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Kamp mot de rata linjernas tyranni, Kampenproj ektet 

Sammanfattning 

Kamp mot de räta linjernas tyranni, Kampenprojektet, startade som ett nationellt metodut- 
vecklingsprojekt hösten 1989. Dess syfte var att undersöka om ett kontinuerligt förändrings- 
arbete fungerar som en metod att utveckla folkbibliotekens förmedlingsverksamhet. Initiativet 
togs av ett antal barnbibliotekskonsulenter, som inspirerats av seminarier och föreläsningar 
om förändringsarbete i bibliotek, hallna av Marianne Hiort-Lorenzen fran Danmark 

Statens Kulturrad beviljade 480.000 kr för projektets genomförande under en treårsperiod.Tre 
grundpelare skulle bära upp projektet: 

- en serie seminarier, som skulle tjäna som inspirationskälla at de deltagande biblioteken 
- nätverksbyggande för erfarenhetsutbyte. 
- en idékatalog över genomförda projekt, som ett resultat av arbetet ute pA biblioteken. 

Projektet administrerades av en ledningsgrupp, som antog namnet UB 2000. Gruppen var 
sammansatt av personer från olika delar av landet. Birgitta Ahlén, barnbibliotekskonsulent, 
Uppsala, som initierade projektet, fungerade som ständig sekreterare och sammankallande. 
Vidare ingick Christian Gisselqvist, bibliotekschef, Trelleborg, Uno Nilsson, Kristianstad, 
Bodil Köpsén, Östersund och Ulla Albano, Lulea, de tre sistnämnda barnbibliotekskonsulenter. 
Marianne Hiort-Lorenzen knöts först till gruppen som observatör, men kom att efterhand allt 
mer engagera sig i projektet och framstod mer och mer som dess ideolog. 

Vid starten hade 22 folkbibliotek anmält sitt intresse för deltagande och formulerade mer eller 
mindre omfattande projekt. Av dessa hoppade tio av vid olika tidpunkter under projektets 
gang, nagra efter att ha genomfört mindre projekt, medan tolv fullföljde. Omfattningen ute i 
biblioteken har varierat mycket, allt ifrån väl avgränsade enstaka projekt till en fullständig 
omvandling av bibliotekets satt att arbeta. I nagra fall har stordad uträttats. De mera omfattan- 
de projekten ledde även till olika former av personalutvecklingsinsatser. 

Hur har det gatt? 

I de fall biblioteken gjort betydande satsningar har man genom projektet fatt ett nytt sätt att 
arbeta. Det kan ha gällt allt fran olika utställningar eller mindre ommöbleringar till en full- 
ständig förvandling av biblioteksrummet med böcker placerade efter genre och inte strikt efter 
k!assifikationssystem. Samtidigt har detta arbete lett till en personalutveckling och ett annat 
synsätt p5 biblioteket och dess arbetssätt, saväl gentemot låntagare som internt. Gammalt 
revirtänkande har kunnat lösas upp. Förhallandet mellan olika personalkategorier, bibliotekarier 
och kanslister, har förbättrats. En ökad arbetsgemenskap och därmed trivsel har uppstatt. 
självkänslan har stärkts. K har verkligen kunnat åstadkomma detta! Allmänhet och låntagare 
har överlag uppskattat de förändringar som genomförts. En Atergång till ett gammalt hierar- 
kiskt förhiillningssatt verkar helt omöjlig. I det avseendet har Kampenprojektet lyckats. 



De planerade nätverken kom inte att fungera. Skriftlig rapportering fran biblioteken har varit 
svar att f5 fram. Idékatalogen kom inte till stånd. Problem med tid och resurser har satt stopp 
för insatser utöver det dagliga arbetet och deltagandet i Kampenprojektet. 

Ledningens och chefens inställning har i detta projekt som sa ofta varit avgörande för fram- 
g&ng eller misslyckande. En aktiv chef eller en passivt positiv chef har varit en förutsättning, 
Men projektet har helt byggt p5 de enskilda medarbetarnas frivilliga engagemang. Det har 
därför behövts en eller ett par verkliga motorer eller padrivare, för att kunna f8 all personal 
att deltaga. I nagra fall har detta faktiskt lyckats. Hinder har varit svarigheter att omprioritera 
mellan dagliga rutiner och nya projekt, att lata personal fr5n en avdelning engagera sig i pro- 
jekt som berört andra delar av verksamheten. I nhgra fall har ocksa den enskilde funnit det 
svart att avsta från nggot av de dagliga rutinerna för att g& in i ett förnyelsearbete. Biblioteken 
är ocksa ofta detaljstyrda av kulturnämnder och/eller kommunfullmäktige, vilket försvårar in- 
tema omprioriteringar. 

Högskolan i Borgs fick i uppdrag av Statens Kulturrad att följa och utvärdera Kampen- 
projektet. En arbetsgnipp bestaende av Hans Holmqvist, kontaktsekreterare vid högskolan, 
projektledare, Louise Limberg, högskoleadjunkt, och Sten Furhammar, universitetslektor, bil- 
dades. 1990/91 följdes verksamheten vid tre bibliotek, Gotland, Lule3 och &torp, och under 
1992/93 utvidgades antalet med tv&, Hofors och Trelleborg. Sten Furhammar ersattes av Per- 
Olof Thång, docent vid Göteborgs Universitet, under fas 2 av utvärderingen. Genom besök 
p5 varje enskilt bibliotek vid tv5 till fyra tillfallen har huvuddelen av all personal intervjuats, 
vid de mindre biblioteken all personal. Vidare har arbetsgruppen deltagit vid seminarier och 
andra träffar, som genomförts. Efter projektets avslutning genomfördes slutligen en enkät- 
undersökning vid de fem utvärderade biblioteken. 

