fatten mer personlig kontakt med de ovriga 
ortema. Man skickar lite brev och det bander att nagon ringer och fragar hur man gjort i olika 
samrnanhang och her om tips och rad. ABF repr. har dock inte upplevt det som nagot syfte 
med projektet att man skulle utveckla kontakt med andra orter. (ABF repr.) 
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4.6 FRAMTIDEN 

4.6.1 Vad bar varit bra? 

Pa fragan vad man tycker varit bra med projektet sa framhaller bibl. 1 att den stora vinsten ar 
att biblioteket och studiefdrbundet fordjupat sitt samarbete och sin kontakt. Aven ABF repr. 
tycker att samarbetet fordjupats och att det blivit mer kraft i det sedan projektet startade. Bibl. 
2 tycker att det varit lyckat de ganger det kommit mycket folk till ett program och 
programmet varit bra. (bibl.1 o. 2, ABF repr.) 

4.6.2 Vad bar varit d{lligt I mindre bra? 

Bibl. 1 skulle velat haft lite mer respons fran de fdrsta ledarna, nyckelpersonema, som gick 
cirkelledarutbildningen. Det hade varit bra om de kommit tillbaka ganska snart med sina 
grupper. En del bar gjort det, men langt ifran alia. Om de kommer tillbaka sa vill de gama att 
biblioteket staller upp och kor samma variant igen for deras elever. Da bar inte sjalva poangen 
gatt fram, tycker bibl. 1, att det ar dom som ar nyckelpersoner, inte han. Utbildningen har ju 
syftat till att de sjalva ska ga vidare efter den. 

Han tycker vidare att det var en miss att de inte redan i uppHigget av cirkelundervisningen 
hade vetskap om kunskapsnivan hos dem som skulle undervisas. Bibl. 1 pratade med ABF 
och folket pa expeditionen dar, men inte heller dom hade reda pa vilka forkunskaper de hade. 
Eller rattare sagt; vilka obefintliga kunskaper. Det var en overaskning fOr dom ocksa. Det var 
dock inget stort problem. (bibl.l) 

Bibl. 1 gramer sig over att bra, omskrivna fdrfattare inte lockar mer an 30-40 personer i en 
stad som trots allt har 125 000 invanare. "Det siitter lite myror i huvudet pa en. 
Marknadsforingen kanske dr en delforklaring, men. .. "(bibl.l) 

Misslyckat bar det kants nar det inte kommit nagot folk till ett program, taget varit en halv 
timme forsenat och det kanske varit bara 20 personer pa biblioteket, sager bibl 2. (bibl. 2) 

Vid nagra tillfallen fick biblioteket hjalp med att halla i datautbildningen och anlitade da en 
person som inte var sa lamplig. Det hade varit bra om biblioteket tagit lite mer ansvar och 
styrt upp det lite mer, nar det galler datautbildningen, tycker ABF repr. Hon tog dock upp 
detta med biblioteket direkt och bibl. 1 gick da ocksa in och boll i utbildningen periodvis. 
(ABF repr.) 

4.6.3 Hur skulle man kunnat gjort istallet? 

ldeer och forslag. 

Nar det galler utbildningen av nyckelpersoner hade det varit bra om man gjort en uppfoljning 
av utbildningen vid en senare tidpunkt for att gora en sammanfattning pa langre sikt. Som det 
nu var sa hade de utbildningen fyra fredagar efter varandra, mellan 9.00- 12.00 och inte mer. 
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Om de istallet hade gjort ett uppehall och traffats igen efter ett tag sa hade deltagarna bunnit 
smalta det dom lart sig samt hunnit prova den praktiska nyttan av utbildningen for egen del. 
Som det var nu sa lag utbildningarna dels i borjan av terminen och dels i slutet. Detar alltid 
ett problem att fa det att pas sa tidsmassigt. (bibl.1) 

Reflektioner. 

Efarenheter och insikter bibl. 1 fatt av den respons som kommit fran olika manniskor pa 
utbildningstillfallena ar bl.a. att det ar viktigt att veta for vern man bedriver utbildning. 
Han bar tidigare haft utbildning mestadels for yngre manniskor och inte for de som aldrig 
knappt sett eller tagit i en dator. Detta tycker han bar varit intressant och tankevackande och 
han bar snabbt fatt andra om sin upplaggning och sanka ambitionsnivan pa undervisningen, 
vilket dock inte varit nagot problem. 

Han menar att iden ar att man gor en differentierad utbildning och att det kan vara bra att ha 
olika typer av utbildningsplaner. Delvis som en foljd av erfarenhetema med undervisningen i 
projektet sa har han nu ocksa byggt upp olika standardprogram for mer eller mindre vana 
an van dare. (bib I. 1) 

4.6.4 Hur ska vi fortsatta? 

Planerade aktiviteter. 

Just nu har biblioteket ingenting planerat som ar direkt riktat till ABF, sager bibl. 1. Daremot 
har SV borjat hora av sig vilket ligger vid sidan om det har projektet. Det galler pensionars
verksamhet. 

Nagon ytterligare cirkelledarutbildning ar inte planerad an. Den senaste utbildningen har 
just avslutats. De raknar dock med att fortsatta, men har annu inte pratat igenom vilka man 
ska vanda sig till i nasta utbildning, sager bibl. 1 vidare. Forsta omgangen vande man sig till 
lite mer vana. I de foljande riktade man sig till konsthantverkare. Daremot annat samarbete 
med ABF, som forfattarbesok, kommer bibl. 2 j obba med aven under varen -96. (bibl.l) 

ABF har planer pa att aven i fortsattningen lagga cirkelledarutbildningar pa biblioteket, men 
att da inte anvanda sig av bibliotekspersonalen, mer an som fackman, utan istallet ha en 
cirkelledare som ar duktig pa detta och som hailer i utbildningen, sager ABF repr. 

Man planerar ocksa att fa databaser till ABF-huset for att kunna koppla upp sig mot 
biblioteket och fa kommuninformation samt gain pa Internet. (ABF repr.) 

Ansvaret och forutsattningarna for fortsatt samarbete. 

Bibl. 1 tycker det ar viktigt att kontakten inte slapps nu nar de ar igang. Biblioteket komrner 
inte att slappa sitt ansvar, men kan tanka sig att pytsa ut lite av ansvaret till nyckelpersonema 
som sedan i sin tur .... Detar viktigt att detta fungerar, tycker bibl. 1 och dar kan biblioteket ga 
in och entusiasmera och understodja pa olika vis. Ansvaret fOr att det ska fortsatta hanger pa 
oss sjalva, menar han vidare. Hindren ar desamma som alltid; brist pa tid och personal. Om 
man a andra sidan sprider ut en sadan har sak pa valdigt manga sa riskerar det att bli 
fragmentiserat, tror han. Nu ar det ett fatal personer som hailer i det. Bibl. 1 tycker 
knackfragan nu ar: Hur gar vi vidare i det bar? Vern gor vad? Det har de annu inte funderat pa. 
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"Projektet iirju losligt i sig, vilket har sinafordelar ocksa, men gor vi ingenting sa rinner det 
ut i sanden. Den risken jinns all tid i alia projekt, men kanske framforallt i det hiir som ar sa 
lost uppknutet. Det iir narmast en paraplyorganisation som man har kant att, aha, man kan 
lyfta ner saker darifran och ta till sig. Men nag on varaktighet.. for att fa det kriivs det att vi 
sjalva fortsatter, naturligtvis. " (bib!. 1) 

Projektiden ar ju att detta samarbete ska breddas och fortsatta, sager ABF repr. Detar dock de 
olika avdelningarnas ansvar nu att se till att det finns pengar for att gora det mojligt. Nar 
pengarna, de 10 000/ar, inte Hingre finns saar det knappast troligt att de kommer styra detta 
centralt utan istiillet lagger ansvaret att fortsatta pa de enskilda avdelningama. A vdelningama 
maste ju tanka i dessa banor och arbeta vidare. En forutsattning for detta ar ocksa att 
samarbetet fungerar bra, sager ABF repr. 

Hittills bar ABF kunnat stalla krav pa biblioteket att stalla upp genom att trycka pa att de 
ingar i projektet. Nu nar projektet tar slut kanske det blir annorlunda, sager ABF repr. 
Samtidigt ar det viktigt for biblioteket att na den bar bredden av manniskor da ju manga 
faktiskt tycker att detta med data ar svart. Annars nar de bara en viss del. Men de kanske ar 
nojda med det dade bar fullt upp iallafall, sager hon vidare. (ABF repr.) 

Forhoppningar infdr framtiden. 

Det som var meningen fran borjan, att biblioteket skulle stalla upp och ta ett antal timmar i 
ansprak for att utbilda nyckelpersoner, det hoppas bib!. 1 i forlangningen blir sa att de 
kommer hit med egna grupper. Det bar de bittills ocksa gjort. 

Bibl. 1 boppas vidare att de band mellan ABF och biblioteket som nu starkts ocksa tar en 
fortsattning och att det Ieder till nagot varaktigt. Han tror att det for detta kravs en viss 
uppfoljning. Att dels biblioteket ser till att ge kontinuerlig information och kanske ytterligare 
utbildning till nyckelpersonerna som finns pa ABF. Ocb att dom i sin tur ar aktiva och gar till 
biblioteket och anvander den information och kunskap de bar fatt. Att man tar en kontinuitet, 
att det blir nagot sjalvklart. 

Bibl. 1 onskar ocksa folja upp datautvecklingen pa ABF pa ett belt annat satt an hittills ocb 
se till att fa det att fungera. Han skulle vilja att de blev uppkopplade till "Gamle Swartsen", 
bibliotekets databasvard, dar man bar tillgang till Internet och CD-skivor. ABFs repr. och 
bib!. 1 bar diskuterat att fa igang detta sedan hasten -95, men da det bar kommit valdigt 
mycket emellan och inte varit bogprioriterat sa ligger det annu pa is. (bibl.1) 

Bibl. 2 kan inte direkt se att det finns nagot utover de aktiviteter de haft som bon skulle vilja 
ha med. Hon menar att 3-4 forfattarbesok I termin iir vad de klarar av eftersom det ar sa pass 
mycket arbete kring det. 
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4.7 PROJEKTET I NORRKOPING KARAKTARISERAS AV: 

• Bra fungerande samarbete i projektgruppen. 

• Bra resurser personellt dar bibl. 1 haft huvudansvaret for datautbildningen och bibl. 2 fOr 
forfattaraftnar. 

• ABF repr. skott kontaktema utat och med den centrala ledningen samt deltagit pa 
konferensema. 

• Forf.repr. avsade sig aktiv medverkan i projektet. Har dock fungerat som inspirator och 
idegivare. 

• Redan val fungerande samarbete mellan ABF och biblioteket kring framst forfattaraftnar 
innan projektets start. 

• ABF start for alia kostnader i sam band med forfattaraftnar pa biblioteket bade innan och 
under projektet. 
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"Jag ar fodd pa golvet i en ABF -lokal!" (bibl.) 

5. ARVIKA 

5.1 INLEDNING 

Arvika kommun i Varmland bar c:a 26 500 inv., tatorten Arvika c:a 13 600 inv. Staden kan 
sagas vara centrum fOr vastra Varmland. Arvika ar bl a kant for Ingesunds folkhogskola som 
sedan 1978 ar musikhogskola samt Rackstamuseet, ett museum med konst av den tidigare 
konstnarskolonin vid sjon Racken nara Arvika. (NE, 1988) 

I Arvika ar bade ABF ocb SV engagerade i Biblioteksprojektet. Gruppen bestar av en 
representant fran vardera ABF och SV, en bibliotekarie och en forf.repr. 
Vid vart besok i Arvika hade SV bytt kontaktperson p g a att den ursprungliga gick i pension. 
Det ar dock den ursprungliga vi bar intervjuat. 

Beida studie:forbundsrepr. har arbetat mycket Hinge i sina respektive organisationer, sedan 
borjan av sjuttiotalet. Bibliotekarien daremot ar relativt nyutbildad. Hon bar tidigare arbetat 
som barnbibliotekarie i en grannkommun innan bon fick balvtidstjanst pa Arvika bibliotek. 
Nu arbetar hon heltid. 

Forf.repr. ar forutom sitt forfattarskap ofta ute och forelaser om sprAk, Iasning och litteratur. 
Han ar ocksa med i Sveriges Forfattarforbunds styrelse och har tidigare bl a engagerat sig i 
kampanjen "Radda biblioteken". Han ser sig som arbetarforfattare och har skrivit flera 
romaner om arbetets villkor. 

5.2 BAKGRUND 

Enligt protokoll fran ett mote med den centrala ledningsgruppen i februari -94 var Arvika 
ForfattarfOrbundets forslag till medverkande ort i Biblioteksprojektet. Efter en del 
diskussioner godkandes forslaget av den centrala ledningen. (Protokoll, 940224) 

Vid Arvikagruppens fOrsta mote ht -93 deltog bada studieforbundsrepr, fOrf.repr. och 
bibliotekets chef. Den nu aktuella bibliotekarien engagerades fOrst fr o m ht -94. Med pa 
motet var ocksa Lennart Falegard fran centrala ledningen. Han bedi.ttade lite om bakgrunden 
till projektet, om biblioteksdebatten och ABFs overtagande av biblioteksfilialer pa nagra orter. 
Enligt forf.repr. fanns det i Arvikagruppen skilda asikter i entrepenadfragan. ABF repr. 
uttalade sig, enligt honom, positivt till biblioteksovertagande pa ett satt som han som 
Forfattarforbundets representant inte ails kunde acceptera. Forfattarforbundets absoluta krav 
ar att alia folkbibliotek ska drivas i offentlig regi. Aven bibliotekschefen reagerade pa 
uttalandet och det blev en ratt hetsig diskussion. Forf.repr. a sin sida skrev efter motet ett 
upprort brev till F orfattarforbundets davarande ordforande Peter Curman och undrade over 
syftet med projektet. Kunde det ligga en baktanke i att s1udief6rbunden ville ge sina 
cirkelledare bibliotekskunskap undrade han? Foljden blev att Falegard aterigen Akte till 
Arvika for att "stalla saker till ratta" innan projketet kunde komma igang ordentligt. 
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I var intervju med ABF repr. framkom att hon kande en viss tveksamhet till projektet i 
borjan. Inte av ointresse utan for att hon ofta har svfut att fa tiden att racka till fOr det 
ordinarie arbetet. Projektet blev stOrre an hon forst trodde det skulle bli nar hon blev tillfragad 
av Tommy Lindberg fran ABF. Lite grann kiinner hon ocksa att projektet inte var sjalvvalt for 
hennes del utan var nagot som ABF i Arvika mer eller mindre blev alagda att gora. Det var 
dock aldrig tal om art de skulle tacka nej. Det hade kants konstigt tycker hon. (ABF repr.) 

Efter detta f6rsta mote hade gruppen ytterligare ett antal moten da de diskuterade sig fram till 
vilket innehall projektet skulle ha i Arvika. De kom fram till att de skulle satsa pa en 
cirkelledarutbildning och en forelasningsserie. (bibl.) 
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5.3 AKTIVITETER 

5.3.1 Kulturella arrangemang. 

Hosten -95: 

Planerat till 
varen-96 

* Studieupptakt pa Skutboudden. 

* ForeHisningsserie: "Fran allmanbildning till allman inbillning" 
- Goran Bergengren 
- Louise Walden 
- Goran Greider 
- Mats Trondman 

* Poesidagen den 19 november. 
- Rolf Aggestam 
-Tomas Tidholm 
- Dessutom 10-12 lokala poeter. 

* LL-Hilt och andra kulturarrangemang for utvecklingsstOrda. 

* ForeHisningsserie: "Fran gaspenna till cyberspace" 

F oreHisningsseriens tema var Demokrati och samhaJle. Go ran Bergengrens forelasning 
handlade om kulturen och kulturlandskapet, hur stad och land forhallit sig till varandra de 
senaste hundra aren, men aven hur landskapsbilden forandrats och hur detta paverkat 
manniskans satt att leva. Louise Walden fOrelaste kring sin avhandling "Handen och Anden" 
om textila cirklar i ABF och Vuxenskolan och Mats Trondman talade om fenomenet 
klassresor. Goran Greiders forelasning blev installd p g a sjukdom. Forhoppningsvis kommer 
han i stallet till varen -96 da gruppen planerat ytterligare en f6relasningsserie kallad "Fran 
gaspenna till cyberspace". (forf.repr.) 

Med fdrelasningsserien ville projektgruppen framst vanda sig till cirkelledarna. (bibl.) Av den 
anledningen skickades flygblad och program ut speciellt till dessa. Forutom det sattes 
affischer upp i studielokaler, pa skolor och institutioner, pa stan osv. Forelasningarna lades pa 
olika veckodagar f'or att cirkelledare som ar upptagna en viss kvall fulda skulle ha mojlighet 
att ga pa nagon forelasning under terminen. Alla forelasningar bar ocksa varit gratis. Som 
inledning till varje arrangemang har nagon i gruppen informerat om biblioteksprojektet. 
(ABF repr, bibl.) 

Hosten -95 arrangerades ocksa en studieupptakt med temat "Boken och cirkeln" pa kursgarden 
Skutboudden i Brunnskog en bit fran Arvika. Det var tankt som en terminsstart for 
cirkelledama inom ABF och Vuxenskolan. lnbjudna gaster var bl a lansbibliotekarie Anna
Maria Rutqvist fran Karlstad, Philip Jonsson fran Kulturdepartementet och forfattaren Sven 
Wemstrom. Foredragen tog upp amnen som bibliotekshistoria, bibliotekens roll i dagens 
samhalle osv. Man hade ocksa musikunderhallning och gemensam middag. C:a 25-30 
personer deltog. (ABF repr.) 
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Mot slutet av dagen skickades en lista runt bland deltagarna for intresseanmalan till den 
kommande cirkelledarutbildningen som gruppen planerat till senare delen av hosten. Endast 
en person anmalde sig vilket naturligtvis var en besvikelse. (forf.repr.) Vissa i gruppen 
uttrycker ocksa besvikelse, dels over att det kom sa fa cirkelledare, dels over att medelaldern 
pa deltagarna var mycket hog. Mojligen kan det vara sa att en del av deltagarna inte var 
cirkelledare utan slakt och vanner till nagon cirkelledare vilket inte direkt var tanken med 
dagen. (forf.repr, SV repr.) 

UtOver ovannamda aktiviteter har bibliotekarien ocksa borjat arbeta med olika arrangemang 
for utvecklingstOrda. I det sammanhanget samarbetar hon med en skadespelare fran Arvika 
som varit ute och last skonlitteratur pa olika gruppbostader i kommunen. Pa sjalva biblioteket 
har de haft ett s k LL-talt uppstallt under ett par veckor. Ett LL-talt innehaller lattlasta becker 
for bl a utvecklingstOrda. Langre fram ska de i samarbete med SV ev starta en Hisecirkel for 
utvecklingstOrda med den namnda skadespelaren som cirkelledare. 

Ingen av de ovriga i projektgruppen bar engagerat sig i detta arbete, men bibliotekarien ser 
det som en deli projektet. Det skulle anda bli opraktiskt om alia gjorde alit samtidigt tycker 
hon. (bibl.) 

Poesidagen. 

Arvika deltog i poesidagen den 19 november -95 liksom ovriga orter som ingar i projektet. De 
tva professionella forfattare som Arvika fick betalda med centrala poesidagspengar var Tomas 
Tidholm och Rolf Aggestam. UtOver dessa tva bested programmet av I 0-12 lokala poeter. En 
pensionerad bibliotekarie fran orten som sjalv ar poet engagerades for att halla i det hela. C:a 
50 personer lockades till arrangemanget. 

Ovriga kostnader utover forfattararvodet till Tidholm och Aggestam delade studieforbunden 
och biblioteket mellan sig pa det sattet att studieforbunden betalade annonskostnader och 
biblioteket konferensiar, lokalkostnader mm. (bibl.) 
Bibliotekarien tycker att dagen blev lyckad. Tanken var att ge sa manga som mojligt, aven 
lokala formagor chansen att lasa sina alster och sa blev ocksa fallet. Hon tror att det var ett 
lyft for de som skriver i Arvikatrakten att fa delta i samma arrangemang som tva "riktiga" 
forfattare. 

Bibliotekarien kan liksom fler pa andra orter kanna sig lite tveksam till om poesidagen 
verkligen hor till projektet. I praktiken spelar det dock mindre roll for benne. Hon tror art 
Arvika hade deltagit i poesidagen och samarbetat kring den pa ungefar samma satt oavsert om 
de varit med i projektet eller inte. (bibl.) 

5.3.2 Cirkelledarutbildning. 

Hirtills har Arvika genomfort en cirkelledarutbildning inom projektet med sammanlagt 4 
traffar under perioden hosten -94 till januari -95. 3- 4 cirkelledare fran vardera ABF och SV 
har deltagit. Det var ledare inom olika amnen som data, historia och hantverk. 

Bibliotekarien och forf.repr. utarbetade programmet for utbildningen och var ocksa de som 
tillsammans ansvarade for genomforandet. Bibliotekarien hell i de mer "bibliotekariska " 
delarna, art visa biblioteket och hur man soker i datakatalogen medan forf.repr. forelaste om 
spraket och skonlitteraturens roll som kunskapsbarare. (ABF repr, bibl, forf.repr.) I och med 
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art forf.repr. i Arvika engagerat sig direkt i genom:llirandet av cirkelledarutbildningen har den 
dar fatten tydligare skonlirterar inriktning an pa andra orter. (forf.repr.) 

Pa studieforbundens ansvar lag art varva deltagare till cirkelledarutbildningen. Sv repr. uppger 
art hon for sin del skickade ut skriftlig inbjudan till ett stOrre antal cirkelledare. Intresset var 
stort, men mfmga foil bort pa grund av att dagen inte passade. Hon framhaller hur svart det ar 
att hitta en gemensam dag for cirkelledare p g a att de ofta har cirklar pa kvallstid och annat 
arbete dagtid. (SV repr.) 

ABF handplockade i stallet sina deltagare till utbildningen. ABF repr. menar att manga 
cirkelledare kommer och gar inom ABF och att de ville valja ut personer som de vet stannar 
inom forbundet. Aven hon namner problemet med att hitta en gemensam dag som passar 
cirkelledarna. (ABF repr.) 

Bibliotekarien och forf.repr. a sin sida uttrycker bada en stor besvikelse over att 
studieforbunden inte lyckats rekrytera fler deltagare. Under hosten -95 planerade gruppen for 
yrterligare en utbildning som fick stallas in p g a fOr fa anmalningar. Bada uppger att dear 
beredda att genomfora en kurs varen -96 i stallet om studieforbunden kan :fa fram intresserade 
deltagare. (bibl, forf.repr.) 

Alia i gruppen tycker att den cirkelledarutbildning som trots allt blev av var mycket lyckad. 
Nagon av deltagarna hade garna onskat sig en fortsartning men det ar inte aktuellt i nulaget. I 
forsta hand vill de att fler cirkelledare ska fa mojlighet art ga den forsta kursen. (forf.repr.) 

5.3.3 Ovrig samverkan. 

Langlan av litteratur fran olika bibliotek till studiecirklar och forsaljning av "En bok for alia" 
har enligt bibliotekarien ocksa ingatt i projektet. (bibl.) Det verkar dock inte ha varit nagot 
organiserat och det ar oklart hur det egentligen hanger ihop med projektet. 
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5.4 FORUTSATTNINGAR 

5.4.1 Pengar och ovriga resurser. 

Studieforbunden. 

ABF repr. sager att ABF "har fa.tt kiinnas vid samma somalia andra i den har branchen" dvs 
nedskarningar, men att det kan skilja mycket mellan olika kommuner. Arvika kommuns 
bidrag till studieverksamhet ar an sa lange orort. Varmlands lans landsting ar ocksa mycket 
generost nar det galler bidrag till kulturell verksamhet. Dessa pengar kan ABF anvanda till 
fcirelasningar och andra arrangemang. Till varje fcireHisning inom projektet har ABF gatt in 
och betalat ex annonsering, arvodering och resor med dessa landstingspengar. Aven 
evenemanget pa Skutboudden finansierades delvis med dessa pengar. Nagon exakt summa 
kan inte ABF repr. ange. Projektbidraget har trots detta varit ert bra tillskort till projektets 
verksamhet anser hon. De har gatt direkt till omkostnader for projektet. (ABF repr.) 

SV s ekonomiska situation fick vi ingen riktig klarhet i vid var intervju. I sin verksamhet har 
de pa senare tid i alla fall legat strax under 6000 timmar per ar. SV repr. onskar dock art de 
vore storre. Hon jamfor SV med ABF och menar att ABF har en stor fordel i och med sina 
medlemsorganisationer som ger dem manga studietimmar. (SV repr.) 
Ingen av studieforbunden har sokt nagra extra pengar for projektets verksamhet. (ABF repr, 
SV repr.) 

For bada studieforbundsrepr. ingar projektet som en deli deras ordinarie tjanst. lngen av 
dem har fatt extra arvode fOr nagot arbete. Daremot har ABF betalat bibliotekarien for extra 
timmar i inledningen av projektet. (ABF repr, SV repr) 

Biblioteket. 

I Arvika ar den ekonomiska situationen fOr biblioteket relativt bra. Kulturnamnden har inte 
alagts stOrre sparkrav an nagon annan verksamhet i kommunen. Biblioteket har inte behovt 
saga upp nagon personal de senaste aren men har a andra sidan inte anstallt nagon heller. 
Bibliotekarien som tidigare arbetade halvtid har kunnat ga upp till heltid p g a en 
omorganisation som innebar att kommunala timmar flyttades fran sjukhusbiblioteket till 
huvudbiblioteket. Bibliotekarien tror art Arvika bibliotek ar priviligierade i jamforelse med 
andra folkbibliotek i landet. 

Bibliotekarien tycker ocksa att biblioteket varit generost nar det galler ekonomiskt bidrag 
till projektet. Hon framhruler art bibliotekschefen hela tiden varit mycket angelagen om 
projektet, art hon ser det som ert led i bibliotekets folkbildningsuppgift . De pengar som 
biblioteket fick fran kulturnamnden till kulturell verksamhet under 1995 satsades ocksa pa 
poesidagen. Nagra ytterligare pengar har biblioteket inte sokt till projektet. 

Som sagts ovan fick bibliotekarien nar hon arbetade halvtid betalt fran ABF for de extra 
timmar hon lade ner i projektet. Nu nar hon arbetar heltid ingar projektet i hennes ordinarie 
arbete. (bibl.) 
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Forfattarrepr. 

I borjan av projektet arvoderade Forfattarforbundet forf.repr. fOr moten han deltog i for bl a 
planering av cirkelledarutbildningen. Sjalv tyckte han att det kiindes fel att Forfattar· 
forbundet skulle betala ut arvoden i ett projekt som i hans ogon gar ut pa att studieforbund och 
bibliotek ska nfuma sig varandra. Eftersom han sitter med i ForfattarfOrbundets styrelse tog 
han upp fragan dar. Under en kort tid iindrades det da till att forfattarna arvoderades med 
pengar fran projektbidraget for moten och liknande. Av anledning som inte framgar av var 
intervju andrade man senare tillbaka till det ursprungliga systemet. (forf.repr.) 

Forf.repr. har fatt s k framtdidararvode for en kvall inom cirkelledarutbildningen. Darutaver 
har han tagit ut motesarvode, bade for moten och sin ovriga medverkan i 
cirkelledarutbildningen. Denna betalning ar han ocksa nojd med. (forf.repr.) 

Sanunanfattningsvis kan sagas att den ekonomiska situationen varit relativt god for projektet i 
Arvika aven om resursema varit begriinsade. 

5.4.2 Arbetsfordelning och den egna rollen. 

Bibliotekarien blev hasten -94 i samband med Molnlyckekonferensen tillfragad av sin chef 
om hon ville engagera sig i projektet. lngen i projektgruppen hade just da tid att aka pa nagon 
konferens sa det passade bra att hon akte. Hon tror att hon blev tillfragad p g a sitt 
folkbildningsintresse och tidigare arbete med s k allmiinkulturell verksamhet. (bibl.) 

Forf.repr. har for sin del arbetat liinge med biblioteksfragor inom Forfattarforbundet. I och 
med sitt arbete med kampanjen "Radda biblioteken" knot han manga kontakter med olika 
bibliotek. Senare engagerade han sig ocksa i en kampanj for skolbiblioteken. P g a detta arbete 
blev han invald i styrelsen for Forfattarforbundet. Nar diskussionema kom igang angaende 
biblioteksprojektet tror forf.repr. att Arvika blev foreslaget delvis p g a hans stora intresse och 
engagemang i biblioteksfragor. (forf.repr.) 

Bada studieforbundsrepr. uppger att de atog sig arbetet med projektet for att ingen annan 
hade tid. Eftersom projektet for ABFs del innebar en del administrativt arbete med bl a 
bokforing kiindes det ocksa naturligt for ABF repr. att ata sig uppgiften eftersom hon ar 
ombudsman pa ABF i Arvika och aven vanligtvis skater detta. (ABF repr, SV repr.) 

ABF och SV repr. liksom bibliotekarien har varit ensamma med att arbeta i projektet pa sin 
arbetsplats. Bibliotekarien menar att arbetssituationen atminstone pa biblioteket ar sadan att 
ingen annan bar tid att engagera sig i projektet aven om det vore onskvart. (bibl.) 

Nar det galler den praktiska arbetsfordelningen sa har bibliotekarien och forf.repr. 
tillsammans ansvarat for cirkelledarutbildningen. De har utarbetat kursens innehall och aven 
genomfOrt den. Studieforbunden har haft ansvaret for att varva cirkelledare till utbildningen. 

Forelasningsserien har gruppen arbetat med tillsammans. De har delat upp det sa att var och 
en av dem haft ansvaret for en forelasningskvall och da har alit praktiskt arbete som att 
kontakta forfattare, affischering etc ingatt. (bibl, forf.repr, ABF repr.) 
Forf.repr. anser att cirkelledarutbildningen varit huvudsaken i hans engagemang i projektet. 
Forutom det ser han sig som en ideklackare och kontaktperson nar det galler forfattare . Nagra 
av forelasama har varit pa hans direkta forslag. (forf.repr.) 
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Bibliotekarien kana sin sida ses som den sammanhallande i projektet. Hon arden som har 
kallat till moten och har ocksa fort anteckningar vid dessa. Sedan hon borjade i projektet ar 
det ocksa hon som haft mest kontakt med den centrala ledningen. Arbetet med 
utvecklingsstOrda har hon ocksa tagit initiativet till ensam. (bib I.) 

ABF har skott alit ekonomiskt kring projektet, utbetalning av arvoden, ekonomisk 
redovisning osv. (ABF repr.) 

Ingen i gruppen kan med exakthet beriikna hur mycket tid de lagt ner pa projektet. Som 
tidigare namnts ingar det helt i studieforbundsrepr. ordinarie arbeten och nagon 
projektarbetstid bokfors inte speciellt. (ABF repr, SV repr.) 

Bibliotekarien tycker for sin del att projektarbetet tar mycket mer tid an hon trott. Det var 
ocksa lattare att hinna med det tidigare da hon arbetade halvtid och fick ut extra timmar just 
for projektet. Arbetet har ocksa gatt i vagor och varit intensivare infer ex ett foredrag. (bibl.) 

Forf.repr.s kommentar pa fragan om nedlagd arbetstid ar att han ibland har varit otroligt 
trott efter vissa mOten. Det galler framst de tilWillen da han tycker det har varit daligt med 
engagemang och energi fran studieforbundens sida. (fOrf.repr.) 

Pa fragan om det har varit svart att skilja projektarbetet fran annat arbete sa svarar bada 
studieforbundsrepr. nej. ABF repr. ser fragan ur en ekonomisk synvikel och berattar att hon i 
redovisningen har satt en speciell s k styrsiffra pa alia ekonomiska transaktioner som tillhor 
projektet sa att dessa sedan latt kan avskiljas fn'in ovriga poster. Hon tycker ocksa att det varit 
tydligt och klart vilka aktiviteter som tillhort projektet och inte. (ABF repr.) 

Bibliotekarien tycker for sin del att hennes arbete ar en enda rora. Hon menar dock att hon i 
sig sjalv ar en rorig person och att det ar nagot hon !art sig leva med. Projektengagemang eller 
inte gor varken till eller fran for henne i det fallet. (bib I.) 

5.4.3 Tidigare samarbete. 

I Arvika har studieforbunden och biblioteket tidigare samarbetat sporadiskt kring ex 
forfattarprogram och olika barnkulturprojekt. Aven studieforbunden emellan har det funnits 
samarbete kring ex kulturverksamhet. (ABF repr.) Pa det personliga planet kanner flera i 
gruppen varandra sedan tidigare. Speciellt bibliotekarien och ABF repr. kanner varandra val. 
Dels ar de slakt med varandra, dels har bibliotekarien tidigare arbetat pa ABF. SV har 
bibliotekarien haft mindre kontakt med sedan tidigare. SV s nya representant i projektet har 
hon dock samarbetat med i ett tidigare arbete som skolbibliotekarie i en grannkommun. I en 
mindre kommun som Arvika hanger mycket pa personkontakter papekar hon. Alia kanner 
eller ka.nner till varandra pa ett eller annat satt. (ABF repr, bibl.) 

ABF repr. anser att det blivit mer samarbete mellan olika organisationer pa senare ar. 
Kanske har det med den ekonomiska situationen att gora tror hon. Ska man genomfora nagot 
stOrre arrangemang kravs det samarbete. Hon konstaterar ocksa att det oftast ar samma 
manniskor som armed i alia mojliga projekt. (ABF repr.) 

Forf.repr. har varken studieforbunden eller biblioteket samarbetat med tidigare. 
Bibliotekarien sager att "han sprang val har jamt i allafall och engagerade sig i allt mojligt" , 
men nagot direkt formaliserat samarbete var det aldrig fraga om. Sjalv berattar fOrf.repr. att 
han vid ett tidigare tillf<ille gjorde bibliotekets chef sur genom att skriva en kritisk artikel om 
biblioteket och hur det var inrett. Efterhand har det dock byggts om en deli biblioteket, till det 
battre anser fOrf.repr. Aven relationen mellan honom och biblioteket har blivit mycket battre. 
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Sa infor Biblioteksprojektet tyckte han att det farms en god omsesidighet dem emellan som 
gjorde det Hitt och naturligt att starta ett samarbete. (forf.repr.) 

5.4.4 Syn pa projektet. 

"Detar ju sa nar man startar ett projekt ... nu har vi det har projektet. Da ar manju mitt uppe 
annan verksamhet. Detar inte bara aft slappa allt och starta nytt projekt. Ett projekt tar ju en 
stund att arbeta in innan det blir eft projekt. Detar ju skillnad om projektet kommer 
underifran en avdelning, da ar det forankrat och paborjat. Da kanske det gar snabbare att 
komma igang. Kommer projektet ovanifrcm, ska det ju ner sa det kiinns hemma, det tar lite 
mer tid. 11 (SV repr.) 

Varfor ar det viktigt att vara med i ett sadant har projekt? 

I enkatsvaren har de som svarat i Arvika betonat tva saker nar det galler projektets syfte: 

- Att hjalpa cirkelledarna att hitta tillbaka till biblioteket och 
- Att ge cirkelledama okad kunskap om skonlitteraturens roll i kunskapsprocessen. 

For det egna projektet har detta syfte inneburit en satsning pa cirkelledarutbildning och en 
forelasningsserie. Genom forfattarens medverkan i utbildningen har skonlitteraturen varit en 
viktig del av varje traff. (fOrf.repr.) 

I svaren pa varfor det ar viktigt att vara med i ett sadant har projekt aterspeglas detta syfte. 

11 
••• vi ville se kanske en annorlunda vag att soka kunskap pa an den traditionella man haft i 

studiecirkeln, det att man haft eft forproducerat material sam man hallit sig strikt till kapitel 
efter kapitel. Vi vill introducera ett annat satt, soka artiklar i uppslagsverk, ja, alit som 
biblioteket har att erbjuda .. Sen att var forfattare var med som ideklackare vavde pa ett bra 
satt in skonlitteraturens roll som kunskapsbarare. 11 (bibl.) 

For sin personliga del ar bibliotekarien fast forankrad i en folbildningstradition ''Jag ar fodd 
pa golvet i en ABF-lokal 11

• Genom sin mamma och morfar som bada var engagerade i ABF 
har hon vaxt upp med en stark overtygelse om att folkbildning ar viktigt och att den ocksa har 
politiska dimensioner. For henne handlar det om rattvisa och demokrati, om att samhallet 
maste forandras. Hon rnenar att den overtygelsen ar sjalva grunden till att hon ar bibliotekarie 
och att hon rnedvetet sokt sig till ett bibliotek som hon tycker arbetar i en folkbildnings
tradition. (bibl.) 

Aven for forf.repr. ar det ett folkbildningsengagemang sorn ar drivkraften i arbetet med 
projektet. Detar en del av hans "bokspridar- och lasframjarinstallning 11

• Det han velat verka 
for ar att sprida kunskap om hur och pa vilket satt skonlitteratur kan vavas in i alia typer av 
cirklar oavsett amne. Darfor har han engagerat sig mycket i cirkelledarutbildningen. 

Forfattarforbundets syfte med att gain det har projketet ar enligt forf.repr. a andra sidan att 
dels stodja ABFs och SV s fOrsok att hitta tillbaka till biblioteket utifdin synen att dessa ska 
vara i samhilllets ago, dels att ge forfattare arbeten i form av fOrelasningar. Det betyder menar 
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han art en viss summa av projektbidraget ocksa ska ga till projektforfartaren pa varje ort. (forf. 
repr.) 

For beida studieforbundsrepr. ar cirkelledarutbildningen det viktigaste i projektet. ABF repr. 
ser cirkelledarna som studieforbundens viktigaste resurs. Art ge dem utbildning ar ert sart art 
hoja kvaliten pa cirkelarbetet. (ABF repr.) 

SV repr. sager for sin del att hon tycker biblioteksutbildning i framtiden borde bli 
obligatorisk for alia cirkelledare pa alia studieforbund. Utover det tycker hon ocksa att det ar 
viktigt att biblioteken far en bra statistik som hon urtrycker det. (SV repr.) 

Hade det bar samarbetet kunnat uppsta utan projektets ram? 

Ingen i projektgruppen tror art det nu aktuella samarbetet hade uppstatt utan projektet. 
Visserligen har studiefdrbunden och biblioteket samarbetat tidigare pa olika sart, men just den 
har konstellationen med bade biblioteket, studieforbunden och en forfartare ar nagot helt nyrt. 
(ABF repr, SV repr, bibl, f6rf.repr.) 

Bibliotekarien sager art biblioteket visserligen har haft kontakter bade med studieforbunden 
och forf.repr. var for sig tidigare men art det har mer formaliserade samarbetet som hon nu 
tycker art de har antagligen inte hade uppstart utan projektet. "Det hade inte blivit nagon rod 
trad i det" tror hon. (bibl.) 

Forf.repr. uttrycker sig lite raare nar han sager art han inte tror ABF och SV hade bryrt sig 
om art komma till m1gra moten om inte projektet varit. I viss man tror han att studieforbunden 
nu engagerar sig for art det har ar ett projekt som deras centrala organisationer sokt pengar for. 
Sjalv skulle han inte heller ha tagit nagot initiativ till ett sAdant har samarbete. (forf.repr.) 

Tankar om folkbildning. 

Som tidigare framgart ar folkbildningsengagemanget stort i Arvikas projektgrupp. Sarskilt 
bibliotekarien och forf.repr. talar mycket och engagerat om folkbildningens betydelse i 
sarnhallet. For dem ar det sjalva drivkraften i arbetet. 

For bibliotekarien har alit arbete hon gar som bibliotekarie ert folkbildande syfte. Dels ser 
hon biblioteket som en central institution for all utbildning, bade pa studieforbund, 
folhogskolor och hogskolor. Dels ser hon biblioteket som en mojlighet for manniskor art bli 
mer deltagande i samhallet. Biblioteket ska ge alla manniskor mojlighet art informera sig om 
viktiga skeenden i sarnhallet for art :ta chansen art hilda sig en egen uppfattning. Vi resonerar 
lite kring fenomenet Internet i sammanhanget och hon ser pa det ur samrna synvinkel: 

"Det iir viktigt att alla miinniskor har til/gang till att prova pli det. Dli har biblioteket en 
mycket viktig roll aft erbjuda det... .Ar det nligot som iir viktigt i det offontliga samtalet sa ska 
alia miinniskor ha mojlighet att prova pa det for att kunna delta i det. Det offentliga samtalet 
som pligar i medier. Diirfor ar det viktigt for oss att ha det". (bibl.) 

Uttiver det anser hon ocksa att biblioteket ska erbjuda skonlirtertur av god kvalite som ett 
altemativ till den "massmarknadslitteratur som vriiks over folk. Biblioteket ska ge ett 
alternativ och ge valfrihet och det ska vara anpassat for alla manniskor" menar hon. (bibl.) 

For forf.repr. ar grunden for all folkbildning art ha tid . "Manger sig tid att lyssna in, att 
resonera, literkomma, vci:da tankar och viixa. " Han ser folkbildning som ett slags manskligt 
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korkort sam ar nodvandigt for art klara sig i samhallet, speciellt idag da sarnhallet sam han 
tycker har ett sa uppskruvat tempo. 