I denna rapport presenteras resultatet av intervjuer, utvärderingsgruppens bedömningar om 
Kampenprojektets utfall samt nagra reflektioner. uppläggningen av och genomförandet av 
arbetet inom projektets ledningsppp diskuteras. I ett första avsnitt av rapporten förs ett 
resonemang om projektet och dess effekter, därefter följer avsnitt om verksamheten vid de fem 
biblioteken, Gotland, Hofors, Lule$, Trelleborg och Astorp. Resultatet fran enkatstudien redo- 
visas och slutligen bifogas en kalender över viktigare händelser under projektets gang. 



Kamp mot de rata linjernas tyranni, Kampenprojektet 

Bakgrund 

I april 1989 bildades en arbetsgrupp ph initiativ av Birgitta Ahlén, barnbibliotekskonsulent 
vid Länsbiblioteket i Uppsala, med syfte att starta ett nationellt projekt för att &stadkomma 
förändringar inom folkbibliotekens verksamhet.Gruppen kom att besta av fyra barnbiblio- 
tekskonsulenter, Birgitta Ahlén, Uppsala, ständig sekreterare och sammankallande, Uno 
Nilsson, Kristianstad, Bodil Köpsén, Östersund och Ulla Albano, Lule&, samt Christian 
Gisselqvist, bibliotekschef,Trelleborg, (kommunrepresentant). Marianne Hiort-Loremen, 
konsult, Virum, Danmark ingick till en början som observatör, men engagerades efter hand 
allt mer i projektledningen. 

Gruppen sökte projektmedel från Statens kulturrad för ett treirigt metodutvecklingsprojekt 
med titeln Kamp mot de rata linjernas tyranni. Syftet med projektet var att undersöka om 
ett kontinuerligt förändringsarbete fungerar som en metod att utveckla folkbibliotekens för- 
medlingsverksamhet. Ursprungligen tänkte arbetsgruppen att projektet främst skulle rikta sig 
mot barn och ungdomar, men att det aven skulle kunna omfatta alla biblioteksbesökare. In- 
ledningsvis fick ocksh projektet stark inriktning mot barnverksamhet, men vidgades efter 
hand till att omfatta all verksamhet vid de bibliotek, som ingick i Kampenprojektet, som det 
sedermera kom att kallas. 

Avgörande för projektets tillblivelse var den serie föreläsningar och seminarier om föränd- 
rings- och utvecklingsarbete som den danska bibliotekarien Marianne Hiort-Lorenzen ge- 
nomförde under 1989 p& initiativ av svenska barnbibliotekskonsulenter. Dessa stimulerade 
och engagerade många barnbibliotekarier att själva initiera förändringsarbete. Det var därför 
självklart att Marianne skulle knytas till projektet p5 nagot sätt. I början kom hon att verka 
som observatör, men blev snart en del av ledningsgruppen och engagerades alltmer i pro- 
jektet, framförallt under det andra projekthret, dh hon reste runt och besökte biblioteken. 
Marianne Hiort-Lorenzen ar en mycket central person i projektet, som sannolikt inte ens 
skulle kommit till stånd utan hennes engagemang och medverkan. 

Projektet skulle vila ph tre grundpelare. Den första var en seminarieserie, som skulle sti- 
mulera till nya idéer och nya projekt ute hos de deltagande biblioteken. Den andra grund- 
pelaren var ett erforenhetsutbyte mellan biblioteken. Detta skulle ske dels genom redovis- 
ningar i samband med seminarierna, dels genom olika nätverk mellan biblioteken. Den 
tredje grundpelaren var en idékatalog, där alla lyckade och eventuellt misslyckade projekt 
skulle presenteras. 

Statens Kulturrad beviljade 480 000 kronor till projektet att fördelas över tre år med start 
hösten 1989 och avslutning våren 1992. Dessa medel skulle finansiera seminarier och pro- 
jektledning och saledes inte nyttjas för att finansiera försöksverksamhet vid deltagande 
bibliotek. En av förutsättningarna för projektet var att förändringsarbetet skulle ske inom 
bibliotekens givna ramar och p3 kommunens villkor. 

Statens Kulturrad inbjöd tillsammans med projektgruppen, UB 2000 kallad, de kommunala 
biblioteken i landet att delta. Ett 20-tal kommuner presenterade olika projektidéer. Tolv av 
biblioteken bestämde sig för mera omfattande förändringsarbeten, medan tio planerade 



mindre omfattande projekt, så kallade kransprojekt. Kommunerna erhöll inga ekonomiska 
bidrag från Kulturrådet för att bedriva dessa försök med förändringsarbete inom biblioteken. 
Av olika skal valde några bibliotek att inte deltaga hela projekttiden. Tre av dem soni an- 
malt större pro-jekt lamiiadc Kampenprojektet efter en kort tid, fyra kransprojekt blev inte 
av och tre kransbibliotek geiiomfördc sitt projekt och avslutade sedan deltagandet. Totalt 
blev det tolv bibliotek soni fanns med alla de tre Ar projektet pågick. 

Principiell uppbyggnad av Kampenprojektet 

Till skillnad från många andra förandringsförsök som gjorts inom biblioteksvärlden utgår 
Kampenprojektet från den enskilde anställde. Initiativet kommer underifrån och initiativet 
ligger hos personalen, snarare an hos ledningen. Chefens roll blir inte den pådrivande utan 
den stödjande, den blir mera av fixare an av ordergivare. Förankringen hos personalen blir 
en fråga mellan de enskilda individerna snarare an ett försök att uppifrån via chefsmöten, 
avdelningsmöten osv ner till den ensamma kanslisten i diskeii föra fram nya idéer. Har 
ligger projektets styrka, men ocksi dess svaghet. Det finns egentligen inga påtrycknings- 
möjligheter för att få en viss idé genomförd, mer an ett grupptryck, som kan få den enskil- 
de att engagera sig för att få vara med i gemenskapen. Det finns i Kampenprojektet stora 
likheter med de organisatoriska förandringsteorier som idag ar aktuella. 

Det konkreta förandringsarbetet genomförs i arbetsgrupper, till vilka nian frivilligt ansluter 
sig. En viktig uppgift för chefen ar att se till att aven tysta, tillbakadragna medarbetare får 
en chans att deltaga. FriviIli&cten gör det lätt för den son1 vill dra sig undan att göra dctta, 
men ett mål ar att alla skulle vara med p i  ett eller annat satt. I något fall har det dock visat 
sig svårt att G med alla medarbetare och efter ett antal försök har man accepterat en mer 
eller mindre uttalad önskan att passivt följa vad som händer. Att deltaga i Kampen kan för 
den enskilde betyda probleni att prioritera mellan de dagliga arbetsuppgifterna och nya 
projekt. För nagon ar också tryggheten i det gamla och invanda att föredra framför ett osa- 
kert deltagande i projekt där belöningen kan vara svår att upptäcka, men dar ett fiasko kan 
hota. 

Vad i Kampenprojektet har varit avgörande? 

Det ar några delar av Kampcnprojektet, som varit avgörande för projektets framgång. Per- 
sonalen är samstämmig on: den positiva roll seniinarierna spelat som inspirationskiillor. 
Vidare har erfarenhetsutbytet i saniband med träffarna och det lilla moment av tiklan, som 
ligger i att få rapportera vad man åstadkommit sedan sist upplevts positivt. Utan seminarie- 
verksamheten hade Kampenprojektet troligen inte nått de resultat som nu gjorts. 

Marianne Hiort-Lorenzens insatser med besök och egna seminarier på flera orter har också 
haft mycket stor betydelse. Hon sjalv och hennes ideer var den ursprungliga upprinnelsen 
till projektet. Nar det sedan under pro-jektets gång kom en tid, då allt bara tycktes vara 
problem och hela projektet gick i stå, genomförde hoii en besöksrunda till sanitliga delta- 
gande bibliotek, vilket fick ny fart på projektarbetet. Hon gav också inspiration till att på 
allvar diskutera personalutveckling och inte enbart verksamhetsutveckling. 

Det har också haft en viss betydelse att någon utifrån, i detta fall Högskolan i Borås, enga- 
gerade sig i utvärderingsarbetet. Det har ibland hjälpt till att f5 igång verksamheten igen. 
Speciellt på Gotland har man sett det mycket positivt att bli uppmärksammad från fastlan- 
det. 



Det har slagit oss att de personer i de deltagande biblioteken, som varit mest drivande, 
också har varit relativt nyanställda. 1 Trelleborg kom den nye chefen och ville vanda upp 
och ner p5 verksamheten och starta ett förandringsprojekt ett par år innan Kampen fanns. I 
Luleå och Hofors och på Gotland har drivkrafterna varit nyanställda. Chefen i Åstorp var 
relativt nyanställd vid projektstarten. Det har varit personer som inte hunnit skaffa sig bind- 
ningar åt något håll och som därför kanske haft lättare för att arbeta på det friare satt, som 
Kampen syftar till. De vet ju heller inte att "detta har vi försökt förr och det gick inte då, s5 
varför skulle det lyckas nu!" Kan det vara så att det kravs en personalförnyelse för att 
nhgot nytt skall kunna ske? I Trelleborg ar det tydligt att de som nyanställdes redan från 
början skall passa in i det nya mönstret för arbetet. 

Chefens betydelse 

I våra studier konimer vi gång på gång tillbaka till chefens och ledningens stora betydelse 
för förändringsarbete. Detta ar i och för sig inget unikt, men framgår klart nar vi studerat 
verksamheten vid ett antal bibliotek. Chefen kan vara allt ifrån aktivt medverkande, passivt 
positiv eller direkt negativ. Själva organisationen av biblioteket spelar också in. Det finns 
oklarheter i befogenheter mellan länsbiblioteks- och konimunbiblioteksverksamhet dar 
dessa båda funktioner finns under samma tak. Detta innebar att initiativ lätt kan fastna på 
vägen. Det kan finnas en rädsla från länsbibliotekets sida att man trampar in på kommun- 
bibliotekets omrade och vice versa. 