Han tycker ocksa det finns en klar skillnad mellan information och kunskap. Kunskap ar for 
honom nagot sam har gjort ert avtryck och sjun.kit in i en manniska, nagot sam harmed 
varderingar att gora. Han tror dock inte art det finns sa mycket plats fOr varderingar idag for 
varderingar tar just tid. "Tempot tir sa oerhort uppskruvat och det skapar ingen grogrundfor 
migot djupare vetande, nagot djupare resonemang el/er nagon djupare ktinslomassig kontakt. 
Det blir safruktansvart ytligt. "(forf.repr.) Av den anledningen tycker han art nagot av det 
viktigaste ar att skapa just stunder av andrum, tid for eftertanke och reflexion. 

Pa fragan om det bara ar studieforbunden som star for folkbildning sa tycker han inte ails att 
det ar sa, tvartom star de ganska lite for folkbildning idag tror han. Dessutom tycker han att ex 
ABF har tappat mycket av sina ideologiska gnmd vilket gor dem brackliga i hans ogon. 
Folkbildning uppstar for honom i sti:illet spontant ute i sarnhallet, t ex nar manniskor gar 
sarnman och kampar for nagot dear engagerade i. I vart samtal namner han detjust da 
aktuella Sincari-fallet i Asele. 5 Han menar att uti fran ett konkret ex em pel kan manniskor 
genom personligt engagemang lara sig oerhort mycket om hur samhallet fungerar. (forf. repr.) 

Bada studieforbundsrepr. gor pa fragan om folkbildning en historisk anknytning och betonar 
att folkbildningen i borjan var ett svar pa ett utbildningsbehov som kom "underifran", fran de 
manniskor som inte annars hade tillgang till utbildning och skolor. Det var grunden da och ar 
det fortfarande anser de bada. ABF repr. sager att det var lange sedan som ABF var sa 
efterfragat sam idag. Samtidigt tror han att ekonomin kommer art dras at ytterligare for 
studief6rbunden i framtiden vilket gor art en storre del av arbetet maste bli mer eller mindre 
ideellt. I det sammanhanget undrar hon over om och hur kvaliten kommer att kunna 
bibehallas. (ABF repr, SV repr.) 

Hon berartar ocksa att ABF forsokt soka nya vagar for sin verksamhet. De har t ex bildat 
utbildningsbolaget ABL, ett samarbete mellan ABF, Brevskolan och LO. Tanken ar att 
bolaget ska erbjuda utbildning till foretag och institutioner pa ett mer kommersiellt sart. 
De1ma verksarnhet ska skiljas fran ABFs ovriga kursutbud sam finansieras med statliga och 
kommunala bidrag. Pedagogiken och grundtankarna vad galler utbildningen ar dock 
densamma anser ABF repr. 

5 Mycket uppmarksammat avvisningsfall av en flyktingfamilj i Asele dar en star del av ortens 
befolkning engagerade sig for deras sak. 
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5.5 SAMARBETE 

5.5.1 Forhallandet mellan aktorerna. 

A v intervjun med forf.repr. framgar att han bar pa en stor besvikelse gentemot ABF och den 
kontakt han haft med dem genom aren. Han berattar om flera tillfallen da han blivit bemott 
med bade ointresse och okunskap men aven en lite nedlatande attityd fran ABF vad giiller 
kultur och kulturfragor. Eftersom han ser sig som arbetarforfattare i grunden och tycker han 
borde ha en del gemensamt med ABF har han sokt upp dem i olika sarnmanhang. Oftast har 
han dock inte fi1tt nagon kontakt anser han. 

Enligt forf.repr. har ABF tappat sin folkbildartradition och sin ambition att verkligen 
astadkomma nagonting. Genom aren har han sjalv varit mycket engagerad i olika kulturfragor, 
pa tidigare arbetsplatser som kulturombud, som forfattare, i kampanjen "Radda biblioteken", 
inom Forfattarforbundet osv. Den har lite slappa och ointresserade attityden som han mott 
inom ABF ar nagot generellt menar han, aven om det finns undantag, t ex ABF i Skane. (f6rf. 
repr.) 

Tyvarr tycks det ocksa som det gatt snett fran borjan i kontakten mellan forf.repr. och 
projektets ABF repr. i Arvika. Det mesta av svarighetema har uppenbarligen andra grunder an 
sjalva projektet men det ar tydligt att det anda paverkat projektarbetet i negativ riktning och 
gjort det tungjobbat ibland. (bibl, forf.repr) 

Forf.repr. liksom bibliotekarien ar ocksa mycket besvikna over att studieforbunden inte 
lyckats rekrytera fler cirkelledare till utbildningen. Det saknas helt enkelt engagemang och 
vilja hos ABF tycker han. Dessutom blev det kollision vid det forsta motet da ABF uttalade 
asikter om biblioteksentrepenad som gick helt emot Forfattarforbundets och kampanjen 
"Radda bibliotekens" standpunkt, att bibliotek ska drivas i offentlig regi och vara partipolitiskt 
neutrala. ( forf.repr.) 

Just i det har projektet tycker forf.repr. att han fatt battre kontakt med SV, mycket for att han 
anser att deras representant varit lite mer engagerad. Deras nya representant kanner han ocksa 
stort fortroende for. 

Nar det galler sin kontakt med biblioteket tycker han att den har blivit battre genom 
projektet, mer kontinuerlig och starkare. Han och bibliotekarien har fatt mycket bra kontakt 
och de star varandra nara vad galler ex synen pa folkbildning, bocker och lasning. Han tycker 
att bibliotekarien varit sjalva kittet i hela projektet. (forf.repr.) 

Bibliotekarien delar helt forf.repr. entusiasm over deras omsesidiga kontakt. Hon tycker for 
sin del att forf.repr. varit "idesprutan" i projektet. Genom projektet har det ocksa uppstatt ett 
mer konkret och stadigt samarbete mellan honom och biblioteket tycker hon. 

Besvikelsen over ABFs ljumma engagemang i kulturfragor delar hon med forf.repr. Hon 
menar liksom han att denna tendens ar nagot generellt inom ABF. Att inte ABF och SV i 
Arvika lyckats rekrytera fler cirkelledare till cirkelledarutbildningen kanns ocksa frustrerande 
for henne. Samtidigt kan hon kannna stor forstaelse for att atminstone ABF repr. i Arvika har 
en stor arbetsborda och inte riktigt hinner med allt. Pa det sattet kan hon forsta bada parter i 
den konflikt som finns mellan forf.repr. och ABF menar hon. Kanske har hon ocksa ibland 
fungerat som en medlare mellan de tva. (bibl.) 
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Om samarbetet kring cirkelledarutbildningen blivit en besvikelse hittills sa har arbetet med 
foreHisningsserien gatt desto battre tycker bade forf.repr. och bibliotekarien. Dar har 
biblioteket och studieforbunden tagit huvudansvaret fOr forfattarkontakter, annonsering, 
presentationer osv., medan forf.repr. spelat en mer blygsam roll. Studieforbunden har varit 
mycket bra nar det galler det praktiska i den delen anser bibliotekarien. (bibl, forf.repr.) 

ABF repr. villi var intervju inte direkt kommentera de problem som har funnits i 
projektgruppen. Bon nfunner att det kanske var lite kansligt vid det forsta mOtet, men hoppas 
att det har gatt over. Med SV och biblioteket har hon haft sa pass mycket kontakt tidigare sa 
"dar behovde vi inte etablera na:got nytt eller sa, det bara rann pa". Hon tycker att ABF och 
SV naturligt star nara varandra genom sin gemensamma folkrorelsebakgrund. 

Nar det galler forf.repr. ar ABF repr. man om att framhalla alia de goda sidor hon tycker att 
han har. Hur bra han ar pa att forelasa om skonlitteratur och lasning t ex. Hon menar att 
forfattaren ar besjalad av det han gor pa ett satt som varit av stor betydelse for projektet i 
Arvika. Genom sina kontakter in om F orfattarforbundet har han ocksa kunnat komma med 
manga bra forslag till forelasningsserien. 

Nar det galler forfattamas medverkan allmant i projektet uttrycker ABF repr. en osakerhet. 
Hon vet egentligen inte hur nodvandiga dear for projektet i sig. For Arvikas del tycker hon 
dock att det varit mycket bra tack vare den forf.repr. de har. (ABF repr.) 

For SVs del har samarbetet fungerat val med alla parter enligt deras representant. I borjan 
tycker hon kanske att det var lite oklart vad de skulle gora och vern som skulle gora vad, men 
det har klamat efter hand. Hon menar liksom ABF repr. att det fanns ett tidigare samarbete 
bade dem emellan och med biblioteket som de kunde bygga pa. Samarbetet med forf.repr. ar 
dock nytt aven for SV, men enligt SV repr. har han varit 11helt under bar, att ha med i 
projektet. 

5.5.2 Kontakten med centrala ledningen. 

" ... det kiinns som om de s6ker de har pengarnaf6r att s6ka pengar ungefar ... "(bibl.) 

Bibliotekarien tror att hon har haft mest kontakt med centrala ledningen for projektet sedan 
hon kom med hosten -94. Den kontakten har framst gallt Lennart Falegard. Tommy Lindberg 
har av nagon anledning haft mindre kontakt med projektet i Arvika trots att ABF medverkar 
pa orten. (bibl.) 

Bibliotekarien sager att hon kanner sig fragande till centrala ledningens roll och deras 
egentliga motiv for att starta projektet. Hon tycker inte att nagon av de tre organisationema 
centralt har varit till hjalp eller uppmuntran i det egna projektet forutom att de har fatt 
bidragspengarna som i och for sig varit ett bra stOd. I ovrigt har de fatt klara sig sjalva. (bibl.) 

Hon har ocksa fatt den kanslan att studiefOrbunden pa nagot satt har velat "hjalpa 
biblioteket" med deras verksamhet pa ett satt som nastan har kants krankande. Biblioteket har 
inget problem med att fylla sin tid med verksamhet anser hon, tvartom okar besoks- och 
utlaningssiffror hela tiden. (bibl.) 
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ABF repr. kanner sig ocksa missnojd over kontakten med centrala ledningen. Sarskilt da med 
den i start sett uteblivna kontakten med Tommy Lindberg. Samtidigt tror bon att ABF ocb SV 
antagligen bar delat upp kontakten med projektortema mellan sig for SVs Lennart Falegard 
har bela tiden varit mycket tillmotesgaende aven mot benne. (ABF repr.) 

De ovriga bar ingen direkt kornmentar nar det galler den centrala kontakten. Forf.repr. bar 
varit nojd med Forfattarforbundet och det enda SVs repr. undrar over arden skriftliga 
informationen fran centrala ledningen. Hon tror att de olika representantema ibland har fatt 
olika information fran sina respektive organisationer vilket ibland har varit forvirrande. 
(forf.repr. SV repr.) 

5.5.3 Vinster och fordelar med projektsamarbete. 

Bibliotekarien och ABF repr. tycker de kan vara bra for varandra for att de bada ar 
folkbildande organisationer. Som bibliotekarien ser det ar studieforbunden den pedagogiska 
forHingningen av biblioteket. ABF repr. tror for sin del att projektet kan vara en puff for ABF 
som organisation att soka sig mer till biblioteket an tidigare. (ABF repr, bibl.) 

SV repr. har en lite mer praktisk syn pa det hela och menar att biblioteket forboppningsvis 
kan fa hogre utlaningsstatistik samtidigt som cirkelledarna kan fa battre hjillp pa biblioteket 
att hitta ratt material till sina cirklar. (SV repr.) 

Forf.repr. tycker att projektet i sig kan ge erfarenheter bur det ar att samarbeta, mflgot som 
kan vara bra for framtiden. Deltagarna i gruppen har blivit mer synliggjorda for varandra, ett 
"litet nytt natverk" bar skapats tycker han. Nasta gang det behovs samarbete i nagon fraga 
kanske de kan vanda sig till varandra. T ex har SVs nya representant och han sjalv borjat 
diskutera nagra intressanta ideer vid sidan av just det har projektet. (forf.repr.) 

5.5.4 Konferenserna. 

Ingen i Arvikas projektgrupp har haft nagot samarbete med andra projektorter och uttrycker 
inte heller nagon onskan om att ha det. Genom kontakten med centrala ledningen och 
skriftliga utskick har de fatt information om vad andra projektorter bar gjort. Bibliotekarien 
och SV repr. bar varit i Goteborg pa de gemensarnma konferensema. Detar de enda tillfallen 
dade har traffat andra projektengagerade. (ABF repr, SV repr, bibl, forf.repr.) 

ABF repr. tycker inte hon har haft tid att tanka pa vare sig kontakter med andra orter eller 
konferensmedverkan. Forf.repr. a sin sida sager att han antagligen hallit sig undan fran 
konferenser och annan kontakt med ovriga projektorter. Han tycker det bar rackt med att 
forsoka ta det egna projektet att ga runt. Dessutom tycker han att det skulle vara jobbigt att 
bora om ev problem pa andra orter " .. for tank om de utrtittar lika lite i Jiimtland som har!" 
For sin egen del bar han i stallet en del kontakt med ABF-distriktet i Skane dar han tycker det 
finns mer glOd och vilja an pa manga andra hall. (ABF repr, forf.repr.) 

Det bibliotekarien efterlyser ar ett gemensamt utskick eller liknande dar de medverkande 
projektortema kunde kornmunicera direkt med varandra i sHillet for genom projektledningen 
som hon upplever att det bar varit pa konferensema. Framfor alit tycker bon det vore 
intressant att diskutera mer med de andra medverkande biblioteken i projektet. (bibl.) 
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5.6 FRAMTIDEN 

5.6.1 Vad har varit daligt/mindre bra? 

Den stora besvikelsen for alia parter i Arvika·projektet har varit svarigheten att rekrytera 
intresserade deltagare till cirkelledarutbildningen. Skillnaden mellan dem ligger i vilka 
orsaker de ser till detta. 

For studieforbundsrepr. ar det framst brist pa tid och cirkelledarnas arbetssituation som ar 
orsaken. Speciellt ABF repr. aterkommer flera ganger till problemet med tiden och tycker 
ocksa sjalv art hon inte har kunnat lagga ner tillrackligt med tid pa projektet. Vad hon hade 
onskat ar kanske art ansvaret for projektet inte hade legat pa henne ensam in om ABF. 

Nar det galler cirkelledarnas arbetssituation sa menar hon art det ar omojligt art hitta en 
kvall i veckan da ert flertal av cirkelledarna ar lediga. Ofta har de cirklar flera kvallar i veckan 
och ert annat arbete pa dagtid. For att lOsa det tror hon art man ar tvungen att lagga en 
cirkelledarutbildning antingen mycket sent pa terminen eller i borjan da cirklarna annu inte 
start at. 

Hon tror ocksa art det kan vara svart art motivera cirkelledare till att ga en cirkelledar· 
utbildning som gar ut pa bibliotekskunskap. Detar inte ails sjalvklart for alia art se 
kopplingen mellan biblioteket och den egna cirkelverksamheten menar hon. Det ar svart i en 
glesbygd art overhuvudtaget hirta cirkelledare till alla amnen. (ABF repr, SV repr.) 

Bibliotekarien tror i stallet att det ar traditioner inom studieforbunden som ar orsaken till 
den daliga uppslutningen kring cirkelledarutbildningen. Visserligen kan hon liksom ABF repr. 
se art cirkelledarnas arbetssituation kan vara en orsak men hon tror inte det ar 
huvudproblemet. Vad hon menar ar art studieforbunden av tradition ar uppbundna kring sitt 
eget studiematerial som de sjalva producerar. Det har varit en stolthet art ha ert eget bra 
materiaL Pa det sattet tycker hon att studieforbunden mycket ar sig sjalva nog. Forst 
framstalls ert material, sedan startas cirklar kring det materialet i stallet fOr tvartom, att de 
utgar fran en ide eller fragestallning och sedan letar bra och relevant material. Med en sadan 
installning hos studieforbunden tror inte bibliotekarien att cirkelledarna i gemen kanner nagot 
behov av art besoka och anvanda biblioteket. En radikallOsning vore att ABF slutade art 
producera det fardiga studiematerialet. Da skulle det ga mycket tartare art motivera ert 
bibliotekssamarbete anser hon. Hon tror sig ocksa veta art det pagar en de batt in om ABF, 
atminstone pa central niva, om just det har problemet. For att fa en verklig forandring till 
stand kravs dock ert langsiktigt arbete menar hon, ett projekt pa tva-tre ar ar for lite. (bibl.) 

Forf.repr. ar inne pa liknande tankegangar men han betonar ocksa vikten av verkligt 
engagemang i den egna projektgruppen. Dar har han kant ett visst oengagemang fran 
studieforbundsrepr. tycker han. Han undrar ocksa vilken installning ABF och SV som 
organisationer i Arvika har till projektet. Han betonar art det aven maste finnas ert intresse och 
en forstaelse for projektet i organisationernas styrelser och ledning. (forf.repr) 

Som tidigare namnts delar bibliotekarien och ABF repr. ert visst missnoje med den centrala 
ledningen for projektet. De kanner sig undrande till centrala ledningens roll och speciellt 
bibliotekarien tycker art projektet "tangerar att vara lite grann ett proj ekt f or projektets 
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skull". For henne hanger denna asikt ihop med att hon saknat en teoretisk debatt i projektet om 
t ex folkbildning. Hon sager sig inte ha sett nagon effekt ails av projektet i ex nagon 
bibliotekstidskrift. Overhuvudtaget tycker hon att det ar dAligt med den teoretiska debatten i 
"bibliotekssverige" Vad hon saknar ar en diskussion om hur bade biblioteken och 
studieforbunden ska kunna hitta nya arbetssatt nu nar, som hon sager, de kommunala anslagen 
skars ner allt mer. Som det nu ar tror hon att projektet for manga biblioteks del " ... bara kiinns 
som ytterligare ett arbete som maste goras. "(bibl.) 

Nar det galler den teoretiska diskussionen har hon inte bidragit med mycket sjalv heller, sa 
hon avsager sig inte ansvaret for att debatten lyser med sin franvaro. Har ar det dock hon som 
hanvisar till brist pa tid och tung arbetsborda. (bibl.) 

5.6.2 Vad bar varit bra/det basta? 

For bibliotekarien och forf.repr. ar det mest positiva med projektet den starkta 
personkontakten mellan dem som ingatt i gruppen. Trots besvikelsen kring 
cirkelledarutbildningen sa har samarbetet ocksa fungerat mycket bra vad galler 
forelasningsserien. (bib!, forf.repr.) 

Enligt bibliotekarien sa har samarbetet genom projektet blivit mer formaliserat vilket hon 
upplevt som ett stod, speciellt vid foreHisningsarrangemangen. "Det hade inte blivit nagon rod 
trild i samarbetet utan projektet" tror hon. Nu har de linda traffats c:a en gang i manaden och 
diskuterat sig fram till vad de vill gora tillsammans. Speciellt nojd ar hon med forf.repr. som 
hon nu tycker fungerar bade som stOd och energigivare i hennes arbete pa biblioteket. (bib!.) 

A ven forf.repr. tycker att hans samarbete med biblioteket har starkts. Projektet har inte skapat 
nagon ny kontakt mellan honom och biblioteket men starkt den som fanns lite grann. Han ar 
ocksa nojd med kontakten med de cirkelledare som trots alit kom till utbildningen. Alla var 
nojda med traffarna och flera ville gama ha en fortsattnig av nagot slag. Med SVs nya 
representant i projektet har han ocksa ratt en god kontakt som ev kommer att leda till vidare 
samarbete utanfOr just det har projektet. 

UtOver det ser fOrf.repr. ocksa projektet som en god erfarenhet i sig. 

"Ja, det ar erfarenheter, erfarenheter av hur det var den har gangen. Nar nasta gang kommer 
da man vill astadkomma nagonting harman erfarenhet av hur der var att arbeta tillsammans. 
Lite mer synliggjorda ar vi for varandra ... "(forf.repr.) 

En nagot overraskande positiv effekt som ABF repr. har sett inom sin organisation ar att 
cirkelledare uttryckt en onskan om att traffa varandra mer utan administratOrer eller andra 
inblandade. Hon berattar att det hailer pa att byggas upp ett s k medverkandelag bland ABFs 
cirkelledare i Vannland som i framtiden ska skota den intema cirkelledarutbildningen for nya 
cirkelledare. Exakt hur detta hanger ihop med Biblioteksprojektet framgar dock inte av 
intervjun. (ABF repr.) 

SV repr. slutligen kiinner sig mest nojd med studieupptakten ute pa Skutboudden som hon 
tycker var bra planerad och hade ett bra program. (SV repr.) 
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5.6.3 Hur ska vi fortsatta? 

Alla i Arvikas projektgrupp uttrycker en onskan om att projektet ska fortsatta i nagon form 
aven efter projekttidens slut. Hur det ska ske har de dock inte hunnit diskutera annu. (ABF 
repr.) Vid tidpunkten for vart besok iir de tviirtom mitt uppe i sitt projekt och i vara intervjuer 
blev det heller inte sa mycket tal om framtiden. En ny fdreliisningsserie planeras for varen 
1996 och bibliotekarien och forf.repr. viintar pa att studieforbunden ev ska kunna vaska fram 
fler cirkelledare sa att en ny omgang cirkelledarutbildning kan starta. (forf.repr.) 

Forf.repr. kiinner sig ganska pessimistisk infer projektets fortsiittning. Han anser att det ar 
studieforbunden som maste ta storst ansvar niir det galler att driva verksamheten vidare 
eftersom han i grunden ser det som deras projekt. Han tycker ocksa att de bar det ekonomiska 
ansvaret for en ev fortsiittning. Han och bibliotekaren iir beredd att ha fler cirkelledar
utbildningar aven i framtiden bara studieforbunden kan Ia fram intresserade deltagare. Hittills 
tycker han inte att studieforbunden har vi sat tillrackligt intresse for att en fortsiittning ska vara 
mojlig. (forf.repr.) 

Sv repr. onskan iir att projektet sprider sig aven till andra studieforbund. Speciellt niir det 
galler den framtida intema cirkelledarutbildningen tror hon av ekonomiska skal att det ar bra 
om alia studiefOrbund samarbetar. Som vi forstar det menar hon att det iir onskviirt att 
biblioteket i framtiden blir inkopplad aven i den utbildningen. (SV repr.) 

Bibliotekarien tycker till skillnad fran fOrf.repr. att de alla har samma ansvar for projektets 
fortsattning. Ska det bli nagon fortsattning pa projketet i Arvika hanger det helt pa dem sjalva 
tror hon. (bibl.) 
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5.7 PROJEKTET I ARVIKA KARAKTARISERAS AV: 

• Vissa samarbetsproblem i projektgruppen, framst mellan ABF och forf.repr. 

• Stor besvikelse i projektgruppen over uteblivet intresse fran cirkelledarna for 
cirkelledarutbildningen. 

• Att forfrepr. varit mycket aktiv i projektet, framst inom cirkelledarutbildningen. 

• Satsning pa cirkelledarutbildning, fdrelasningsserie pa biblioteket, samt arrangemang fOr 
utvecklingsstOrda. 

• Ett stort uttalat folkbildningsengagemang hos framfdr allt bibl. och fdrf. repr. som ar 
grunden till att de arbetar med projektet. 

• JamfOrelsevis god ekonomi for bade ABF, SV och biblioteket. 
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" ... de tror oss kanske inte nar vi sager att det gar sa bra ... " 
( ABF repr.l) 

6. TRELLEBORG 

6.1 INLEDNING 

Trelleborgs kommun, Sveriges sydligaste, Jigger i Malmohus Hin och har c:a 35 000 invanare. 
Sjalva centralorten har 21 000 invanare. Staden ar en av de viktigaste overfartsortema till 
Tyskland och kontinenten men dar fmns ocksa ex mobel-och metall industri. (NE, 1995) 

I Trelleborg ar Biblioteksprojektet enbart ett ABF-projekt. Arbetsgruppen for projektet bestar 
av tva kontaktpersoner fran ABF, bada kvinnor och tva bibliotekarier, en man och en kvinna. 
Trelleborgs forf.repr. var fnm borjan Max Lundgren. Under projekttiden har han dock blivit 
Sveriges Forfattarforbunds ordforande och har inte kunnat delta lokalt i projektet. Han tillhor i 
stallet den centrala projektledningen. Pa Max Lundgrens forslag valdes en ny forf.repr. fran 
Forfattarcentrum Syd i Malmo. P g a att vi inte fick nagra uppgifter om att hon var 
Trelleborgs representant har hon inte deltagit i var utvardering. 

Bada representantema for ABF har arbetat som cirkelledare i manga ar. Den ena (repr.l) inom 
bl a konsthantverk och data och den andra (repr.2) pa spn\ksidan. 

Bibliotekarierna ar bada relativt nyutexaminerade. Bibl. 1 arbetar heltid pa huvudbiblioteket 
och bibl. 2 30 timmar i veckan pa en filial i AnderslOv nagra mil fran Trelleborg. 

6.2 BAKGRUND 

Det har framkommit i vara intervjuer att ABF och biblioteket i Trelleborg har haft ett langt 
och gott samarbete sedan tidigare. Framst har det gallt barnkulturprojekt av olika slag. De 
bada organisationemas chefer kanner ocksa varandra personligen. Just den nu aktuella 
konstellationen manniskor har dock inte samarbetat tidigare. (bibl.l) 

lngen i gruppen vet exakt hur det gick till nar Trelleborg kom med i projektet eller hur 
kontaktema togs i borjan. Detar i alia fall klart att den forsta kontakten togs chefema emellan 
och att det fran borjan var helt andra personer utvalda till projektgruppen. Av okand anledning 
har dessa nu helt slutat i projektet. (ABF repr.2) 

Hosten -94 blev ABF repr. 2 tillfragad av sin chef om hon ville inga i projektgruppen och aka 
pa konferensen i Molnlycke, den forsta gemensamma for alia orter inom projektet. Hon blev 
ocksa ombedd att tamed sig en kollega och det blev en manlig larare i data som slutade 
senare under varen -95. Aven ABF repr.l blev tillfragad om att Aka pa derma forsta konferens 
men hon kunde inte. (ABF repr.l och 2) 

ABF repr. 2 visste nastan ingenting om projektet innan hon akte pa konferensen. Det hela 
gick mycket snabbt, blev nastan lite chockartat i borjan tycker hon. Men det kandes ocksa 
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mycket intressant. Pa konferensen fick hon veta att biblioteket i Trelleborg var inkopplat och 
att tva bibliotekarier var utsedda till projektgruppen. (ABF repr. 2) 

Inte fdrran i januari -95 hade gruppen sin fdrsta gemensamma traff. ABF repr. 2 hade da med 
sig material fran konferensen som hon visade de andra. Mellan konferensen och det fdrsta 
motet hande ingenting sarskilt. Eftersom det drojde anda fram till varen -95 innan projektet 
riktigt kom igang i Trelleborg sa kanner projektgruppen att de i princip tappat ett helt ar i 
jamfdrelse med andra orter som de tror har kommit mycket langre med sina projekt. En 
anledning till fdrseningen kan vara att ABF huset renoverades under -94. (bibl.l och 2, ABF 
repr.l och 2) 
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6.3 AKTIVITETER 

I Trelleborg har projektgruppen i huvudsak satsat pa det vi kallat "Ovrig samverkan" mellan 
bibliotek och studieforbund. Det galler samarbete kring studiecirklarna och deras arbete, hur 
biblioteket och studieforbunden tillsammans ska kunna uppmuntra cirkelledarna att utnyttja 
och anvanda bibliotekets resurser i hogre utstrackning. 

Ut6ver det har de arbetat mycket med poesidagen under hosten -95 och arrangerat tva 
kulturella arrangemang. 

6.3.1 Kulturella arrangemang 

De tva kulturella arrangemangen inom projektet forutom poesidagen har varit: 

Ett fdrfattarbesok med tva lokala forfattare, varav den ena var projektforfattaren pa 
AnderslOvsbiblioteket, da 5:e klassare var inbjudna. Temat var "Satt granser" vilket ocksa ar 
namnet pa ett antivaldsprojekt i Trelleborg. Forfattarbesoket lades ute i AndeslOv for att 
komma ut fran huvudbiblioteket for en gangs skull. Besoket lades upp som ett samtal mellan 
forfattama och bamen och eftedt tick barnen skriva ner tankar och rita bilder om besoket. 
(Bidragsansokan,951212) 

En bygdemalsafton i Axel Ebbes konsthall med den lokala forfattaren Christer Lundh. Ett 
timslangt programmed tal och sang pa skanska. (Bidragsansokan, 951212) 

lnfOr arrangemanget i Anderslov kontaktade gruppen lokalpressen i Trelleborg. De berattade 
da ocksa om hela projektet. Tidningarna skrev om det men verkade inte varst intresserade 
enligt ABF repr. 1. 

Infor Poesidagen anordnade de en presskonferens. De satte ocksa upp affischer infdr 
arrangemangen. (ABF repr.1) 

Utover det har ABF ocksa haft en utsti:illning pa biblioteket om sin verksamhet. (Enkatsvar) 

Poesidagen 

Den 19 nov -95 ordnade Trelleborg Poesidag med sammanlagt 10-12 poeter. Det var bade 
inbjudna poeter fran Stockholm och Malmohus lan liksom lokala poeter. Kristoffer Leandor 
ersatte Goran Palm som blev sjuk. Andra poeter var ex Niklas Tornlund, Fredrik Ekelund, 
Anita Sjoblom och Lena Mansdotter. Trelleborgs bokhandel var ocksa med och salde bocker 
av de aktuella forfattarna. Det fanns ocksa en lada uppsatt dar allmanheten kunde lagga egna 
alster. Detta trycktes senare upp till ett poesihafte av bibl. 2. Biblioteket och bokhandeln 
tillsammans hade ocksa ett bokbord med lyrikbocker ur "En bok for alla"-serien till 
forsaljning. (Bidragsansokan, 951212) 

Gruppen arbetade tillsammans alia fyra med denna dag. Det var mycket praktisktjobb kring 
detta arrangemang. De sista veckoma innan sjalva dagen traffades de minst en gang i veckan. 
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Det kostade ocksa mycket pengar for bada organisationerna. Den lokala tidningen sponsrade 
dock alia annonskostnader. (ABF repr.l) 

Bibliotekarierna tycker att poesidagen tog lite val mycket tid, tid som de kanske hade anvant 
till annat om de kunnat valja. Bada tycker visserligen att det i slutandan var valdigt roligt att 
arbeta med dagen och att den blev lyckad, men i princip fick gruppen agna sa mycket tid at 
poesidagen under hasten -95 att alia ovriga ideer inom projektet fick laggas at sidan. Det var 
lite synd tycker de. De kanner sig tveksarnma till att se poesidagen som en del i projektet. 
"Det var i allafall inte en deli projektet niir vi borjade med det" sager bibl. 2. 

De upplever ocksa att bela arrangemanget med poesidagen var nagot som mer eller mindre 
Jades pa dem 11uppifran" vilket de ar lite missnojda med. 

" ... det tog ganska mycket tid av oss, det gjorde det. Och pengar ocksa har det gatt till det har 
som vi kanske hade anviint till nagot annat om vi hade mojlighet att valja. Vi kanske inte bara 
hade valt poesi. Det ar val det mest negativa om jag ska saga nagot negativt. .. Det ktindes ju 
bra i och for sig efterat for det blev ganska lye kat och vi var nojda med det hela. Men pa 
nagot satt var det inte riktigt ratt att gora sa" (bibl.l) 

Pa fragan om de kande sig tvungna att vara med pa poesidagen svarar bibl.l art det pa satt och 
vis kandes sa. I och med att det var en manifestation i bela landet och det var tankt att alia 
projektorterna skulle delta sa tycker han att det hade kants lite konstigt om de tackat nej. De 
hade "hamnat lite utanfOr" pa nagot satt. (bibl.l) 

De bada ABF repr. uttrycker inga negativa kanslor kring poesidagen. 

6.3.2 Ovrig samverkan mellan bibliotek och studiefOrbund. 

Under den har rubriken aterfinns konkreta ideer som : 

* cirkelledarrum 
* uppkopplade datorer 
* samarbete kring bokinkop och sambindningslistor 
* ekonomiskt samarbete 
* ABF-lanekort 
* Ianglan 
* boklador 
* En bok for alia 
* ABF -utsHillning pa biblioteket 

Alia dessa ideer befinner sig annu bara pa forsoksstadiet, det ar nagot som i alia fall bibl. 1 
namner ett flertal ganger. Sambindningslistor, uppkopplade datorer och ABF-lanekort har 
annu bara anvants av ABF repr. och da i mycket begransad omfattning. Gruppen har vid vfut 
besok precis haft sin forsta traff i en forsta omgang cirkelledarutbildning. Via den ar det tankt 
att fler och fler cirkelledare ska fa kunskaper till att kunna utnyttja de nya mojlighetema med 
datasokning pa ABF, langlan, sambindningslistor osv. (bibl.l) 
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Under sommar/host -95 har de bada ABF repr. inrett ett s k cirkelledarrum pa ABF. Detar 
ett kombinerat arbetsrum och litet bibliotek dar cirkelledarna kan lana litteratur till sina 
cirklar. I rummet finns ocksa datorer uppkopplade till biblioteket. (ABF repr.2) An sa lange 
har sokmojlighetema via dator inte borjat anvandas sa mycket. ABF repr. 2 sager att hon bade 
pa grund av tidsbrist och sin egen respekt fOr datorer nastan inte ails har anvant sig av den 
uppkopplade datom. Lite grann har hon liimnat over det till ABF repr. 1 som kan det battre 
tycker hon. 

Inom den cirkelledarutbildning som startat ska traff tva och tre vara pa ABF i 
cirkelledarrummet. Da ar det meningen att deltagarna ska trana sokning pa de uppkopplade 
datorema. (ABF repr.2) 

Nar det ga11er bibliotekets sambindningslistor ar det tankt att cirkelledarna inom ABF ska fa 
tillgang till dessa och fa mojlighet att onska titlar for inkop. Forutom en cirkelledare i somnad 
saar det an sa lange bara ABF repr. som har last listoma och onskat. (ABF repr.l) 
Bada bibliotekariema ar positiva till att fa onskemal om litteratur fran cirkelledare. Det blir ett 
satt att fa proffshjalp fran personer som kan sina iimnen tycker bibl. 2. (bibl.l och 2) 

Nar det gilller samarbetet kring sambindningslistoma och inkop av backer har bibl. 1 ocksa 
lagt fram ett forslag om att ABF ska ga in och bidra ekonomiskt . Speciellt om biblioteket 
koper in flera ex av samma bok fOr att cirkelledarna ska kunna fa langlan till sina cirklar. 
Enligt honom har detta inte diskuterats igenom riktigt. (bibl.1) 

ABF repr. 1 havdar dock att det inte ar aktuellt att ABF gar in och bidrar ekonomiskt till 
nagra bocker som inte finns direkt tillgangliga pa ABF. Nar bibl. 1 tidigare tog upp fragan sa 
trodde hon att meningen var att bockema skulle finnas pa ABF, vilket inte var fallet. Hon 
menar att ABF inte har outtomliga resurser och att betala for backer som anda star pa 
biblioteket tillgangliga for alla, det skulle bara vara som att hjalpa bibliotekets ekonomi i 
stOrsta allmanhet. (ABF repr.1 och 2) 

Det ar tydligt art detta enbart var ett forslag fran den ena bibliotekariens sida och att det 
egentligen inte hade diskuterats igenom ordentligt av projektgruppen vid tidpunkten for vart 
besok. 

Vidare ar ett speciellt ABF -lanekort framtaget fOr att biblioteket framover ska kunna 
registrera Ian fran cirkelledare. An sa lange har bara de tva ABF repr. ett sadant lanekort. Vid 
den sista traffen pa cirkelledarutbildningen ar det meningen att deltagarna ska fa var sitt 
lanekort. Till detta lanekort kommer det att vara knutet en mojlighet att lana bocker pa extra 
lang lanetid, dvs 90 dagar. Detta for att lattare kunna anvanda bockema i cirklarna. Fran 
borjan hade ABF ett onskemal om ett halvars lanetid, men detta vagade inte biblioteket ga 
med pa p g a det som de anser begransade bokbestandet pa biblioteket. De kom overrens om 
en lanetid pa 3 manader. Bibl. 1 betonar att detta bara ar ett forsok som de inte vet utfallet av 
annu. Far de in mycket klagomal eller att det paverkar allmanhetens tillgang till bockema 
alltfor mycket far de ta upp fragan till diskussion igen. (bibl.1) 

Boklador ar ocksa en del av projektets cirkelsamarbete. Biblioteket gor ett urval av bocker 
inom ett speciellt amne efter onskemal fran de olika cirklama. Detta for att visa vilket urval av 
bocker inom amnet som biblioteket har. (bibl.1) Enligt ABF repr. 2 har de ocksa borjat 
anvandas. (ABF repr.2) 
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Projektgruppen har ocksa diskuterat mojligheten for ABF att ha en mer permanent utstallning 
pa biblioteket, en horna nagonstans dar de kunde visa sin pagaende verksamhet for 
allmanheten. (ABF repr.l) 

Utover ovan namnda ideer sa har de bada ABF repr. som ett led i att puffa for skonlitteraturen 
i sina cirklar borjat tamed bokserien "En bok for alla" till cirklarna. (ABF repr 2) De har aven 
stallt upp ett bokstall i ABFs entre med bocker till forsaljning. ABF och SV ar numera 
deHigare i "En bok for alia" och centrala ledningen har rekomenderat orterna att lata bockerna 
inga i projektet. 

ABF repr. 2 sager ocksa att hon sedan projektets start overhuvudtaget har boijat tala mer i 
sina cirklar om biblioteket och mojlighetema att lana bredvidlasningslitteratur dar. 

6.3.3 Cirkelledarutbildning. 

I Trelleborg satsade gruppen forst pa att ge ABF repr. en "miniutbildning" i biblioteks
kunskap under en kvall. (bibl.l) De har ocksa gjort ett kompendium om hur man anvander 
datorer och hur man soker i bibliotekskatalogen. (ABF repr.l) Bibliotekarierna har ocksa i sin 
tur varit pa ABF for att inform era sig om hur det fungerar dar. (bibl.l) 

Bibl. 1 uttrycker det sa att det varit nodvandigt fOr dem att ha tid till att sa s utbilda 
varandra for att sedan kunna ga vidare med ovriga cirkelledare. De bada ABF repr. ar sjalva 
cirkelledare och mycket vad galler biblioteket har inte varit sjalvklart for dem heller aven om 
de varit stadiga kunder pa biblioteket sen tidigare. De maste sjalva ex beharska grundema i 
datasokning av litteratur for att sedan i sin tur kunna sitta pa ABF med andra cirkelledare och 
soka paden uppkopplade datom som finns dar. (bibl.l) 

Denna termin, varen -96, har man ocksa startat cirkelledarutbildning fOr en storre grupp pa 1 0 
personer. Den ar uppdelad pa tre traffar och den forsta traffen agde rum pa biblioteket i 
februari. 

Vid denna informerade ABF repr. deltagarna om Bilioteksprojektet och vad det gar ut pa 
och bib I. 1 visade biblioteket, hur bockema ar uppstallda och hur man soker litteratur och 
artiklar via dator. Bibl. 2 kunde av olika praktiska skal inte delta denna kvall. (ABF repr.2) 

Trafftva och tre ska de tva ABF repr. ta hand om sjalva pa ABF. Da ar det tiinkt att de ska 
trana praktiskt med litteratursokning pa dator. Tredje gangen ska deltagarna fa det speciella 
cirkelledarlanekortet som berattigar till extra lang lanetid. (ABF repr.l) 
Deltagarna i denna forsta omgang av cirkelledarutbildningen kommer fran olika amnen, sprak, 
musik, konsthantverk osv. (bibl.l) 

Projektgruppen ser denna cirkelledarutbildning mycket som ett f"drsok, sa de har annu inte 
hunnit diskutera nagon ev fortsattning. De vill karma sig for och se hur denna fdrsta grupp 
deltagare reagerar pa innehallet. Och om det blir nagot synligt resultat av det, om de tar med 
sina cirkeldeltagare till biblioteket i hogre utstrackning efter kursen osv. (bibl.l) 

Detar de tva ABF repr. som skott rekryteringen till cirkelledarutbildningen. De skickade ut 
en skriftlig inbjudan till ett 50-tal cirkelledare inom ABF. I den skrev de en kort 
sammanfattningen vad projektet gick ut pa och en beskrivning av utbildningens innehall. Vid 
forsta forsoket, till en traff i november kom det in fOr fa anmalningar, men vid andra forsoket 
fick de ihop 10 st. (ABF repr.2) 
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6.4 FORUTSATTNINGAR 

6.4.1 Pengar och ovriga resurser. 

ABF 

ABF repr. 2 sager att ABF liksom alla andra har drabbats av vissa nedskamingar, men att det 
inte ar m1got som direkt har markts i cirkelledarnas arbete. Det enda hon vet ar att det skett en 
omorganisering och att det dragits in en tjanst pa kontorssidan. 