En positiv och intresserad chef ar  en förutsättning för att förändringsarbetet skall kunna aga 
rum. Chefens viktigaste uppgift ar att se till att goda initiativ får stöttning och att dåliga 
sållas bort, att stimulera medarbetare til l  egna initiativ och att se till att bromsklotsar far så 
litet inflytande som möjligt. Aterigen, inget speciellt unikt för bibliotek, utan generellt vik- 
tigt för en framgångsrik verksamhet. 

En viktig roll för chefen ar omprioriteringar mellan olika verksamheter. Detta verkar syart 
att genomföra inom biblioteken. Delvis beror detta på politikernas detaljst yming, men aven 
på de olika avdelningarnas uppfattning av sig själva som avgränsade enheter. "Om någon av 
mina medarbetare frivilligt agnar sig åt Kampen så blir ju min avdelning lidande! Hur skall 
jag f5 resurser som täcker detta bortfall!" "Nu har min vikarie agnat alldeles för mycket tid 
ht Kampen! Hur skall jag hinna ikapp allt som blivit liggande!" 

Vinnare -- förlorare 

Under våra diskussioner på biblioteken har vi då och då mötts av frågeställningen vem 
vinner - vem förlorar på Kampen. Det är uppenbart att kanslipersonalens arbetsuppgifter 
har utvecklats mycket under projektets gång. Den tidigare ibland mycket strikta uppdel- 
ningen i arbetsuppgifter mellan bibliotekarier och kanslister har luckrats upp. Kanslisterna 
deltar på ett nytt satt i hela bibliotekets arbete. Det har gett stimulans och trivsel för dem. 
Från bibliotekarierna har det ibland framskymtat en bristande acceptans av denna förand- 
ring. Här ar det viktigt att ledningen försöker finna andra utmaningar för bibliotekarier113 att 
arbeta med. När man tycker sig tappa en del arbetsuppgifter till kanslisterna måste detta 
ersättas med något annat. 



Politikernas paverkan 

Mycket av bibliotekens verksamhet ar detaljstyrd på ett satt som man exempelvis på den 
statliga sidan nu har eller haller p5 att lanina. Det verkar ibland som om en kvarts assis- 
tenttjansts vara eller inte vara måste behandlas av politiker. Ibland kan det ocksa vara loka- 
la politiker som för att profilera sig, hårt engagerar sig för en liten filial och verksamheten 
dar. I en kommun har konimunen bundit upp sig för att upprusta och hyra en ur byggnads- 
historisk synpunkt intressant fastighet. I denna inrymmer man sedan biblioteksfilialen, ef- 
tersom huset ju skall utnyttjas. Men hyran drabbar biblioteket fullt ut. När så biblioteket vill 
flytta till billigare lokaler för att klara nedskamingskrav får man inte detta, trots att detta 
skulle ge stora delar av de av politikerna efterfrågade besparingarna. Dessa ingrepp p i  de- 
taljnivå försvårar givetvis arbetet inom biblioteket. De ger inte heller utrymme för kreativa 
lösningar från bibliotekens sida. Dessutom skapas en osäkerhet om vad som verkligen gal- 
ler, eftersoni beslut i kulturnaninden niycket val kan rivas upp i komniunfullniaktige. En 
större frihet för biblioteken att f; verka inom ramar skulle ge en bättre verksamhet. 

Yttre faktorer 

På några platser har yttre faktorer starkt påvcrkat intresset för Kampenprojektet. I Luleå 
hade man stora problem med en ventilationsinstallation, i Hofors genomfördes en nödvan- 
dig datorisering, p5 Gotland skedde en sammanslagning mellan kultur och fritid och en helt 
ny organisation genomfördes. På samtliga platser har diskussioner kring nedskamingar 
också tagit tid och kraft. Det ar uppenhart att siidana yttre faktorer spelar stor roll. Det ar 
svårt för personalen att engagera sig i mer an en sak åt gången. Mycket kraft måste kon- 
centreras p i  att lösa yttre problem. Det är också naturligt att intensiteten i Kampenprojektet 
varierar över tiden. Den bygger p i  det enskilda initiativet, och nar individen drabbas av ett 
akut problem får detta givetvis förtur. 

Ett annat problem ar förhållandet mellan huvudbiblioteket och filialer. På Gotland ar detta 
speciellt uttalat genom den i alla sammanhang pågående diskussionen om staden kontra 
landet, son2 alltid dyker upp vid resursfördelning. 

Inom biblioteksområdet finns det stora möjligheter för lokala politiker och allminhet att 
profilera sig och starkt agera för att aven niycket små filialer eller utlåningsstallen skall 
behållas. Det tycks också vara så att just biblioteksverksamheten på en ort blivit iiågot ar1 
en helig ko. Det som en gång givits innevånarna skall inte tagas ifrån dem! 

UB 2000 och dess roll i projektet 

I samband med ansökan on2 medel till projektet beskrevs ledningsgruppen sålunda. 