Cirkelledare pa studieforbund ar oftast s k objektsanstallda, dvs dear anstallda pa de cirklar 
de har. Blir en cirkel inte av p g a daligt intresse finns ingen garanterad Ion. ABF rep. 2 ar 
anstalld pa detta vis for sina sprakcirklar. ABF repr. 1 daremot ar sedan hasten -95 fast 
anstalld pa ABF. Hennes anstallningsavtalligger pa knappt halvtid, men hon arbetar manga 
fler timmar an sa per vecka, i princip heltid. De timmar honjobbar utaver sin halvtid kan hon 
taut som manadslOn, efter avslutat kurs eller per kvartal. 

Nar det gruler projektet har bada ABF repr. fatt timlOn for den tid de lagt ner. Det har gatt helt 
utover deras ordinarie cirkelledararbete. De har fatt fria hander att ta den tid de behover for ex 
moten, iordningstallande av cirkelledarrummet och forberedelser for poesidagen. (ABF repr.l 
och 2) De har upplevt de ekonomiska vil koren som genera sa och har aldrig hart nagra 
klagomal om att de ex arbetat extra manga timmar nagon manad. Detta har givit dem arbetsro 
sa att de "i lugn och ro kan iigna sig at det man haller pa med, utan att tift a pa klockan. , 
(ABF repr. 2) 

De 20 000 kr som Trelleborg hittills fatt av projektbidragspengama har gatt till de kulturella 
arrangemangen. Utover dessa pengar har bade biblioteket och ABF bidragit ekonomiskt med 
ex lonekostnader, tryckandet av affischer och annan marknadsfdring. ABF repr. 1 har 
beraknat att ABF under 1995 bidrog till projektet med sammanlagt 35 000 kr inklusive den 
extra timarvoderingen. 

Nagra ytterligare pengar har ej sokts fdr projektet. (ABF repr.l) 

Den ekonomiska budgeten for poesidagen ar helt separerad fran ovriga projektet. Totalt 
11 000 kr fick Trelleborg fran den centrala poesibudgeten, vilket var detsamma som 
arvoderingen och resekostnader till tva medverkande poeter. De pengarna betalades dock 
direkt till de aktuella forfattama via Forfattarcentrum Syd. (ABF repr.l) 

ABF-distriktet i Skane gick in med ett bidrag pa 4 000 kr. Ovriga kostnader skulle ABF och 
biblioteket dela pa. Den slutgiltiga kostnadsfordelningen ar dock inte slutford. (bibl.l) 

Det soktes extra pengar fran kultumamnden till poesidagen men det gav inget resultat. (ABF 
repr.l) 
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Biblioteket 

Bibl. 1 vet inte exakt hur stora nedskarningar biblioteket drabbats av de senaste aren, men han 
betonar att de lever med en mycket anstrangd ekonomi. Det samsta ar bokanslaget som han 
betecknar som mycket daligt. A. ven backer med stor efterfragan kan de ibland bara kopa in ett 
eller tva exemplar av vilket skapar langa reservationskoer och irritationer hos lantagarna. Han 
menar ocksa att detta far betydelse for bibliotekets utlaningssiffror som enligt honom inte ar 
sa hoga i jamfOrelse med andra bibliotek. Trots det ar biblioteket mycket valbesokt. Det sitter 
t ex alltid mycket folk i tidnings- och tidskriftsrummet. (bibl.1) 

Bada bibliotekarierna har arbetat med projektet inom sin ordinarie arbetstid. Bibl. 2 som 
arbetar deltid har dock fatt betalt for ex moten som legat utanfor hennes ordinarie arbetstid. 
Bibl. 1 har inte fatt nagon extra ersattning for nagon tid. (bibl.l och 2) 

Forutom bibliotekariernas lOner har biblioteket tillsammans med ABF bidragit ekonomiskt till 
projektet genom ex tryckandet av affischer och annan marknadsfOring. A. ven till poesidagen 
har biblioteket bidragit med en summa pengar som da har gallt forfattararvoden, affischering 
och andra omkostnader. (bib!. 1) 

6.4.2 Arbetsfordelning och den egna rollen. 

De fyra i Trelleborgs projektgrupp blev alia tillfragade av sina respektive chefer om de ville 
delta i projektet. Alia fyra sager art de tackade ja for att de hade tid och tyckte iden Hit 
intressant och rolig. 

For bacia ABF repr. ar backer och bibliotek nagot som alltid legat dem nara. Bada anser att 
de redan innan projektet anviint sig mycket av bibliotekets backer och tidskrifter i sina cirklar. 

Som tidigare niimnts var ingen i gruppen med fran projektets start utan alla kom med under 
hasten -94. Sedan forsta motet januari -95 har de varit en stadig grupp och ingen annan i 
respektive organisation har heBer varit inblandad i projektet pa nagot satt. ABF repr. 2 sager 
dock att atminstone de ovriga pa ABF ar relativt medvetna om projektets existens. Hon och 
hennes koliega har anstrangt sig att informera ovriga i organisationen. De informerar ocksa 
kontinuerligt sin chef om aktiviteterna och ideema i projektet. De liksom bibliotekariema 
kiinner att projektet har fullt stod pa chefsniva och att de fatt fria hander att utforma projektet 
som de vill. (ABF repr.2) 

Pa fragan om hur mycket tid de har lagt ner pa projektet svarar alla ungefar likadant, att de 
haft traf:fungefar en gang i manaden, c:a tva tre timmar varje gang och att de sedan delat upp 
arbetsuppgiftema melian sig nar det galler arrangemangen. Infor poesidagen blev det ocksa 
mycket extra arbete och moten oftare, ungefar en gang i veckan. Exakta timantal ar svart att 
ange for nagon. (bibl.l och 2, ABF repr.1 och 2) 

Det framgar dock att de bacia ABF repr. lagt ner sammanlagt mer tid an bibliotekariema dels 
for att de inredde det sk cirkelledarrummet pa ABF som ett led i projektet, dels for att de har 
ansvarat for all ekonomi kring projektet. ABF repr.l beraknar att de i snitt kanske lade ner 4 
timmar/vecka nar det galler cirkelledarummet och arrangemanget. ABF repr. 1 ar ocksa den 
som fungerat som en lank utat for projektet med telefonsamtal, brev och kontakter med den 
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centrala ledningen, da hon arden som tillbringar mest tid i sja.Iva ABF-huset av de tva. (ABF 
repr.l) 

Bibl. 2 har av praktiska skal inte deltagit i ex cirkelledarutbildningen. A andra sidan "kande 
bon lite extra" for arrangemanget i AnderslOv dar bon arbetar. I samband med poesidagen 
ansvarade hon ocksa for framstallandet av en poesibok med dikter inlamnade i en for 
andamalet uppsatt lada pa biblioteket. (bibl.2) 

lngen tycker att det varit svart att skilja vanliga arbetsuppgifter fran projektuppgifter. 
Problemet har snarare varit att fA tiden att racka till. Speciellt for bibl. 1 som jobbar heltid ocb 
inte heller har fatt ut nagon extra tid for projektets moten eller ovrigt arbete. Han aterkommer 
flera ganger till problemet med tiden ocb tycker att det kanns mycket otillfredsstallande att 
inte ha na.gon egentlig tid till att tanka igenom och fundera over projektets ideer. p g a 
tidsbristen har han ocksa kant sig tvungen att ibland skjuta over arbetsuppgifter pa sina ABF
kollegor. (bib I. 1) 

De tva ABF repr. daremot har haft mindre problem med tiden eftersom projektet for dem bar 
gatt utOver den ordinarie arbetstiden. De har alltid kunnat diskutera sig fram till tider som 
passat for moten och annat, sa for dem har projektet aldrig kiints betungande eller stressigt. 
(ABF repr.2) 

6.4.3 Tidigare samarbete. 

I Trelleborg har det funnits mycket samarbete sen lang tid tillbaka mellan ABF och 
biblioteket. Det har da framst gallt bamverksamhet som ex skrivarverkstad, sommarlager och 
nagot de kallar Spokklubben for lite iildre barn. De har ocksa samarbetat kring det s k 6-ars
projeketet da biblioteket bl a delat ut en gratis bok till alia 6-aringar i samband med att de fatt 
ett eget lanekort. (Holmqvist, 1994, s 38) 

ABF-repr. 2 uppger att biblioteket och ABF ocksa har haft en del vuxenarrangemang 
tillsammans, teaterverksamhet, orkester osv. Hon tycker att hon viildigt ofta har sett ABF som 
medarrangor till olika evenemang pa biblioteket. "Det blev nastan en naturlig fortsattning 
med biblioteksprojektet" sager hon. (ABF repr.2) 

Enligt bibl. 2 har ABF ocksa vid enstaka tillfallen bidragit med forelasare till den 
intemutbildning som de anstiillda pa bilioteket bar som kursverksamhet varannan fredag. 
(ABF repr.2) 

Just den bar konstellationen miinniskor kande dock inte varandra innan biblioteksprojektet 
startade. Bibl. 1 tror ocksa att just det bar samarbetet kring cirkelledarna ar nagot belt nytt. 
(bibl.l) 

6.4.4 Syn pa projektet. 

Huvudsyftet med biblioteksprojektet ar for gruppen i Trelleborg art fOrbattra och underlatta 
for cirkelledarna i arbetet med och kring studiecirklarna, vilket ocksa avspeglar sig i 
satsningen pa cirkelledarutbildning, langlan, uppkopplade datorer osv. (Enkiitsvar) 
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Fran borjan var detta mal varken givet eller sjalvklart for dem. Atminstone de tva ABF repr. 
tycker att det hela iden med projektet var lite diffus i borjan. (ABF repr.l) ABF repr. 2 sager 
att hon "skrek pa hjalp" pa den forsta konferensen for att projektet skuJle kunna komma igang 
i Trelleborg. Tommy Lindberg var da rnycket tillmotesgaende tycker hon. Bl a kom han ner 
till Trelleborg ett par ganger for att forklara narmare vad projektet innebar. (ABF repr.2) 

Av de fyra ar det bara ABF repr. 2 som har nagon kansla av att deras arbete i Trelleborg ingar 
i ett starre nationellt projekt. Hon har kant sig lite stolt over att just Trelleborg blev utvald till 
detta proj ekt vilket ocksa har inspirerat henne i arbetet. ABF repr. 1 uttrycker a andra sidan 
stolthet over att de blivit utvalda till var utvardering. Enligt henne har det kants roligt for dem 
alia. (ABF repr.l och 2) 

Ovriga i gruppen har inte direkt kant sig delaktiga i ett nationellt projekt, men det ar inte 
heller nagot som de ar missnojda over. Bada bibliotekariema tror att anledningen till att de 
inte kanner sig delaktiga ar att de inte varit pa mlgon konferens. (bibl.l och 2) 

Forvantningama var hoga och positiva hos alla i gruppen infor projektarbetet. Flera av dem 
kande visserligen att de blev inkastade hastigt och lustigt under ett lite val sent skede i 
projektets start, men nar val arbetet i den egna gruppen var igang upplevdes dock inte detta 
som nagot problem. (ABF repr.2, bibl.l) 

Varfor ar det viktigt att vara med i ett sadant har projekt? 

Pa fragan om varfOr det ar viktigt att vara med i ett sadant har projekt har vi fatt olika typer av 
svar fran informantema. Svaren i Trelleborg har det gemensamt att de har en personlig 
utgangspunkt. 

11Det utvecklar mig sjtilv tycker jag, ju storre kontaktytor jag har med samhtillet omkring mig, 
desto ldttare ktinner jag av onskemal sa att sdga ochjag kan sjtilv bertitta lite om biblioteket 
for .. jag kan ibland ktinna att all a tir medvetna om att det }inns ett bibliotek i kommunen men 
inte vad det innehaller ... 11 (bibl.l) 

" ... Det sitter val nagon liten larartyp i enpa nagot sdtt. Att sprida god litteratur, dels tycker 
jag det dr viktigt. Sedan tycker jag det tir viktigt for mig, det tir utvecklande att gora olika 
saker, saker man inte pysslat medforut. Sa det inte gar rutin i det man gor. "(bibl. 2) 

11 
... Ntirjagjickfragan om jag ville vara med i det htir projektet sa vet jag attjag sa att, ja det 

arjag gdrnafor jag tycker sajattemycket om bocker. Ochjag har jobbatjdttemycket med 
bocker imina cirklar ... det var nog den storsta anledningen ... att det kiindes somjag kunde 
lara mig nagot nytt. Jag kunde komma ltingre in i biblioteket dn jag annars gor som 
lantagare .... " (ABF repr .1) 

" ... det ger juytterligare inspiration i ensjobb. Okade kunskaper Jramfor allt i mittjobb som 
cirkelledare har jagjufatt med hur man kan soka pa biblioteket. Man far en annan metodik 
till sitt cirkelledarjobb. Sedan tir det ju sa att ntir man far okat ansvar sa vdxer man i sin 
yrkesroll ... " (ABF repr.2) 
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Biblioteksprojektet ar nagot som projektgruppen tycker berikar dem sjalva, bade personligen 
och i yrkesrollen. Det ger inspiration och okade kunskaper. Att en bibliotekaries uppgift ar att 
sprida kannedom om biblioteket och dess mojligheter till sa breda grupper som mojligt tycks 
vara den sja.Ivklara utgangspunkten for bada bibliotekariema. For de tva ABF repr. a andra 
sidan ar biblioteket migot som legat dem varmt om hjartat redan innan projektets start. De har 
bada sedan lang tid tillbaka lanat mycket material pa biblioteket till sina cirklar. (ABF repr.l 
och 2, bibl.l och 2) 

Hade det har samarbetet kunnat uppsta anda utan projektets ram? 

Ingen i Trelleborgs projektgrupp tror att samarbetet kring cirkelledarna och cirklarna hade 
kunnat uppsta utan projektet. Trots att biblioteket och ABF haft mycket sarnarbete aven 
tidigare tror de inte att nagon direkt hade klackt just den har sarnarbetsiden. Detta mest for att 
cirkelledare och bibliotekarier inte vanligtvis traffas sa mycket. Pa det sattet har det varit en 
puff framat med en ide "uppifran". (ABF repr.2) 

II Personalen som liimnar ut boken, det iir ju lite en dimjigur pa nagot siitt. Man fragar nagon 
gang; har ni nagon annan bra bok osv ... men det blir inte att manfunderar pa att man ska 
kunna samar beta ... aven om jag lanar mass or med bocker sa det blir in get samarbete sa dar 
anda over disk. .. " (ABF repr.2) 

Tack vare projektet har atminstone ABF repr. ocksa fatt det har samarbetet som en utokning 
av sitt ordinarie arbete med extra timmar och betalning, nagot som kanske underlattat. 

Tankar om folkbildning. 

Nar det galler vara fragor om folkbildning fick vi ofta ganska allmanna och ibland svavande 
svar fran vara informanter vilket kan tyda pa att de var svara att svara pa kortfattat i 
sammanhanget. 

I Trelleborg har dock alla i projektgruppen en bestamd uppfattning om att folkbildning ar 
nagot viktigt. 

Bibl. 2 tycker att det "sitter en liten larartyp i en" som gama vill sprida god litteratur till 
andra manniskor. (bibl.2) 

Bibl. 1 tycker att man kan skilja pa utbildning och bildning, dar det senare t ex kan vara 
filosofiska amnen som inte direkt ar yrkesforberedande. Lite grann tycker han att 
studieforbunden har blivit for "fritidsinriktade" med kurser i korg- och porslinsmalning pa 
bekostnad av mer teoretiska inslag. (bib!. I) 

Bada ABF repr. betonar att folkbildning ska vara frivillig och tillganglig for alla oavsett Alder 
och bakgrund. For dem ar ocksa den sociala gemenskapen som kan uppsta i en studiecirkel 
viktig. Folkbildning ar for dem det omsesidiga utbytet av kunskap mellan manniskor som star 
i jamsta.Ild relation till varandra. Det ar ett satt att gemensamt komma fram till ett mal man 
satt upp. (ABF repr.l och 2) 

Pa direkt fraga ar det bara ABF repr. 2 som tycker sig seen klar koppling mellan 
folkbildning och Biblioteksprojektet. Hon menar att alia som arbetar med projektet kan utbyta 
ideer och kunskaper med varandra. (ABF repr.2) 

De ovriga ser projektet mer som ett led i en folkbildningstanke. For dem ar projektet mer ett 
satt att ge cirkelledama okade mojligheter i sitt arbete och att lara dem hitta ditt i biblioteket. 
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6.5 SAMARBETE 

6.5.1 Forhallandet mellan aktorerna. 

" .. vi uppfattar varandra ratt nar vi pratar, vi vi/! samma saker pa nagot satt ... 11 (bibl.l) 

Det mest slaende med projektet i Trelleborg ar hur val sjalva samarbetet i projektgruppen 
fungerat. Pa nagot satt "stamde personkemin" direkt, det aralia fyra helt ense om. Forutom att 
sjalva arbetet fungerat pa ett smidigt satt har gruppen ocksa haft roligt tillsanunans. Det har 
funnits en oppenhet redan fran borjan mellan de fyra deltagama. (bibl.l och 2, ABF repr.l och 
2) 

II ••• Det dr just att kunna ta upp ideer, att tycker du sa eller sa och ingen haller pa sitt eget sa 
att saga, pa det sattet att vara ideer fran ABF skulle vara battre an era eller sa. Det har 
aldrig fun nits utan man tog emot sa hiir pa ett valdigt oppet satt fran borjan fran bada sidor 
tycker j ag. 11 (bibl.l) 

Bib I. 1 tycker att det goda forhallandet i gruppen har vagt upp annat som varit mindre brat ex 
tidsbristen. Tack vare det har han orkat kampa vidare med projektet nar det kants stressigt 
emellanat. (bibl.l) 

Att hitta direkta orsaker till att samarbetet fungerat sa bra ar svfut. Deltagama i gruppen ar 
sjalva fdrvanade men kanner samtidigt att de har samma grundsyn i manga fragor, att de vill 
samma saker och att de alia har en oppenhet fOr nya ideer och ett stort intresse for projektet i 
sig. (bibl. 1 och 2, ABF repr.l och 2) 

Bibl. 2 tror ocksa att det faktum att ABF och biblioteket tidigare haft sa gott samarbete 
"sakert har ldmnat vtigen lite oppenfor sjalva samarbetsgrejen". (bibl.2) 
Aven ABF repr. 2 namner det tidigare samarbetet som en tankbar orsak. Dessutom tror hon att 
det varit en fordel att det bara varit ett studieforbund inblandat i projektet i Trelleborg. Ron 
tror att det latt blir lite splittrat med fler studieforbund pa samma ort. Atminstone i borjan av 
ett projekt da alla kanske kanner sig lika trevande som de gjorde i Trelleborg. (ABF repr.2) 

Samarbete med forfattare. 

Fran borjan hade Trelleborg Max Lundgren som projektforfattare. Under projekttiden har han 
blivit Sveriges Forfattarforbunds ordforande. Enligt bibl. 1 var det Max Lundgren som via 
brev foreslog dem en ersattare fran Forfattarcentrum Syd. Derma forfattare var en av 
deltagama pa arrangemanget i AnderslOv. Sedan dess har gruppen inte haft mycket kontakt 
med henne. Enligt bib I. 1 hade de dock en del telefonkontakt infor poesidagen. Gruppen 
kunde ocksa alltid ringa henne om de behovde hjalp med migot som gallde forfattarna. Vid ett 
tillfalle har hon varit med pa ett gruppmote. (ABF repr.2) 

Enligt ABF repr. 1 har samarbetet med forf.repr. i Trelleborg inte fallit sig lika naturligt som 
mellan de ovriga. Bade hon och de andra i gruppen tycker visserligen att de hade varit roligt 
att hamer kontakt med forfattare, men nar det galler just samarbetet kring cirklama och deras 
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arbete har det inte kants aktuellt. (ABF repr.l) Det har ocksa funnits en del praktiska hinder 
for fOrf.repr. som annat arbete och restid fran Malmo. (ABF repr.2) 

6.5.2 Kontakten med centrala ledningen. 

Kontakten med den centrala ledningen for projektet kan sagas ha fungerat bra for Trelleborgs 
del. Detar ABF repr. och da framst ABF repr. 1 som har haft kontakt med Tommy Lindberg. 
Han har ocksa varit ner till Trelleborg, bl a till gruppens forsta mote, for art berarta mer och 
forklara projektet nlirmare. ABF repr. 1 uppger att hon ofta har kontakt med Tommy Lindberg 
bade per telefon och via ABFs databas Tellus. Aven pa konferensema har ABF repr. haft 
kontakt med hela den centrala ledningen. ABF repr. 2 tycker art hon har fatt mycket bra stod 
"uppifran" t ex i inledningsskedet dade kande sig ganska osakra om hur de skulle komma 
igang med projektet. (ABF repr. 1 och 2) 

Bibliotekariema har inte haft m\gon direkt kontakt med centrala ledningen annat an vid 
Tommy Lindbergs besok. UtOver det har kontak:ten skert via de tva ABF repr. som rapporterat 
vad som sagt och gjorts pa centralt hall. lngen av dem uttrycker nagot missnoje over den 
ordningen. (bibl.1 och 2) 

Som tidigare namnts tycker dock bib I. 1 art centrala ledningen palade dem uppgiften att 
genomfOra poesidagen pa ert satt som inte kandes helt riktig. (ABF repr .1) 

I samband med det har projektet har ABF repr. plus en musiklarare fran ABF i Trelleborg 
borjat arbeta med material till en ny cirkelledarutbildning intemt inom ABF som ska ligga pa 
CD-ROM. (Ovalen) De skriver olika artiklar till materialet om sirt eget arbete som 
cirkelledare men ocksa om Biblioteksprojektet och sitt nyss iordningstallda cirkelledarrum. 
Inom ABF finns ert pedagogiskt utvecklingslag med representanter fran olika distrikt som 
arbetar med nytt material for cirkelledarutbildningen. I det sammanhanget aterfinns bl a 
Tommy Lindberg. Trelleborg ar en av 8 ABF-orter som ska presenteras i lite storre format i 
materialet. 
Bibl. 1 tror art Trelleborg har blivit utvalt att delta i arbetet med detta CD-ROM material tack 
vare Biblioteksprojektet. Aven innehAllet tycker hon knyter an till projektet, atminstone nar 
det galler Trelleborgs bidrag. (ABF repr.l) 

6.5.3 Vinster och f"ordelar med projektsamarbete. 

Om det har projektet kan uppmuntra cirkelledare art leta och hirta mer material pa biblioteket 
sa tror ABF repr. 1 att derta kan hoja kvaliten pa ABFs studiecirklar. Hon beskriver hur det 
var forut inom ABF da alia cirklar var hanvisade till forproducerat kursmaterial, nagot hon 
sjalv aldrig riktigt tyckte om. Ofta kunde hon uppleva art det fartades fakta eller uppgifter i 
kursboken eller art den inte riktigt passade just hermes deltagare i den aktuella cirkeln. !bland 
var det ocksa sa art enoch samma kursbok kunde leva kvar ar efter ar vilket till slut gjorde 
den inaktuell. (ABF repr.l) 

Numera ar det fritt fram for en cirkelledare art sjalv hirta material till sin cirkel fran olika 
hall. Just i det sammanhanget ser ABF -repr. 1 betydelsen av art alia cirkelledare far stOrre 
kunskaper om biblioteket. (ABF repr.l) 
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ABF repr. 2 tror a sin sida forutom ovan namnda att projektet i sig kan vara en bra PR for 
ABF. Sarskilt om det slar val ut och det blir omtalat. (ABF repr.2) 

Bibliotekariema namner for sin del lite mer allmana saker som att biblioteket kan mi fler 
lantagare och att bade bibliotek och studieforbund ar viktiga for demokratin. Att de bada ar 
folkbildningsinstitutioner. (bibl.1 och 2) 

Bibl. 1 tror ocksa att all vuxenundervisning, aven studiefOrbundens kommer att oka i 
framtiden. P g a ekonomi och annat tror han da att ex studiefdrbunden kommer att behova 
biblioteken mer for att tillgodose sitt materialbehov. Pa det sattet ligger projektet ,ratt i tiden, 
tror han. (bibl.l) 

Aven om bibl. 1 ar mycket positiv till projektet sa ser han det anda som nagot som ABF 
startat fran borjan, att det ar de som i grunden viii ha samarbetet. A v den anledningen har han 
ex inte heller funderat pa varfdr bibliotekarierna inte har nagon representant i den centrala 
ledningen. (bibl.l) 

6.5.4 Konferenserna. 

Gruppen i Trelleborg har inte haft nagon kontakt med andra projektorter annat an vid 
konferenserna. Bibliotekarierna som inte har varit pa nagon konferens har enbart last om de 
andra ortema i de papper som centrala ledningen skickat ut. (bibl.1) 

Till den fdrsta konferensen akte bara ABF repr. 2 och den i inledningen engagerade data
lararen. Infor den andra konferensen hosten -95 blev det nagot missfOrstand vad galler inbjud
ningama. Gruppen hade planerat att all a fyra skulle aka och atminstone de bada ABF repr. 
utgick ifran att biblioteket skulle ra en egen inbjudan vilket inte blev fallet. (ABF repr.l) 

Konferenserna har varit givande tycker bada ABF repr. De har fungerat bade som idegivare 
och summeringar av projektet som helhet. Det har varit intressant att fa traffa andra 
projektengagerade och diskutera olika projektfragor tycker de. (ABF repr.1 och 2) 

Till den avslutande konferensen hosten -96 viii de tva ABF repr. ha nagon eller bada 
bibliotekarierna med. (ABF repr.1 och 2) 
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6.6 FRAMTIDEN 

6.6.1 Vad bar varit bra/det basta? 

Alia i Trelleborgs projektgrupp ar overens om att det goda samarbetet dem emellan har varit 
det mest positiva med projektet. Pa direkt fraga om vad som varit det mest positiva ni:imner 
bibliotekariema och ABF repr. 2 just sjalva samarbetet i sig. 

"det har varit positivt friin borjan hela projektet tycker vi alia. Hela tiden ar det positivt, alit 
vad vi tycker och sager sa gar det i harmonins tecken allting. Fantastiskt bra verkligen. 
Darfor har man kunnat kiimpa vidare har trots tidsbrist och annat. Det ar mycket det som 
gjort att det har Junger at sa pass bra anda ... , (bibl.1) 

ABF repr. 1 narnner ytterligare saker hon tycker varit lyckade. Dels ar hon nojd rned 
arrangemangen de haft, speciellt poesidagen da det kom c:a 50 personer och lyssnade. En 
siffra som kan jarnforas med Stockholms poesidag sorn fick c:a 100 lyssnare. Dels ar hon nojd 
for sin personliga del, att hon lart sig en del nytt om biblioteket sa att hon nu sjalv mycket 
battre kan leta fram intressant material till sina cirklar. Hon uttrycker det sa att hon har 
" ... kommit mycket langre in i biblioteket an man vanligtvis gor som ltintagare ... " (ABF repr.l) 

UtOver det har Biblioteksprojektet inneburit att hon blivit inblandad i annat samarbete 
mellan ABF och biblioteket, nagot hon upplever som mycket stirnulerande. T ex har hon 
tillsammans med ABF repr 2 deltagit i ett "Pippikalas" for bam pa biblioteket samt sjalv 
arrangerat ett forattarbesok med den kinesiska poeten Li Li pa en gymnasieskola i Trelleborg. 
(ABF repr.l) 

6.6.2 Vad bar varit daligt/ mindre bra? 

Nar det galler det som varit mindre bra i projektet ar det framfor allt tva saker som 
aterkommer, brist pa tid och kanslan av att poesidagen var ett arrangemang sorn palagts dem 
"uppifran11

• FramfOr alit bibl. 1 kornmer tillbaka till detta flera ganger under intervjun. 

''Nej vi har inte haft tid, he/a tiden kommer jag tillbaka till och klagar pa tiden. Man skulle 
kunna ha gjort mycket mer om vi sager attjag hade haft ett antal timmar i veckan till att 
hal/a pa med det, sa hade det sakert sett annorlunda ut. Da hade mer ochjler saker kanske 
planerats eller varit planlagda pa ett annat satt kan jag tanka mig. Mer genomtankt och 
ja ... nu ar det lite ... vi ska hinna med det inom en tid och vi tycker det ar roligt och man har 
ideer, men man har inte tid att prova en idl Ar den bra eller dalig, fungerar den pa alla hall 
och kanter? Den mojligheten har vi inte sa mycket av." (bibl.1) 

Som tidigare ni:imnts i avsnittet Aktiviteter sa var poesidagen ett arrangemang som tog mycket 
tid och arbete for projektgruppen. Bibl. 1 menar att poesidagen inte var riktigt sjalvvald och 
att den tog tid fran det ovriga projektarbetet. Visserligen blev dagen lyckad och alia tyckte det 
var roligt att arbeta med den, men det hade varit annu battre om de hade haft mojlighet att 
valja. Vi har tolkat det sa att bibl. 1 och 2:s kritik galler hur poesidagen planerades och 
genomfordes fran centralt hall snarare an sjalva iden. (bibl.1 och 2) 
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Det ar bara bibliotekariema som namner missnojet med tiden och poesidagen. De tva ABF 
repr. namner overhuvudtaget inget negativt. Det ska ocksa sagas att dessa kritiska 
papekanden inte pa nagot satt overskuggar den mycket positiva bild som Trelleborgsgruppen 
ger av sitt projekt. 

6.6.3 Hur ska vi fortsatta? 

''Nufar vi spana ihop gratisgrejer" (bibl.2) 

Bib!. 1 ser Biblioteksprojektet i Trelleborg mycket som ett forsok, ett experiment som de 
inte helt kommit igang med och saledes inte har kunnat dra nagra slutsatser av arum. De 
hoppas "komma lite mer till skott" under 1996 sa att deras oprovade ideer rar provas i 
verkligheten. Vid tidpunkten for vart besok har gruppen precis haft sin forsta 
cirkelledarutbildningskva.IL Det ar framfor allt cirkelledarnas reaktioner som gruppen senare 
vill studera genom att ex taut statistik pa ABF-lan. (bibl.l) 

Bibl. 1 tror dock att projektet Jigger ratt i tiden pa det sattet att all vuxenutbildning kommer 
att oka i framtiden, aven studieforbundens och att ekonomiska skal talar for att utnyttja 
bibliotekens resurser mer snarare an att kopa nytt material bela tiden. Dar har biblioteken en 
viktig uppgift tycker han. Vad han hoppas pa ar att alia cirklama pa ABF i en framtid 
kommer att soka framfor allt sitt kompletteringsmaterial pa biblioteket. (bibl.1) 

Eftersom samarbetet fungerat sa bra ser alia i gruppen ocksa med tillforsikt fram mot sista 
projektaret, trots att det ekonomiska projektbidraget blir lagre detta ar. Bibl. 2 tror inte att 
sjalva samarbetet kring cirkelledamas arbete langre ar beroende av projektet eller nagra 
projektpengar. Det samarbetet kan fortsatta anda och inga i det ordinarie arbetet anser bon. De 
kulturella arrangemangen daremot ar det som kostar. Dar far de i fortsattningen forsoka hitta 
sa billiga alternativ som mojligt. (ABF repr.2) 

Aven bibl. 1 tror att projektet kommer att bli sjalvgaende framover forutom att ekonomin 
satter granser for vilka arrangemang de kan ha. Kontakten och sammanhallningen i 
projektgruppen har varit sa bra att han tror pa en fortsattning efter projekttidens slut. 
(bibl.1) 

Med ABF repr. 1 och 2 diskuterar vi mojligheterna till fortsatt extra arvodering for 
samarbetet efter projekttidens slut. Dar har de belt olika uppfattningar. ABF repr 1 tror inte att 
det kan bli aktuellt. I cirkelledamas arbetstid finns redan avsatt tid for forberedelse och 
planering och ett fortsatt samarbete med biblioteket far raknas till den tiden tror bon. ABF 
repr. 2 sager daremot att det inte skulle forvana benne om de fick extra arvode aven i 
fortsattningen. Hon tycker att man kan se det som en slags vidareutbildning. Aven nar det 
galler pengar till fortsatta kulturella arrangemang tror bon att ABFs ledning kommer att stotta 
dem aven om det for storre arrangemang blir aktuellt att leta ytterligare sponsorer. Oavsett 
extra arvodering vill bada ABF repr. garna fortsatta samarbetet efter projekttiden. (ABF repr. 
1 och 2) For bibliotekarierna ar det inte aktuellt med nagon extra arvodering. 
(bibl. 2) 

Ett konkret onskemal for framtiden som flera i projektgruppen namner ar att engagera 
forfattare, antingen som en del i cirkelledarutbildningen eller i enskilda cirklar. (ABF repr.l , 
bibl.2) 
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6.7 PROJEKTET I TRELLEBORG KARAKTARISERAS AV: 

• Mycket gott personligt samarbete i projektgruppen. 

• Ett val utvecklat samarbete mellan ABF och folkbiblioteket sedan tidigare. 

• Gada ekonomiska villkor for de tva ABF repr. med extra arvodering for nedlagd arbetstid 
i projektet. 

• En satsning pa cirkelledarutbildning och ovrig samverkan kring ABFs studiecirklar som 
langlan, speciellt ABF-lanekort, uppkopplade datorer pa ABF osv. 

• Ingen direkt forfattarmedverkan i projektgruppen. Forf.repr. endast medverkat pa en 
forfattartriiff. 

• Att tva ABF repr. som sjruva ar aktiva cirkelledare engagerats i projektet. Ingen 
administrativ personal har deltagit. 
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"20 miljoner till ett fallskarmsavta) bar vi inte tankt oss." (SV repr.) 

7. V ASTERVIK 

7.1 INLEDNING 

Vastervik som ligger i n.o. Smaland, pa kusten av Tjust vid inloppet till Gamlebyviken ar 
centralort i Vasterviks kommun och bar ca. 22 000 inv. 

Vastervik ar en hamnstad (olje- och djuphamn, fiskehamn) med idyllisk valbevarad 
trahusbebyggelse fran 1700-1800 talen. Pa Slottsholmen i Gamlebyviken ligger ruinema av 
fogdeborgen Stegeholm, anlagd pa 1360-talet, nedbrand 1677. Har halls stadens arliga 
visfestival. (Bonniers stora lexikon, 1989) 

I Vastervik ar Studieforbundet Vuxenskolan (SV), Stadsbiblioteket samt en forfattare 
engagerade i Biblioteksprojektet. SV deltar med en representant (SV repr.), biblioteket med en 
bibliotekarie (bibl.) samt Forfattarforbundet med en forfattarrepresentant (forf.repr.). 

SVs repr. bar en halvtidstjanst som verksarnhetsledare pa SV i Vastervik och bar arbetat dar 
sedan -78. 

Bibliotekarien har for narvarande ingen vanlig bibliotekarietjanst pa biblioteket utan en 
projektanstallning pa 20 tim./veckan for ett annat kulturradsprojekt som heter Bryggan. Det ar 
ett marknadsforingsprojekt dar hon arbetar tillsammans med och mot foreningar. Hon 
anstalldes pa biblioteket forsta gangen -90. 

Forf.repr. som ar bam- och ungdomsforfattare bor ganska langt ifran Vastervik vilket 
inneburit svarigheter att medverka i projektet i sa hog grad. Vi hade p.g.a. tidsbrist och 
problem med kommunikationema inte mojlighet att gora en personlig intervju med forf.repr. 
Istallet skickade vi fragor per brev som forf.repr. sedan svarade pa skriftligt. Det ar dessa svar 
som bar firms redovisade. 

7.2 BAKGRUND 

SV i Vastervik fick i inledningsskedet av projektet en forfn\gan fran Lennart Falegard om de 
ville medverka i det projekt som de da boll pa att skissa pa. 
SV svarade da att de gama ville samarbeta ihop med ABF. De tyckte att det skulle vara en stor 
fordel da de pa SV har mycket daligt med tid. 

Sa smaningom fick SV beskedet att endast de skulle medverka i projektet i Vastervik. 
Nagon egentlig forklaring fran den centrala ledningen till att det bestamdes sa anser inte SV 
repr. att de fatt. Hon hade forvantat sig att det skulle bli fler studieforbund som var med i 
projektet. De blev nu ganska besvikna dade insag att de skulle :fa sta for allt arbete sjalva. De 
kande vid den har tiden heller ingen pa biblioteket och kunde da inte se att det skulle ga lattare 
av den orsaken. (SV repr.) 
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Anledningen till att SV repr. var angeHigen om att samarbeta med ABF inom detta projekt var 
att hon anser dessa ha betydligt mer resurser an SV. ABF sitter i samma hus som biblioteket, 
deras verksamhet ar lika stor som alla de andra studieforbundens tillsammans, de har fler 
anstallda och en verksamhetsledare som ar valdigt intresserad av dikter och forfattare vilket 
inte SV repr. ar. ABF har aven cirkelledarutbildning lokalt vilket SV inte har. 

SV repr. framfor ocksa som en anledning att de har ett bra samarbete med ABF och att 
eftersom projekt tar tid sa hade det varit positivt att ha nagon att dela tiden med pa ett annat 
satt an vad som nu blev fallet. SV repr. menar vidare att de med sin inriktning till tva politiska 
forbund samt LRF inte har samma mojlighet att na folk i en tlitort som ABF har. (SV repr.) 

Nar biblioteket kom med i bilden nar det galler projektet sa var det redan sagt och bestlimt att 
det var SV de skulle samarbeta med och det kandes darfor helt naturligt fran bibliotekets sida. 
Bibliotekarien kande dock till, och har liven viss forstaelse for, att SV var missnojda . 
Biblioteket har dock inte kant sig "overkord" pa nagot vis utan det var en diskussion som 
fordes frlimst mellan SV och den centrala ledningen innan biblioteket tillfragades att vara 
med. (bibl.) 

I Vlistervik har man en bra fungerande organisation mellan studieforbunden. Det ar en 
samarbetskommitte med alla studieforbund som trliffas ganska regelbundet ca. 3-4 ganger/ar. 
I Vastervik harman valt att hela tiden infonnera de ovriga studieforbunden om alit man gor i 
projektet. Det har de gjort genom att bl.a. medverka vid samarbetskommittens moten. Fler 
studieforbund har ocksa varit medarrangorer vid de aktiviteter man haft. (bibl. och SV repr.) 

Da starten i Vastervik gick trogt sa hande i stort sett ingenting under -94. Det forsta motet som 
bibliotekarien var med pa var da samarbetskommitten trliffades och da alla studieforbund i 
Vastervik deltog och da projektet presenterades. Vid ytterligare ett sadant mote var 
bibliotekarien inbjuden for att presentera en skiss for alla studieforbunden pa hur 
cirkelledarutbildningen skulle se ut. Detta fick som resultat att liven Medborgarskolan inbjods 
och deltog pa utbildningama. (bibl.) 
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7.3 AKTIVITETER 

7.3.1 Kulturella arrangemang. 

Varen -95 

Rosten -95 : 

Planerat till 
varen -96: 

* FUB-veckan pa biblioteket: 
- Forfattarrepresentanten om lattHista (LL-) bocker 

for olika grupper. 
- "The Mullscopers" underhaller med musik. 
- FUBs musikcirkel musicerar. 
- Conny Bergquist, FUB-informator, berattar om sina 

erfarenheter som utvecklingsstord. 
- SV-FUBs Afrikautstallning visas pa biblioteket mellan 21.3-13.4. 

Arrangorer: FUB-Vastervik, Studieforbundet Vuxenskolan, Projekt 
Bryggan. 

* Artistgruppen Regnbagen, underhallning for bam. 
* "Poesi i Tjust" (Poesidagen) den 18 november. Musik av Vagspel 

samt lokala poeter. 

Arrangorer: ABF, Frikyrkliga Studieforbundet, Medborgarskolan, 
Forfattarforbundet, Studieforbundet Vuxenskolan, Projekt Bryggan, 
KulturfOrvaltningen. 

* Forfattarinnan Elisabeth Hjortvid, tva dagar i v. 9. 
* Poesidag, i april med forfattama Ingrid Sjostrand och Lennart Sjogren. 

Conny Bergqvist ar informatOr pa FUB och sjalv utvecklingsstord. Artistgruppen Regnbagen 
tog de med for att de ville halite barnkultur i projektet ocksa. 

De hade ocksa planerat en barnboksvecka under hosten -95 med Elisabeth Hjortvid, en lokal 
barnboksforfattarinna. Detta krockade dock med poesidagen och stalldes darfor in. Hon ar nu 
istallet inbjuden tva dagar i v. 9, varen -96. 

Det stora man gjorde inom projektet i Vastervik var satsningen pa FUB-veckan. De lade ner 
mycket tid, energi och pengar pa den. V arfor de satsade pa att gora ett stort arrangemang 
istallet for flera sma diskuterade de egentligen aldrig, men bibliotekarien tror att det kandes 
som att de skulle fa ut mer av pengama om de koncentrerade det till en vecka. (bibl.) 

Ytterligare en anledning till att de valde att arbeta med FUB inom projektet var for att det ar 
roligt att arbeta med dem och hela tiden ger stort gensvar, tycker SV repr. En orsak var ocksa 
att bibliotekarien i projekt Bryggan ocksa samarbetade med FUB. 

Anda sedan SV repr. borjade arbeta pa SV -78 har de haft ett i stort sett bra samarbete med 
FUB. Troligen beroende pa goda personkontakter. SV administrerar alia PUBs cirklar och de 
har haft sommarlager och bamverksamhet tillsammans vilket alltid varit positivt. De har aven 

80 



ii 

I 

. 
= 

" 

• 

bistandsverksarnhet i Afrika samt en Rumaniengrupp ihop. Det finns mycket idealitet i FUB, 
sager SV repr. (SV repr.) 

I samband med FUB-veckan var aven kommunens omsorgsverksamhet inblandad da de 
inbjod alla gruppboende och aven sarskolan. Aven bibliotekets socialbibliotekarie var mycket 
delaktig i planeringen under FUB-samarbetet da hon har manga kontakter och kannedom om 
mycket som hade med det art gora. (bibl.) 

De bjod ocksa in larare fran grundskolan art lyssna till forf.repr. under en kvall pa biblioteket 
varen -95. Skolan var positiv och aven villiga art betala forf.repr. Inte en enda larare anmalde 
sig dock for art komma och lyssna pa en bam- och ungdomsforfartare vilket bibliotekarien 
tycker var valdigt markligt. (bibl.) 

Poesidagen . 

Da Vastervik hade poesidag i hostas, den 18 november -95, sa foll det sig sa olyckligt art de 
tva inbjudna forfattama, Ingrid Sjostrand och Lennart Sjogren, inte kunde komma p.g.a. 
snoovader. Det blev dock inte installt utan man genomforde dagen med ovriga medverkande 
vilket ocksa blev mycket lyckat. 

De hade ordnat biblioteket som ett cafe med dukade bord och levande ljus. Nagra av 
poeterna laste egna dikter. Det var musik och underhallning. 

Bibliotekarien hade aven framstallt en bok med tidigare icke utgivet material av de 
medverkande lokala poetema. Ur denna var dikter kopierade som lag framme. "Det var som 
ett tradfullt av dikter. "(SV repr.) Dessa fanns kvar aven resten av veckan sa folk kunde ta 
med sig om de ville. "Det var sa mysigt alltihop och sa stormen utanfor. "(SV repr.) 

A ven andra studieforbund var medarrangorer till poesidagen. Sa kommer det troligtvis bli 
a.ven i fortsattningen. En ny poesidag med de forfattare som aldrig kom vid det fOrsta tillfallet 
ar planerad till april -96. (SV repr.) 

Bibliotekarien ar personligen glad over att iden med poesidagen foddes och lade ner mycket 
energi paden. Hon fick nu chansen att gora ett vuxenkulturprogram inom projektet. "Sadan 
harlig stamning! Det var en 16rdageftermiddag, precis efter stormen, solen hade borjat lysa. 
Och det kom precis sa mycket folk som det jick plats. II (bibl.) 

Detta hade dock aldrig klarats av utan det ekonomiska stOdet. F orfattarcentrum Ost kommer 
att betala de etablerade forfattaramas arvoden och resor da dessa kommer till den extra 
poesidagen under varen. 

bvriga kostnader har studieforbunden och biblioteket statt for. Bl.a. bekostades tryckningen 
av poesihaftet, som blev en stor kostnad, med projektpengar fran bibliotekariens andra 
projekt, Bryggan. De hade haft ett upprop att de ville ha in dikter. Ca. 60 pers. Himnade in ca. 
3 dikter var i snitt. Bibliotekarien gjorde sedan allt arbete med att skriva rent dessa och de 
framstallde en bok av materialet. 

Hon tycker det i derta sammanhang var tacksamt art sa manga studieforbund var med
arrangorer vid poesidagen da det hela blev ert ganska kostsamt arrangemang. Bl.a arvodena 
till de lokala formagoma samt annonskostnader. Biblioteket stod for Iokaler och arbetstid. 

Bibliotekarien ser gama art poesidagen kommer art fortsarta, men menar samtidigt art det 
kravs art m\gon annan an hon sjalv tar over engagemanget och art det finns ekonomi till det. 
Hon vet nu vad det kostar och hur kulturfOrvaltningen har det med ekonomin nu "Det jinns i 
stort sett inte nagra programpengar i kulturforvaltningens budget framover. Sa det kraver 
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alltsa att andra gar in och betalar. "(bibl.) Iallafali om man ska ha proffesionella lyriker 
vilket bibliotekarien anser att man ska ha. (bibl.) 

7 .3.2 Cirkelledarutbildning. 

Hosten -94 

Hosten -95 

Varen -96 

* Cirkelledarutbildning 1, bibliotekskunskap, den 16 november pa 
biblioteket. 
6 st. deltagare, framst expeditionspersonal. 

* Cirkeliedarutbildning 2, steg I, den 16 november pa biblioteket. 
Innehall: -presentation av biblioteksprojektet 

- vad kan biblioteket erbjuda? 
- visning av biblioteket 
- hur star bockema pa biblioteket? 
- genomgfmg av bibliotekskatalogen - data 

* forts. Cirkel.led.utb. 2, steg II, den 18 januari pa biblioteket. 
Innehall: - praktisk ovn. i att soka litteratur i katalogen 

och att hitta fram till den i biblioteket 
- visning av hur man kan soka tidskriftsartiklar i 

Artikel-sok 
- tid for diskussion om de egna cirklamas behov 
- skonlitteratur som inspirationskalla 

I inbjudan star att utbildningen syftar till att: 

- ge kunskap om vilka resurser biblioteket har att erbjuda i cirkelarbetet 
- lara ut hur man anvander bibliotekets katalog och hur man hittar i biblioteket 
- oka cirklamas anvandande av biblioteket 

Dade forsta g{mgen, hosten -94, bjod in cirkelledare att delta i utbildningen sa anlitade SV 
distriktsstudieledaren som gor utbildning fOr cirkelledare i SV att gora den officiella inbjudan. 
Det blev da ca 6-8 deltagare fran enbart SV. Till hosten -95 inbjods aven ovriga studiefOrbund 
och det blev da 9 deltagare. (SV repr.) 

Orsakema till att det kom sa fa till den fOrsta utbildningen tror SV repr. var att deras ledare 
bar den uppfattningen att da de ar kontrakterade som ledare sa kan de redan det som ska goras 
och tycker kanske inte att de behover ga migon utbildning om det inte galler deras amne. Alia 
ar ocksa engagerade i sa mycket annat och kanske inte tar sig tid. (SV repr.) 

Det kom ledare fran alia amnesomraden, alla som ansag sig ha tillfalle att vara med. Alla har 
trivts valdigt bra och reagerat positivt, men huruvida de kommer att anvanda sig av det sedan, 
vet inte SV repr. "Nagra ledare gar alltid till biblioteket, det bara iir sa. Och nagra gar 
aldrig. Detar val det vi ska rada bot pa. men vi vet inte om vi lyckats. "(SV repr.) 

Hon tycker det ar viktigt att ha sadana bar cirkelledarutbildningar " ... eftersomjag ar 
cirkelledare sjalv ibland sa vet jag att man soker material och egentligen ar det enklast att 
ga till biblioteket. "(SV repr.) 
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sv repr. ar tveksam till om de skulle kunnat gjort pa nagot annat satt nar det galler att locka 
fler ledare till utbildningen. Cirkelledare ar alltid svara att samla, antingen det ar en Iordag 
eller en kvall och hon undrar nar de annars skulle ha det da ledarna ar upptagna dagtid med 
andrajobb. De som arbetar pa ABF har inga andrajobb utan har manga cirklar istallet sa med 
dem ar det lattare, men SV s ledare har andra arbeten de fiesta, sager hon. ''Jag vet inte vad 
man skulle locka med, det kanske skulle vara nagon kulturgrej, men samtidigt tar ju den sa 
mycket av tiden pa kvallen sa egentligen harman inte tid med det heller." (SV repr.) 

Hon tycker det ar lite synd att dade slog pa trumman for att det harmed 
cirkelledarutbildning ar sa bra sa var det anda bara ca. 8 st. som ansag att de hade tid att 
slappa till. (SV repr.) 

I den forsta cirkelledarutbildningen samt steg I i den andra sa deltog SV repr. Det var sakert 
bra, vilket de inte tankte pa fran borjan, att hon fick den grunden sa att hon infor nasta 
utbildning visste vad det handlade om. 

I utbildningen deltog aven tva cirkelledare fran FUB. Bibliotekarien tycker det var positivt 
att de fick aven den kopplingen. (bibl.) 

Bibliotekarien som varit drivande nar det galler att fa igang cirkelledarutbildningen har ocksa 
hallit i dessa. Utbildningama har varit pa kvallstid. Hon markte efter det forsta tillnillet i nov. 
-94 att det inte var tillrackligt att ha utbildningen i endast ett steg. Tempot blev alit for hogt 
och det blev svart art fa in sa mycket som hon ville ha med. Nasta utbildning blev darfor i tva 
steg. (bibl.) 

Som tidigare namnts sa blev foljden av bibliotekets medverkan vid samarbetskommittens 
moten art aven Medborgarskolans cirkelledare deltog vid de bada cirkelledarutbildningama, 
steg I och II. Detta berodde bl.a. pa att SV inte hade tillrackligt manga ledare som var 
intresserade. Som det nu blev sa var halften av deltagarna fran Medborgarskolan och halften 
fran sv. 

Aven ABF har nu nappat pa derta med cirkelledarutbildning och bett att fa vara med. Detta 
blir dock nagot som kommer att ligga utanfor projektet i sa fall, men intresset fr~m de ovriga 
studieforbunden har vackts i och med projektet. (bibl.) 

Responsen pa cirkelledarutbildningen fran de som deltog var oerhort positiv, sager 
bibliotekarien. Det var kul, folk ville inte ga darifran och bibliotekarien fick nastan sparka ut 
dem. Det visade sig ocksa att rundvandringen pa biblioteket i steg II av utbildningen var ett 
valdigt bra satt for att fa igang sam tal och fragor, sager bibliotekarien. Den visade sig ta lang 
tid och folk var valdigt entusiastiska och engagerade. Bibliotekarien tror att de cirkelledare 
som del tog i utbildningen nu fatt sa pass mycket kunskap om biblioteket att de aven kan ta 
med sina egna elever och lara ut till dom. (bibl.) 
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7.3.3 Ovrig samverkan. 

Biblioteket erbjuder inte studieforbundet nagonting vad betraffar langlan, boklador o.d. till 
deras cirkelverksamhet. Det har heBer inte funnits nag on efterfragan fran SV s sida pa sadant. 

Biblioteket har idag ett mycket urholkat mediaanslag och bibliotekarien tror att det under 
90-talet skurits ner med ungefar halften nar det galler reellt varde. Detta betyder att biblioteket 
behover snabb cirkulation pa sina bocker. 

Det har dock forekommit att cirkelledare fragat om de kan fa lana bocker pa langre tid, da 
de i cirkeln t.ex. ska studera ett speciellt landskap eller land. De iar dock lana pa samma 
villkor som ovriga lantagare, en manad, och sedan gora omlan om inte boken varit reserverad. 
Nagot automatiskt langlan for cirklar har biblioteket alltsa inte. (bibl.) 

7 .3.4 Marknadsforing. 

SV repr. och bibliotekarien presenterade Biblioteksprojektet for Kulturnamnden i mars -95. 
Aveni sam band med FUB-veckan presenterades det. De har pa biblioteket haft uppe en 
affisch som berattar om projektet samt haft broschyrer liggandes framme hela tiden. Aven pa 
cirkelledartraffama har de talat och berattat om Biblioteksprojektet. Bibliotekarien har ocksa 
presenterat det pa SVs distrikts arsmote vilket agde rum mellanjul och nyar -95. De har aven 
hela tiden hallit ovriga studieforbund informerade. (bibl.) 
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7.4 FORUTSATTNINGAR 

7 .4.1 Pen gar och ovriga resurser. 

Den egna organisationen. 

SV har delvis gatt ifnin att anvanda sig av fardiga studiepaket i studiecirklarna, sager SV repr. 
Tidigare anvande man sig av ett fast material i varje cirkel och till varje deltagare skulle 
finnas en bok osv. Detta har andrats nagot och man fragar nu mer efter vad deltagarna vill ha. 
De kan t.ex. ha nagra backer som gar runt i cirkeln och resten som referenslitteratur pa 
biblioteket. Bl.a. for att det blir karvare ekonomiskt fOr alia sa kan det falla sig Hittare att 
anvanda biblioteket om man bor sa till att man kan det. Somliga ledare erbjuder deltagarna att 
ga och lana sjalva. Eller ocksa gar ledaren till biblioteket och lanar det de behover till cirkeln. 
Det enklaste for en ledare ar dock att alia har varsin bok, men det maste aven finnas fler 
mojligheter, sager SV repr. (SV repr.) 

Nar det galler bidrag till SV fran kommunen sa har dessa minskat med ca. 1/3 om manjamfor 
med for fern ar sedan. SV i Vastervik sorterar under fritidsniimnden vilka de ocksa har ett bra 
forhallande till. Detta har ocksa gjort det mojligt for SV att halla en skaplig verksamhet, sager 
SV repr. Fram tills nu sa har de aven haft fria lokaler, men detta har andrats och SV far nu 
betala 50-75 kr. per kvall nar de anvander dem. Detta ger en merkostnad pa 500-1000 kr for 
en cirkel patio ganger. Stadsbidraget ar av olika skal bortbantat med ca 1/4. (SV repr.) 

Under -90-talet har det hant valdigt mycket pa biblioteket i Vastervik. Bibliotekarien 
anstalldes som barnbibliotekarie pa biblioteket -90 och arbetade sedan som det i tre ar. Da hon 
blev uppsagd efter tre ar sa var hon ifran biblioteket i ett ar. Annu idag harman ingen 
barnbibliotekarie i kommunen. En person har s.k. barnbibliotekarieansvar men inga timmar 
for det. -92 sade man upp en hel bibliotekarietjanst, minst en kanslisttjanst samt att man 
siinkte tj ansten fOr ett an taL Biblioteket byggdes i samma veva om och en vaning byggdes pa. 
Samtidigt som man flyttade in i nya lokaler med nya mojligheter sa skars personalen ner. 
(bibl.) 

Bade personal, medianslag och oppettider har kraftigt minskat, sager bibliotekarien. Vid 
matningar som biblioteket gor regelbundet visade det sig att de hade okat utlan (ca. 9% sedan 
forra aret), okat besoksantal och okat tryck pa informationsdisken. Man har nu efter en hel del 
trixande och fixande med pengar lyckats oka oppethallandet igen da situationen var ohallbar. 
Programanslaget ar pa 20 000 kr/ar. (bibl.) 

Projektpengar och andra pengar. 

SV har pa sitt konto tagit in 10 000 kr. for -94 och 10 000 kr. for -95 i projektpengar. Dessa 
har sedan anvants till olika saker. SV repr. tycker att det pa konferensema tydligt framgick att 
projektpengarna skulle laggas pa forfattama. Hon menar dock att om de vetat det tidigare sa 
kanske de skulle gjort annorlunda och forsokt fa in lite fler forfattare. Nu lade man 10 060 kr., 
ett ars projektpengar, pa forf.repr. framtradanden under LL-dagarna. Bara logi pa 
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Centralhotellet blev 2.280 kr. for de fyra dagarna. Dessa kommer redovisas som att de ar 
tagna av projektpengarna, sager SV repr. (SV repr.) 

De hade kunnat minska forf.repr. medverkan och isHillet anvant pengarna till fler saker an till 
endast en forfattare under en vecka, sager SV repr. Hon menar vidare att Forfattarforbundet, 
som ar en del av projektet, kunde gatt ner i pris istallet tor att ta full betalning. "For det har vi 
fatt gora. Vi har fatt slappa till massor av tid i var planering och i olika sammanhang som 
egentligen ligger pa var arbetsplatskostnad "(SV repr.) Det anser hon inte att Forfattarfor· 
bundet gjort i motsvarande grad. Hon poangterar dock att det inte ar forf.repr. de vander sig 
emot. Forf.repr. har varit valdigt aktiv och samarbetet har fungerat fint. (SV repr.) 

SV har bidragit med en del egna pengar nar det galler kulturaktiviteter inom projektet. Bl.a. sa 
betalades Conny Bergkvist och artistgruppen Regnbagen med dessa 

ABF stod for kostnadema nar det gallde musikframtradandet pa poesidagen och biblioteket 
stallde upp med lokal. (SV repr.) 

SV repr. ska nu rakna av SVs andel i projektet. Detar ju meningen att SV ska slappa till egna 
pengar t.ex. nar det galler arbetstid och extra arrangernang vilket man nu maste redovisa, 
sager SV repr. Detta galler aven arbetet som biblioteket lagt ner samt hyreskostnader. SV repr. 
kanner sig dock osaker pa hur de ska redovisa detta och tycker inte de fAtt nagra instruktioner. 
Hon hade hoppats att de skulle fatt nagon form av forslag fran centrala ledningen hur redo
visningen ska se ut, men det har de inte. Hon tror att det ska redovisas till projektledningen. 

Projektpengama har betytt en hel del och gjort de aktiviteter de haft mojliga, tycker SV repr. 
De har dock under projektets gang inte funderat sa mycket kring pengama utan det ar nuda de 
ska gora en sammanstallning som de undrar om de anvant dem pa ratt satt. (SV repr.) 

Biblioteket har inte fatt nagra extra pengar till projektet fran nagot annat hall, sager 
bibliotekarien. De har dock forsokt att pejla lite da hon har goda relationer med 
kultursekreteraren, men det har inte funnits nagra pengar att soka till projektet. Dock har 
bibliotekariens andra projekt Bryggan bekostat en del, bl.a. under Poesidagen. Projekt 
Bryggan har en egen budget som skiljer sig fran Biblioteksprojektets budget sa till vida att i 
projekt Bryggan har bibliotekarien mojlighet att gora nagonting. Det tycker hon daremot inte 
att Biblioteksprojektet ger nagra ekonomiska mojligheter till. (bibl.) 

Forf.repr. uppger att SV betalade hennes framtradanden under FUB-veckan. Hennes 
medverkan vid moten har betalats av Forfattarforbundet. Nar det galler det ekonomiska 
ansvaret och vern som ska betala henne sa tycker forf.repr att hon ska betalas av de pengar 
som finns for projektet, projektpengarna. (forf.repr.) Detta ar ocksa vad SVs repr. uppgett att 
de gjort. (SV repr.) 
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7.4.2 Arbetsiordelning och den egna rollen. 

Egeninsatsen. 

Hur stor egeninsatsen ar tycker SV repr. ar svart att saga och menar att det aldrig gar att 
vardera. Hon tycker aven att det ar svart att ha nagon uppfattning om hur mycket arbetstid hon 
lagt ner. Hon ska dock spalta upp det hela lite mer och satta timmar pa de olika saker som de 
haft, t.ex. moten osv. Vidare sager SV repr. att eftersom hon endast har en halvtidstjanst sa har 
aven andra inom SV varit insatta i vissa saker. (SV repr.) 

SV repr. har inte Ia.tt nagot betalt utOver sin halvtid och menar att det blivit ganska mycket 
ideellt arbete for att hinna med. Hennes arbete ryms inte normalt inom de 50% hon ar ansHHld 
pa och hon har borjat trottna pa det och menar att hon nu varit med Hinge nog for att inte orka 
tanya tag nar det behovs. (SV repr.) 

Projektpengama har inte rackt till arvoden for moten osv. varken for SV repr. eller 
bibliotekarien och SV repr. tror att aven bibliotekarien fatt satta av extra tid. 

SV repr. fick ersattning for resa och uppehalle da hon akte pa konferensen hasten -95. Hon 
menar dock att da man varit borta i 2-3 dygn och anda bara kan taut 8 timmar/dag i ledighet 
sa blir halften anda ideellt arbete utan att man kan paverka det. (SV repr.) 

Da bibliotekarien haft cirkelledarutbildningama har hon klamt in dessa inom sin ordinarie 
halvtidstjanst. Hon far inte taut nagon overtid for arbete inom projektet. Det finns heller 
ingen annan som har nagra pengar att betala med, inte SV och de 10 000 kr. i projektpengar 
har de lagt pa annat. Detar, sager bibliotekarien, hennes ordinarie arbete som bjudit pa det. 
(bibl.) 

Arbetssituationen pa biblioteket ar sadan att om inte bibliotekarien hade kunnat ta ansvaret for 
Biblioteksprojektet sa hade det nog inte blivit nagot, tror hon. Biblioteket har t.o.m. svart 
klara av att tacka upp sina egna informationspass med de bibliotekarier som finns. 

Man har lagt ratt stort ansvar pa biblioteken i det har, sager bibliotekarien och hon tror 
ocksa att det pa flera hall ar sa att bibliotekarien fatt arbeta mycket med det har. " ... om man 
skulle ha raknat ut tiden som vi lagt pa det har, raknat om det i pengar, sa har vi da satsat 
oerhort mycket. "(bibl.) 

Forf.repr. tycker det ar omojligt att besvara fragan om hur mycket arbetstid hon lagt ned da en 
stor del av arbetet forsigar i huvudet. Forf. repr. har deltagit vid tre moten samt hallit sig 
informerad per telefon med bibliotekarien. Hon har aven deltagit pa de tva konferensema. 
Da hon bor Iangt ifran Vastervik har de langa resoma inneburit en del krangel for henne. Hon 
ar vi dare tveksam till huruvida hon fatt tillrackligt betalt for det arbete hon lagt ned inom 
projektet. (forf.repr.) 
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Ansvarsfordelning och arbetsuppgifter. 

Ansvaret som sammankallande till moten har legat pa SV repr. Dock har bibliotekarien ibland 
pfunint nar de har behovt traffas, sager SV repr. (SV repr.) 

En fraga i borjan var; vern ska egentligen vara sammankallande? I borjan upplevde 
bibliotekarien att det var hon som hela tiden tick ta kontakten, men detta har nu vant da SV 
insert att detta ar deras projekt. Nu tar alltsa SV repr. kontakt och bibliotekarien har sHippt det 
utom niir det ar nagot akut. (bibl.) 

Det har varit SV repr. ansvar att ha hand om ekonomin for projektet. Detta harman gjort for 
art slippa blanda in kommunens konton och for art man uppfattat det som att det var 
meningen. Det iir nu hennes uppgift att gora en sammanstallning over projektet som helhet i 
Vastervik och da liven ekonomin. Hon anser dock att de bor komma overens om pa vilket satt 
det ska redovisas. SV repr. har gjort sa att hon sagt till SVs kassor vad som ska kvoteras pa 
projektet. Han har da kvoterat det pa ert siirskilt konto som gor att det direkt ska ga att lasa ut 
vad som gart till projektet. Detta har dock inte innefattat SV repr. Ion. (SV repr.) 
(se liven Pengar o. ovriga resurser, s. 86) 

SV repr. tror inte det varit nagra oklarheter om vern som ska gora vad inom projektet. Hon 
och bibliotekarien har arbetat praktiskt och hon tycker inte att de haft nagra svarigheter eller 
problem med art dela arbetsuppgiftema. Ibland har bibliotekarien gjort en del saker, ibland har 
SV repr. gjort en del. SV repr. har sett till art utskicken kommit ivag och ovrigt som hon haft 
ansvar for. Bibliotekarien har bl.a. haft ansvar fOr inbjudan tilllarare och annat. (SV repr.) 

SV repr. tycker det varit ganska svart att skilja pa ordinarie arbetsuppgifter och sadant som 
ingatt i projektet. Niir det galler moten har det gatt bra, men inte telefonuppgifter. Hon tycker 
heller inte hon varit fri pa helgema da hon ofta fatt tamed sig arbete nar det t.ex. gallt att fa 
tag pa folk. Detta har dock inte gallt enbart projektarbete utan liven annat arbete pa 
avdelningen. Alia pa SV i Vastervik kanner till projektet och SVs styrelse har hela tiden 
hallits informerad om projektet. Ordforanden i styrelsen, som ocksa ar cirkelledare, deltog 
dessutom i cirkelledarutbildningen. (SV repr.) 

Bibliotekarien upplever att hon speciellt i borjan var mycket drivande for att overhuvud taget 
fa igang projektet och att hon lagt ner ganska mycket tid pa det i olika perioder. Hon menar att 
en cirkelledarutbildningskvall gor sig ju inte sjalv, art det inte ar bara de tre timmar hon 
undervisar som tar tid i ansprAk. Aven art utarbeta sjalva undervisningsmaterialet, gora fragor 
osv. har tagit en del tid. (bibl.) 

Infor genomforandet av FUB-veckan arbetade bibliotekarien valdigt mycket. Det tog mycket 
tid att pussla ihop allt och de hade olika grupper dar flera ganger om dagen under veckan. 
Bibliotekarien skorte liven kontakten med forf.repr. och Conny Bergkvist som da deltog. 

Aven infor poesidagen och cirkelledarutbildningen lade bibliotekarien ner mycket tid och 
arbete. (bibl.) (se liven Aktiviteter, s. 81) 

De ovriga anstallda pa biblioteket kanner val till vad bibliotekarien sysslar med. Det ar inte sa 
art hon sitter och arbetar med nagot vid sidan om utan alia har val insyn i varandras arbete och 
vad de gor, sager hon. Kanske har de dock svart att skilja pa Biblioteksprojektet och projekt 
Bryggan. 
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Hon tycker inte det varit svart att skilja projektuppgiftema fran sina ordinarie 
arbetsuppgifter da det varit rorigt fran borjan. Hon har anda sa manga bollar i luften samtidigt 
och manga kontakter sa det har inte spelat sa stor roll. (bibl.) 

Forf.repr. har upplevt sin roll!uppgift inom projektet som lite distanserad. Hon har dock gjort 
sitt basta av de mojligheter som statt till buds, nar det galler avstand och annat. Hon ar nojd 
med sin egen insats i projektet. Poesidagen var hennes ide for att verkligen fA allmanheten att 
engagera sig. A ven den tryckta Iilla skriftenlboken var hennes ide. Hon tycker inte att hon kan 
klaga pa att man i Vastervik inte tagit tillvara forfattarens roll i det hela. 

Pa fragan vilken forfattarens roll i projektet ar sa tycker f6rf.repr. att det dels handlar om att 
forsoka fa ut forfattama igen och att fA kontinuerliga forfattarbesok. Hon menar att detta 
minskat drastiskt under de senaste fern aren. (forf.repr.) 

De har i projektgruppen haft manga moten och mycket kontakt per telefon. Sammantradena 
har ibland varit pa SV och ibland pa biblioteket. !bland med andra studieforbund,.ibland bara 
bibliotekarien och SV repr. Motena har inte varit regelbundna. Mest koncentrerat var det i 
borjan, i planeringsskedet. De forsta traffama hade de i juni -94 och sedan traffades de ganska 
regelbundet under hasten fram till november. Under varen -95 hade de sporadiska moten och 
pa hosten -95, infor planeringen av poesidagen, traffades de ofta. (SV repr. o. bibl.) 

Pa motena har aven representanter fran SV centralt deltagit vid nagot eller nagra tillfallen. 
Hela SV hade dessutom en konferens med enbart SV-folk i juni -95 i Jonkoping. I borjan av 
projektet var aven SVs distriktstudieledare insatt i och informerad om projektet. (SV repr.) 
(se aven Syn pa projektet, s. 91) 

Hur kom du med i projektet? 

Orsaken till att SV repr. blev representant for projektet inom SV i Vastervik beror pa att hon 
ar den enda verksamhetsledaren pa avdelningen. Ovriga medarbetare pa avdelningen ar 
lOnebidragsanstallda och SV repr. vet inte vilka kraven ar for att vara projektledare. Kanske 
hade m\gon annan kunnat bli det om de visat sig speciellt intresserade. SV repr. sager dock att 
bon inte kunnat a.Iagt nagon annan att vara det som inte sjalv hade velat utan att det ar sa att 
nar det dyker upp nagot sadant har sa blir det hon som tar sta som ansvarig. (SV repr.) 

Bibliotekariens chef, kulturchefen, tog i samband med projekts start kontakt med benne. Han 
tyckte att det gick att koppla ihop med det bon hell pa med i projekt Bryggan och lag i linje 
med varandra. Det tyckte ocksa bibliotekarien samt att det varit ett likartat satt att arbeta. Hon 
bar egentligen ingen tid over for Biblioteksprojektet, men da studieforbunden ju ocksa ar ett 
slags foreningsorganisationer sa foll det sig naturligt att hon fick ta aven den biten. (bibl.) 

Forf.repr. blev tillfragad av Max Lundgren pa Forfattarforbundet om hon ville medverka i 
projektet som forfattarrepresentant i Vastervik. Att hon tillfragades sager hon berodde pa att 
hon och Max Lundgren deltog i Forfattarforbundets kamp~ "Radda biblioteken" i 
Jonkopings lans kampanjgrupp. (forf.repr.) 
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7.4.3 Tidigare samarbete. 

Det har inte forekommit nagot direkt samarbete mellan SV och bilioteket sedan tidigare. SV 
har vetat art biblioteket funnits dar med kultur o.d. och de har kontaktat varandra nar de 
behovt det. Biblioteket har ibland hort av sig om de behovt en medarrangor och SV har i sin 
tur hort av sig nar de behovt lokaler till foredrag och kulturarrangemang. (SV repr.) 

Kontakten mellan studieforbund och bibliotek ar ju inte nagot helt nytt, sager bibliotekarien. 
Daremot, sager hon, sa har det nog inte forekommit nagon mer strukturerad cirkelledar
utbildning tidigare, utan det har da mer varit besok av studieforbunden. Det kan da dels ha 
varit cirklar och dels ledare. 

Nar det galler bibliotekets samarbete med andra studieforbund kring kultur saar det i 
Vastervik av tradition de tva storre studiefdrbunden, Medborgarskolan och ABF, som har 
mest sadant. Medborgarskolan ordnar t.ex. alla forfartarkvallar och har regelbundet sadan 
verksamhet. Kontakten mellan SV och biblioteket har dock tidigare inte varit sa stor, sager 
bibliotekarien. 

Nar det galler ABF sa har biblioteket mycket art gora med dessa nar det galler andra 
arrangemang. TBV och Frikyrkliga Studieforbundet marks dock inte av sa mycket i dessa 
sammanhang. Dessa har heller inte visat nagot intresse nar det galler cirkelledarutbildningen. 
(bibl.) 

Forf.repr. har aven tidigare arbetat med studiefdrbund och bibliotekarier vilket hon tyckt varit 
stimulerande. Hon har varit pa forfattarbesok, anordnade av studieforbund, lite varstans i 
Sverige. Dock ar det pa biblioteken som hon har sina fiesta samarbetspartners. ''Utan barn
bibliotekarier skulle vi barn och ungdomsforfattare inte komma langt med vara bocker." 
(forf.repr.) 

7.4.4 Syn pa projektet. 

SV repr. har hela tiden, i alit de gjort, varit valdigt angelagen och drivit pa att fa med fler 
studieforbund. Bibliotekarien tror att brist pa tid och en viss osak.erhet fran SVs sida i borjan 
om vad projektet skulle innebara varit en anledning till detta. (bibl.) 

Aven forf.repr. uppfattade i inledningsskedet av projektet att sv i Vastervik inte ansag sig 
ha personalresurser art driva det och att de efter det forsta motet urtryckte sin ovilja over art 
projektet var palagt fran hogre ort. (forf.repr) 

SV repr. tror art hon pa nagot vis bar med sig detta med att hon tycker att SV i Vastervik blev 
ruagda detta projekt och art det inte var helt frivilligt. Derta har hon dock tart lov att komma 
over, sager hon. Nagon tanke pa art dra sig ur hade SV dock inte. Nar de val borjat 
projektsamarbetet sa hade de nog den mrusartningen att de ville gora nagot bra av det. 
SV repr. tycker ocksa art de gjort nagot ganska bra av det hela utifran de forutsattningar som 
fanns och den tid de kunnat satta till. Hon sager vidare att om det varit en annan kontakt
person pa biblioteket sa hade det kanske inte alls gart lika bra som det nu gjort. (SV repr.) 

Pa eget initiativ har SV bjudit in ovriga studieforbund art samarbeta vid en del arrangemang. 
SV repr. forstod det som art de hade stor frihet att styra projektet som de ville. Dock tror hon 
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I 
inte att projektledningen hade rliknat med att de skulle blanda in andra studieforbund. "Men 
jag kanske ar lite egensinnig. "(SV repr.) 

Vad ser man som det centrala i projektet? 

Bibliotekarien ser cirkelledarutbildningen som det centrala i projektet. Hon kande ocksa att 
hon inte ville avsluta projektet utan att ha genomfort och provat det. 

I Vastervik sorn ar en ganska liten ort och dar manniskor ar engagerade i mycket sa marker 
man att det blir ett slags nat mellan manniskor, sager bibliotekarien. Nar man lar karma 
manniskor i ett sammanhang sa marker man snart att det ar anvandbart aven i nagot annat 
sammanhang. (bibl.) 

En grundtanke med projektet ar for forf.repr. " .. . att overtygafolk att skonlitteraturen ska man 
anvanda i alla sammanhang. Inte bara anvanda sig av faktabocker. "(forf.repr.) 

Ett annat syfte med projektet tycker hon ar att fa ut f6rfattarna igen och att fa kontinuerliga 
forfattarbesok. Detta har minskat drastiskt de senaste fern aren. Hon tycker ocksa det ar viktigt 
att fa fler att utnyttja biblioteken och skonlitteraturen. (forf.repr.) 

Varror viktigt med projekt? 

SV repr. tycker det ar viktigt att vara med i ett sadant har projekt av bl.a. den anledningen att 
det ar bra att fa kunskap om vad man kan ha nytta av framover. Hon sager vi dare att de all tid 
vetat att biblioteket finns dar och att de i stort sett vetat vad man kunnat anvanda det till, men 
att de nu i och med det har projektet borjat utnyttja det mer. Aven att det nu blivit lattare att ga 
dit nar de ordnar saker for allmanheten. Det kanns annorlunda att ga dit nu, det ar enklare och 
inte sa markvardigt, tycker SV repr. (SV repr.) 

Pa fragan varfor det ar viktigt att vara med i ett sadant har projekt sa tyckte bibliotekarien att 
det har visat sig att det i Vastervik behovs inspiration ovan ifran. Huruvida det ska kallas 
inspiration eller diktat kan ju diskuteras, men kanske det behovs att de lokala avdelningama 
far en puff uppifr{m till att uppsoka biblioteket och ta reda pa vad det har att ge dom, sager 
bibliotekarien. 

Ibland kanske det behover goras ett sadant har lite stOrre projekt da man fokuserar pa 
samarbetet bibliotek-studieforbund, sager hon vidare. Fran borjan var detju sarnma sak, men 
kanske de har fjarmat sig fran varandra och behover narma sig varandra igen. (bibl.) 

For bibliotekarien ar det naturligt att tala om att biblioteket ar nagonting som folk har 
anvandning for och bibliotekarien sag projektet som en chans att fa komma ut och tala om vad 
de kan och vad det finns for mojligheter pa biblioteket. Hon upplevde detta samt att komrna ut 
och fa nya kontakter som enbart positivt. For SV var det mer en grej till dom skulle gora, 
sager bibliotekarien. 

Man tar se ett projekt som en provtid da man efter den valjer ut vad man kan fortsatta med, 
sager hon vidare. Bibliotekarien tycker att cirkelledama ar nyckelpersoner och att det ar 
viktigt att man i sadana har tider da man inte har sa stora resurser forsoker na dessa. Istallet 
for att ta emot enskilda cirklar pa besok sa vore det battre att satsa den tiden pa cirkelledar
utbildning. (bibl.) 
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Pa fragan varfor det ar viktigt for forf.repr., sam forfattare, att medverka i ett sadant har 
projekt sager han att: 

"Forfattarbesoken i skolor har for oss barn och ungdomsforfattare varit det vi finansierat wlrt 
skrivande me d. Det dr ocksa viktigt for fortsatt skrivande att tri:iffa las are av all a sorter. Min 
erfarenhet ar ocksa att bade barn, ungdom och vuxna viZ! vi:ildigt gi:irna tri:iffa forfattare. 
Manga viktiga moten har agt rum sam betytt mycketfor bada parter." (forf.repr.) 

Hon tycker det kanns viktigt att vara med och arbeta for dessa fragor och da t.ex. genom att 
delta i ett sadant har projekt. (forf.repr.) 

Samsyn pa projektets ide och innehall? 

SV och biblioteket visste i borjan inte sa mycket om varandra, men det visade sig snabbt nar 
de traffades och borjade prata att de hade en gemensam namnare i FUB. SV repr. hade redan 
val inarbetade kontakter med FUB och bibliotekarien hade i sin tur genom projekt Bryggan 
fatt kontakt med dem. 

I projektbeskrivningen stod att man kWlde valja att satsa pa svaga grupper och da det gick 
val i linje med bade SVs och bibliotekets tankar sa foll det sig naturligt att ha med detta i 
Biblioteksprojektet. Det kandes ocksa som ett smart satt att arbeta, tycker bibliotekarien, da 
detta med FUB lag lika stabilt i Bryggan projektet som i Biblioteksprojektet. (SV repr. o. 
bibl.) 

Det var ocksa betydelsefullt och tursamt att forf.repr. smalte sa bra in i den tanke SV och 
biblioteket hade med FUB-samarbetet. Forf.repr. har tidigare sjalv arbetat med utvecklings
storda. (bibl.) 

Forf.repr. uppger att hon fatt bra information om projektets ide och innehall eftersom 
ideema inte ar frammande for benne. (forf.repr.) 

Nar det galler cirkelledarutbildningen sa tror bibliotekarien att om de fran studieforbundets 
sida hade varit lika angelagna, som hon upplevt sig sjalv, om att fa deltagare till den sa skulle 
de funderat lite mer over vilka ledare som skulle kunna tankas ha mest nytta av det. 
Bibliotekarien tycker att alla cirklar faktiskt kan ha nytta och gladje av att kanna till 
biblioteket och att detta ar lite av vitsen med cirkelledarutbildningen. 

Hon tycker att SV hade kunnat styra upp det hela lite mer och bestamt att t.ex. 8 ledare ska 
man tillfraga och att man sedan forsokt bearbeta och inspirera dom att vara med. Detta istallet 
for att bara skicka ut ett papper; valkommen om du har lust. 

" ... i:ir det nagon sam pratar for nagonting, somforsoker inspirera enoch gora en lite 
nyfiken ochjobbafor att man ska vara medpa nagonting, da dr detju lattare att man blir 

sugen och tycker det ar roligt. Sa att, jag tror att man kan styra det lite mer. Eller att man 
forsoker bearbetafolk. Det skafortfarande vara.frivilligt naturligtvis ... "(bibl.) 

Forvantningar pa varandra innan projektets start. 

Som tidigare framgatt sa hade SV till en borjan en ganska motvillig installning till projektet 
da de kande att de inte fatt gehor for sin onskan att samarbeta med ABF. Samarbetet med 
biblioteket kandes ocksa valdigt nytt och nagra stOrre kontakter dem emellan fanns inte sedan 
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tidigare. Forvantningarna pa biblioteket och det samarbetet har dock infriats, tycker SV repr. 
(SV repr.) 

Efter de forsta sarntalen och da bibliotekarien tatt reda pa att det skulle bli ett projekt gick bon 
och vantade pa att bora ifran SV. Hon minns det dock sa att bon sjtilv tog kontakt med SV och 
fn\gade om det inte skulle banda nagonting. SV repr. uttryckte da sitt missnoje over att de 
blivit palagda detta uppifran, att de egentligen inte hade tid samt inte visste vad projektet 
skulle vara bra for, sager bibliotekarien. Bibliotekarien kande och tyckte da, att skulle de gora 
detta, sa var de tvungna att vara lite mer positivt installda. (bibl.) 

Vid deras tva forsta traffar tillsammans hade SV repr. aven med sig distriktsstudieledaren fran 
SV i Vimmerby. Bibliotekarien kande sig kritisk till detta och tyckte det skulle bli alldeles for 
tungarbetat att aven blanda in distriktet. Hon tyckte att om de skulle gora nagot sa skulle det 
ske pa en lokal niva dar det gick enkelt och smidigt att samarbeta. Efter ett ordentligt sarntal 
med en SV representant centralt, som ocksa deltog vid den andra traffen, fick bibliotekarien 
medhall i att detta var ett lokalt projekt som handlade om Vastervik. (bibl.) 

Bibliotekarien tyckte det kandes tufft i borjan och upplevde ocksa att det hangde valdigt 
mycket pa benne om det skulle bli nagot. Detta var hon egentligen inte beredd att ta pa sig da 
hon tyckte att projektet faktiskt initierats fran studieforbundshall och dar man bett biblioteket 
om att vara med. Bibliotekarien tyckte ocksa att hon var och ar drivande i det andra projektet 
hon arbetar med och att i det har fallet borde drivkraften komma ifran studieforbundet. Det 
tog tid i borjan innan vi kom ratt, men det har vi nog gjort nu, sager bibliotekarien. (bibl.) 

Forf.repr. forvantningar pa projektet innan det startade var stora. Hon tycker att dessa 
forandrats migot under projektets gang genom att t.ex. cirkelledarutbildningen inte gatt sa bra 
i Vastervik. Hon tycker vidare att den st6rsta insatsen bOr sattas in dar. (forf.repr.) 

Hade samarbetet kunnat uppsta anda, utan projektet? 