Seminnriernn utformas och plnrlerus av en ledning.sgrupp, bestdende av en konsulent fran 
vnrdera regionen samt en reprcsentarzt för kommuriernn, företrädesvis en bibliotekschef 
eller ndgon med onknytning till vuxcni~erksnmheten. En ständig sekreterare utses son1 dess - 
utom ar projektets ekonominiuvnrigu. 

UB 2000. som ledningsgruppen kom att kalla sig, har haft som uppgift att hålla saniman 
projektet, att planera och genomföra seminarierna, att hålla kontakt med de deltagande 
biblioteken och att fungera som hjälp och stöd i respektive region. 

Arbetssättet inom gruppen har varit informellt. Man har haft några geniensamma möteii, 



oftast i samband med seminarierna, och däremellan ett antal telefonmöten. Birgitta Ahlén 
har haft det formella ansvaret i kraft av sin uppgift som ständig sekreterare. Huvuddelen av 
UB 2000 har fortsatt på heltid med sina ordinarie arbetsuppgifter, vilket givetvis ställt till 
probleni med avvägning niellaii projektet och det dagliga arbetet. 1 några fall har mindrc 

i ordinarie t.janst kunnat fiirhandlas frani. Denna brist speciellt på sekretariats- 
resurser har inneburit svarighcter att få saker och ting snabbt uträttade. 

Arbetssättet har varit kollektivets utan någon speciellt utpekad ledare. Denna lösa organisa- 
tioiisform har innehuri t stort utrynime för det personliga initiativet. Den som velat och 
kunnat åta sig iiigot har haft frihet att göra detta. Ansvaret för seminarierna har vilat p5 
olika niedlcmmar och ibland på personer utanför gruppen. 

Marianne Hiort-Lorenzens roll har f6rändrats under pro-iektets gång. Det var hennes idéer 
och arbete i Danniark som inspirerade till projektets tillkomst. Från böjan fanns en tyngd- 
punkt i aktiviteter riktade till ungdom, men projektet ledde till en mera allmän utveckling 
av bibliotekens inre och yttre arbetssätt. Så småningom blev frågan oni personalutveckling, 
som en nödvändig förutsattning för fiiraiidriiigsarbete, mer tydlig. Marianne kom att f5 allt 
större inflytande på projektet. Genom sin stallning som fristående konsult hade hon lättare 
att frigöra sig för speciella insatser. Hon fick finansiell möjlighet att resa runt och besöka 
samtliga deltagande bibliotek och hon engagerades också av enskilda bibliotek för att in- 
spirera och få igång förändringsverksamhet. Hon kom att fungera som ideologisk ledare 
inom projektet. Våra diskussioner med biblioteken visar att hennes insatser har haft stor 
betydelse och varit en betydande stimulans för arbetet på de enskilda biblioteken. 

Vad har varit bra? Vad kunde gjort projektet biittre? 

Det soni verkligen har upplevts som positivt är seminarierna och möjligheten till erfaren- 
hetsuthyte i samband med dessa. Genomgående har seminarierna hållit hög klass. UB 2000 
har ansträngt sig för att finna goda föredragshållare eller seminarieledare och har lyckats för 
det mesta. 

Tanken att ingli i ett större pro-jekt i konibinatioii med ett litet inslag av tavlan har också 
varit pådrivande ute p5 biblioteken. Känslan av att kunna visa upp något positivt al7 sin 
verksanihet har varit mycket stiniulerande. Från installningen: Vad kali vi i .dstorr> hrr att 
komma med? till insikten: I'i i i s torp  har 1j)ckat.s med en utmaning son1 få vågat anta! 
ligger det myckct geniensamt arbete som svetsat samman personalen. 

På frågan om man koninier att gå tillbaka t i l l  det gamla, har svaret direkt blivit ett klart och 
entydigt NEJ! De förandringar i arbetssätt som skett ar alltför omfattande och alltför sti- 
mulerande för att göra en total återgång möjlig. En niinskad förandringstakt är trolig, men 
fortsatta förandringar torde det bli. 

Projektet kunde blivit battre »m ledningsgruppen hade varit mer medveten om storleken av 
projektet. En uppskattning pekar pli att 200 - 300 personer över hela landet varit engagera- 
de på ett eller annat satt. En tydlig brist ar att det saknats ekononiiska resurser för ett sek- 
retariat, som skulle kunnat underlätta för ledningsgruppen att koncentrera sig på de ösergri- 
pande frågorna och planeringen. 

Erfarenheter från andra pro-jekt visar att det hade underlättat arbetet ute i de enskilda 
biblioteken om det funnits en mindre, central pott av pengar för korta, snabba insatser. Der 
kan ha gällt att anlita en konsult, en föredragshållare eller liknande, dar biblioteken har haft 



svårt att täcka dessa kostiiader inoni budget och därför tvingats gå en lång kommunal vag 
för att få sådana nicdel, vilket inneburit fördrijjningar. En sådan central pott till UB 2000:s 
förfogande hadc också kunnat innebara en tätare kontakt mellan biblioteken och lednings- 
gruppen. 