Det samarbete mellan SV och biblioteket som nu kommit till stand tror SV repr. inte hade 
kunnat uppsta utanfor projektet. Hon tror att det mojligen hade kunnat uppsta mellan 
Forfattarforbundet och biblioteket, men knappast med SV. Mojligen hade ev. samarbete 
kunnat uppsta mellan SV repr. och bibliotekarien i och med att de bada haftlhar kontakter med 
FUB. Det hade ev. ocksa kunnat uppsta om SV hade fatt ett erbjudande fran biblioteket om att 
dessa skulle ordna en cirkelledarutbildning. SV repr. tror dock inte att de skulle fatt med fler 
ledare da. (SV repr.) 

Bibliotekarien ar nastan saker pa att denna typ av samarbete mellan SV och biblioteket inte 
skulle uppstatt om inte projektet varit. Fran bibliotekets sida hade det inte tagits nagot initiativ 
till det i alia fall nu da de inte bar nagon verksamhet dar de malinriktat vander sig till studie~ 
forbunden och hon ar mycket tveksam till att det skulle kommit fran SV. (bibl.) 
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Tankar om folkbildning. 

Folkbildningsarbete bygger pa att det ska vara fritt och frivilligt, sager SV repr. Vidare att 
folk sjalva tar bestamma vad de ska lasa i en cirkel, vilken kultur de vill se pa och att det inte 
ska kosta for mycket pengar. "Kulturen ska inte vara dyr och cirkelverksamheten ska vara 
sadan aft alia kan delta i den. II (SV repr.) 

Pa fragan om det hiir projektet kan sagas vara en form av folkbildningsarbete sa sager SV 
repr; "Ja,fast det ar mer arbete anfolkbildning. 11 (SV repr.) Orsaken till detta menar hon ar 
att de egentligen inte lart sig nagot nytt och att de som jobbat med det har ju all tid har vetat att 
forfattarna, biblioteket och de sjti.lva funnits. "Sa det iir inte som att upptacka en ny planet 
precis." (SV repr.) Hon menar dock att de kanske lart sig att utnyttja det som finns lite mer. 
(SV repr.) 

Bade studieforbundens och bibliotekens verksarnhet ar folkbildande, sager bibliotekarien. De 
ar miljoer, utanfor skolan, dar man har mojlighet att skaffa sig kunskap och information. Bade 
biblioteken och cirkelverksamheten har modemiserats. Detar inte langre bara sadana 
traditionella saker som att lara kanna sitt lands historia osv. utan det ar mycket det modema 
ocksa idag, sager hon vi dare. A ven kunskap om Internet maste man inordna under folk
bildningsbegreppet, for om man ska vara en manniska i tiden behover man aven det moderna. 
Cirkelverksamheten ar visserligen jattestor, men det finns idag manga nya kanaler dar 
folkbildningen lever. Detar svart att prata om folkbildning, tycker bibliotekarien. " .. for mig 
iir det ett vitt begrepp. 11 (bibl.) 

"Praktisk och teoretisk kunskap formed/ad och sjiilvs6kt utanf6r de institutionella skolorna. 
Biblioteken ska vara "Folkbibliotek 11

• Det iir friimst dar man ska soka kunskap - inte bara 
genom en enda studiebok som i cirklarna. Studief6rbunden har kommit pa avviigarfran 
Folkbildningstanken- sk6nlitteratur existerar bara i cirklar omforfattare o d. 11 (Forf.repr.) 

Forf.repr. tycker att Biblioteksprojektet naturligtvis ar en typ av folkbildning. (forf.repr.) 
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7.5 SAMARBETET 

7.5.1 Forhallandet mellan aktorerna. 

Kontakten med biblioteket har for SV repr. och ovriga anstallda pa SV forandrats till det 
battre. I samband med konferensen i Goteborg fick ocksa bibliotekarien och SV repr. 
mojlighet att lara kanna varandra lite mer personligt vilket SV repr. tyckte var positivt och 
som hon tror de kanske kan ha nytta av aven Hingre fram. (SV repr.) 

Forfattarkontakten upplever SV repr. varit bra. Hon blev dock lite fundersam nar det gallde 
pengarna och arvodet till forf.repr. under FUB·veckan. SV repr. menar vidare att hon inte ar 
sa bra pa forfattare for att hon inte hinner med det. Hon tycker dock att forfattarmedverkan 
varit en viktig del av projektet och hon har last forf.repr. backer efter att projektet borjade for 
att bli lite mer insatt. Forfattaren Elisabeth Hjortvid kanner dock SV repr. mer personligen. 
Hon skriver bambocker och bor ocksa i Vasterviks kommun. 

SV repr. har inte ifragasatt det harmed forfattarmedverkan da detju var en av grund
forutsattningarna i projektet. Dear ju ar tre ben; Forfattarforbundet, studieforbunden och 
biblioteken. Hon tycker ocksa det skulle vara onskvart med fler forfattare i cirkelverksam
heten, men menar att det faller pa sin egen orimlighet da det kostar alltfOr mycket. (SV repr.) 

Bibliotekarien upplever det som att SV inte varit speciellt intresserade av att stalla upp pa 
kulturella evenemang, t.ex. nar det galler forfattartraffar for vuxna. Det finns dock andra 
studieforbund som arbetar med sadant regelbundet och malmedvetet, men SV i Vastervik har 
inte den traditionen. 

Pa konferensen i Goteborg diskuterade bibliotekarien och SV repr. mycket om detta och 
bibliotekarien sa da att hon valdigt gama skulle vilja fOrsoka gora nagot mer. Det stannade 
dock vid poesidagen, vilken i och for sig blev valdigt bra, men det blir nog heller inget mer, 
tror bibliotekarien. 

Efter en ganska trog start sa kom dock samarbetet igang till sist. Bibliotekarien upplever att 
hon och SV repr. idag har en valdigt bra relation och de har diskuterat tillsammans valdigt 
mycket. Aven om de i borjan hade olika instilllning till projektet och en del konflikter om hur 
de skulle jobba saar de idag inte pa nagot satt i konflikt med varandra. Relationen blir snarare 
battre och battre. 

Det staller stora krav att vara tva personer som ska samarbeta och som inte kanner varandra 
ails ifn\n borjan, sager bibliotekarien. Hon upplever att hon sjalv ar sadan att hon snabbt 
kastar sig ut i nagot, har och nu, och tror att nar da den andra behover mer betanketid och inte 
kanner sig riktigt med fran borjan sa blir det " ... lite sa dar. Det handlar ju om olika 
personlighetstyper. "(bibl.) 

Bibliotekarien larde kanna forf.repr. paden forsta konferensen vilket hon tycker var valdigt 
bra da det ar svart att bara ha telefonkontakt just i starten. Det var ocksa betydelsefullt att 
forf.repr. passade in sa bra i den tanke de hade med FUB-samarbetet. Annars hade hon nog 
bara blivit en sporadisk gast i Vastervik, sager bibliotekarien. Det var alltsa valdigt tursamt, 
nar det galler forfattarkontakten, att anvandajust forf.repr, tycker hon. Bibliotekarien 
uppfattade det dock inte som nagot givet att man skulle det, aven om hon tror att manga har 
gjort det. 
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Bibliotekarien har haft den huvudsakliga kontakten med forf.repr. De har ringt och ibland 
skrivit till varandra. Forf.repr. har aven haft synpunkter kring forfattarnas roll i projektet och 
nar det galler att fa ut forfattarna mer, sager bibliotekarien. 

Ambitionen att fa ut forfattarna mer, tycker dock bibliotekarien inte stammer med den lilla 
ekonomi man har. Det ar valdigt dyrt med forfattare och kanske speciellt nar man bor sa att 
det innebar langa resor och hotellnatter, sager hon. (bibl.) 

Forf.repr. tycker att aktorernas (bibliotekarien, SV repr. och hon som forf.) olika yrken och 
arbetsvillkor pa ett satt paverkat samarbetet dem emellan negativt da hon kant sig frustrerad 
da alla andra har moten, reser osv. pa betald arbetstid vilket hon inte har mojlighet till. 

Samarbetet har framst varit med bibliotekarien och da genom telefonkontakt. " ... efiersom 
det var han sam drev prajektet. "(forf.repr.) Det har hitintills fungerat valdigt bra tycker 
forf.repr. SV repr. har hon bara traffat som hastigast pa de planeringsmoten hon deltagit. 
Kontakt med ovriga forfattare inom projektet har forf.repr. haft pa Forfattarfdrbundets 
fackmoten. (forf.repr.) 

7.5.2 Kontakten med centrala ledningen. 

SV repr. svarar pa fragan hur kontakten med centrala ledningen varit, att det kommer ett brev 
ibland. Egentligen, sager hon, sa har kontakten med centrala ledningen varit mest 
forhallningsorder uppifran och enkater som de vill ha svar pa. Ingen fran centrala ledningen 
har besokt Vastervik forutom vid det fOrsta sammantradet. Men, sager SV repr. vidare, det har 
kanske varit lika bra det. 

SV repr. skulle dock velat !a veta mer av centrala ledningen om vad som galler och tar upp 
som ex. detta med att tanken med projektpengarna var att de skulle ga till forfattarna vilket 
hon inte hade klart for sig frfm borjan. (se aven Pengar och ovriga resurser, s. 86) 
Nagon gang har det hant att SV sjalva tagit kontakt med LelUlart Falegard pa SV centralt, men 
da har det inte enbart rort sig om fnigor kring projektet. (SV repr.) 

SV repr. tycker inte att den centrala ledningen lyssnat pa dem. Hon tycker att de skulle gjort 
det pa konferensen SV hade i Jonkoping sommaren -95. SV i Vastervik fick da visserligen 
saga vad de tyckte och tala om vad de gjort osv. De fick ocksa lite berom da, men SV repr. 
menar anda att forutsattningarna for projektet redan var givna da SV-Vastervik kom pa taget. 
De har utformat projektet uppifran och sedan fragat om man vill vara med eller inte. "Sa man 
har inte fatt vara med ach utfarma prajektet ... "(SV repr.) SV kunde forstas sagt nej till 
medverkan, men de ville samtidigt inte stoppa nagot som redan var pa gang da det inte var 
tvang. 

SV centralt har skickat ut ett par enkater vilka SV i Vastervik ocksa svarat pa. (SV repr.) 

Bibliotekarien har fatt breven som kommit fran centrala ledningen. Detar dock SV repr. som 
skott korrespondensen med dem, sager bibliotekarien. 

I borjan da laget i Vastervik var besvarligt hade bibliotekarien telefonkontakt med en 
representant fran SV centralt och upplevde den kontakten som ett stod. Hon kande ocksa efter 
det att det var helt okey att ringa henne om hon skulle behova det. Detta har dock inte blivit 
aktuellt. 

A ven konferensema har varit ett tillfalle till kontakt och diskussion med centrala ledningen. 
Bibliotekarien upplevde det som latt att prata med dem om situationen i Vastervik. Precis i 
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boijan diskuterades det t.o.m. om Vastervik skulle lagga av och dra sig ur projektet. Hon 
upplevde att de forstod det hela. 

Centrala ledningen har dock inte tagit nagon kontakt med bibliotekarien efter den forsta 
konferensen for att kolla hur det gick sedan i Vastervik. Inte forran paden andra konferensen 
da de undrade hur det hade gatt. Samtidigt sa har de ju fatt in rapporter pa vad som gjorts i 
Vastervik och da sett att de trots alit kommit igang. (bibl.) (se aven Konferensema, s. 99) 

Forf.repr. har traffat den centrala ledningen pa de tva konferensema hon deltagit i " ... och det 
har verkligen varit ett lyft. "(forf.repr.) Hon upplevde dem som latta att prata med. Hennes 
kontakt med Forfattarforbundet har " ... som vanligt galt smidigt. "(forf.repr.) och hon har bara 
kunnat ringa Max sa har hon fatt rad och uppmuntran. (forf.repr.) . 

7.5.3 Vinster och :fordelar med projektsamarbete. 

SV repr. tycker att en vinst med projektet ar att de ledare som gatt utbildningen och som har 
vidarebefordrat det till sina cirklar kanske ger att folk seker sig till biblioteket fOr sin egen 
skull. Hon ser detta som en slags vidgning eller utveckling av utbildningen. 

Projektet har ocksa varit bra for SV pa sa satt att avdelningen nu vet vad biblioteket star for 
och att de kan anvanda sig av deras tjanster. SV kan saga at folk att ga dit och lana becker 
m.m. A ven om det inte ger nagra nya cirklar sa a.r det ett tillskott till cirklama som berikar 
cirkelverksamheten, sager SV repr. Hon tycker aven att det varit intressant pa det viset att hon 
sjalv har lart sig en hel del. 

Projektet har dock knappast gagnat SV som avdelning genom att det inte tillfert SV nagra 
nya cirklar, sager SV repr. Hon menar att man heist vill jobba med sadant som ger 
verksamhetstimmar da detju ar det SV ska leva pa. (SV repr.) 

SV repr. menar vi dare att sa som projektet nu ar utformat sa gagnar det kontakten med 
forfattarna. SV har nu tart sig att forfattarna kan nas genom biblioteket. Detta galler mest pa 
litteraturcirkelsidan och kanske hade kunnat locka fler manniskor att lasa becker om olika 
saker, tror SV repr. Detta hade ocksa kunnat ge SV fler studietimmar. SV har dock inga 
litteraturcirklar. (SV repr.) 

Bibliotekarien forstar SV repr. enskemal att famed evriga studieferbund i projektet. Hon tror 
att om ABF varit med sa hade projektet sett valdigt annorlunda uti Vastervik. Den person 
som arbetar pa ABF ar mycket hemma i biblioteksvarlden, beseker det ofta och har mycket 
samarbete ihop med biblioteket. Hon ar dessutom en valdigt drivande person, latt att 
samarbeta med och det hade sakert gatt att gera mycket, sager bibliotekarien. 

Risken hade varit att sv fersvunnit i det har da de ar sapass mycket mindre, har mindre 
personalresurser, mindre ekonomi och inte har nagon naturlig koppling till biblioteket. 
Bibliotekarien tror darfer att SV vunnit pa att vara ensamt studiefdrbund aven om de varit 
tvungna att arbeta pa ett annat satt an om de inte varit det. (bib I.) 

Bibliotekarien tycker det ar en vinst/fdrdel for biblioteket om de genom ett sadant har projekt 
lyckats na cirkelledarna sa att de kanner sig hemma pa biblioteket och fortsattningsvis klarar 
av mer sjalva. 

Cirkelledama ar nyckelpersoner och om biblioteket nar tio cirkelledare sa har de kanske pa 
det viset natt hundra personer, sager bibliotekarien. Tanken ar ju att cirkelledama ska sprida 
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det har och i studieforbunden finns ju hela samhallet representerat. Valdigt manga manniskor 
gar i cirklar eller ar med i foreningar och om biblioteket mir dessa sa nar de forhoppningsvis 
aven dem som inte kornrner till biblioteket av sig sjalva, sager hon vidare. (bibl.) 

Biblioteket ar ju till for alla manniskor. A.nda sa vet man att det finns de som annu inte 
upptackt biblioteket och som av en eller annan orsak inte gar dit, sager bibliotekarien. For art 
de inte vill, inte vagar eller inte tror art det ar nagot for dom. Da ar det viktigt for biblioteket 
art hitta vagar art na dessa manniskor, tycker hon. Att de far vetskap om biblioteket och dess 
resurser. Sedan kan de ju valja att ga dit eller inte. 

Man kan diskutera om det ligger i bibliotekens intresse art fa mer besokare da de redan har 
sa manga och kanske inte klarar av fler. Biblioteket vill dock hela tiden gora sin kompetens 
och vad de har att erbjuda kant, sager bibliotekarien. (bibl.) 

Bibliotekarien har svart att se hur studieforbunden skulle klara sig utan bibliotek och tycker 
det ar lite torftigt om de bara haller pa med sin kursbok. Det tycker de dock inte alltid sjalva, 
sager bibliotekarien. Hon tror art man i manga iimnen skulle ra ut mycket mer om man larde 
sig anvanda biblioteket, t.ex. sadant som artiklar. A.ven for deltagamas skull sa art de fi1r ut sa 
mycket som mojligt av sina studier. De satsar ju faktiskt en hel del tid pa det, sager hon. 

Det finns olika orsaker till varfOr man gar cirklar och det kan diskuteras hur mycket man 
behover biblioteket i vissa typer av cirklar, men i start tycker bibliotekarien att det ar en grupp 
val viirt art satsa pa. (bibl.) 

7.5.4 Konferenserna. 

SV repr. tyckte konferensen i Goteborg, nov. -95, var bra och givande. Alla fick dar komrna 
till tals och det gavs mojlighet att klara ut en del saker. Hon tycker ocksa att hon paden 
konferensen fick en bra overblick over projektet och verksamheten pa de olika orterna. 

Konferensen med enbart SV i Jonkoping ar dock SV repr. mer kritisk till och tycker att hon 
pa den inte fick reda pa nagot mer an hon redan visste. SV repr. hade nog vantat sig att de 
skulle fa lite nya ideer fran ledningens sida, men det fick de inte, tycker hon. "Det var ungefar 
samma sak som om de skickat ut vara enktitsvar, man hade det redan." (SV repr.) Hon 
tycker art det val i och for sig var trevligt att ses, men fragar sig sarntidigt om det inte var 
slOseri med tid. (SV repr.) 

Bibliotekarien deltog pa bade konferensen i Molnlycke -94 och den i Goteborg -95. SV repr. 
hade inte mojlighet att delta pa den forsta konferensen vilket bibliotekarien tycker var synd. 

Pa den forsta konferensen pratades det ganska mycket om vad man kunde gora inom 
projektet. Just dft, tyckte bibliotekarien att det kandes som att de inte skulle kornrna att klara 
av att gora nagonting av alit det som kom frarn. Hon skrev efter konferensen en sarnrnan
fattning av hur hon uppfattat det hela och de ideer hon ratt. Det blev ocksa en start for 
projektets igangsiittande i Vastervik. 

Den f6rsta konferensen var ocksa valdigt viktig, sager bibliotekarien, da det var stor risk art 
det inte blivit nagot projekt i Vastervik om hon inte Akt paden. Hon fick da mojlighet art prata 
ordentligt med den centrala ledningen och upplevde ocksa att hon fick stod for det hon upp
fattat som tanken med projektet. Stodet var i det Higet viktigt dade i Vastervik vid den tid
punkten hade olika standpunkter. Det gjorde det mojligt art ga vidare, sager hon. (bib I) 
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Den andra konferensen gav lite sjaivfortroende pa sa satt att de borjade fundera over vad de 
faktiskt astadkommit, sager bibliotekarien. Detar latt hant att man i ett sadant har litet projekt 
och som ar utdraget i tiden fa kanslan att man inte gor sa mycket egentligen. Da man pa 
konferensen blir tvungen att samla ihop erfarenhetema och beratta vad man gjort sa marker 
man att nagot har ju hant trots alit, sager hon. (bibl.) 

Konferensema har ocksa varit viktiga for kanslan av delaktighet i ett storre projekt, sager 
bibliotekarien. Kanslan av att ha ingatt i ett start nationellt projekt har markts dar. I det 
dagliga arbetet i Vastervik har det inte kants eftersom bibliotekarien inte haft nagra direkta 
kontakter utat. 

Det ar nodvandigt att man traffas och att aven traffa projektledningen sa att man vet vad det 
ar for personer och de inte bara blir ett telefonnumrner, tycker hon. (bibl.) 

Pa fragan om hon haft kanslan av att inga i ett nationellt projekt svarar forf.repr.: 
"Naturligtvis! Det iir ju grundtanken!" (forf.repr.) Kontakt med ovriga projektorter har 
forf.repr. haft endast pa konferensema. 

Forf.repr. ar nojd med hur man i Vastervik tagit vara pa forfattarens roll i projektet. Dock 
kande hon sig pa konferensema vaidigt "utanforstaende" och hon tyckte det talades nastan 
inget om forfattamas roll pa dessa. Hon tror att detta berodde pa att hon var den enda 
forfattaren dar, forutom Maxsom ingick i ledningsgruppen. (forf.repr.) 
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7.6 FRAMTIDEN 

7.6.1 Vad bar varit bra? 

Samarbetet med bibliotekarien upplever SV repr. som nagot valdigt positivt i det har 
projektet. Hon tycker aven de lyckades bra med FUB-samarbetet och veckan med LL-bocker 
m.m. En orsak till att det fungerade sa bra tror hon var att hon har bra kontakt med den 
organisationen for ovrigt. (SV repr.) 

En positiv effekt av projektet tycker bibliotekarien ar att de nya kontakter som knutits harman 
omsesidig nytta av aven i kommande sammanhang, som man nu kanske inte riktigt vet vilka 
det blir. Det har varit bra att lara kanna varandras resurser och att veta vad man kan ge 
varandra. Detta ar en positiv effekt av ett sadant har projekt. Hon tycker dock att detta marks 
tydligare i sitt arbete med projekt Bryggan, men att det aven lyser igenom i Biblioteks
projektet. (bibl.) 

Bada de tva stora arrangemangen de haft, FUB-veckan och Poesidagen tycker bibliotekarien 
varit valdigt lyckade. Under FUB-veckan nadde de t.ex. valdigt manga utvecklingsstorda som 
normalt inte uppmarksammas sa mycket av nagon. De bjods in, de fick sjalva medverka och 
de fick mycket tid. Deras rockband och musikcirkel deltog. Det var inte sa att bara dom blev 
bjudna pa nagonting utan de fick ocksa bjuda pa sig sjalva och det dom kunde. (bibl.) 

A ven poesidagen var valdigt positiv och blev mycket val mottagen. Trots art de inbjudna 
etablerade forfattarna snoade inne och aldrig kom fram till Vastervik. 

F .o. ar bibliotekarien mycket nojd med att ha fatt igenom de tva cirkelledarutbildningarna. 
Hon tycker att hon fatt upp ogonen for att detta med cirkelledarutbildning ar ett bra satt att 
arbeta effektivt. Hon har gjort en modell for det och som sakert aven i fortsattningen gar att att 
anvanda sig av som en bas. "Det skulle varit mer bara. "(bibl.) Fast det som genomfordes blev 
lyckat, tycker bibliotekarien. (bibl.) 

Det basta I mest lyckade inom projektet tycker forf.repr. var Folkets poesidag. (forf.repr.) 

7.6.2 Vad bar varit daligt I mindre bra? 

SV repr. upplever att hennes egen olust i borjan varit en black om foten aven for henne sjalv. 
Hon sager att hon inte tycker om att bli palagd och alagd saker uppifran utan att det ska 
komma nedifran grasrottema da det ocksa ar de som ska gora arbetet. (SV repr.) 

Det mest misslyckade var nar ingen anmalde sig da de hade bjudit in en barn- och 
ungdomsforfattare, forf.repr., till biblioteket. Bibliotekarien tycker att det var valdigt markligt 
och har ingen forklaring till att det blev sa. (bibl.) 

Det samsta I misslyckat inom projektet tycker forf.repr. var "kommunikationerna till 
Vastervik. "(forf.repr.) 
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7.6.3 Hur skulle man kunnat gjort istallet? 

Ideer, reflektioner och kritik. 

SV repr. tycker att man skulle fatt anmala sig att man ville vara med i projektet, men sager 
samtidigt att det var val pa nagot satt ocksa vad de gjorde. Det lokala samarbetet har varit 
positivt, men det ar formen for det som SV repr. lite grand vander sig emot. (SV repr.) 

Forf.repr. tycker det hade varit battre med en forfattare som bodde ni:irmare Vastervik. Dock 
farms det ingen forfattare i narheten som kunde stalla upp. (forf.repr.) 

Nar det galler onskningar om vad man skulle velat gora, men inte haft mojlighet till sa sager 
bibliotekarien art hon skulle velat ha en forfattarkvall per termini det har projektet. 

SV repr. uppger art hon annu saknar en forfattarvecka for barn. (SV repr.) 

Bibliotekarien tycker det ar lite markligt art de inte fatt nagon som heist hjalp fran centralt hall 
att utarbeta cirkelledarutbildningen. Nu har varje ort sjalv fatt forsoka komma pa hur den ska 
se ut och alla har suttit och gjort sina egna fragor, sina egna genomgangar osv. Da hon 
uppfattat att man fran centralt h<:\11 tycker att detta med cirkelledarutbildning ar viktigt sa 
fragar hon sig varfor man inte ocksa kunnat ge lite stOd till detta istallet for art alla fjorton 
orter ska sirta och utarbeta sina egna forslag. Hon fragar sig vidare om det fran centralt hall 
funnits nagon tanke med art ortema gjorde derta sjalva eller om man istallet hade vunnit i 
effektivitet om det funnits nagot slags forutarbetat forslag. 

Hon efterlyser inte nagon mall, men nagon slags ide bank som man kunde valt utifran. 
Naturligtvis har alia bibliotek olika system och sadana saker, men lite mer sWd skulle man 
kunna ti:inkt sig. (bibl.) 

Eftersom Forfattarforbundet armed i det har projektet sa tycker bibliotekarien att det ar lite 
markligt att de inte subventionerat fOrfattararvodena nagot. Under poesidagen gjorde de dock 
det helt och ballet fast var de pengarna kommer ifran vet hon inte riktigt sakert. 

F orfattarfOrbundet hailer strikt och stenhart pa att forfattarna ska ha sitt arvode och det ar 
helt riktigt, tycker bibliotekarien, att forfattama ska ha ersartning. 

" ... men det dr sa sjdlvklart attjag ska stalla upp med min arbetskraft utan attfa nagon sam 
heist ersdttning for det. Biblioteket ska da stdlla upp med lokaler, arbetskraft, till det hdr. 
Dessutom ska vi stdlla upp med pengar att betalaforfattarna. Vad bidrar Forfattarforbundet 
med ekonomiskt? Denfragan staller jag mig i det har." (bibl.) 

De 10 000 kr. man nu fatt per ar ar valdigt lite om man vill gora nagonting, sager biblio
tekarien. Kanske hade det varit lattare att skrapa ihop lite mer pengar om ForfattarfOrbundet 
hade bidragit med halften, t.ex. till en gang pa varen och en gang pa hosten. Bibliotekarien 
tycker art om det nu ar sa att Forfattarforbundet valdigt garna vill komma ut och fa kontakter 
med biblioteken och studieforbunden sa borde de ocksa ha visat det ekonomiskt. (bibl.) Detta 
ar liknande synpunkter som de SV repr. framfor. (Se aven Pengar o. ovriga resurser, s. 86) 

Detar lite lustigt, tycker bibliotekarien vi dare, art trots att det ar studieforbunden och 
Forfattarforbundet som dragit igang det har sa handlar det hela tiden om biblioteken och ar till 
stor del dom som gor job bet . .Anda ar det inte bibliotekens projekt pa nagot vis och de har inte 
heller med nagon representant i centrala ledningen. "Vi kanske borde opponerat oss tidigt pa 
det, men man tanker inte riktigt saforran man kommit igang heller. "(bibl.) 
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7.6.4 Hur ska vi fortsatta? 

SV repr. bar uppfattat det som att projektet i praktiken nu tagit slut ocb att detta ar, -96, ar ett 
uppfoljningsar. Vad bon kan forsta sa har de nu inte mojligbet att gora sa mycket mer inom 
det bar projektet. De kan dock tanka sig att fortsatta bade med poesidagen och cirkelledar
utbildning hosten -96. Det kommer i sa fall ga in under den vanliga verksamheten. Detta 
hoppas SV ska bli mojligt ocb att deras cirkelledare ocksa kommer att stalla upp. (SV repr.) 

Vad bibliotekarien tycker vore viktigt att fortsatta med ar erbjudandet om cirkelledar
utbildning. Den behover inte vara sa valdigt avancerad, sager hon. Det viktiga ar att 
cirkelledarna kanner sig bemma pa biblioteket, i katalogen ocb vet att de kan komma hit och 
t.ex. bestalla artik.lar osv. 

Vad galler SV sa tror dock bibliotekarien inte att hon tanker gora sa mycket mer nar det 
galler cirkelledarutbildning. Hon tycker att hon hallit pa ocb erbjudit ocb foreslagit sa manga 
ganger ocb av det blev de bar tva utbildningarna. ABF bar dock visat stort intresse for 
cirkelledarutbildning vilket bibliotekarien ocksa kommer att forsoka genomfora. (bibl.) 

SV kommer att forsoka fortsatta med cirkelledarutbildning och bar ambitionen att underballa 
det bela samt balla kontaktema, sager SV repr. 

Om utbildningen kommer att fortsatta sa blir det troligtvis steg 1 och 2 igen, sager SV repr. 
vidare. Mojligtvis sprider man ut den over aret. Hon tror dock inte att det ar mojligt att ba en 
cirkelledarutbildning om aret for en bart SV s ledare. Det vore mer realistiskt att samla ledare 
fran olika studieforbund da ju SV i Vastervik ar sapass sma ocb inte racker till att fylla upp en 
kvall, sager hon. (SV repr.) Aven bibliotekarien tycker det ar ganska givet att om det blir fler 
utbildningar sa kommer aven andra studieforbund att medverka vid dessa. (bibl.) 

Att ha med ovriga studieforbund i cirkelledarutbildningen aven i fortsattningen bor inte vara 
sarskilt svart att ordna da man har samarbetskommitten da man traffas, sager SV repr. Ev. 
kommer SV att Higga in fortsatt cirkelledarutbildning samtidigt som distriktet har det och da 
aven bjuda in andra kommuner att delta, sager SV repr. vidare. (SV repr.) 

SV repr. tror att kontakten med biblioteket nu kommer att fortsatta och att SV i framtiden 
oftare kommer att ga till biblioteket ocb fraga sig for om de kan komma in ocb nyttja 
bibliotekets lokaler for olika andamal. Detta bar ocksa sin grund i det karvare ekonomiska 
laget, menar hon, da det ar dyrt betala for lokaler osv. och tror att det da kan bli en uppgorelse 
pa sa satt att SV slapper till kulturpengar ocb biblioteket slapper tilllokaler. SV repr. kanner 
inte att det finns nagot motstand fran bibliotekets sida att fortsatta samarbetet och tror att de 
kommer att stalla upp. (SV repr.) 

A ven bibliotekarien hoppas att den relation som nu byggts upp med SV kommer att fortsatta 
ocb tycker vidare att eftersom det inte tidigare forekommit sa mycket kontakt mellan SV och 
biblioteket sa har de nu kommit ett steg pa vag. (bibl.) 

Pa fragan; vilka av projektets ideer skulle du vilja seen fortsattning pa sa sager forf.repr. att 
bon skulle vilja se att cirkelledarna blev utbildade sa att de kan soka sin litteratur pa biblio
teken for att sedan kunna lara ut det till cirkeldeltagarna. Hon tycker vidare att man en kort 
stund vid varje cirkelledartraff ska idka hogHisning. Ocb sist, men inte minst viktigt tycker 
hon att det ar att det arrangeras fler forfattarbesok, bade i skolor och pa biblioteket. (forf.repr.) 
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Hur ser man pa ansvaret och forutsattningarna for fortsatt samarbete? 

Fortsiittning pa poesidagen och cirkelledarutbildningen kraver att biblioteket har 
samarbetsvillig personal, vilket SV repr. tror att de har, da det ocksa ligger i bibliotekets 
intresse att fler mlinniskor kommer dit. Och sam tidigare nfunnts, att SV s ledare staller upp 
och vill ga pa cirkelledarutbildningen. (SV repr.) 

Vad sam ev. kan finnas kvar av projektiden efter -96 vet bibliotekarien inte och tycker lir svart 
art saga nagot om. Hon tror att det tyvarr ar sa att for dess fortlevande sa ar det lite synd att 
hon kommer att lamna sin tjanst pa biblioteket vid arsskiftet -96/-97. 

Mycket, i sadana har sammanhang, handlar om personliga kontakter och ett problem kan 
vara att det latt blir knutet till en enda person, sager bibliotekarien. I fortsattningen komrner 
det hiinga mycket pa SV sjalva att vidmakthalla kontakten da ingen fran biblioteket 
automatiskt komrner att halla i det hlir, sager hon vidare. Hon tror inte biblioteket kommer ha 
mojlighet att ga ut och erbjuda nagot, men tror heller inte att de kommer saga nej om 
studieforbunden kommer utan att man da forsoker pussla ihop det pa nagot siitt. Det lir synd 
att biblioteket inte har sadana resurser att de kunde ga ut och erbjuda t.ex. cirkelledar
utbildningar, vilket bibliotekarien tycker man borde kunna gora. (bibl.) 

Eftersom alia vet att bibliotekarien ska sluta sa tycker hon det ar viktigt att forsoka fOra over 
de har erfarenhetema till ovrig personal. Han kommer inte att bara slappa allt utan ska forsoka 
att informera alia sa att de far veta hur det har fungerat och vad han tycker om fortsattningen. 
Sedan far det bli en diskussion bland de bibliotekerier samar kvar hur man kan tiinkas 
fortsatta och vern vet, kanske de kommer att tycka att biblioteket ska ga ut och erbjuda t.ex. 
cirkelledarutbildning, sager bibliotekarien. Nagra diskussioner kring detta har dock inte 
forekommit annu utan kommer att bli till hasten -96. (bibl.) 

Bibliotekarien tycker inte man kan fOrvanta sig att de ska kunna fortsatta samarbeta pa samma 
vis och i samma takt sam hittills i Vastervik, utan projektbidrag och med de personalresurser 
de har. Detar dock inte for att de inte vill utan for att de inte kan. (bibl.) 

Nar det giiller detta med programverksarnhet, sam inte lir nagot nytt, sa tror bibliotekarien det 
kommer att fungera aven fortsattningsvis. Dar finns redan ett upparbetat kontaktniit. 
Relationema fungerar ocksa bra i och med att kultursekreteraren sitter med i 
samarbetskommitten och dar studieforbunden alltid informerar varandra om resp. program. 
Kultursekreteraren kommer ocksa att knytas nlirmare till biblioteket da de kommer flytta till 
biblioteket vilket ocksa ar positivt i sammanhanget. 

SV i Vastervik har dock aldrig varit sa sarskilt engagerade da det galler kulturprogram och 
bibliotekarien tror knappast att de kommer att vara det i fortsattningen heller. (bibl.) 

Forf.repr. tror tyviirr inte att det kommer att bli nagot fortsatt samarbete for hennes deli 
Vastervik. Eventuellt tror hon att hon kanske blir engagerad for nagot forfattarbesok nagon 
gang. 

Ansvaret for att projektets ideer ska fortsatta liven efter projekttidens slut tycker forf.repr. 
ytterst ligger pa " . .. projektledningen som valt ut Vastervik utan att ta reda pa om man har 
formaga eller resurser att driva projektet. "(forf.repr.) 
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7.7 PROJEKTET I VASTERVIK KARAKTARISERAS AV: 

• Trog start och otydlig arbetsfordelning i borjan av projektet. Samarbetet dock utvecklats 
och blivit ba.ttre efter hand. 

• Stor satsning pa FUB-veckan och Poesidagen sarnt tva cirkelledarutbildningar. 

• Forf.repr. engagerad under FUB-veckan, men har for ovrigt inte kunnat delta i sa hog grad 
av praktiska orsaker. 

• 6vriga studieforbund medarrangorer till flertalet aktiviteter inom projektet. 

• Inget storre sarnarbete mellan SV och biblioteket sedan tidigare. 

104 



8. SAMMANFATTNINGAVORTERNA 

8.1 AKTIVITETER 

8.1.1 KultureHa arrangemang. 

I Norrkoping harman sedan varen -94 haft ca 14 forfattarprogram med huvudsakligen 
skonlitterara forfattare inom projektet. Detta medraknat varen -96. Utover det Kulturnatten 
samt m\gra ovriga arrangemang. 

Besokssiffroma till forfattarprogramrnen har varierat. Aktorema uttrycker lite olika asikter 
vad galler dessa. Framforallt bib I. 1 staller sig kritisk till den tid och kostnad som kravs i 
relation till de manniskor som faktiskt kommer. 

Detar i Norrkoping lite svart att skilja ut vilka kulturella arrangemang som ar en direkt foljd 
av projektet. Detta beror antagligen pa ABFs stora programverksamhet och att ett mer 
organiserat samarbete mellan ABF och biblioteket kring forfattarprogram redan hade kornmit 
igang da projektet startade. Har kommer aven projektpengarna in. ABF hade redan innan 
borjat gain och ta kostnaderna for manga kulturella arrangemang pa biblioteket och de har 
inte haft ambitionen att tacka alla kostnader med enbart projektpengarna. 

Som vi uppfattat det kan ortema i princip redovisa vad och hur mycket som heist som 
ingaende i projektet. Vi har ocksa !att den uppfattningen att det av de olika aktorerna 
forvantats att de ska ga in och bidra ekonomiskt i projektet. Hur tydligt uttalat detta varit och 
huruvida det galler alia inblandade parter ar dock for oss nagot oklart. 

I Arvika har man haft en forelasningsserie med ett samhallsanknytet tema; Demokrati och 
samhalle. 3-4 forfattare har inbjudits. Ytterligare en forelasningsserie ar planerad till varen 
-96. Forelasningama har varit medvetet riktade till cirkelledarna. Utover detta hade man en 
studieupptakt med temat Boken och cirkeln. 

I likhet med Vastervik, har Arvika som en del i projektet aven borjat arbeta med olika 
arrangemang fOr utvecklingsstorda. De har bl.a. haft uppstallt ett LL-talt med lattUista backer. 
Det ar framfdrallt bibliotekarien som ar engagerad i det arbetet. 

I Trelleborg har de haft tva kulturella arrangemang inom projektet. Ett forfattarbesok for 5:e 
klassare med tva lokala forfattare varav den ena var forf.repr., samt en bygdemalsafton aven 
det med en lokal forfattare. 

Den stora satsningen man gjorde i Vastervik var FUB-veckan. Under denna engagerades aven 
forf.repr. Ovrig forfattarrnedverkan, en lokal forfattare samt en extra poesidag, ar planerad 
under varen -96. I Vastervik har aven ovriga studieforbund i kommunen varit medarrangorer 
till de arrangemang de haft. 
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Poesidagen 

Poesidagen genomfordes av alla orter som vi besokte och upplevdes av samtliga som lyckad. 
Kritiska roster finns dock. ABF:s repr. i Norrkoping tyckte bl.a. att framforhallningen var 
dalig samt att listan med forfattare som skickades ut var missvisande. Bibl. 1 i Norrkoping 
tyckte arrangemanget var mycket tidskravande. 

A.ven bibliotekariema i Trelleborg ar kritiska till att poesidagen tog mycket tid, kostade 
mycket pengar samt att ovriga ideer inom projektet fick laggas at sidan. De tycker inte 
poesidagen kandes riktigt sjalvvald utan mer eller mindre "palagd uppifran". 

I Vastervik kom aldrig de inbjudna etablerade poetema p.g.a. snoovader. De ska istallet 
komma vid en extra insatt poesidag varen -96. Poesidagen i hostas genomfordes dock med 
lokala poeter. Den blev ocksa det forsta vuxenkulturprogrammet inom projektet i Vastervik. 

I bade Trelleborg och Vastervik uppmanades lokala formagor bland allmiinheten att skriva 
egna dikter. Dessa samlades sedan in, skrevs ut och trycktes upp till ett poesihafte av 
bibliotekariema och fanns tillganglig pa biblioteket. 

Bibliotekarien i Arvika framholl det positiva i att lokala poeter genom poesidagen fick 
mojlighet att framtrada tillsammans med etablerade forfattare. 

Gemensamt fOr alia orter ar att poesidagen tog mycket tid att genomfora samt blev relativt 
kostsam. Flera av ortema hade knappast klarat av den utan extra ekonomiskt stod. A ven 
framforhallningen var ett problem da manga redan hade planerat in andra aktiviteter under den 
vecka/helg som bestamts for poesidagen. En tveksamhet finns ocksa hos flertalet huruvida 
poesidagen horde till projektet eller ej. "Det var iallafall inte en del av projektet nar vi 
borjade med det. "(bibl.2, Trelleborg.) Sammanfattningsvis kan dock sagas att trots kritik sa 
var alla mycket nojda med poesidagen da den val var genomford. 

8.1.2 Ovrig samverkan mellan bibliotek och studieforbund. 

I Trelleborg har man inom projektet valt att utveckla samarbetet mellan biblioteket och ABF 
genom att satsa pa sadant som cirkelledarrum, uppkopplade datorer, samarbete kring 
bokinkop och sambindningslistor, ABF-lanekort, langlan, boklador, "En bok for alia", ABF
utstallning pa biblioteket. Dock befinner sig dessa ideer annu pa forsoksstadiet. 

Av de orter vi besokt ar Trelleborg ensamma om att lagga tyngdpunkten i projektet pa denna 
typ av samverkan. Pa ovriga orter forekommer inte att biblioteket gar in och mer organiserat 
erbjuder studiefdrbunden och deras cirklar nagot. Dock uppger bibliotekarien i Arvika, i likhet 
med Trelleborg, att langlan av litteratur ingatt som en deli projektet. Detta har inte 
forekommit pa ovriga orter. Orsaker till detta som framforts ar bl.a. brist pa efterfragan fran 
studieforbundens sida samt bibliotekens daliga ekonomiska resurser. 

Aveni Norrkoping harman kommit langt i diskussionema om datauppkoppling mellan 
ABF och biblioteket. Dock har hittills mycket annat kommit emellan sa uppkopplingen har 
inte kunnat genomfdras fullt ut. 