På två punkter har projektet inte lyckats soni tänkt. Dc nätverk som planerades blcv aldrig 
av i realiteten. Det blev i stallet en uppifrån påtvingad konstruktion, soni ingen engagerade 
sig i. Tanken strider också niot projektets bärande id6 om det enskilda engagemanget soni 
drivkraft, och bort med dc räta linjerna uppifrån och ner. Erfarenhetsutbytet mellan biblio- 
tckcii stannade vid redovisiiiiigar under seminarierna och vid några enstaka studiebesök. 
Brist på tid och resurser franifiirs soni ursakt. 

Det andra problemet ligger ute på biblioteken, som haft mycket svårt att i skrift avrapportc- 
ra vad som hänt, trots ideliga påtryckningar från UB 2000. Det har inte funnits tid till detta 
eller så har det inte upplevts meningsfullt jämfört med att starta nya projekt. Aven UB 2000 
har haft svårt att åstadkoninia en slutrapport. Den idékatalog som man hoppades på soni en 
fortsatt inspirationskälla har inte kommit stånd. I flera fall finns dock dagboksanteckningar 
soni borde kunna vara ett underlag. 

Utvarderingsstudiens uppläggning och genomförande 

Bibliotekshögskolan i Borås uppfattade Kampenprojektet som en stor händelse inom folk- 
biblioteksvärlden, som man darför ville ta del av. BHS deltog i ett av Kampenprojektets 
första seminarier som observatör och erbjöd sig att kontinuerligt följa projektet. Från Kul- 
turrådet fanns ett intresse av en utvardering. Det visade sig dock att deltagande bibliotek 
ifrågasatte om n3gon utifrån skulle medverka soni utvärderare vid de enskilda biblioteken, 
men en överenskommelse kunde efter gemensamma diskussioner träffas mellan HOgskolan i 
Borås, Kul turråde t och pro-iektledningen. 

En utirarderingsgrupp bcst&eiide av tre personer tillsattes, bestående av Hans Holmqvist, 
kontaktsekreterare, projektledare, Louise Liniberg, högskoleadjunkt och Sten Furhanimar, 
högskolelektor. Kulturrådet finansierade utvärderingen, men även Högskolan i Borås har 
bidragit. 

Den modell för utvärdering soni tillämpats är personliga besök vid de feni bibliotek soni 
slutligen kom att ingå i denna del av projektet. Varje bibliotek har fått besök air utvarde- 
ringsgruppens medlemmar vid minst två tillfällen. Valet av bibliotek gjordes i samråd mel- 
lan ledningsgruppen (UB 2000) och utvarderingsgruppen. Kriterier för val av bibliotek var 
geografisk fördelning (söder, norr och niellansverige), bibliotek av olika storlek sanit att 
minst ett länsbibliotek skulle ingå. Därtill kom att biblioteken själva skulle vara intresserade 
av att bli granskade av utoniståcnde. 

Tre bibliotek valdes inledningsvis, nämligen Åstorp, Gotland och Luleå. Dessa bibliotek har 
m y cket olika karaktar. Åstorp är dct lilla landsortsbiblioteket. Gotlandsbiblioteket skall ge 
service åt såväl stad som landsbygd, niedan Luleå ar det stora länsbiblioteket. Projektet dar 
har emellertid endast gällt kommunbiblioteket. Senare tillkom Trelleborg och Hofors. Det 
ingick i de ursprungliga planerna att först fokusera tre bibliotek för att därefter utöka antalet 
med ytterligare tre. Ett av de tillkon~mande utgick på grund av alltför stora inre problem. 

Då utvärderingen skulle fijlja en långsiktig plan, genonifördes datainsamlingen i flera steg. 
Dcn första skcdde 1990/01 genom intervjuer nied personal i anslutning till personliga be- 



sök. Nästa datainsanilingsperiod inföll 1992/93, d i  biblioteken åter besöktes. I juni 1993 
sändes slutligen en enkät ut till sanitliga feni bibliotek. Enkäten innehiil1 28 påstieiideii om 
Kampenprojektet. Personalen fick ta ställning till dessa genom att instämma eller ta 
avstånd. Svarsfrekveiisen varicradc hiigst avse\.ärt mellan de enskilda biblioteken. Frige- 
formulären tillsändes dc projektansvariga soni i siii tur distribuerade dem internt. 1 Lule3 
koni endast 9 enkäter i retur av 100 utskick, medan det fran Åstorp och Trelleborg kom 
svar från en niajoritet av personalen. 

utvärderingens fokus och omfattning 

Kampenprqjektets niilsättniiig har tidigare redovisats. Delar av denna niilsattning ar inte 
formulerade i ternier som är direkt utvarderingsbara, utan föregiende operationalisering. En 
målsättniiig löd: Kamp mot de rata linjernas tyranni skall undersöka i vad mån folkhiblio- 
tekens inre och yttre rutiner verkar htimmoridc p6 deras mcjligheter att fungerci som en 
viktig samhallclig kraftklilla. En annan att grundligt ompröva folkbibliotekens verkramhct 
och vcrksamhet.sfi)rmcr. Projektet avsig att starta en process soni fortsatter ocksi efter för- 
söksperiodens slut. 

De huvudsakliga utvarderingsfrigoriia koni att beriira följande aspekter av Kanipenprojcktet. 

- Vilka förändringar i bibliotekens arbetssätt har uppkomniit? 
- Hur handskas biblioteken med nya idéer? 
- Vilka problem eller hinder har uppstått? 
- Vilken betydelse har seniiiiarier, idé-katalog »ch nätverk haft? 
- Vilken roll har UB 2000 spelat? 

Fem bibliotek har niedverkat i utvärderingen. Utvarderingsgruppen har vid totalt 13 tillfäl- 
len besökt biblioteken och intervjuat i stort sett all personal. Gruppen har ocksi deltagit i 
fem av de sex seminarierna samt arrangerat en speciell träff för några bibliotekschefer för 
att diskutera persoiialfrigor. Slutligen har gruppen stimt av vissa uppfattningar mot den 
enkät, som avslutningsvis tillstilldes biblioteken. 

Slutsatser 

"Kampen mot de rata linjernas tyranni" var en högt syftande satsning för att åstadkonima 
förändringar i folkbibliotekeiis yttre och inre arbetssätt. Aven om man p i  alla punkter inte 
lyckades helt, aven om flera bibliotek hoppade av under vägen, så nienar vi att projektet 
blivit en framgång. Vira diskussioner med personal av alla kategorier och frin många 
bibliotek visar detta. 1 några fall har stordåd skett, i andra har franistegen varit sm5. Det 
som är frapperande ar hur mycket soni kunnat ske nied niycket begränsade niedel. speciellt 
som biblioteken oftast ar hårt styrda i sin budget arr komniuiiala beslut. Hur mycket soni 
blir beståeiide är svårt att bedöma. Yttre faktorer koninier att få stort inflytande p3 verk- 
samheten, exenipelvis nu pigaende nedskärningar. En återgång till det ganila förefaller dock 
helt omöjlig. 

Det finns flera frågor soni vore värda att studera om några år. Hur mycket finns kvar av 
Kampen? Hur har Kampenbiblioteken klarat nedskärningar jämfört med andra bibliotek, 
dels resursmässigt dels i den inre arbetsniiljöii? Det finns tecken på att den sammanh3lliiing 
Kampen förde nied sig gör det lättare att diskutera fragor kring nedskärningar. Kanske den 
positiva publicitet soni funnits i den lokala pressen ocks5 kan påverka politikerna och deras 
ställningstaganden. 



Gotland 

Gotlands bibliotek 

Administrativt är Gotland speciellt, eftersom det p5 samnia gång är både kommun och 1211. 
Biblioteket är siledes koniniuiibibliotek och länsbibliotek för sanima geografiska onirade. 
Gotlands biblioteksorgaiiisatio~i kaiiiictcck~ias air ett ovaiiligt stort antal enheter: 14 filialer, 
15 utlåningsstationer soni håller öppct endast nagra få timmar per vecka, 2 bussar och 
därutöver flera sjukhusbibliotek, arbetsplatsbibliotek, bibliotek i servicehus och p5 krimi- 
nalvårdsanstalter. Bibliotekssysteniet är organiserat med huvudbibliotek i Visby och lands- 
bygdsbiblioteken uppdelade i tre distrikt: norra, mellersta och södra. Fram till 1992 var 
biblioteken organiserade under kulturförvaltningen och bibliotekschefen var också kultur- 
chef. 1992 genonif6rdes en oniorganisation av de koniniunala förvaltningarna, vilket innebar 
att kultur- och fritidsf6rvaltningama slogs saninian till en. Samtidigt skedde olika samman- 
slagiiingar mellan biblioteks- och fritidsverksanihctcr till 12 administrativa sk basenheter. 

Huvudbiblioteket ligger inrymt i en lokal soni inte byggts för andaniålet. Det är trångt och 
ganska tuiigarbctat, eftersoni det ar utspritt p i  tre våningar. Själva biblioteket, dvs den 
publika delen, ligger en trappa upp frin entrcn i gatuiii~~å. 1989 företogs en omfattande 
renovering av lokalerna. 

Erfarenheter av tidigare förändringsarbete 

1 flera av våra sanital nied biblioteksanstallda på Gotland kom det fram, att probleni som 
hänger ihop nicd den psykosociala niiljiin på arbetsplatsen tidigare varit påträngande vid 
biblioteket i Visby, i första hand vid huvudbiblioteket (HB). 1987188 genomfördes en 
hälso- och arbetsniiljiiundersökning vid Gotlands la~isbibliotek av kommunhalsan. Under- 
sökningen koni frani till att prohlenieii i första hand berodde på diliga arbetsmiljöförh5llan- 
den, t ex dålig ventilation, buller, tunga lyft, trånga arbetsplatser, etc, men också att d e t  
fanns probleni inoni personalen. Ett resultat av undersökningen blev en seminarieserie, dar 
personalen skulle lära sig att saniarbeta bättre. Enligt flera av de intervjuade fick persoiialen 
inte ut någonting av denna utbildning. Allt förblev vid det gamla. 

Det stora förändringsarhete soni oniedelbart föregick och delvis saninianföll med starten av 
Kampenprojek tct på Got land, var on1 by ggiiad air HB:s lokaler och därmed förknippad 
utflyttning och återinfl yttniiig av verksamheten vid HB. Under 1989 doniinerade detta helt. 
Personalen ansig att detta var tillräckligt jobbigt, och att nian darför inte skulle krsngla till 
arbetet med ytterligare krav p i  annan förändring sanitidigt. 