Gemensamt for flertalet orter ar att de genom projektet mer medvetet borjat sprida "En bok 
for alla". Vara uppgifter om pa vilket satt och i vilka sammanhang detta skett ar dock nagot 
bristfalli ga. 
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8.1.3 Cirkelledarutbildning. 

I Norrkoping har de genomfort tre cirkelledarutbildningar med sammanlagt 20-25 deltagare. 
De inbjod ett begransat antal pa 8 st till varje utbildning. 

I den forsta vande man sig till nyckelpersoner; cirkelledare med tidigare datorvana och i de 
tva foljande tillledare inom Skapa-verksamheten. Utbildningen har haft en tyngdpunkt pa 
data da biblioteket ar valutrustat ocb bar bra kompetens pa detta omrade. Personellt har 
resurserna ocksa varit stora da en person, bibl. 1, som ocksa ar ADB-ansvarig pa biblioteket, 
haft huvudansvaret for datan och cirkelledarutbildningen. Aven bibliotekarier inom andra 
verksamhetsomraden bar medverkat i delar av utbildningen. 

De har i Norrkoping inte haft nagra problem med rekryteringen da intresset att delta varit 
stort. 

Arvika har hittills genomfort en cirkelledarutbildning med fyra traffar och 6-8 deltagare fran 
bade SV och ABF. Bibliotekarien och forf.repr. ansvarade for genomforandet. 

Arvika arden enda orten av de vi besokt dar forf.repr. aktivt engagerat sig i utbildningen. 
Detta har givit den en mer tydlig "skonlitterar" inriktning. Forf.repr. bar forelast om spraket 
och skonlitteraturens roll som kunskapsbarare, medan bibliotekarien hallit ide mer 
"bibliotekariska" delarna. 

I Trelleborg bar bibliotekarierna haft en "miniutbildning" for ABF repr. under en kvall. De har 
ocksa gjort ett kompendium pa bur man anvander datorer och bur man soker i 
bibliotekskatalogen. Under varen -96 ska de aven genomfora en cirkelledarutbildning 
uppdelad pa tre traffar med tio deltagare. En forsta traff agde rum pa biblioteket i februari. De 
foljande traffarna ska vara i ABFs lokaler dade kommer att trana praktiskt pa 
litteratursokning pa ABFs uppkopplade dator. Aven ABF-lanekortet som berattigar till extra 
lang lanetid kommer da att delas ut till cirkelledarna. 

I Vastervik har tva cirkelledarutbildningar genomforts. Den forsta var vid ett tillfalle med 
deltagare fran endast SV. Den andra utbildningen gjordes i tva steg. Till denna inbjods aven 
ovriga studieforbund att delta. Sammanlagt bar 15-17 st. deltagit. 

Pa samtliga orter har studieforbundetlen haft ansvar fOr rekryteringen av cirkelledare till 
utbildningarna och bibliotekariema har statt for genomforandet. Trelleborg skiljer sig dock 
bar genom att aven ABF repr. gatt in och tagit ansvar for en stor del av genomforandet. A ven 
forf.repr. aktiva medverkan i Arvika ar ett undantag. 

Alia orter/studieforbund, utom Norrkoping, bar haft svarigheter med att varva deltagare. I 
Arvika uttrycker bibliotekarien och forf.repr. en stor besvikelse over detta. I Trelleborg fick de 
vid en forsta inbjudan inga anmalningar. Vid andra forsoket anmalde sig tio av femtio 
inbjudna. Aven bibliotekarien i Vastervik uttrycker viss besvikelse over rekryteringen och att 
det endast blev tva cirkelledarutbildningar dar. 

Studieforbundsrepr. i Norrkoping, Trelleborg och Vastervik bar aven sjalva i olika hog grad 
medverkat vid utbildningarna. Det framgar aven att detta haft betydelse for kunskapen om vad 
cirkelledarutbildningen handlat om och syftat till. Att sjalv ha gatt utbildningen maste, som vi 
uppfattat det, vara en fordel da man i sin tur ska motivera och infonnera cirkelledare att delta. 
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Gemensamt for ortema/studieforbunden ar att de vid rekryteringen vant sig till cirkelledare 
inom olika amnesomraden. I Norrkoping gjordes dessutom en mer medveten satsning pa att 
anpassa innehallet i utbildningarna till de olika amnena och deltagarnas ev. forkunskaper. 

Att aktOremas och organisationemas olika resurser och forutsattningar har en stor betydelse 
nar det galler cirkelledarutbildningen ar ganska sjalvklart. A.ven mer svargripbara saker som 
instiillning, kunskap (forf6rstaelse) och motivation spelar har en stor roll. Intressant att notera 
ar dock att i Norrkoping dar intresset att delta var stort sa har i praktiken inte sa manga fler 
utbildats an pa andra orter. Detta beroende pa att man begransade deltagarantalet till ca 8 st. 
per utbildning. 

Samrnanfattningsvis sa har enligt aktoremas uppgifter cirkelledarutbildningen upplevts 
mycket positivt bade av dem sjalva och av de cirkelledare som deltagit. 
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8.2 FORUTSATTNINGAR 

8.2.1 Pengar och ovriga resurser. 

Alla studiefdrbund i var undersokning uppger att de drab bats av nedskarningar de senaste 
aren. Ingen ABF repr. tycker dock att dessa har paverkat det egna arbetet namnvart. For SV 
verkar det ekonomiska laget vara nagot karvare pa vara orter, men dear ocksa betydligt 
mindre avdelningar an ABF. 

ABF har som enda organisation i projektet haft mojlighet, som i Trelleborg, att arvodera 
sina representanter for den tid de lagt ner i projektet. Ovriga ABF repr. har arbetat med 
projektet inom sin ordinarie arbetstid. De tva SV repr. har inte fatt nagon extra tid for 
projektet, tvartom tycker SV repr. i Vastervik att det blivit mycket ideellt arbete pa ex kvallar 
och helger. 

Projektbidragspengarna har haft olika betydelse for ortema. I Norrkoping tog de mycket 
snabbt slut. Dar har i stallet ABF gatt in och betalat ex alla forfattarbesok. For Arvika har 
bidraget haft storre betydelse, dels for att det ar en mindre ort an Norrkoping, dels for att de 
fick ett hogre bidrag p g a att tva studieforbund ar inkopplade i projektet. I Vastervik gick hela 
1995 Ars bidrag till forf repr. vid hennes framtradande under FUB-veckan, nagot som bade 
bibl.och SV repr. har haft funderingar kring efterat. 

Pa alla orter har projektbidraget gatt direkt till omkostnader for projektet, forfattararvoden, 
annonsering osv. Endast ABF i Norrkoping har sokt extra pengar for projektet och ocksa fatt 2 
ganger 3000 kr. fran kulturnamden till skrivarcirkelverksamhet. Daremot har ytterligare 
medfinansiarer gatt in och betalat delar av poesidagen och andra kulturarrangemang pa flera 
orter, ex projektet Bryggan och ABF i Vastervik, eller SV och ABF-distriktet Skane i 
Trelleborg. 

Biblioteken pa vara fyra orter kan sagas ha en betydligt samre ekonomi an studieforbunden. 
Alla bibliotek utom det i Arvika har de senaste aren drabbats av stora nedskarningar, tjanster 
har dragits in, bokanslaget minskat osv. Speciellt bibliotekens anslag till allmankulturell 
verksamhet tycks ha minskat mycket de senaste aren. Trots det uppger flera bibliotek att deras 
besoks och uthiningssiffror okar kontinuerligt. 

Alia bibliotekarier har arbetat med projektet i sina ordinarie tjanster och har inte fatt nagon 
extra betalning. Norrkoping och Trelleborg har dock bada haft tva bibliotekarier med i 
projektet vilket naturligtvis givit en nagot lattare arbetsborda for var och en. 

Forfattarna har fatt sin betalning i projektet genom dels projektbidraget, dels ersattning fran 
Forfattarforbundet for moten de deltagit i. Forfattaren i Arvika kanner sig helt nojd med sin 
ekonomiska ersattning medan forfattaren i Vastervik ar mer osaker. T ex kanner hon sig 
frustrerad over all tid som de lAnga resoma till Vastervik har tagit for henne. 

A v vart material har framkommit att biblioteken och studieforbunden pa flertalet orter 
tillsammans har statt for de kostnader som projektbidraget inte rackt till. Det har gallt 
forfattararvoden, resekostnader, annonsering osv. Forutom det har bada organisationema 
bidragit med sin personals lonekostnader, lokaler osv. 

Alla organisationer, bade bibliotek och studieforbund, uppger att de fatt sina ekonomiska 
anslag neddragna de senaste Aren. Dock har det framkommit att det ar ABF som s a s "har 
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pengarna" i det har projektet. Ett ex ar Norrkoping dar ABF sjalv har bekostat ett stort antal 
forfattarbeok under -95, ett annat Trelleborg dar ABF haft mojlighet att ersatta de tva 
ABF repr. for den extra tid de har lagt ner i projektet. Aven ABF i Arvika betalade ut extra 
arvode en tid till bibliotekarien for arbete i projektet. I Arvika har ABF ocksa haft tillgang till 
kulturpengar fran Varmlands lans landsting som de har anvant till forfattarbesok och 
studieupptakt. 

8.2.2 Arbetsf"ordelning och den egna rollen. 

Att delta i biblioteksprojektet har for de inblandade varit mer eller mindre frivilligt. De fiesta 
har atagit sig uppgiften fOr att de tyckt iden varit intressant och rolig eller p g a engagemang i 
folkbildningsfragor. Nagra har dock fatt uppgiften for att ingen annan funnits till hands i 
organisationen. Alia orter utom Trelleborg har valt att ha foretradesvis administrativ personal 
som representanter i projektgruppen. I Trelleborg daremot ar ABF repr. sjalva aktiva 
cirkelledare med detta projekt som extraarbete. 

Vanligtvis har projektgruppema haft en tydlig arbetsdelning. Bibliotekariema har ansvarat for 
cirkelledarutbildning och studieforbunden for ekonomi och adminstration. Att varva 
cirkelledare har ocksa legat pa studieforbunden. Kulturella arrangemang som forfattarkvallar 
och poesidag har gruppen arbetat med tillsarnmans. A ven planering och upplaggning av det 
egna projektet har gruppen vanligen gjort tillsammans. Endast Vastervik verkar i borjan av sitt 
projekt ha haft en del problem med arbetsfOrdelningen pa det sattet att bibliotekarien fick dra 
nastan hela lasset. I Norrkoping har arbetsdelningen varit extra tydlig genom att de tva 
bibliotekariema ansvarat for cirkelledarutbildningen resp. fOrfattarkvallar. I Trelleborg 
kommer a andra sidan ABF repr. att ta aktiv deli cirkelledarutbildningen genom att sjalva ta 
hand om delar av dataovningama pa ABF. 

Oftast har en person i gruppen fungerat som kontaktperson utat i ex kontakten med centrala 
ledningen. Det har varit en bibliotekarie eller en studieforbundsrepr. I flera fall har den 
personen ocksa fungerat som den sarnmanhallande och drivande personen i projektet som vi 
uppfattat det. Norrkopings ABF repr. har ocksa ingatt i bade ABFs centrala biblioteksgrupp 
och projektets centrala ledningsgrupp. 

Forfattarnas roll i projektet har varierat. I Norrkoping och Trelleborg harden varit perifer. I 
Vastervik har forfattaren deltagit bade i planering och som forelasare, men hon har anda 
upplevt sin roll som nagot distanserad. I Arvika daremot har fOrfattaren framst varit engagerad 
i cirkelledarutbildningen. 

Ingen i projektet kan pa direkt fraga ange exakt hur mycket tid de lagt ner pa projektarbete. 
Forutom for ABF repr. i Trelleborg har projektarbetet i huvudsak ingatt i den ordinarie 
arbetstiden. Bibl. i Arvika tycker att projektet tagit mycket mer tid an hon trott. For flera, bade 
bibliotekarier och studieforbundsrepr. har tidsbrist varit ett stort problem. Generellt har en stor 
del av arbetet inom projektet fatt ske pa ideell basis som vi uppfattat det. 

Forf. repr. i Vastervik tycker ocksa det ar svart att ange hur mycket tid hon lagt ner i projektet. 
En del av arbetet forsigar alltid i huvudet anser hon. For fOrfattaren i Arvika har snarare 
oengagemanget som han uppfattar det varit ett storre problem an arbetstiden. 

Trots detta tycker ingen att det varit svart att skilja pa projektarbete och ordinarie arbete. 
Samtliga bibliotekarier poangterar dock att deras arbete ar rorigt i vanliga fall ocksa, sa 
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biblioteksprojekt eller inte gor ingen stOrre skillnad. "Man tar det som ar mest akut he/a 
tiden" (bibl. 2 Norrkoping) Vad som bekymrar ar i stallet att tiden inte racker till for allt de 
vill gora. 

8.2.3 Tidigare samarbete. 

Det bar forekommit mer eller mindre samarbete tidigare mellan biblioteket och studieforbund 
pa de aktuella ortema. Speciellt i Norrkoping och Trelleborg bar samarbete varit ofta 
forekommande och stabilt. I Arvika bar kontakter funnits men de har varit mer sporadiska och 
i Vastervik bar inget direkt samarbete funnits mellan biblioteket och SV. Ingen projektgrupp 
bar som grupp samarbetat tidigare aven om enstaka personer i varje enskild grupp kan ha 
arbetat ihop eller kant till varandra. 

Enligt ABF repr. i Norrkoping utokades samarbetet dar drastiskt mellan biblioteket och 
ABF nar kommunen borjade skara ner bibliotekets anslag ungefar ar 92/93. 

Den tidigare kontakten bar gallt allmankulturell verksamhet som ex forfattarprogram och 
barnkulturprojekt. For den verksamheten bar projektet inneburit att det blivit en viss stadga 
och kontinuitet i ett samarbete som redan fanns anser bibliotekariema i Arvika och 
Norrkoping. Speciellt i Norrkoping ar det svart att se nagon riktig skillnad fOre och efter 
projektets start nar det galler forfattarprogrammen. Det som egentligen ar nytt i det har 
projektet enligt flertalet aktorer ar cirkelledarutbildningen. 

Bada forfattarna har tidigare haft mycket kontakt med olika bibliotek men mindre med 
studieforbunden. F orfattaren i Arvika bar ocksa haft en bel del kontakt med just Arvika 
bibliotek medan det ar oklart om kontakt funnits mellan Vasterviks forfattare och biblioteket 
dar. 

8.2.4 Syn pa projektet. 

Forvantningarna infor projektet bar hos de fiesta varit positiva och hoga. SV repr. i Vastervik 
gick dock lite motvilligt in i projektet mest p g a att deras onskemai om samarbete med ABF 
ej horsammades. Hon tyckte inte heller att hon hade tid riktigt att delta. A v den anledningen 
foll initiativet till att starta projektet i Vastervik belt pa bibliotekarien. 

For flera orter tog det lang tid, kanske langre tid an vantat, att komma igang med det egna 
projektet. Forutom Vasterviks problem startade projektet i Arvika lite olyckligt med ett gral 
om bl a biblioteksentrepenader . .Aven Trelleborg kom igang sent p g a for oss oklara praktiska 
omstandigheter. 

I borjan verkar manga ocksa haft svart att riktigt greppa och forsta projektets syften och mal. 
"He/a iden med projektet var lite diffus i bdrjan" tycker ABF repr.l i Trelleborg. I Arvika 
hade projektgruppen i starten flera moten da de diskuterade sig fram till vad de ville gora. 
Bibl. 1 i Norrkoping tycker att projektets olika delar med ex cirkelledarutbildning och 
forfattarbesok har varit lite disparata. Han bar haft svart att knyta ihop det till en helhet. 
Den forsta gemensarnma konferensen i Molnlycke-94 tycks dock ha varit betydelsefull i det 
sarnmanhanget for forstaelsen av bela projektet. 

Inte heller tycks deltagarna i projektet i nagon stOrre utstrackning ha kant sig delaktiga i ett 
nationellt projekt. Speciellt de som inte deltagit i nagon konferens tycker projektet ar i forsta 
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hand lokalt. De fiesta upplever dock inte detta som migot direkt problem. Alla bar tagit del av 
den skriftliga information som centrala ledningen skickat ut och det bar oftast rackt. Bibl. 2 i 
Norrkoping har inte ens brytt sig om att studera projektets syften och mal sarskilt noga. 
Bibliotekarien i Arvika ar for sin deli stallet besviken over den, som bon tycker, i stort sett 
uteblivna teoretiska diskussionen inom projektet som helhet och om syftet och meningen med 
det bela. 

Vad ser man som det centrala i projektet? 

Mellan studieforbunden och biblioteken rader en klar samstammighet om att 
cirkelledarutbildningen ar det centrala i projektet. Malet ar att genom den hjalpa cirkelledarna 
att hitta tillbaka till biblioteket och alia dess resurser. Bibl. 2 i Norrkoping har sett 
utbildningen som det egentliga projektet. Aven fOr forf.repr i Arvika har 
cirkelledarutbildningen varit det viktigaste i hans engagemang. Han sager dock att 
Forfattarforbundets syfte ocksa har varit att !aut f6rfattare pa bibliotek for art ge dem arbeten 
i form av fOrelasningar. For forf.repr i Vastervik ar det ocksa nagot av det centrala i projektet. 

Varf6r ar det viktigt att vara med i ett sadant har projekt? 

Pa denna fraga tick vi flera typer av svar. Aktorema i Norrkoping kan sagas ha en praktisk 
och tom pragmatisk installning till projektet. Bibl. 1 tycker art det varit en kick och en 
inspirationskalla med projektet och han tycker ocksa att det ar bra art ''kultursverige samlar 
sig" till ert gemensamt arbete. For bibl. 2 hor forfattarprogram belt enkelt till 
biblioteksimagen. ABF repr. i Norrkoping tycker for sin del art projektets mal och syften 
stammer bra med det samarbete som redan hade inlerts mellan ABF och biblioteket i 
Norrkoping innan projektets start. 

I Arvika framhaller atminstone bibliotekarien och fOr£ repr. den ideologiska bakgrunden for 
projektet. For bada ar folkbildningstanken en viktig drivkraft aven i det egna arbetet. Bada 
tycker ocksa art studieforbunden behover hirta ert nyrt arbetssatt for sina cirklar och ser 
cirkelledarutbildningen som ert steg i den riktningen. " ... vi ville seen annorlunda vag att 
soka kunskap pa an den traditionella inorn studieforbunden" Forf. repr. namner ocksa art han 
vill sprida kunskap om skonlirteratur via cirkelledarutbildningen. ABF repr. i Arvika ser aven 
hon cirkelledarutbildningen som ert satt art hoja kvaliten pa studiecirklarna. 

I Trelleborg tycker alia fyra aktOrema att de framfOr allt personligen fart ut mycket av 
projektet. Arbetet utvecklar dem sjalva och ger ny inspiration tycker de. Bada bibliotekarierna 
ser ocksa projektet som ert sart att na ut och berarta om bibliotekets resurser. ABF repr. a 
andra sidan tycker art de genom projektet kan "komma lite Hingre in" i biblioteket an de 
vanligtvis gor. 

Akt5rerna i Vastervik har liksom i Norrkoping en ganska praktisk installning till projektet. 
Bibliotekarien ser liksom flertalet andra bibliotekarier projektet som ert sart art na ut med 
information om biblioteket. Hon tycker iden med nyckelpersoner ar viktig da bibliotekets 
resurser i Vastervik ar knappa. Dessutom anser bon liksom forf. repr. i Arvika art projektet i 
sig kan ge nya kontakter vilket kan vara bra for framtiden. For SV repr. ar det ocksa viktigt art 
fa kunskap om biblioteket men framf6r alit tycker bon art det kanns lartare for benne sjalv art 
ga dit nu. Forf.repr. slutligen framhaller projektet som en mojlighet for forfattare art komma 
ut och traffa sin publik. F orfartarbesok finasierar ofta forfartares skrivande papekar bon. 
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Flertalet bibliotekarier ser sa.Iedes projektet som en mojlighet att 1a informera om bibliotekets 
resurser for nya grupper. Studieforbundsrepr. a sin sida ser mojligheten att "kornma lite Hingre 
in i biblioteket" an de vanligtvis gor. Atminstone i teorin passar bibliotekariemas och 
studieforbundsrepr. intressen saledes bra in i varandra . 

Forfattama betonar for sin del forfattama och det skonlitterara inslaget i projektet. 
Att projektet kan ge nya kontakter ar slutligen nagot som flera framhruler, bade bibliotekarier, 
studieforbundsrepr. och forf.repr. 
(se vidare Vinster och fordelar med projektsamarbete, s. 117) 

Tankar om folkbildning. 

Pa vara fragor om folkbildning fick vi ofta ganska allmanna svar. Flera tyckte att fragoma var 
svara att svara pa kortfattat i sammanhanget. Kanske var fragomas relevans for just den har 
undersokningen inte heller belt klar for oss sjalva nar vi botjade intervjua, utan i stallet 
medtagna p g a vart eget intresse fOr amnet. Det ar i alia fall svart att bade bedoma och dra 
nagra direkta slutsatser av de svar vi !att. 

For manga i projektet, speciellt bibliotekarier och forfattare ar dock folkbildning ett vitt 
begrepp som stdicker sig langt utanfor studieforbundens granser. De bada forfattama tycker 
t.o.m. att studieforbunden har tappat mycket av sin folkbildningstanke. 

Studieforbunden tenderar i hogre utstrackning an bibliotek och forfattare att koppla ihop 
folkbildning med den egna organisationen. For dem ar folkbildning ett fritt och frivilligt 
larande under ickeauktorWira former som ska vara tillgangligt for alia. 

For bibl. 1 i Norrkoping later begreppet folkbildning i sig lite dammigt och han tror att den 
traditionellt fostrande delen i folkbildningen ar pa vag att forsvinna. For bibliotekarien och 
forf.repr i Arvika ar folkbildning a andra sidan ett hogst levande begrepp som har med 
varderingar, fordjupad insikt och reflexion att gora. Ett slags "manskligt korkort" (forf.repr. 
Arvika) 

Flertalet bibliotekarier papekar att aven kunskap om den nya IT-tekniken ar viktig 
folkbildning idag. Projektet i Norrkoping bar ocksa lagt en stark betoning pa just datakunskap 
i sin cirkelledarutbildning. 

Kanske kan man tolka de svar vi fatt sa att begreppet folkbildning ar statt i forandring liksom 
mycket annat i sarnhallet och att det t ex inom studieforbunden skulle behovas an mer 
diskussion om begreppets innehall och betydelse. 
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8.3 SAMARBETET 

8.3.1 Forhallandet mellan aktorerna. 

Av de orter vi besokte ar det framforallt projektgrupperna i Norrkoping och Trelleborg som 
ganska reservationslOst tycker samarbetet fungerat bra och problemfritt. Pa bada orterna 
framhaller de att det hos alla funnits en stor oppenhet for nya ideer samt att personkemin varit 
bra. I Trelleborg har de dessutom haft valdigt roligt ihop. Bada orterna nfunner aven 
betydelsen av gemensam grundsyn och arbete for ett gemensamt mal for ett bra samarbete. 

I Norrkoping har sannolikt det redan paborjade samarbetet mellan ABF och biblioteket, de 
jamforelsevis bra resurserna samt en tydlig fordelning av arbetsuppgifter haft stor betydelse 
for ett smidigt samarbete. A ven i Trelleborg nfunner de tidigare samarbete som en tankbar 
orsak. 

Varken i Trelleborg eller Norrkoping har fdrf.repr. deltagit aktivt vid planering och moten. I 
Norrkoping avbojde forf.repr. medverkan redan fran borjan och i Trelleborg ersattes Max 
Lundgren av en ny fdrf.repr. som av bl.a. praktiska orsaker inte kunnat delta i nagon stOrre 
utstrackning. Bada ortema ar dock nojda med sina resp. fdrf.repr. och den kontakt de haft med 
des sa. 

I Trelleborg har de valt att lagga tyngdpunkten i projektsamarbetet pa att utveckla 
cirkelverksamheten. Biblioteket har har haft en jamforelsevis positiv och oppen installning 
infor det. 

I Vastervik kande ingen av de tre aktorerna varandra innan projektets start. SV har av tradition 
heller inte sysslat sa mycket med forfattarprogram o.d. eller samarbetat med biblioteket i 
nagon st5rre utstrackning. Bl.a. detta samt SVs och bibliotekets olika installning till projektet 
i borjan gjorde starten trog i Vastervik. Idag, framhaller bade SV repr. och bibliotekarien, har 
de en bra relation. De tycker ocksa att samarbetet med forf.repr. fungerat bra och att hon 
smalte bra in i arbetet med FUB-veckan. Kontakten har varit framst mellan bibliotekarien och 
forf.repr. 

Bade SV repr. och bibliotekarien har ocksa synpunkter nar det galler ambitionen att fa ut 
forfattarna mer. De tycker den stammer druigt med den Iilla ekonomi man har. Det ar valdigt 
dyrt med forfattare och kanske speciellt nar de bor sa att det innebar langa resor och 
hotellnatter, sager bibl. i Vastervik. 

Forf.repr. har pa grund av bl.a. lang och kranglig resvag inte haft mojlighet att delta vid 
mOten o.d. i sa stor utstrackning vilket hon tycker paverkat samarbetet negativt. Hon ar dock 
nojd med hur de i Vastervik tagit vara pa forfattarens roll i projektet. 

I Arvika har mycket av svarigheterna i samarbetet sin grund i annat an sjalva projektet. Det 
har dock paverkat arbetet och gjort det tungjobbat ibland tycker bibl. och forf.repr. De delar 
aven en besvikelse over att studieforbunden inte lyckades rekrytera fler till 
cirkelledarutbildningen samt ABFs ljumma engagemang i kulturfragor. Forf.repr. uttrycker en 
stor besvikelse gentemot ABF och den kontakt han haft med dem genom aren. Han tycker de 
tappat sin folkbildartradition och sin ambition att astadkomma nagonting. Bibliotekarien har 
dock forstaelse for ABF repr. arbetsborda och menar att hon sjalv ibland fungerat som nagot 
av medlare mellan forf.repr. och ABF. 
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ABF repr. kommenterade inte narmare de problem som fanns inom projektgruppen och 

hoppades att ev. tidigare meningsskiljaktigheter nu gatt over. Bade SV repr. och 
bibliotekarien kanner hon och har haft kontakt med sedan tidigare vilket underHittat 
samarbetet dem emellan. Nar det galler forf.repr. framholl hon, liksom de ovriga, hans stora 
betydelse for projektet i Arvika. 

Bade forf.repr. och bibliotekarien har upplevt samarbetet sinsemellan mycket positivt. Dear 
ocksa nojda med arbetet kring forelasningsserien dar studieforbunden och bibliotekarien tagit 
huvudansvaret och forf.repr. haft en mer blygsam roll. Aven samarbetet mellan forf.repr. och 
SV repr. tycker bada fungerat bra. SV repr. tycker for ovrigt att samarbetet for hennes del 
varit bra rned alla. 

8.3.2 Kontakten med centrala ledningen. 

I Norrkoping ar det endast ABF repr. som haft kontakt med den centrala ledningen. Ron har 
medverkat vid bada konferensema och deltar aven i ett par centrala grupper, dar den centrala 
ledningen ingar, som arbetar rned mer overgripande fragor inom projektet. Bibliotekariema 
har inte haft nagon som heist kontakt med den centrala ledningen och har inte heller saknat 
detta. Information om projektet och vad som bander pa olika orter har de tatt av ABF repr. 
sarnt genom rapporter som skickats ut. 

I Arvika ar det bibliotekarien som haft den mesta kontakten med centrala ledningen och da 
framst med Lennart Falegard. Bibliotekarien upplever inte att ABF, SV och SFF varit till 
nagon storre hjalp forutom nar det galler projektpengarna de tatt. Hon Staller sig aven 
fragande till centrala ledningens roll och deras egentliga motiv till att starta projektet. Ibland 
har hon ocksa haft kanslan av att studiefOrbunden pa nagot satt velat "hjalpa biblioteket11

• 

Aven ABF repr. ar missnojd med kontakten med den centrala ledningen och da framforallt 
med den i stort sett uteblivna kontakten med Tommy Lindberg. De ovriga, forf.repr. och SV 
repr., har inget direkt att kommentera nar det galler den centrala kontakten. SV repr. tror dock 
att de ibland fatt olika information fran sina respektive organisationer vilket varit forvirrande. 

I Trelleborg ar det friimst ABF repr. 1 som hallit i kontakten med den centrala ledningen och 
da framst rned Tommy Lindberg. I lilillet med Norrkoping har inte heller bibliotekarierna i 
Trelleborg haft nagon kontakt med centrala ledningen. Den information de fatt via de bada 
ABF repr. tycker de har varit fullt tillrackligt. 

Bada ABF repr. tycker de tatt bra stod, speciellt i borjan av projektet. UtOver detta sa har 
ABF i Trelleborg blivit utvalda att medverka i ett pedagogiskt utvecklingslag inom ABF dar 
de armed och bidrar med nytt material for cirkelledarutbildning pa CD-ROM (Ovalen). 

SV repr. i Vastervik har inte haft nagon stOrre kontakt med den centrala ledningen. Den som 
varit ar praglad av SV repr. upplevelse av att centrala ledningen egentligen inte lyssnat pa 
dem. Hon saknar vidare klarare direktiv nar det giiller vad projektpengarna ska ga till samt hur 
de ska redovisas. 

Bibliotekarien har upplevt stod fran centralt hall, inte minst i borjan av projektet da hon 
upplevde situtionen i Vastervik som oklar och besvarlig. For ovrigt har SV repr. skott 
korrespondens o.d. med centrala ledningen. 

Aven forf.repr. tycker de i den centrala ledningen varit latta att prata med och hon ar liven 
rnycket nojd med sin kontakt med SFF. 
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8.3.3 Vinster och fOrdelar med projektsamarbete. 

Bibl. 1 i Norrkoping tycker att biblioteket ar bra for ABF dade kan utnyttja samlingama, 
tjansterna och lokalema som biblioteket har. ABF har aven en marknadsforingsplats pa 
biblioteket for sin programverksamhet. 

ABF ar bra for biblioteket som administrativ partner och genom att de gar in och betalar 
mycket, sager bibl. 1 vidare. 

Samarbetet med biblioteket ar till fordel for ABF genom att det hjalper ABFs malgrupper att 
hitta till och kanna sig hemma pa biblioteket, tycker ABF repr. I Arvika uttrycker ABF repr. 
nagot liknande da hon sager att projektet kan vara en puff for ABF som organisation att soka 
sig mer till biblioteket. 

Bibliotekarien i Arvika ser studieforbunden som den pedagogiska forlangningen av 
biblioteket. SV repr. ser samarbetet som en mojlighet for biblioteket att fa hogre 
utHiningsstatistik samt som en hjalp for cirkelledama att hitta ratt material till sina cirklar. 
Forf.repr. tycker projektet ger erfarenhet infer framtiden hur det ar att samarbeta och att det 
skapat nya natverk. Detta ar nagot som aven bibliotekarien i Vastervik framhaller. (se 
Framtiden, s. 119) 

Aven ABF repr. 1 i Trelleborg framhaller betydelsen av att cirkelledama mer borjar anvanda 
sig av biblioteket. Detta som ett satt for att hoja kvaliten pa cirklama och komrna ifran 
fdrproducerat kursmaterial. ABF repr. 2 tycker, i likhet med Norrkoping, att projektet ar bra 
PRfor ABF. 

Bibl. 1 i Trelleborg tror att studiefdrbunden, p.g.a. ekonomi bl.a., komrner att behova 
biblioteket mer for att tillgodose sitt materialbehov. Hanser vidare vidare projektet som nagot 
ABF initierat for att det i grunden ar de som vill samarbeta. For ovrigt namner bada 
bibliotekarierna i Trelleborg sadant som att biblioteket pa det har sattet nar fler lantagare samt 
att bade biblioteken och studieforbunden ar viktiga for demokratin. 

Aven i Vastervik framhaller bade SV repr. och bibliotekarien vikten av att na cirkelledarna 
med utbildning. Cirkelledama ar nyckelpersoner och kan i sin tur na manga manniskor och 
sprida kunskaper om hur man anvander sig av biblioteket. Aven om man kan diskutera 
huruvida det ligger i bibliotekets intresse att na fler besokare da biblioteket redan idag har sa 
manga sa ligger det fulda i bibliotekets intresse att gora sin kompetens kand, sager 
bibliotekarien. 

Hon tycker vidare, i likhet med flera, att det ar lite torftigt om studieforbunden i 
cirkelarbetet bara anvander sig av sin kursbok. 

Bibliotekarien tror ocksa att SV vunnit pa att inte ha samarbetat med ABF i projektet, vilket 
var SVs onskan fran boijan, eftersom risken da hade varit stor att SV forsvunnit i projekt
samarbetet. 

SV repr. i Vastervik kopplar aven projektet mer direkt till den egna verksamheten och kan 
da inte se att det gagnat SV som avdelning och inte heller tillfort nagra nya cirklar. Hon menar 
att de heist vill arbeta med sadant som ger verksamhetstimmar da det ar det SV ska leva pa. 
Dock tycker hon att det gagnat avdelningen pa sa satt att de nu mer kan anvanda sig av 
bibliotekets tjanster. sv repr. tycker vidare att sa som projektet ar utformat sa gagnar det 
kontakten med fOrfattama. 
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8.3.4 Konferenserna. 

I Norrkoping har ABF repr. deltagit vid de tva konferensema samt forf.repr. vid den forsta. 
Bibliotekariema bar varit inbjudna, men inte haft mojlighet. ABF repr. tycker konferensema 
varit det sammanhallande i hela projektet samt gett ideer och impulser. Det har ocksa varit ett 
tillfalle till mer personlig kontakt med de ovriga ortsrepresentantema. 

I Arvika har bibliotekarien och SV repr. varit pa de bada konferensema. ABF repr. har inte 
haft tid att medverka pa konferenser och forf. repr. tror att han hallit sig undan fran dessa da 
han tycker det dickt med att forsoka fa det egna projektet i Arvika att ga runt. Daremot bar 
han haft en del kontakt med ABF-distriktet i Skane dar han tycker det finns mer glod och vilja 
an pa manga andra hall. 

Bibliotekarien efterlyser aven nagot slag av gemensamt utskick mellan projektortema sa att 
de kunde kommunicera med varandra direkt istallet for genom projektledningen som det varit 
pa konferensema. Framforallt tycker hon det vore intressant att diskutera med andra 
medverkande bibliotek i projektet. 

I Trelleborg ar det endast de tva ABF repr. som varit pa konferensema och tycker liksom 
Norrkopings ABF repr. att de fungerat som idegivare och summering av projektet som belhet. 
I likhet med Norrkoping har inte heller bibliotekariema i Trelleborg varit pa nagon konferens. 
Orsaken berodde framst pa ett missforstand i gruppen nar det gall de inbjudan. Till 
konferensen hasten -96 vill ABF repr. 1 och 2 att nagon eller bada bibliotekariema kommer 
med. 

I Vastervik var bibliotekarien ocb forf.repr. med pa den forsta konferensen. Bibliotekarien 
tyckte detta var vardefullt da hon dar fick tillfalle att tala om situationen i Vastervik med den 
centrala ledningen. Den blev ocksa en start for projektets igangsattande i Vastervik. Positivt 
var ocksa att forf.repr. ocb bibliotekarien da fick mojligbet att traffas. 

Paden andra konferensen deltog alla tre i projektgruppen. SV repr. tyckte den var bra och 
givande samt att den gav benne en bra overblick over projektet. Hon ar dock kritisk till 
konferensen i JOnkoping med enbart SV avdelningar som bon inte tyckte gav sarskilt mycket. 

Bibliotekarien tyckte den andra konferensen gav lite sjalvfortroende ocb att det var bra att 
samla ihop sina erfarenheter och beratta vad man gjort. 

Forf.repr. upplevde for sin del att det pa konferensema talades valdigt lite om forfattarens 
roll i projektet vilket gjorde att hon kande sig "utanfdrstaende". 
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8.4 FRAMTIDEN 

8.4.1 Vad har varit bra/ det basta 

Pa fragan om vad som varit bra/det basta med projektet fick vi framfor allt tva typer av svar. 
Dels att samarbetet i sig varit det mest positiva, dels att olika arrangemang varit lyckade. 

Sa gott som alla projektdeltagare pa alla orter forutom studieforbundsrepr. i Arvika tycker att 
samarbetet i sig varit det mest lyckade eller att det ar en av flera saker som varit lyckade. Dar 
finns saledes ingen markant skillnad mellan bibliotek, studieforbund eller forfattare. I 
Norrkoping anser bade bibl. 1 och ABF repr. att kontakten organisationerna emellan har 
starkts och fordjupats. I Arvika betonar forf. och bibliotekarien mer att den personliga 
kontakten har blivit battre och mer kontinuerlig. 

I Trelleborg fanns redan innan projektet ett gott samarbete mellan biblioteket och ABF men 
for de aktuella personerna i projektgruppen ar kontakten dem emellan en ny positiv upplevelse 
som de anger som det absolut basta med projektet. 

Aven i Vastervik ar bade SV och bibliotekarien nojd med den nya personkontakt de fatt med 
varandra genom projektet. Bibliotekarien dar anser Iiksom aven fdrf. i Arvika att hon genom 
projektet har knutit nya personkontakter som kan vara bra for framtiden i kommande 
samarbete. 

Alia tre repr. i Vastervik ar mycket nojda med poesidagen, SV och biblioteket aven med 
FUB-veckan. Bibl. 2 i Norrkoping liksom SV i Arvika och ABF repr. 1 i Trelleborg tycker 
ocksa att de arrangemang de haft varit det mest lyckade. 

Bibl. i Vastervik och forf. i Arvika namner att dear mycket nojda med den 
cirkelledarutbildning som trots allt blev av. 

ABF repr.l i Trelleborg ser ocksa som en positiv effekt av projektet att hon lart sig mer om 
biblioteket "att hon kommit lite langre in i biblioteket an hon vanligtvis gor". 

ABF repr. i Arvika ser for sin del en positiv effekt i sin egen organisation dar cirkelledarna 
uttryckt onskemal om att traffa varandra mer, nagot hon menar hanger ihop med projektet. 

8.4.2 Vad har varit daligt/mindre bra? 

I det missnoje och den kritik som aktorema gav uttryck for angaende projektet gar det att 
urskilja tva nivaer, dels sadant som galler det egna lokala projektarbetet, dels formema for 
hela projektets organisering och genomforande. Daremot har ingen av aktOrema framf6rt 
nagon kritik mot projektet som sadant och dess ideinnehall. Det tycks rada en enighet, 
atminstone hos de vi intervjuat om att detta projekt ar viktigt och vart att satsa tid och pengar 
pa. 

Nar det galler det lokala projektarbetet ar det m\gra saker som aterkommer: 
- brist pa tid 
- svarigheter att rekrytera cirkelledare till cirkelledarutbildningen 
- daligt med publik till vissa arrangemang. 
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Alla orter utom Norrkoping har haft mer eller mindre problem med att hitta intresserade 
deltagare till cirkelledarutbildningen. I Arvika ar besvikelsen mycket stor over det uteblivna 
intresset och de har ocksa staJ.It in planerade utbildningar. I Vastervik bjod de in aven andra 
studieforbund an SV for att :fa tillrackligt antal intresserade deltagare. A ven i Trelleborg fick 
de for :fa anmalningar forsta gangen intresseanmalan gick ut. Projektgruppen dar tog dock inte 
detta sa hart som i ex Arvika utan provade om igen och lyckades da battre. 

Alia studieforbundsrepr. ser framst cirkelledarnas arbetssituation och brist pa tid som orsak 
till de fa anmalningarna. Cirkelledare har ofta cirklar pa kvallstid och annat arbete dagtid. Har 
ar det viktigt att forsoka hitta en lamplig tidpunkt for utbildningen, heist inte under 
kursterminema. 

Traditioner inom studieforbunden vad galler eget studiematerial, men ocksa bristande 
motivation hos de medverkande sjalva i projektet ar andra orsaker som bl a bibliotekarien och 
forf.repr. i Arvika namner. Bibliotekarien tror att det behovs en total omorientering inom 
studiefOrbunden bort fran de fardigproducerade materialen till ett mer fritt kunskapssokande 
for att tanken om bibliotekskunskap for cirkelledare ska sla igenom. Till det behovs langre tid 
an tva-tre ar tror hon. 

Brist pa tid ar nagot som ofta uttrycks bade direkt och indirekt. Bibl.l i Trelleborg och ABF 
repr. i Arvika aterkommer ofta och direkt till problemet med tiden. SV repr. i Vastervik sager 
att det blivit mycket ideellt arbete i projektet for hennes del. Hennes ordinarie arbete ryms inte 
heller inom den deltidstjanst hon har. Aven flera av de ovriga tycks ha ett pressat 
arbetsschema men ser det samtidigt som nagot som tillhor yrket. 

Huruvida ett kulturellt arrangemang anses som lyckat eller inte ar mycket relativt. En publik 
pa 30 personer kan ses som ett misslyckande i Norrkoping medan samma antal ar en framgang 
i Arvika. 

Utover detta tycker bib I. 1 i Norrkoping att det varit lite dalig respons fran de f6rsta 
cirkelledarna som gick utbildningen. Nagra har han sett komma tillbaka med sina egna 
grupper men langt ifran alia. Han har ocksa funderingar kring den egna upplaggningen av 
utbildningen, att det ex ar svart att hitta en niva som passsar alia deltagare da forkunskapema 
varierar. I det sammanhanget har det blivit tydligt for honom hur viktigt det ar att veta for vern 
man bedriver utbildning. Mojligheten att ha uppfoljningar av cirkelledarutbildningen ar ocksa 
en sak han tror skulle varit vardefullt. 

Att hela eller delar av projektet inte kanns riktigt sjalvvalt utan "palagt uppifran" ar nagot som 
flera aktorer ger uttryck fOr. Speciellt de som klagar over brist pa tid har en tendens att kanna 
pa det sattet. SV -repr. i Vastervik tycker att kontakten med centrala ledningen mest varit 
forhallningsorder uppifran. Samtidigt har mojligheten att tacka nej till projektet inte 
forespeglat nagon. 

Flera kanner sig undrande infor den centrala ledningens roll i projektet. Bibliotekarien i 
Arvika tycker inte att den varit till nagot direkt stOd eller hjalp och undrar over deras motiv till 
att dra igang detta projekt. Kanske hanger denna kansla hos henne ihop med att hon saknat en 
mer teoretisk diskussion inom projektet om dess yttersta mal och syften. Aven bibliotekarien i 
Vastervik efterlyser ett Iitet mer aktivt engagemang centralt ifran, ex hjalp eller stOd med att 
utforma cirkelledarutbildningen. Trots att det ar studie:ilirbunden som dragit igang projektet ar 
det ocksa hela tiden biblioteken som gor job bet anser hon. Bade hon och SV -repr. i Vastervik 
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tycker ocksa att Forfattarforbundet kunde varit med och finasierat projektet mer. Bade 
studieforbunden och biblioteken finansierar projektet med arbetstid, lOnekostnader, lokaler, 
vissa arrangemangskostnader etc. Vad ar Forfattartorbundets bidrag till detta undrar de? 

A vslutningsvis kan sagas att det som de fiesta ser som det centrala och det enda riktigt nya i 
projektet, att fa studieforbundens cirkelledare att hitta tillbaka till biblioteket genom t ex 
cirkelledarutbildning, samtidigt har varit det mest problemfyllda. Flera orter har haft 
svarigheter med att hitta tillrackligt antal intresserade deltagare till cirkelledarutbildningen 
och det ar ocksa tveksamt om de cirkelledare som har deltagit nu utnyttjar biblioteket mer an 
tidigare med sina cirklar. Atminstone bibl. 1 i Norrkoping tycker att responsen varit ganska 
dalig. De cirkelledare som har kommit tillbaka med sina cirklar i Norrkoping har gama velat 
att bibliotekariema undervisat aven deras cirkelelever. Da har inte sjalva iden med 
nyckelpersoner gatt fram anser bibl. 1. 

8.4.3 Bur ska vi fortsatta? 

Gemensamt for alla aktorer var att de uttryckte onskan om en fortsattning av projektideema i 
mlgon form. De fiesta framholl har betydelsen av att fortsatta med cirkelledarutbildning. 
Projektgruppema hade dock vid vart besok annu inte hunnit diskutera igenom detta narmare. 

Nagra konkreta planer nar det galler samarbete kring kultur- och forfattarprogram aven efter 
projekttidens slut framkom inte vid vara besok. Detta bl.a. beroende pa att projektet annu inte 
avslutats och att man inte narmare hunnit diskutera detta i projektgruppema. 

Kulturella arrangemang ar kostsamma vilket ocksa naturligtvis begransar mojligheterna. I 
det ovriga materialet framkommer dock en del om hur aktorerna ser pa forutsattningama for 
fortsatt samarbete kring kulturella arrangemang. 

Cirkelledarutbildningen. 

Vi uppfattade det sa att om det blir en fortsattning av cirkelledarutbildningen, vilket ar 
ambitionen hos flertalet, sa kommer troligtvis formema for denna att andras nagot. 

I Norrkoping talade bade bibl. 1 och ABF repr. om mojligheten att i fortsattningen lagga 
over ett stOrre ansvar pa cirkelledarna sjalva nar det galler genomforandet och anvanda sig av 
bibliotekspersonalen i mer begransad omfattning. 

SV repr. i Arvika samt SV repr. och bibliotekarien i Vastervik kan tanka sig en fortsattning 
med fler deltagande studieforbund i cirkelledarutbildningen. Detta av dels ekonomiska skal 
och dels for att fa fler deltagare. Det vore mer realistiskt, sager SV repr. i Vastervik, da SV dar 
ar sapass sma. SV i Vastervik kommer ev. i fortsattningen att lagga sin cirkelledarutbildning 
samtidigt med distriktet och da aven bjuda in andra kommuner att delta. 

I Arvika uppger bade bibliotekarien och forf.repr. att dear beredda att ha fler cirkelledar
utbildningar aven i framtiden, men att det hanger pa om studieforbunden kan !a fram 
intresserade cirkelledare. Forf.repr. kanner sig ganska pessimistisk och tycker inte 
studieforbunden hittills visat tillrackligt intresse for att en fortsattning ska vara mojlig. 

I Trelleborg planerar de att langre fram studera cirkelledamas reaktioner pa 
cirkelledarutbildningen genom att taut statistik pa Ian med ABF-lanekortet. Flera i gruppen 
onskar att i frarntiden aven engagera forfattare som en del i cirkelledarutbildningen. 
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Kulturella arrangemang. 

Forfattarprogrammen i Norrkoping konnner under den resterande projekttiden att fortsatta 
som hittills. Programmet fOr varen -96 ar redan inplanerat och bibl. 2 kommer liven i 
fortsattningen att arbeta med dessa. A ven i Arvika ar en ny forelasningsserie inplanerad f'or 
varen -96. 

I Trelleborg hade de inga kulturella arrangemang inplanerade for den narrnaste tiden. Bib I. 1 
uppger att ekonomin kommer att satta granser for de arrangemang de kan ha och ABF repr. 2 
sager att de kommer att bli tvungna att hitta sa billiga altemativ som mojligt i fortsattningen. 

Nar det galler programverksamheten i Vastervik sa tror bibliotekarien att den kommer att 
fungera liven i fortsattningen. Dar finns ett redan upparbetat kontak:tnat och genom samarbets
konnnittens moten tar studieforbunden information om varandras programverksarnhet. SV i 
Vastervik har dock aldrig varit sarskilt engagerade da det galler kulturprogram, sager 
bibliotekarien och tror knappast de konnner vara det i fortsattningen heller. SV repr. uppger 
dock att SV kan tanka sig fortsatta med poesidagen. 

Forf.repr. i Vastervik tycker att man en kort stund vid varje cirkelledartraff ska idka 
hoglasning samt att det arrangeras fler forfattarbesok pa skolor och bibliotek. 

Ansvaret och forutsattningarna for fortsatt samarbete. 

Pa fragan vern som har ansvaret for projektideemas fortlevande sa tyckte i stort sett alla att 
det nu lag hos dem sjalva om de ville fortslitta samarbetet. 

Bibl. 1 i Norrkoping menar att det i ett sadant bar sapass lOsligt projekt finns risk att alit rinner 
ut i sanden och tycker att ansvaret nu ligger hos dem sjalva. Biblioteket konnner inte att 
slappa sitt ansvar for att det ska bli en fortsattning, sager han. 

ABF repr. sager att det nu ligger pa de enskilda avdelningama att tlinka i dessa banor och 
arbeta vi dare samt att en forutslittning ar att samarbetet fungerar bra. 

En ytterligare ambition de har i Norrkoping lir att genomfora den planerade dator
uppkopplingen mellan ABF och biblioteket. 

Forf.repr. i Arvika menar att ansvaret, liven det ekonomiska, ligger hos studieforbunden da 
han ser det som i grunden deras projekt. Bibliotekarien tycker dock att de alia bar samma 
ansvar for en fortsattning och anser, i likhet med projektgruppen i Norrkoping, att det hanger 
pa dem sjlilva. 

I Trelleborg uppger projektgruppen att de annu ar pa forsoksstadiet och de hoppas att 
under -96 konnna igang lite mer. 

Bibliotekariema i Trelleborg tror, framforallt nar det galler samarbetet kring cirkelledarnas 
arbete, att samarbetet konnner att fortsatta liven efter projekttidens slut och da kommer att 
inga i det ordinarie arbetet. 

Kontakten och sarnmanhallningen i projektgruppen i Trelleborg bar varit sa bra att alia i 
gruppen tror en fortsattning lir mojlig liven utanfor projektets ram och utan den extra 
arvodering som de bada ABF repr. och bibl. 2 hittills haft. 

Bibliotekarien i Vastervik tror att det for projektidens fortlevande ar synd att bon lamnar 
biblioteket vid arsskiftet da det i sadana bar sammanhang handlar mycket om personliga 
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kontakter. Hon tror vidare att det nu hanger pa SV sjalva att vidmakthalla kontakten da ingen 
fran biblioteket kommer att halla i detta. Detar ocksa enligt SV repr. SVs ambition. 

Bada tror och hoppas att den kontakt som nu byggts upp mellan SV och biblioteket ska 
fortsatta. 

Forf.repr. i Vastervik tror inte att det for hennes del kommer bli nagot fortsatt samarbete i 
Vastervik mer an ev. sporadiskt. Hon tycker vidare att det yttersta ansvaret for projektideemas 
fortsattning ligger pa projektledningen dade valt ut Vastervik till projektet utan att ta reda pa 
om det fanns formaga eller resurser att driva det. 
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8.5 Biblioteksprojektet pa de fyra undersokta orterna karaktariseras av: 

• Att de ekonomiska forutsattningarna for de lokala projekten varierat mycket och att ABF 
kan sagas vara den organisation som "haft pengarna" i projektet aven om bade biblioteken 
och studieforbunden uppger att de delat pa manga av de kostnader som projektpengama 
inte rackt till. 

• Att aven andra organisationer i stor utsrackning deltagit som medarrangorer och 
medfmansiarer till manga arrangemang. I Vastervik har de ocksa vant sig till fler 
studieforbund med cirkelledarutbildningen. 

• Att de fiesta bibliotekarier uppger att deras bibliotek bar en mycket anstrangd ekonomi 
samtidigt som besoks- och utlaningssiffroma standigt okar. 

• Att daliga ekonomiska resurser uppges vara en orsak till att nagra bibliotekarier inte vill 
eller kan erbjuda ex langlan pa backer till studieforbunden. Bibliotekens bokanslag racker 
oftast bara till inkop av ett fatal exemplar av varje bok. 

• Att brist pa tid ofta varit ett stort problem for bade bibliotekarier och studieforbundsrepr. 
och att detta fOr manga aktorer inneburit att delar av projektet genomforts pa ideell basis. 

• Att cirkelledarutbildningen av de fiesta ses som det centrala i projektet, "det egentliga 
projektet'\ och det enda riktigt nya, samtidigt som fiera orter haft svarigheter med att 
rekrytera intresserade cirkelledare. 

• Att det ocksa frarnkommit att det ar viktigt for vem biblioteket bedriver 
cirkelledarutbildning, da cirkelledare kan ha mycket varierande forkunskaper. 

• Att studieforbundsrepr. som ansvarat for rekryteringen av cirkelledare till 
cirkelledarutbildningen ibland haft svart att motivera och inspirera cirkelledare att delta. 

• Att det finns ett spanningsforhallande inom projektet mellan a ena sidan malsattningen att 
infora boken i studiecirklama a andra sidan cirkelledarutbildningen som i mycket handlat 
om att lara ut hur man anvander ny datateknik pa bibliotek. Norrkopings efterfn.\gade 
utbildning har satsat stort pajust datakunskap. Det finns en tendens att kunskap om data 
blir ett mali sig. 
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• Att forfattama mer an ovriga parter betonar skonlitteraturen och forfattarnas medverkan i 
projektet . 

• Att :flera aktOrer till en borjan haft svart att forsta och greppa projektets overgripande syfte 
och mal. Projektets olika delar har ocksa for vissa varit svara att fa ihop till en helhet. 

• Att den personliga motivationen till att arbeta i projektet har varierat. Nagra 
studieforbundsrepr. har haft en negativ instiillning till projektet atminstone i borjan bl a for 
att de upplevt projektet som nagot icke sjiilvvalt och pruagt dem uppifran. Speciellt de 
som klagar over brist pa tid tenderar att kiinna pa detta siitt. Nagra har ocksa atagit sig 
projektarbetet for att ingen annan i organisationen hade tid. Andra har upplevt projektet 
som en nodviindig inspiration eller som ett siitt att utvecklas i sitt arbete. 

• Att synen pa varf6r projektet iir viktigt ocksa varierar. Instiillningen kan vara mer 
ideologiskt eller praktiskt inriktad. I Arvika iir t.ex folkbildningstanken en mycket stark 
drivkraft medan aktorema Trelleborg mer framhaver projektet som ett siitt att utvecklas 
personligt och fa nya kunskaper. Aven ekonomiska orsaker eller behovet av nya kontakter 
var en stark motivation till samarbete. 

• Att ramarna fOr vad som egentligen iir projektet varit mycket vida och att det ibland for en 
utomstaende varit svart att uppfatta gransen mellan projekt- resp. ordinarie verksamhet. 

• Att praktiska overvaganden pa de enskilda ortema ofta styrt valet av kulturella aktiviteter 
inom projektet. Norrkoping valde forfattarprogram som biblioteket och ABF redan 
samarbetat kring fore projektet, Vastervik samarbetade med FUB som bade bibliotekarien 
och SV repr. har mycket kontakt med aven utanfor projektet. 

• Att :flertalet orter behovt ett langt initialskede for sitt projekt och att manga iiven tycker att 
tre ar iir for kort tid for ett projekt av det hiir slaget. 

• Att trots att projektet initierats av ABF, SV och SFF sa har en stor del av det planerande 
och genomforande arbetet pa lokal niva utf6rts av bibliotekariema samtidigt som de har en 
stor arbetsborda och stor tidsbrist i sina ordinarie arbeten. 

• Att forf.repr medverkan varit liten i sjalva projektgruppen forutom i Arvika dar 
forf.repr.varit drivande i cirkelledarutbildningen, nagot som ingen annan forf.repr. varit pa 
de orter vi besokt. 
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• Att samarbetet fungerat mer eller mindre bra pa ortema och att Trelleborg och 
Norrkoping, dar samarbetet kan sagas ha fungerat bast och smidigast, har haft ett val 
fungerande samarbete mellan bibliotek och studieforbund sedan tidigare samt att de haft 
relativt gada ekonomiska resurser for projektet. 

• Att besvikelse i vissa fall funnits pa lokal niva over den centrala ledningen. Det galler 
framst utebliven kontakt och stOd. Nagra aktorer fragar sig vilken roll den centrala 
ledningen egentligen har i projektet och vilket motivet varit till att starta proj ektet. 

• Att studieforbundsrepr. och bibliotekarier pa lokal niva oftast haft latt att se det 
omsesidiga intresset av varandra i projektet. Bibliotekariema vill "komma ut" och ta 
mojlighet att visa bibliotekets resurser och studieforbundsrepr. vill "komma langre in" i 
biblioteket for att fomya studiecirklarnas arbetssatt. Forfattarnas medverkan har fallit lite 
utanfor den ramen. For de fiesta studieforbundsrepr. och bibliotekarier har arbetet med 
projektet atminstone i teorin varit fdrenligt med den egna yrkesrollen och dess forvantade 
innehall. 

• Attalla parter tenderar att se den nya kontakten och samarbetet i sig som det mest positiva 
i projektet antingen det galler personema eller organisationema emellan. 

• Att cirkelledarutbildningen ar det sam de fiesta vill fortsatta med efter projekttidens slut 
och att bibliotekarier och studieforbundsrepr. ar mer positiva infor samarbete i framtiden 
an forf. repr. sam uttrycker viss pessimism. 

• Att poesidagen blev lyckad pa alia orter, trots att den av flera upplevdes sam en 
tidskravande och kostsam dag och m\got som inte var direkt sjalvvalt. 
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9. DISKUSSION 

I derta avsnitt avser vi art diskutera fOrutsattningarna for Biblioteksprojektet genom att titta pa 
de olika aktoremas syften, mal och intressen med projektet pa bade central och lokal niva. 

Var overgripande tanke ar att atminstone en del av projektets problem gar att harleda till att 
manga olika intressen och viljor har samsats inom detta projekt. Vi tror vidare att en del av de 
fragor och oklarheter vi stott pa hos aktorerna, och aven hos oss sjalva, har sin grund i detta. 

Darfor har vi valt att har lyfta fram och peka pa hur aktorernas olika syften och mal paverkat 
projektet och dess innehall och aven forutsattningarna fOr samarbete. 

Syfte och malformuleringar. 

Projektet startade delvis ur en konflikt dar framforallt ABF, enligt Tommy Lindberg, sag sin 
trovardighet ifragasatt i samband med entreprenadfragan och den de bart som fordes om denna 
i massmedia. Vid diskussioner mellan ABF, SFF och KUR formades sedan iden till ett 
samarbetsprojekt som sedan aven SV stallde sig positiva till. 

Vi tror att det i detta Hige fanns ett behov hos alla parter att enas i synen pa biblioteksfragor 
och att konkret prova satt art samarbeta kring mal som alla kunde enas kring. Detta trot vi 
aven till en del har paverkat formuleringarna av malen och syftet med projektet. 

Malformuleringarna i den forsta bidragsansokan till KUR, 931129, har en ganska allman och 
overgripande karaktar och dar alia parters; bibliotekens, forfattarnas och studieforbundens 
intressen finns representerade. 

I sam band med forslaget pa utvarderingsfragor fran 950508 kan dock noteras att flera av 
dessa forslag "fallit bort pa vagen". Det ar bl.a. sadant med en mer direkt koppling till 
biblioteken som t.ex. att inratta biblioteksrad som referensgrupp fOr gemensamma mal och 
rutiner i folkbildningsfragor, art stodja bibliotekens vanforeningar samt kompletterande 
former for utlaning av bocker pa t.ex. arbetsplatser och i bygdegardar. 

Har kan manse en forandring om manjamfor med de officiella ma.Iformuleringarna i den 
fOrsta bidragsansokan. Formuleringarna av projektets mal och syften har har fatt ett mer 
konkret innehrul och det har blivit en tydligare fokusering pa forfattarna och studiecirkel
ledarna. Bibliotekens roll har tonats ner och tenderar att vara mer sjalva platsen for kunskaps
sokande, mOten och aktiviteter. 

Intressant att notera ar att den centrala ledningen har har sa att saga anpassat syftet och 
malforrnuleringarna efter vad som i praktiken har blivit utfallet av de ursprungliga mycket 
vida malformuleringarna. 

Fran en betoning pa biblioteket har som tidigare namnts en forskjutning skett till betoning 
pa cirkelledarna och fOrfattarna. Detta sarnmanfaller val med de respektive syften som 
studieforbunden och Forfattarforbundet kan fOrvantas ha i projektet och ocksa har enligt deras 
egna uttalanden. 

Det har dock frarnkommit av var undersokning att detta bidragit till en viss undran och 
oklarhet hos aktorerna pa lokal niva. 
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Bl.a. sa tycker bibl. 1 i Norrkoping att det ar svart att knyta ihop projektet organisatoriskt 

och se helheten i sa olika verksamheter som forfattarbesok och datautbildning. 
Ytterligare ett exempel ar det brev som forfattarrepresentanten i Arvika i borjan av projektet 

skrev till SFFs davarande ordfOrande, Peter Currnan. Han undrade dar om det kunde ligga 
nagon baktanke i att studieforbunden ville ge sina cirkelledare bibliotekskunskap. Detta hade 
sin bakgrund ide meningsskiljaktigheter som fanns mellan ABF, SFF och biblioteken i 
entreprenadfn1gan aven paden lokala nivan. Det visar ocksa, tycker vi, att aven om parterna 
pa central niva var overens i biblioteksfragor och i synen pa entreprenad, sa var man inte 
nodvandigtvis det pa lokal niva. 

Bibliotekarien i Arvika kanner sig for sin del fragande intor den centrala ledningens roll och 
egentliga motiv till att starta projektet. Hon tycker att projektet litegrann verkar vara ett 
projekt fOr projektets egen skull. Inte heller tycker hon att nagon av de tre organisationerna 
centralt har varit till nagon hjalp eller uppmuntran i det egna projektet och att de, forutom det 
ekonomiska stodet i form av projektpengarna, fatt klara sig i stort sett sjalva. 

Som det nu varit harman fran centralt halllagt ett stort ansvar och satt stor tillit till de lokala 
aktOrernas motivation och formaga att arbeta for att starka samarbetet mellan studiefdrbund 
och bibliotek vilket ocksa stammer med den centrala ledningens inriktning att projektet skall 
ha en lokal tyngdpunkt. 

Dock undrar vi har om inte den centrala ledningen kunde varit tydligare nar det galler att 
beskriva projektets tillkomst, motiv och syfte. Kanske en oppnare diskussion fran centralt hall 
kring detta hade gjort projektets syfte lite klarare for aktOrerna pa lokal niva. 

Utvecklingsprojekt. 

Som vi tidigare narnnt i avsnittet om Biblioteksprojektets overgripande mal och syften, ar 
projektet ett s.k. utvecklingsprojekt vilket innebar att den erfarenhetssamlande aspekten infor 
framtida samarbete ar viktig for den centrala ledningen. 

A ven aktOrerna pa de lokala ortema framhaller betydelsen av sadana erfarenheter som hur 
det ar att samarbeta, fa nya kontakter och lara karma varandras resurser. Sa gott som samtliga 
aktOrer tyckte att samarbetet i sig var en mycket positiv del av projektet da det givit 
erfarenheter infor framtiden och skapat nya natverk. Bibliotekarien i Vastervik tycker ocksa 
att man far se proj ektet som en provtid dar man efter den valjer ut vad man kan fortsatta med. 

Dock har naturligtvis det egna konkreta projektet varit det viktiga for de enskilda ortema. De 
har haft behov av att kunna genomfora sina projekt pa smidigast tankbara satt pa grund av 
bl.a. tids- och resursbrist. 

Att praktiska overvaganden ofta har styrt valet av aktiviteter inom projektets ram, som t.ex. 
Vasterviks arbete med FUB-veckan, ar inte forvanande. Nar tiden och ekonomin ar knapp 
galler det att genomfora det man vill med de mojligheter som star till buds. Att samarbeta 
praktiskt och ekonomiskt genom att utnyttja varandras resurser, som lokaler, apparatur, vara 
medarrangorer vid kulturella arrangemang o.d. blir det som ligger narrnast. 

Att aven kunna avsatta tid for mer langsiktig planering av t.ex. gemensamrna mal o.d. som 
Lennart Falegard, SV, efterlyser, tror vi kan vara svart i den pressade arbetssituation som bade 
bibliotekarier och studieforbundsrepr. lever i. 
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Den centrala ledningen vill gama ha ideer och fdrslag fran ortema infor framtiden. Dock 
skulle orterna i sin tur i vissa lagen behovt n1d och stod fran den centrala ledningen for att 
genomfora sitt projekt pa basta mojliga satt. Detta har ocksa skett ibland, men vart 
huvudintryck ar att de orter vi besokt till star del fatt klara sig sjalva. 

I Vastervik efterlyser t.ex. bibliotekarien nagon slags mall eller fdrslag till utformandet av 
cirkelledarutbildningen. Han undrar dessutom om det funnits nagon tanke bakom att orterna 
helt sjalva fatt utarbeta sin cirkelledarutbildning utan hjalp fran centralt hall. 

Den centrala ledningens installning att projektet ska vara lokalt bundet och helt utformas av 
de lokala gruppema sjalva har alltsa inte alltid upplevts positivt eller fungerat praktiskt pa 
ortema. 

Det kan dock fran deras sida ses sam ett strategiskt fdrhallningssatt utifran tanken att 
projektet ar ett fdrsoksprojekt. Tommy Lindberg sager t.ex.; "Genom att bedrivaforsokpa ett 
farre antal orter kan vi lara oss mer om de verkliga fragestallningarna for att sedan sprida en 
mer erfarenhetsbaserad projektupplaggning till jler kommuner. "(T.L. 960503) 

Att jobba i projekt- diktat eller inspiration? 

Den frihet sam orterna haft att utforma projektet har ibland upplevts som en dub bel frihet pa 
bl.a. det sattet att samtidigt som nagra av aktOrema tyckt att de blivit alagda projektet uppifran 
utan mojlighet att utforma det fran grunden, sa har de ibland, sam tidigare namnts, saknat mer 
konkreta reid och direktiv i det dagliga arbetet. Detta har i vissa fall skapat en viss forvirring 
och oklarhet om vad sam forvantats av dem. 

I somliga fall har liven installningen hos aktOrema pa Iokal niva, att samarbete bor komma 
"underifran", skapat en Iasning i projektarbetet som tagit tid och energi att overbrygga. 

Detta ar sarskilt markbart has de studieforbund dar aktorema haft en overvagande praktisk 
och malstyrd installning till den egna verksamheten/organisationen. 

v arfor nagra aktOrer upplevt hela eller delar av projektet som m1got alagt uppifran trots att 
medverkan var frivillig har vi inte tatt riktig klarhet i. Mojligen kan sjalva urvalsfdrfarandet 
av deltagande orter samt ansvar gentemot den egna organisationen ha spelat en viss roll. 

Grundinstallningen till projektet och dess ideer har dock has flertalet aktOrer varit positiv och 
de flesta upplevde ocksa proj ektet som en inspiration uppifran. Bibliotekarien i Vastervik 
tycker att det varit en nodvandig sadan da bibliotek och studieforbund mer och mer fjarrnat 
sig fran varandra och behover hjiilp att narma sig varandra igen. 

En ytterligare stor fdrdel med projektsamarbetet som framkom has niistan samtliga var att 
det i det alit karvare ekonomiska klimatet var viktigt att kunna utnyttja varandras resurser 
mer. 
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SFF och ic:irfattarna . 

Max Lundgren pa SFF uppger att det centrala i projektet for SFFs del varit att forfattarna 
under de tre projektaren fatt framtrada for sin publik pa biblioteket. A ven att de 
forhoppningsvis lart kanna bibliotekspersonalen och folk fran studieforbunden I6r framtida 
samarbete. 

Dahan beskriver projektets bakgrund uttrycker han, lite mer rakt pa sak, att en stor drivkraft 
for SFF att ga med i projektet var att ge forfattarna ekonomisk hjalp att ater finna sin publik 
pa biblioteken da dessa de senaste aren inte haft rad att anlita forfattare pa samma satt som 
tidigare. 

Mojligen finns det en viss skillnad har mellan studieforbunden och Forfattarforbundet. For 
Forfattarforbundet har projektet sa vitt vi kan se aven en rent praktisk betydelse genom att det 
var tankt att ge forfattare fler arbeten i form av forelasningar pa bibliotek. Har finns ett direkt 
ekonomiskt motiv som Forfattarforbundet inte sticker under stol med. 

Max Lundgren tyckte redan i ett tidigt skede av projektet att SFFs deltagare inte kunde delta i 
cirkelledarutbildningen utan att de istallet skulle vara "gradden pa moset" genom upplasningar 
och liknande pa biblioteket. Dessa uppfattningar sammanfaller val med forf.repr. i Vasterviks 
asikt att det ar viktigt att fa ut forfattarna igen. 

A ven i Arvika namner forf.repr. vikten av skonlitteratur och da direkt kopplat till 
cirkelverksamheten vilken han ocksa aktivt medverkat i. Detta skiljer sig frAn Max Lundgrens 
uppfattning att forfattarna inte kan delta i cirkelledarutbildningen. 

I malformuleringarna fran 950508, framgar att ett av syftena med projektet ar att aka det 
skonlitterara inslaget i all cirkelverksarnhet. I dessa ges dock inga fOrslag pa hur detta skulle 
kunna ske, konkret och praktiskt, eller i vilken typ av cirklar det vore lampligt. 

Hur det riktigt skulle ga till utan forfattares aktiva medverkan ar lite svart att forsta om det 
inte ska stanna vid en forhoppning i storsta allmanhet. Dock kanske har avses forsaljning av 
"En bok for alia" som ocksa kan ses som en form av skonlitterart inslag i cirkelarbetet. 

Aven om de fiesta som vi intervjuat har sett forfattarmedverkan i projektet som nagot 
sjalvklart och positivt tar dock ingen, utOver forf.repr. i Vastervik och Arvika, upp det som 
nagot centralt i projektet. Inte heller Lennart Falegard, SV, eller Tommy Lindberg, ABF, 
namner forfattarmedverkan som m\got centralt i projektet. Lennart Falegard talar mer allmant 
om "att behalla boken (men aven andra media) som den centrala delen i studiecirkelarbetet..." 
(L.F. 960328) och Tommy Lindberg betonar vikten av omsesidig kunskap om biblioteken 
respektive studieforbundens verksarnhet och nutidssituation. 

De aktorer med en allmant positiv insUillning till storre forfattarmedverkan pa biblioteket, 
bade inom projektet och overhuvudtaget, menar dock att ekonomin satter granser fOr detta. 
Det ekonomiska tillskott som projektpengarna givit till forfattararrangemang har gatt at 
snabbt. Detta ar ocksa SFF medvetna om. 

I detta sammanhang framfors aven kritik frAn Vastervik om att ambitionen att fa ut 
forfattarna mer inte stammer med den ekonomi man har och att SFF borde gatt in och stOttat 
mer ekonomiskt da det ligger i deras intresse med forf. medverkan. Forf.repr. i Arvika hade 
dock en motsatt uppfattning och tyckte det var fel att SFF skulle betala ut arvoden i ett projekt 
som i hans ogon gar ut pa att studieforbund och bibliotek ska narma sig varandra. 
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Fran centralt hall skiljer sig uppfattningarna at om vad projektpengarna ska ga till. Max 
Lundgren, SFF, sager ganska klart att de ska sta for en del av kostnaderna for 
cirkelledarutbildningen och aven forfattarnas framtradanden pa biblioteken. Han ar dock 
medveten om att de pa manga hall inte rackt till och att ABF, SV eller biblioteket bekostat en 
del av framtradandena. 

Lennart Falegard, SV, tror inte projektpengama har haft nagon stOrre betydelse utan mer 
fungerat som stimulans och grundplat. Daremot tror han att de haft en psykologiskt stor 
betydelse. Aven Tommy Lindberg, ABF, betonar att projektpengama frfunst varit ett 
stimulansbidrag som inte rackt till att finansiera projekten och att ansvaret legat pa de lokala 
aktorerna att diskutera hur olika kostnadsposter ska finansieras. 

Ovanstaende kan ses som exempel pa hur organisationernas skiftande intressen och del vis 
olika syn pa projektets syfte och mal skapat viss oklarhet om projektpengamas anvandande 
och betydelse. 

Tydligt ar ocksa att de mer resursstarka organisationerna som t.ex. ABF i Norrkoping ar de 
som klarat av en stor forfattarmedverkan, inom och utom projektet, medan de mindre 
resursstarka fatt ge avkall pa detta. 

Bibl. 1 i Norrkoping och ABF repr. Arvika, uttrycker for sin del en tveksamhet infor 
forfattarmedverkan allmant i projektet och da bl.a. av skal som kostnader i relation till antal 
besokare. Bibl. 1 i Norrkoping fragar sig t.o.m. om forfattararrangemang pa bibliotek inte ar 
en programform som ar pa vag ur tiden och som har svart att havda sig mot ovriga medias 
framvallande. 

Han ger, tycker vi, uttryck for en kluvenhet nar det galler vad som ar bibliotekens uppgift 
idag. Kanske ar det inte alldeles sjalvklart att biblioteken prioriterar programverksamheten. 
Den stora nedskarningen pa denna sedan flera ar samt en okad satsning pa IT -omradet kan 
vara tecken pa detta. 

Studief6rbunden. 

Pa flertalet av vara utvalda orter har det varit en tyngdpunkt pa samarbetet mellan bibliotek 
och studieforbund och da framforallt kring cirkelledarutbildningen som de flesta sag som det 
centrala i projektet. Flera av de intervjuade aktOrerna sa aven att de uppfattat detta projekt, 
vilket vi ocksa gjort, som initierat fran studieforbundshall och da framforallt ABF. 
Vi har aven uppfattat att ett av huvudsyftena for ABF ar att fa sina medlemmar och 
cirkelledare att lara sig anvanda biblioteket mer. Detta har sammanfallit val med de resurser 
biblioteken redan har och deras ambition att na ut till en stOrre allmanhet, i det har fallet 
cirkelledare, med sin kunskap och kompetens. 

Flertalet av de bibliotekarier vi talade med sag aven detta med att lara ut den nya tekniken 
som en stor och folkbildande uppgift for biblioteken idag. 

Som vi tidigare varit inne pa sa har en stor drivkraft for studieforbunden i samarbetet med 
biblioteken varit behovet av fornyelse i studiecirkelarbetet. 

Man har velat komma bort fran det fardigproducerade kursmaterialet i cirklarna och 
"aterinfOra boken" i studiecirkelsammanhang. Studieforbunden vill komma narmare 
biblioteken och aterinfora det "fria kunskapssokandet" . 
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Tommy Lindberg, ABF, poangterar t.ex. de punkter i den forsta bidragsansokan som 
handlar om omsesidig kunskap, att bibliotekarier Hi.r av studieforbunden och att 
studieforbundens foretradare lar sig mer om biblioteket. Detta ar viktigt fOr att samarbetet ska 
fordjupas, tycker han. 

Flera av aktarerna pa orterna namner ocksa behovet av en omorientering hos studieforbunden 
nar det galler synen pa fardigproducerat studiematerial och ett mer fritt kunskapssokande. 

BI.a. sa tror bibliotekarien i Arvika att detta ar nodvandigt for att tanken om 
bibliotekskunskap for cirkelledare ska sla igenom. Hon tror aven att det for detta behovs 
langre tid an tva-tre ar. Detta ar, som vi upplevt det, asikter som framfors framst fran 
bibliotekshall och inte fran studieforbunden som man kanske kunde vantat sig. 

Det visar sig dock att det inom studieforbunden finns traditioner och redan inarbetade 
rutiner nar det galler egna kursbocker i cirklarna. 

Intressant att notera har ar dock att de tva ABF repr. i Trelleborg som ocksa ar cirkelledare i 
sitt ordinarie arbete var de studieforbundsrepr. som var mest motiverade till ett mer fritt 
kunskapssokande pa biblioteket. 

De fiesta studieforb.repr. framholl dock betydelsen av att de genom projektet blivit mer 
medvetna och fatt storre kunskap om biblioteket och dess resurser vilket ar ett forsta steg for 
att i framtiden kunna uttnyttja biblioteket mer i cirkelarbetet. 

Biblioteken. 

I ursprungsmalen sags flera ganger att ett av syftena med projektet ar att varna biblioteket och 
fa ett okat utnyttjande av bibliotekets resurser, nagot som vi kan stalla oss lite fnigande till da 
alla bibliotek vi besokt uppger att de har standigt okade besoks- och utlaningssiffror, 
samtidigt som Tid verkar vara det som biblioteken har mest ont om pa grund av bl.a. 
personalnedskarningar. Anda tycks de medverkande bibliotekarierna se projektet som 
forenligt med malen och syftet med det egna arbetet som bibliotekarie. 

Att na ut med information om biblioteket och att ha breda kontaktytor med olika grupper av 
manniskor och organisationer tycks vara motivation nog for bibliotekarierna att arbeta med 
detta projekt. Tanken att biblioteket fortfarande behover mi ut till nya grupper av manniskor ar 
saledes mycket stark hos bibliotekarierna som vi mott. 

Ekonomi maste ocksa sagas vara en drivkraft for flera bibliotek till att samar beta med 
studieforbund. ABF ar bra for biblioteket for att de kan gain och betala mycket, tycker t.ex. 
bibl. 1 i Norrkoping. 

Biblioteken har bade en huvudroll och en biroll i detta projekt som vi uppfattat det. 
Vid projektets tillblivelse fanns ingen representant fran biblioteken med pa central niva och 

aven i fortsattningen i endast begransad omfattning. Orsaker till detta som framfors fran 
centralt hall ar att projektet skulle ha sin tyngdpunkt paden lokala nivan dar det ocksa funnits 
en eller tva representanter fran biblioteken med pa varje ort. Flera av aktorema har dock 
synpunkter kring detta. 

Bl.a. sa tycker bibliotekarien i Vastervik att det ar lite lustigt att trots att det ar 
studieforbunden och SFF som dragit igang projektet sa handlar det hela tiden om biblioteken 
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och ar till stor del bibliotekariema som gor jobbet. Anda, menar hon, ar detta inte bibliotekens 
projekt och pekar pa att de heller inte har migon representant med i den centrala ledningen. 

Bibliotekarien i Arvika har haft kanslan att studiefdrbunden velat "hjalpa biblioteket" med 
deras verksamhet vilket hon tycker kants nastan krankande. Hon anser inte att biblioteket har 
nagra problem med att fylla sin tid med verksamhet och dessutom okar hela tiden deras 
besoks- och utlaningssiffror. Detta ar nagot aven bibliotekarien i Vastervik patalar. 

Bibliotekarien i Arvika har aven sak:nat en teoretisk de batt bade inom projektet och i 
"bibliotekssverige" om t.ex. folkbildning. Hon saknar en diskussion om hur biblioteken och 
studieforbunden ska kunna hitta nya arbetssatt nu da de kommunala anslagen skars ner allt 
mer. Som det nu ar tror hon att projektet for manga biblioteks del bara kanns som ytterligare 
ett arbete som maste goras. 

Pa vilket satt biblioteken !art sig mer orn!av studieforbunden ar inte sa latt att svara pa. Detta 
av flera skal. De punkter ide forsta ma.Iformuleringarna som mer direkt berorde biblioteken 
och bibliotekariemas roll har, som vi tidigare namnt, under resans gang kommit i skymundan. 
Vi ser bibliotekens "vinst" i detta samarbete som mer indirekt. Forutom de nya kontakter som 
etablerats genom projektsamarbetet sa har de har aven haft tillfalle att mer direkt rikta sig till 
nyckelpersoner och pa sa satt kunnat sprida sin kompetens och service till fler manniskor. 
Aven det ekonomiska tillskott som projektpengarna och i nagra fall studieforbundet/en 
bidragit med kan ses som en vinst for biblioteken da det givit mojlighet till en utokad 
programverksamhet. Dock bar, och som aven framfdrdes av bibliotekariema i Arvika och 
Vastervik, biblioteken inga problem med besoks- och utlaningssiffror. Snarare tvartom. 
Trelleborg ar dock har ett undantag dade visserligen bar hogt besoksantal, men samre nar det 
galler utlaningssiffror. 

Flertalet bibliotekarier tyckte ocksa att de redan hade stor kunskap om ocb aven personliga 
erfarenheter av studieforbund ocb deras verksamhet. 

Vi tror att en biblioteksrepresentant pa central niva i projektet hade varit val motiverat. Detta 
av flera skal. Bl.a. hade det varit ett stod for alla de bibliotekarier som arbetat i projektet ute 
pa ortema och det hade dessutom tillfort viktig kunskap om biblioteken, deras resurser och 
arbetssituation. 

Om en debatt och diskussion om sadant som folkbildning, folkbibliotekens uppgift idag 
samt sarnarbete mellan bibliotek, studiefdrbund och forfattare ska foras, vore det rimligt att 
aven biblioteken fanns representerade i denna. 
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10. SAMMANFATTNING 

Den har uppsatsen ar en utvardering av Biblioteksprojektet; ett trearigt samarbetsprojekt 
mellan Arbetarnas bildningsforbund (ABF), Studieforbundet Vuxenskolan (SV), Sveriges 
Forfattarforbund (SFF) och folkbiblioteken pa 14 orter i Sverige. 

Projektet ar delvis finansierat av Statens kulturrad (KUR) och del vis av de deltagande 
organisationerna och biblioteken pa varje enskild projektort. Projektet planeras att avslutas 
1996. 

Biblioteksprojektet gar i korta drag ut pa att hitta nya former for ett okat samarbete mellan de 
tre partema, studieforbund, folkbibliotek och forfattare. Under devisen "Tva grenar pa samma 
folkbildningstrad" har initiativtagama till projektet velat aterknyta till den historiska 
anknytning som funnits mellan studieforbund och bibliotek vad galler folkbildning och 
demokratifragor. 

Det konkreta arbetet i de egna projekten har orterna haft stor frihet att utforma efter sina egna 
ideer, forutsattningar, behov, och resurser. Detta har medfort att projektets konkreta 
utformning har varierat mycket pa de olika orterna. Den centrala ledningen har dock i 
malformuleringar och vid den inledande gemensamma konferensen for alia de 14 orterna, 
givit vissa riktlinjer och forslag pa aktiviteter att samarbeta kring. 

v art syfte med uppsatsen/utvarderingen har varit att dels gora en sa noggrann beskrivning 
som mojligt av genomforandet av projektet pa 4 utvalda orter och dels att titta pa de olika 
aktOremas syften och mal med projektet, pa lokal och central niva. 

Den beskrivande del en av uppsatsen har vi grundat pa foljande fragestallningar: 

* Vilka aktiviteter har de olika ortema genomfort inom projektets ram? 
* Vilka f"orutsattningar har funnits pa de olika orterna for att genomfora projektet? 
* Hur har de olika aktorema pa orten; bibliotek, studieforbund, forfattare, samarbetat med 

varandra? 
* Hur ser de olika aktOrema; bibliotek, studieforbund, forfattare, pa framtiden och projektets 

fortsattning? 

Diskussionsdelen av uppsatsen har vi grundat pa foljande fragestallning: 

Pa vilket satt har de olika aktOremas, ABF, SV och Forfattarforbundets, olika syften och mal 
med Biblioteksprojektet pa lokal och central niva, paverkat projektets innehall och 
genomforande? 

Tidigt i uppsatsarbetet insag vi det svara, om inte omojliga, i att gora en utvardering av 
Biblioteksprojektet i den meningen att vi skulle bedoma kvaliten av resultatet i nagon form. 
Istallet valde vi att utifran nagra pa fOrhand utvalda ternan gora en sa noggrann beskrivning 
som mojligt av projektet pa 4 utvalda orter. 

I den med att titta pa de inblandade organisationernas olika syfte och mal fOr att darigenom 
fa en bild av projektet har vi hiimtat fran Lena Gerholm och hennes avhandling 
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"Kulturprojekt och projektkultur" dar hon studerar ett kulturprojekt finansierat av Kulturradet 
kallat "Kultur i boendemiljo". Detta projekt har likheter med Biblioteksprojektet i bl.a. 
uppbyggnad och genomforande. 

I kap. 2, Biblioteksprojektet behandlas; Projektets organisation, bakgrund, finansiering, 
Overgripande malformuleringar samt de centrala representantemas skriftliga svar pa fragor 
om projektets mal och syfte. 

Vi har har givit en bakgrund till Biblioteksprojektets tillkomst och forutsattningar samt aven 
tittat narmare pa de gemensamma malformuleringama sa som de formulerats i 
bidragsansokningar. 

Svaren pa fragoma till representantema i den centrala ledningen speglar en del av 
organisationemas delvis olika intressen och syften med projektsamarbetet. 

Av dessa svar framgar aven att projektet ar ett s.k. utvecklingsprojekt dar kulturpolitiska 
ideer ges mojlighet att provas i praktiken for att ge erfarenheter och ideer infor framtiden. 
Mcllet har saledes varit att snarare fa fram ideer och synpunkter for framtida arbete an att varje , 
ort inom det har projektet nodvandigtvis ska lyckas. 

I kap. 3, Teori och metodavsnitt beskrivs bl a utvarderingens genomforande. Som forsta steg 
fOr den beskrivande delen av uppsatsen skickades en enkat till samtliga deltagande aktorer pa 
de 14 ortema for att vi skulle fa en overblick over vad som hant inom projektet pa varje ort. 
Enkatema inneholl bade oppna fragor och kryssfragor. 

Utifrfm ett antal uppstallda kriterier valdes sedan 4 orter for en djupstudie. Valet foil pa 
Norrkoping, Arvika, Trelleborg och Arvika. 

Djupstudien av dessa 4 orter bestod av kvalitativa intervjuer med sammanlagt 13 aktOrer. 
Det var 4 ABF repr. , 2 SV repr., 6 bibliotekarier samt 1 fOrf.repr. Ytterligare en intervju 
gjordes per brev med forf.repr. i Vastervik. 

Som underlag till intervjuerna hade vi ternan med underfragor hamtade framst fran 
enkatmaterialet. Intervjuema tog ca. 1,5 timme med varje aktor och var ambition var att lata 
dem beratta sa fritt som mojligt om det de sjalva tyckte kandes angelaget. 

I kap. 4-7, den beskrivande delen, presenteras de 4 ortema. Vi har har forsokt att gora en sa 
noggrann beskrivning som mojligt av det som framkom vid intervjuema. 

Varje ort redovisas var for sig och inneha.ller avsnitten Inledning, Bakgrund, Aktiviteter, 
Forutsattningar, Samarbete och Framtid samt underrrubriker till dessa. Varje ortsredovisning 
avslutas aven med nagra sammanfattande punkter karaktaristiska for orten. 

I Norrkoping ar dessa: 
• Bra fungerande samarbete i projektgruppen. 
• Bra resurser personellt dar bibl. 1 haft huvudansvaret for datautbildningen och bibl. 2 for 

forfattaraftnar. 
• ABF repr. skott kontaktema utat och med den centrala ledningen samt deltagit pa 

konferensema. 
• Forf.repr. avsade sig aktiv medverkan i projektet. Han har dock fungerat som inspiratOr 

och idegivare. 
• Redan val fungerande samarbete mellan ABF och biblioteket kring framst forfattaraftnar 

innan projektets start. 
• ABF statt fOr alla kostnader i samband med forfattaraftnar pa biblioteket bade innan och 

under projektet. 
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I Arvika: 
• Vissa samarbetsproblem i projektgruppen, framst mellan ABF och forf.repr. 
• Stor besvikelse i projektgruppen over uteblivet intresse fran cirkelledarna for 

cirkelledarutbildningen. 
• Att fOrf.repr. varit mycket aktiv i projektet, framst inom cirkelledarutbildningen. 
• Satsning pa cirkelledarutbildning, foreHisningsserie pa biblioteket, samt arrangemang for 

utvecklingsstOrda. 
• Ett stort uttalat folkbildningsengagemang hos framfor alit bibl. och forf.repr. som ar 

grunden till att de arbetar med projektet. 
• JamfOrelsevis god ekonomi for bade ABF, SV och biblioteket. 

I Trelleborg: 
• Mycket gott personligt samarbete i projektgruppen. 
• Ett val utvecklat samarbete mellan ABF och folkbiblioteket sedan tidigare. 
• Goda ekonomiska villkor for de tva ABF repr. med extra arvodering for nedlagd arbetstid 

i projektet. 
• En satsning pa cirkelledarutbildning och ovrig samverkan kring ABFs studiecirklar som 

langlan, speciellt ABF-lanekort, uppkopplade datorer pa ABF osv. 
• Ingen direkt forfattarmedverkan i projektgruppen. Forf.repr. endast medverkat pa en 

forfattartraff. 
• Tva ABF repr. som sjalva ar aktiva cirkelledare engagerade i projektet. Ingen 

administrativ personal i projektgruppen. 

I Vastervik: 
• Trog start och otydlig arbetsfordelning i borjan av projektet. Samarbetet dock utvecklats 

och blivit battre efter hand. 
• Stor satsning pa FUB-veckan och Poesidagen samt tva cirkelledarutbildningar. 
• Forf.repr. engagerad under FUB-veckan, men har for ovrigt inte kunnat delta i sa hog grad 

av praktiska orsaker. 
• 6vriga studieforbund medarrangorer till flertalet aktiviteter inom projektet. 
• Inget storre samarbete mellan SV och biblioteket sedan tidigare. 

I kap. 8, Sarnmanfattning av ortema, sarnmanfors ortema under rubrikema; Aktiviteter, 
Forutsattningar, Samarbete och Framtid. Likheter och olikheter belyses ortema och aktOrema 
emellan. Kapitlet avslutas med en sarnmanfattning i punktform over alia orter och projektet 
som helhet. 

I kap. 9, Diskussionsavsnittet, diskuteras under rubrikema: Syfte och malformuleringar, 
Utvecklingsprojekt, Attjobba i projekt-diktat eller inspiration?, SFF och Forfattarna, 
Studiefdrbunden samt Biblioteken, hur aktOremas olika syften och mal paverkat projektet och 
dess innehall och aven forutsattningarna for samarbete. 

v ar overgripande tanke ar att atminstone en del av projektets problem gar att harleda till att 
manga olika intressen och viljor har samsats inom detta projekt. Vi tror vidare att en del av de 
fragor och oklarheter vi stOtt pa hos aktorema, och aven hos oss sjalva, har sin grund i detta. 
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11. KALL- OCH LITTERATUR FORTECKNING 

Otryckta kallor 

Bonis (arkivort) 
Bibliotekshogskolan (arkiv) 

13 intervjuer. Ljudupptagningar 1996 med utskrifter. 
Intervju med ABF repr., Norrkoping, 960118 
Intervju med bibl. 1, Norrkoping, 960117~18 
Intervju med bibl. 2, Norrkoping, 960118 
Intervju med ABF repr., Arvika, 960125 
Intervju med forf.repr., Arvika, 960125 
Intervju med bibliotekarie, Arvika, 960126 
Intervju med SV repr., Arvika, 960126 
Intervju med bibl. 1, Trelleborg, 960205 
Intervju med ABF repr. 2, Trelleborg, 960205 
Intervju med bibl. 2, Trelleborg, 960206 
Intervju med ABF repr. 1, Trelleborg, 960206 
Intervju med SV repr., Vastervik, 960212 
Intervju med bibliotekarie, Vastervik, 960213 

Bonis 
Bib lioteksho gskolan 

4 intervjuer. Fn\gor och svar per brev 1996 
Intervju med forf.repr., Vastervik, 9603 
Intervju med Max Lundgren, SFF, 9604 
Intervju med Lennart Falegard, SV, 960328 
Intervju med Tommy Lindberg, ABF, 960503 

Bonis 
Bibliotekshogskolan 

Enkatmaterial; sammanstallning av svaren pa de enkatfragor som skickades till samtliga 
aktorer pa de14 deltagande orterna i Biblioteksprojektet, 1995 
(cit. Enkatsvar) 

Norrkoping 
Norrkopings Stadsbibliotek 

Infor hosten ~ biblioteksprojektet, Norrkoping, 950615 
(cit. Infor hosten) 

Norrkoping 
Norrkopings Stadsbibliotek 

Norrkopings Stadbibliotek och ABF, 950321 
(cit. NSB o. ABF) 
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Norrkoping 
Norrkopings Stadsbibliotek, 1995 

Programblad, NSB: Lyrisk sondag 
(cit. Programblad, NSB) 

Stockholm 
Arbetamas Bildningsforbund, ABF 

Ansokan om bidrag till ett gemensamt biblioteksprojekt, 931129 
(cit. Bidragsansokan, 931129) 

Stockholm 
Arbetarnas Bildningsforbund, ABF 
Ansokan om fortsatt bidrag till gemensamt biblioteksprojekt, 951212 
(cit. Bidragsansokan, 951212) 

Stockholm 
Arbetarnas Bildningsforbund, ABF 

Anteckningar fran sammankomst, 940519 
(cit. Protokoll, 940519) 

Stockholm 
Arbetamas BildningsfOrbund, ABF 

Anteckningar forda vid mote med Biblioteksprojektets ledningsgrupp, 940224 
(cit. Protokoll, 940224) 

Stockholm 
Arbetamas Bildningsforbund, ABF 
F orslag till ram budget for biblioteksprojektet, 950214 
(cit. Rambudget, 950214) 

Stockholm 
Arbetarnas Bildningsforbund, ABF 
Forslag till tidsplan for biblioteksprojektet, 950214 
(cit. Tidsplan, 950214) 

Stockholm 
Arbetamas Bildningsforbund, ABF 

Informationsblad om Folkbiblioteken som kunskapskalla for studiecirklama, 9410 
(cit. Info.blad, 9410) 

Stockholm 
Arbetamas Bildningsforbund, ABF 
Utvardering av Bibliotekshogskolan, 950508 
(cit. Utvarderingsfragor) 
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Stockholm 
Statens Kulturn'id 

PM angaende samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning, 930301 
(cit. PM angaende samverkan, 930301) 

Tryckta kallor 

Bergnehr, Bosse, (1993), Ska alla straffasfbr att en sviker? II Aftonbladet, 930203, s. 4-5 

Bibliotek och Studieforbund: ett metodhafte om samarbete inomfolkbildningen, (1985), [text 
Karin Lofdahl]. - Liinsbildningsforbundet och Liinsbiblioteket i Vasterbotten 

Enmark, Romulo, (1990), Kunskapssociologi och kulturarbetare - om teori som frigbrande 
redskap.- Svensk biblioteksforskning, 1990: Nr. 1, s. 14-25 

Folkbibliotek och folkbildning i samverkan: rapport frcm en arbetsgrupp inom 
Folkbiblioteksutredningen, (1982). - Stockholm : Liber forlag. - (Utbildningsdepartementet, 
Ds U 1982: 15) 

Folkbildning eller service?: rapport frcm samverkansprojekt bibliotek- studiefdrbund i 
Stockholms Zan september 1988-juni 1988. - Stockholms stadsbibliotek och Stockholms 
Liinsbildningsforbund 

Gerholm, Lena, (1985), Kulturprojekt och projektkultur. - Upplaga 1: 1. - Malmo : Liber 
forlag 

Holme, I.M., Solvang, B.K., (1991), Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder.- Lund : Studentlitteratur 

Holmqvist, Hans, (red), (1994), Kampenprojektet: en studie av fem bibliotek pa uppdrag av 
Statens Kulturrad.- Boras: Hogskolan i Boras (Rapporter och publikationer fran Hogskolan i 
Boras 1994:1) 

Jansson, Hakan, (1993), Om utvarderingfdr Landstingets kulturmatarprojekt: Delrapport 2.
Stockholm : LandstingsfOrbundet 

Kjaer Jensen, Mogens, (1995), Kvalitativa metoder for samhalls- och beteendevetare.- Lund: 
Studentlitteratur 

Ljunggren, Lars, (red), (1983), Boken iiter i centrum : Samverkan mel! an folkbildning och 
folkbibliotek igar, idag och imorgon. - Stockholm : Bibliotek i samhalle i samarbete med 
F orlaget Barrikaden 

Lindgren, Lena (1994), Folkbildning ifordndring: kvalitetskriterier for utvdrdering av 
folkbildning. - Jonkoping : Institutionen for undervisning, kultur och information.- (Utkik, 
Rapportserie inom kommunikationsvetenskapliga omradet, 1994:1) 
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.. 

Patton, Michael Quinn, (1990), Qualitative evaluation and research methods. - 2 uppl. -
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BILAGA 1 

Enkat till samtliga deltagande aktorer pa de 14 orterna. 

Projektort: ...................................................................... . Textagama! 
Namn: ............................................................................ . 
Yrke : ............................................................................. .. 
Telefon arbete : ......................... bostad: ....................... .. 

1. Vilka olika aktiviteter har ni I har ni haft inom projektet? (Besvaras enbart av 
representanten for studieforbunden. Skriv garna utforligt.) 

2. Vilken hardin roll varit inom projektet? Vilka aktiviteter har du medverkat i? 

3. Vilka personer I organisationer (utover ABF, SV och Forfattarforbundets 
representanter pa orten) har ni samarbetat med? 

4. Har det funnits nagot samarbete sedan tidigare mellan bibliotek, studieforbund 
och I eller forfattare pa er ort? I sa fall, hur och pa vilket satt? 

5. Ar det nagra aktiviteter du villlyfta fram som du tycker fungerat sarskilt bra I 
mindre bra? 

6. Vilken typ av samarbete har ni haft med den centrala ledningen for projektet? 

7. Vad planerar ni for aktiviteter under den resterande projekttiden? 

8. Ar det nagra sarskilda aktiviteter ni planerar fortsatta med efter projekttidens 
slut? 

9. Hur har du uppfattat det overgripande syftet med detta samarbetsprojekt? 

10. Vilket har det lokala syftet varit och vilka mal har ni satt upp for projektet pa er 
ort? 

11. I vilken man tycker du att ni [ ] Mycket bra 
har uppfyllt I uppfyller de [ ] Bra 
lokala malen? [ ] Ganska bra 

[ ] Mindre bra 
[ ] Inte alls 

Ev. kommentar: ....................................................................................................... .. 



~ 

~ 

-

12. Hur tycker du att era aktiviteter 
fungerat som helhet? 

I ] Mycket bra 
[ ] Bra 
[ ] Ganska bra 
[ ] Mindre bra 
[ ] Inte alls 

Ev. kommentar: ......................................................................................................... . 

13. Hur tycker du att din uppgift [ ] Mycket bra 
inom projektet fungerat? [ ] Bra 

[ ] Ganska bra 
[ ] Mindre bra 
[ ] Inte alls 

Ev. kommentar: ......................................................... ................................................ . 

• 0 • 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 I 0 0 0 I ~ 0 I I I I I I I I I I I 0 I I I 0 I I I I I I I o o + o o I I 4 0 I I I I 4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 I I I I I I I I I I I I I o o 0 I I I 0 I I I o 0 I I I io 0 I o I 0 I I I 

14. Hur har ditt samarbete fungerat (fyll i det som galler dig.) 

med studiefdrbunden [ ] Mycket bra 
[ ] Bra 
[ ] Ganska bra 
[ ] Mindre bra 
[ ] Inte ails 

med forfattare [ ] Mycket bra 
[ ] Bra 
[ ] Ganska bra 
[ ] Mindre bra 
[ ] Inte alls 

med biblioteken [ ] Mycket bra 
[ ] Bra 
[ ] Ganska bra 
[ ] Mindre bra 
[ ] Inte alls 

Ev. kommentar: ......................................................................................................... . 



15. Hur har ev. tidigare samarbete 
fungerat pa er ort? (fyll i det som galler er.) 

med studieforbunden [ ] Mycket bra 
[ ] Bra 
[ ] Ganska bra 
( ] Mindre bra 
[ ] Inte ails 

med forfattare [ ] Mycket bra 
[ ] Bra 
[ ] Ganska bra 
[ ] Mindre bra 
[ ] Inte alls 

med biblioteken [ ) Mycketbra 
[ ] Bra 
[ ] Ganska bra 
[ ] Mindre bra 
[ J Inte alls 

Ev. kommentar: .......................................................................................................... . 

16. Hur tycker du samarbetet med den 
centrala ledningen for projektet 
fungerat? 

[ ] Mycket bra 
[ ] Bra 
[ ] Ganska bra 
[ ] Mindre bra 
[ ] Inte alls 

Ev. komrnentar: ......................................................................................................... . 

Ovrigt: 

TACK FOR ER MEDVERKAN! 



BILAGA2 

Underlag fOr intervjuer med aktorerna i Norrkoping, Arvika, Trelleborg 
och Vastervik. 

* Aktiviteter 

Inledning: - kulturella arrangemang 
- Hisframjande atgarder? (forf.upplasn., skrivarcirklar m.m.) 

- cirkelledarutbildning 
- (varfor sa fa) deltagare? 
- ( varfor sa svart) rekrytera delt.? 
- ( varfor sa daligt) intresse? 

- cirkelaktiviteter/samarbete (se vidare Samarb.) 

* Ekonomiska fOrutsattningar 

- har man sokt ytterligare pengar? 
- fran sin egen organisation centralt? 
- fran kommunenlkultumamnden? 
- beviljatlnobben? 
- motivering? 

-om man fatt pengar, till Yad och lrur har de anvants? 

- hur stor ar egeninsatsen? 
- pengar? 
- arbetstid? 
- gratislokaler? 
- marknadsforingsins.? 
- annonskostnader? 

- hur "krisdrabbad" arden egna organisationenlprofessionen? 
- ev. nedskamingar i den egna kommunen? 
- jmf. 5-l 0 ar tillbaka? 

* Syfte 

- hur startade projektet? hur kom det igang? 
-vern tog kontakt? 
- har det skett nagra forandringar under projektets gang? 



- isafall vilka? pos./neg.? 
- ev. stOd/ej stod (uppbackning) fran centrala ledingen? 

- viktigt att vara med i proj ektet? 
- av vilken anledning i sMall? 
- (tankar och fcirvantningar innan?) 
- (foraodringar under tidens gang?) 

* Samarbete I Organisation-Roll I Vinster-Fordelar 

Samarbete 

tidigare 
nuvarande 
fortsdttningsvis, konsekvenser och projektets betydelse i.framtiden. 

Gemensarnrna fragor: 

-hade samarbete kuonat uppsta, anda, utanfcir projektets ramarlpengar? 
- forvantningar pa varandra innan projektets start? 
- hur ser man pa ansvaret for att samarbetet ska fortsatta? 
- har man tidigare haft nag on kontaktpersonlansvarig mellan stud.f./bibl./forf.? 
- har man haft nagon form av "utbildning" i varandras verksarnhet? 
- finns det nagra nackdelar och isafall vilka, med samarbete? 
- ev. orsaker till samarbetssvarigheter I till bra samarbete : 

- praktiska 
- utbildningsmassiga 
- dalig information 
- organisatoriska 
- planeringsmassiga 
- ideologiska 
- sociala 
- olika mallfcirvantningar 
- omedvetenhet om resp. verksamhet 

- centralt 
- urvalskriterier? 
- eget intresse? (att bli med) 
- hur fcirsokt na ut och marknadsfcirt projektet? 

- bibliotek 
- hur har bibl. fcirsokt na ut med info om proj., marknadsfort 

och motiverat? 
- hur har bibl. "stallt upp", t.ex. med: 

Hinekort fOr cirk.led.? 
bokpaket 
personal 



- stud.forbund 

lokaler 
referensbibliotek 
datoranslutning (sokmojl.) 
inkop 
litteraturlistor 
lang Ian 

- hur har stud.forb. "stallt upp" (medverkat) 

- stud.forb. I stud.forb. 
- ev. problem och orsaker till dessa? 
- konkurrens? 

- forfattare 
- hur har forf. "stallt upp"? 

- andra projektorter 
- hur upplevt kontakten med ovriga orter? 
-for lite kontakt? 
- for mycket kontakt? 
- pa vilket satt? I vilka fora? 
- positivt? I negativt? 
- konferenserna - dessas betydelse? 

- andra organisationer/ instutitioner/grupper 
- kulturnfunnden? 
- handikapporganis.? 
- ovriga? 

- andra inom organisationen 
- fler inom organisationen engagerade (stud.fdrb., bibl.) 
- om ej: varfdr? vore det onskvart? 

Organisation - Roll 

- tydlig/otydlig roll/uppgift inom projektet? 
- hur bedomer/varderar du din egen insats? 
- varfor Gust du) utsedd till kontaktpers./ proj.ansv.? 

- granserna mellan projektverksamhet- ovrig verksamhet? 
- svart att skilja pa? 
- hur ser man pa detta? 
- varfor (ev.) svArt? 
- pengar, personal, tid ... ? 



Vinster- Fordelar (med samar b.) 

- vad far stud. forb. I bibl. I fdrf. I centralledn.(varje aktor) :ut..aY. 
projektet? 

- pa kort/lang sikt? 

- varfor ar de olika aktOrerna bra for varandra? 
- kvalitetshojande? 
- hur isafall? 
- ev. ekonomiska fordelar? 

* Folkbildning 

- vilken ar (varje aktors) syn pa folkbildning? 
- ar folkbildning viktigt? 
- bor (bibl) prioritera samarb. med stud.forb.? 
- vad arlinnefattar folkbildning? 
- ar folkbildning nagot som stracker sig utanfdr sam-
arbetet med de stora studiefdrbunden? 

- samsyn om vad folkbildn. ar? 
- finns samsyn eller inte? 
- underlattaslforsvaras samarbetet av ev. samsynlicke 

samsyn? 

- koppling mellan projektet och folkbildning? 

- ev. konflikter nar det galler vanliga utbildningarlskolors (okade) 
behovlkrav pa bibl. och studieforbundens behovlkrav? 

* Lyckat I misslyckat 

- vad anser man~, av det man faktiskt gjort? (vad skulle kunna 
uttryckas som ett lyckat utfall...) 

- vad anser man misslyckat, av det man faktiskt gjort? (vad skulle 
kunna uttryckas som ett misslyckat utfall. .. ) 

- varfor och pa vilket satt? 

- vad anser man~ (t.ex. i syftet, eller i sadant som andra 
projektorter gjort), av det man skulle kunnat, borde ha gjort? 
( forvantningar/krav) 

- vad anser man misslyckat (t.ex. i syftet), av det man skulle kunnat, 
borde ha gjort? (icke infriade farhagor) 

* A vslutning I sammanfattning 
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BILAGA3 

Intervjufragor per brev till forf.repr. i Vastervik. 

Aktiviteter: 

1. Vilka aktiviteter bar du medverkat i? 

2. Vilken roll bar du haft i dessa? 

3. Vilka aktiviteter skulle du velat I vilja medverka i? 

4. Pa vilket satt skulle din forfattarmedverkan inom projektet kunnat bli stOrre? Har du 
nagra ideer? 

5. Har du pa nagot satt varit inblandad i cirkelutbildningen och I eller cirkelverksamheten? 
Om inte, hade det varit onskvart? 

Ekonomi: 

6. Vern bar betalat dig for medverkan vid kulturella arrangemang, t ex FUB-veckan? 

7. Vern bar betalat dig for medverkan vid moten? 

8. Hur ser du pa det ekonomiska ansvaret och vern ska betala dig? 

9. Tycker du att du fatt tillracklig ersattning for den tid I det arbete du lagt ned? 

10. Hur mycket arbetstid ungefar bar du lagt ned inom projektet? 

11. Hur bar era olika yrken (bibliotek, studieforbund, forfattare) och dess arbetsvillkor 
paverkat samarbetet? 

Syfte och Samarbete: 

12. Hur kom du med i det bar projektet? 
V em kontaktade dig? 

13. Har du haft nagot tidigare samarbete med bibl. eller studieforb? Vad i sa fall? 

14. Hur bar samarbetet inom projektet sett utI gatt till konkret, mellan dig, biblioteket och 
Vuxenskolan? (moten, telekontakter osv.) Har det fungerat bra/daligt? 

15. Hur bar kontakten med biblioteket varit? 



Har det funnits I finns m1gra problem med samarbetet? I sa fall vilka? 
Har du nagra ideer om hur man kunde gjort i stallet? 

16. Hur har kontakten med Yuxenskolao varit? 
Har det funnits I finns nagra problem med samarbetet? I sa fall vilka? 
Har du nagra ideer om hur man kunde gjort i stallet? 

17. Hur har kontakten med den Centrala ledningen varit? 
Har det funnits I finns nagra problem med det samarbetet? I sa fall vilka? 
Har du nagra ideer om hur man kunde gjort i stallet? 

18. Hur har kontakten med Forfattarfdrbuudet varit? 
Har det funnits I finns nagra problem med det samarbetet? I sa fall vilka? 
Har du nagra ideer om hur man kunde gjort i stallet? 

19. Har informationen om projektet (innebord, ideer osv.) varit tillracklig? 

20. Har du haft kontakt med andra projektorter? 

21. Vilka konferenser har du medverkat i? 
Vilken betydelse har de haft for dig? 

22. Har du haft kanslan av att inga i ett nationellt projekt? 

Framtiden: 

23. Vilka av projektets ideer skulle du vilja seen fortsattning pa efter projektets slut pa er 
art? 

24. Tror du att det kommer att bli nagot fortsatt samarbete pa er art? 

25. Pa vilket satt i sa fall? 

26. Hur ser du pa ansvaret for detta? 

Forfattare: 

27. Vilken ar f6rfattarnas roll i det har projektet? 

28. Varfor ar det viktigt :llir forfattare att medverka i ett sadant har projekt? 

29. Varfor ar det viktigt for dig att vara med i projektet? 

30. Har du haft kontakt med andra forfattare inom projektet? 



31. Hur har du upplevt din roll I uppgift inom projektet? 

32. Ar du nojd med din insats? 

Vinster-Fordelar: 

33. Vilka forvantningar hade du pa projektet innan det startade? 

34. Har dessa forandrats under projekttiden? Hur i sa fall? 

35. V arfor ar det viktigt (som helhet) med ett sadant har projekt? (Om det ar viktigt?) 

36. Vad kan du som fdrfattare fa ut av I ha fdr fdrdelar av att vara med i ett sadant har projekt 
pa kort och lang sikt? 

37. Hur och pa vilket satt kan fdrfattare, studiefdrbund och bibliotek vara bra for varandra pa 
kort och lang sikt? 

Folkbildning: 

38. Vad ar folkbildning for dig? 

39. Ar projektet en typ av folkbildning? 

Lyckat I Misslyckat inom projektet? 

40. Det basta? 

41. Det samsta? 

42. Hur kunde man gjort istallet? 

43. Ideer, onskningar, som ej fdrverkligats? 

Ovrigt? 



BILAGA4 

Fragor till centrala ledningen ior Biblioteksprojektet; Lennart Falegard, 
Tommy Lindberg och Max Lundgren. 

Bakgrund 

1. Kan du beskriva bakgrunden till projektets uppkomst, hur det gick till konkret? 

2. Vern/ vilka tog de avgorande initiativen? 

3. V arifran kom ideema och inspirationen till projektets innehall? 

4. Hur ar forhaJ.landet till tidigare samarbetsprojekt av liknande typ pa ex 80~talet mellan 
bibliotek, studieforbund och i forekommande fall Forfattarforbundet? 

Syfte och mal 

5. Varfdr ar det viktigt med ett sadant har projekt tycker du? 

6. Vad ser du som det centrala i projektet? 

7. Vilka forvantningar hade du pa projektet som helhet. Har de forandrats pa vag ens 
gang? 

8. Hur kom din egen organisation, ABF, SV eller Forfattarforbundet med i projektet? 

9. Vilken ar forfattarens roll i det har projektet? 

10. V arfor ar det viktigt lliJ.: forfattare att vara med i ett sant har proj ekt? 

11. Vilka av projektets ideer skulle du helst vilja seen fortsattning pa efter projekttidens 
slut? Pa vilket slitt? 

12. Pa vilket slitt kan ABF, SV och Forfattarforbundet vara bra for varandra pa langre 
sikt? 

Urval av orter 

13. Vilka kriterier har ni haft for urval av orter? 

14. Hur har urvalet gatt till konkret? 



15. V arfor har det ej funnits nag on central biblioteksrepresentant? Har det funnits m1got 
samarbete med nagon central biblioteksorganisation? 

16. Hur har projektet forankrats pa de olika ortema? 

Ekonomi 

17. Vilken roll ar det tankt att projektpengama ska spela i projektet paden enskilda 
orten? 

18. Hur ska projektet redo visas, aven ekonomiskt redo visas till KUR? 

19. Hur ar det tankt att projektforfattamas medverkan fOr framtradanden och moten ska 
finansieras? 

Aktiviteter 

20. Hur har ni avgransat projektet? (ex kom Poesidagen in som ett 11nytt innehal111 efter 
ungefar halva projekttiden) 

21. Kunde man vunnit i effektivitet om man fran centralt hall utarbetat forslag och ideer 
till ex cirkelledarutbildning? 

22. Vilken ar centrala ledningens roll anser du? 

23. Vad ser du som mest lyckat i projektet sa har langt? 

24. Ar det nagot som du ser som misslyckat? Om saar fallet, hur skulle man kunnat gora i 
sHi.llet? 

25. Vilka ev. hinder och problem kan du se niir det galler samarbete mellan ABF, SV och 
F orfattarforbundet? 

26. 6vriga synpunkter? 
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ANSOKAN OM BIDRAG TILL ETT GEMENSAMT BIBLIOTEKSPROJEKT 

lnledning 

Sveriges Forfattartorbund (SFF) och Arbetamas Bildningsforbund (ABF) och 
Studieforbundet Vuxenskolan (SV) konstaterar att det ar en gammal sanning att det 
kravs becker i en kvalitetsinriktad folkbildningsverksamhet. Boeker, artiklar och AV
medel som kan Iimas till cirklama fran biblioteken ar nodvandiga komplement vid 
studier inom mimga kunskapsomraden. Oet kan galla becker som delvis beror en 
studiecitkels amnesomrade och/eller flera becker som tillsammans beror nar
liggande omraden. 

Vi ansoker om ett bidrag till ett gemensamt projekt. 

Vi kommer att etterstrava, att i samarbete mellan studieforbund och bibliotek, fa ett 
hogre utnyttjande av de samlade kulturella- och folkbildningsmassiga resursema 
genom att soka uppna varaktiga samarbetstormer. Projketet har ocksa till syfte att 
vama biblioteken, samt studieforbundens mojligheter att via cil"flamas deltagare och 
foretradare aka anvandandet av bibliotekens samlade resurser~ Vi kommer inom 
projektet att efterstrava -okad delaktighet i lasande och studier av bibliotekens becker 
bland kulturovana medlemmar och bland den allmanhet som studieforbunden soker 
upp med sin verksamhet. Att starka och vidareutveckla den kulturella infrastrukturen 
som skapats och uppnatts inom ett tiotal kommuner ar ocksa ett mal. 

"De svenska folkbibliotekens framvaxt praglas av en stark folkrorelse
tradition och biblioteken har en unik och central position i samhallet. 
Ett utOkat samarbete mellan studieforbund, folkhogskolor och folk
bibliotek bar vara en naturlig utveckling for att svara upp mot allman
hetens forvantningar och behov." 
Cltll ur: Folld:lildni1g. Rege~ilget'IS ~ 1990191:82. 

"I dagens samhallsekonomiska siutation ar det darfor viktigare an 
nagonsin att den for Sverige unika samvetkan mellan folkbiblio-
tek och studieforbund tramjas pa ett sadant satt att __ bada parters 
sarart far tillfalle att utvecklas. Bade studieforbund och bibtiotek kan 
genom samverkan vinna stora fordetar. Det foreligger ingen motsats
stallning mellan folkbibliotek och bildningsorganisationer. De har ba-
da sina rotter i folkbildningen. De ~rbetar bada for ett utvidgat deltagan
de i kulturliv och utbildning och medverkar saval gemensamt scm var 
och en for sig i arbetet for ett rikt utbyggt kulturliv i landets alia delar. 
De gor bada stora insatser fOr att gOra kultur och folkbildning till-
gang fig fOr alia i samhallet, och har en lang tradition av konstruk-
tivt arbete ... 
cat &r. St*nllculluntd. PM..,..,. AIIMrican rMillln f~ibilltM ocn folkbildninv. 
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Studieforbunden bar bedriva ett utvecklingssamarbete med biblioteken for att 
a underlatta for kurs- och cirkeldeltagare att soka och finna kunskap och sammanhang. 

Undertecknade organisationer avser att samverka med Svenska Folkbibliotekariefor
bundet i detta arbete. Saval studieverksamheten som biblioteken kommer enligt var 
mening att fa manga positiva impulser av en sadan utveckling. 

Forslag till samarbetsatgarder: 

Samverkan bar ske genom praktiskt samarbete kring studieverksamheten pa ett 1 0-ta! 
orter. Darvid skall mange de lokala artemas fOretradare mOjligheter att uttorma inne
hallet i projekten utifran deras olika behov och miilsattningar. Vi kan darfor inte scm 
centra Ia foretradare precisera delbeloppen. pa nedanstaende delomraden. 

• FOra samman och utbilda biblioteksansvariga folkbildare med folkbildnings
ansvariga biblioteksansUUida. PrOva att inratta olika former av biblioteksrad 
scm referensgrupp fOr gemensamma mal och rutiner i folkbildningsfragor 
samt utvardera resultaten. 

• Utoka samarbetet mellan studieforbunden och biblioteken pa litteratur och 
kulturomradet. GenomfOra fOrfattartumeer och planerade insatser for att
vidga deltagandet, boklanen och lasandet med bl a hjalp av lasframjande 
atgarder. 

• Stodja bibliotekens vanforeningar. Jnfcrmera cirkelledare och deltagare om 
medlemskap i vanfOreningen. 

• PrOva kompletterande former fOr utlaning av becker, t ex pa arbetspJatser, i 
bygdegardar och i bostadsomraden fOr att na nya malgrupper i samarbete med 
studiefcrbundens medlemsorganisaticner. Lara av tidigare gjorda fOrsOk. 

• Anvanda bibliotekens becker vid medlemsorganisationemas studie
cirkelverksamhet, inom exempelvis samhallscmraden som EG-. kcnsrclls-. 
handikapp-, sprak- och arbetsmiljostudier samt i intemationella studier. 

• Prova former fer att utnyttja bibliotekens tjanster i verksamheter bland handi
kappade och i studiesamarbete med andra resurssvaga grupper. 

• . T a tram och prova en ny cirkelledarutbildning. Syftet ar att all grundlaggande 
cirkelledarutbildning i en framtid bar innehalla bibliotekskunskaper. 1 cirkel
ledarens roll , som vagledare och resursperson, i en kollektiv studieprocess, 
behovs pedagogiska metcdiska kunskaper fOr att scka studiecirkelns svar 
pa angelagna fragor. 

Sveriges FOrfattarforbund- i samarbete med FOrfattareentrum- och ABF och Studie· 
forbundet Vuxenskolan onskar erbjuda lansbiblioteken motesinslag vid lansbiblioteks
traffar over landet. En ny generation av bibliotekarier bor mota en ny generation av 
forfattare och folkbildare for att diskutera hur studiema i folkbildningen och fOrfattamas 
biblioteksmedverkan kan utvecklas i ett samarbete med folkbibiblioteken. 



Vi avser att paborja detta utvecklingssamarbete under hasten 1993 och under tre ar 
bedriva lokal forsoksverksamhet enligt den inriktning scm skissats evan. Vi ansoker 
darter om ett anslag om 250 000 kr for 1993/94 och avser att aterkomma med ansok
ningar for de pafoljande tva aren. I dessa kommer vi ocksa att redovisa initiala resul
tat och erfarenheter. Statens kultunid erbjuds folja utvecklingssamarbetet. Vi avser 
ocksa att informera Bibilotekshogskolan om vart utvecklingsarbete samt att fora en 
diskussion om fortsatt samarbete. 

Stockholm den 29 november 1993 

ARBET ARNAS BILONJNGSFORBUND 

~~ 
Bosse Bergnehr 
Ordforande 

SVERIGES FORFA TT ARFORBUND i; ·! ! 
\ . ~ki-r JJV"~ 
Peter Cumfan 
Ordforande 

I . ~ORBUNDET VUXENSKOLAN 
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FOLKBIBLIOTEKEN SOM KUNSKAPSKALLA FOR STUDIECIRKLARNA 

ABF, Studieforbundet Vuxenskolan och Sveriges Forfattarforbund har sokt och er!-rallit 
bidrag fran Statens kulturrad for att skapa nya samarbetsformer med vara folkbib liotek. 

Studieforbunden och de kommunalt drivna. politiskt neutrala, folkbiblioteken utgor 
historiskt sett tva grenar pa samma folkbildning~trad_. Darfor finns det naturliga skal for 
ett utbkat och fordjupat samarbete·. : 

Formerna for hur samarbetet ska ga till maste skapas av dem som idag ar verksamma i 
vara studiecirklar och av bibliotekarierna. Genom att lara kanna varandra och genom att 
respektera varandras folkbildningsuppgifter kan vi a li a battre utnyttja den kunskaps
resurs som fo lkbiblio teken erbjuder. Det galler att finna praktiska, dagliga rutiner fbr att 
underlatta samarbetet mellan alia inblandade. 

Intresset for ett utbkat samarbete ar mycket stort och manga har redan gjort nya. posi
tiva erfarenheter. 

Just nu pagar ett trearigt utvecklingssamarbete mellan ABF och folkbiblioteken i 
Lycksele. Ockelbo, Norrkoping, Trollhattan och Trelleborg. Studieforbundet Vuxenskolan 
har inlett samarbete med folkbiblioteken i Vastervik. Ljungby, Tanum. Lerum och Skara. 
Gernensamt samarbetar de bada studieforbunden med folkbiblioteken i Stockho lm. 
Arvika. Goteborg och pa Gotland. 

Sveriges Forfattarforbund, som varit inspiratOr med nationalkampanjen .. Radda biblio
teken ·· och som nu lagt fram ett forslag till en svensk bibliotekslag, ar en sjalvskriven sam
arbetspartner. I studiecirklarna ska ocksa forfattare vara med! 

Vi ar overtygade om att en satsning pa studier. lasframjande insatscr och en ut vidgad 
kunskap om hur sokandet efter kunskap gar till kommer att starka folkbibliotekens stall
ning och darigenom de demokratiska rattigheterna i vart land. 

Det ar inte en slump som gjort att var svenska demokrati ibland kallas "studiecirkel -
demokrati". ~-.rr. 

Med vart projekt vi] I vi paminna om att studieforbunden och folkbiblioteken ar tva gre-
1ar pa samma folkbildningstrad och saledes re presenterar en djupt kand folklig och 
demokralisk tradition. 

Vi inbjuder harmed alia gada krafter att samverka med oss for att framja folkbildning ~ ·-- -
och dernokrati! ~ 

Stockho lm, oktober 1994 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i BorAs ar en nation ell hOgskola. Studenter kom
mer frAn hela landet ilir att studera Mr. Hogskoian bestAr av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omradcna bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna bar sitt ursprung annu llingre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrlittades redan 1866. 

Forskning ocb utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av h5gskolans verksamhet. Hogskolan samverkar bar med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

I nstitutionen 
bib liotekshogskolan 

Biblioteksh<lgskolan har funnits i Bor!s sedan 1972. 
I mrutga ar var bibliotekshogskolan i Bor!s landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hOgskolornas nya frihet bar bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poling (motsvarar Atta termi
ner), varav minst 80 poling inom limnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 
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Detta är en inskannad och digitaliserad magisteruppsats från BHS (Bibliotekshögskolan) vid 
Högskolan i Borås. Magisteruppsatsen skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen 
mellan åren 1995 och 2006. 
 
Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har 
använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. 
 
De digitaliserade magisteruppsatserna är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv 
(BADA), som är högskolans system för digital publicering. http://bada.hb.se 
 
Upphovsrätten tillhör författarna. 
 
Publiceringsår i BADA: 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