En förändrad bokbussorganisation hade länge planerats och i samband därmed en ändring i 
biblioteksstrukturen på Gotlands landsbygd. Motsättningar mellan land och stad ar något 
som aterkommer i många samtal. "Kanipen niellan stad och land på Gotland har förts sedaii 
1288 ars inbördeskrig." Planering «ch utredningar av den regionala biblioteksverksaniheteii 
hade dragit ut på tiden i flera år före Kampenprojektet. 

Vad ser man som det centrala i projektet? 

Att ifrågasatta och att diskutera mil och nieiiiiig nied verksaniheteii ar synpunkter soni 
komnier fram soni cciitrala i projektet. Flera intervjuade talar om förändring som dct cen- 



trala. Förnyelse och förandring säger en avdelningschef, som också menar att Marianne 
Hiort-Lorenzens (MHL) syn p2 biblioteket som en kulturinstitution och ej en byrakratisk 
institution iir viktig. Kultur ar lika med fiirändriiig. Alltför liitt tar regler och principer över- 
handen, man hinner inte med kulturarbetet utan fastnar i byråkrattugget. Förvaltningschefen 
talade oni det centrala i projektet soni att få fram en attitydfiirandring och att ta fram entu- 
siasni och kreativitet bland alla anstallda. Någon annan talar om att det viktigaste ar att 
tanka p i  ett nytt satt, att utgi friii låiitagariia, att inte vara uppfostrare utan folkbildare. 

Den nye kombinerade kultur- och fritidschefen, som tilltradde 1992 uppfattar att Kanipen- 
projektet går ut p5 att göra sig av med gamla fördomar, att pröva nytt i ett modernt sam- 
hälle. Rörelse och förandring praglar pro.iektet enligt hans uppfattning. 

Hur har projektet utvecklats sedan starten? 

Gotland gick iii i Kanipenprojektet nied två delprojekt: 
a) att ut\~eckla saniarbetet skola - bibliotek på hela Gotland 
b) att andra bokbussorganisationen så att den blir lättadministrerad, rörlig och effektiv och 

präglas av öppenhet för fiirandringar samt ambitionen att ge låntagarna den basta niöjli- 
ga service. 

För dessa tv5 delprojekt har funnits olika kontaktpersoner. 

1 våra samtal nied olika biblioteksanstnllda koninier det frani, att initiativtagare till projektet 
i fiirsta hand var barnhihliotckskoiisule~itcii. Hon hade hört MHL och tog initiativ till ett 
seminarium för hela bibliotekspersonalen under två dagar i juni 1988, de s k Halladagama. 
Seniinariet blev lyckat på så satt att entusiasmen bland personalen var stor och viljan att 
starta ett föraiidriiigsarbete växte frani. Under det följande året 1988-89 dominerade ut- 
och inflyttniiigar i samband med renovering av HB:s lokaler. Man orkade inte nied något 
ytterligare. 

Under hösten 1989 koni inbjudan till det första Kampenseminariet i Sniygehuk. Detta blev 
en påminnelse om förandringsplanerna från föregående år. Gotlands bibliotek ställdes inför 
valet att deltaga i riksprojektet eller inte. Chefen beslutade att man skulle deltaga och en 
bibliotekarie sändes till Sniygehusseminariet. Gotlands lokala projekt faiins redan p5 giiig. 
Efter detta första seminarium hände dock inte mycket på hemmafronten. Planer fanns fort- 
farande, men inte mycket genonifiirdes. Barnbibliotekskoiisulenten och ytterligare en biblio- 
tekarie drev idéerna, sa att de inte glömdes bort. Efter ett möte med chefen, dar konsekven- 
serna av att vara nied i projektet diskuterades, fick de i uppdrag att bilda en referensgrupp 
för att presentera allt för hela personalen. 1 juni 1990 samnia~ikallades ett möte, dar hela 
personalen skulle ta ställning till om Gotland skulle delta i Kampenprojektet eller inte. Be- 
slutet blev att delta. Fem arbetsgrupper utkristalliserades: 

- en marknadsföringsgrupp 
- en skolgrupp, som skulle utveckla samarbetet med skolan 
- en inköpsgrupp, som skulle se över och fiirbattra rutinerna för 

mediaurval och bokmöten 
- en grupp fiir låntagarservice 
- e11 landsbygdsgrupp, som skulle förbättra relationer och rutiner i 

saniarbetet staden - landet 

Personalen valde fritt vilken arbetsgrupp nian ville deltaga i. Chefen godkande arbetsgrup- 



perna och begärde in rapporter från deni franiö~u-.  Arbetet löpte därefter i de olika arbets- 
gruppenias regi. 

~ark~iad,sförirrgsgrupperz inriktade sig i första hand på intern marknadsföring och startade 
en uppskattad personaltidiiirig, Ncbf(p), soni kom ut var 14 dag. Mötesordningen för olika 
typer av persoiialniiitcn andrrides, liksom nian f6rbattrade personalens anslagstavlor. 

Gruppen tog ocksi frani ett prograni tillsammans nied Gotlands Konstskola för utbildning 
av biblioteksperso~ialcii. Amnet för femdagarskursen var rum, form, Zjus och fiirg. Elva 
personer deltog under våren 1991. Kursen finansierades med Kompetens 90-pengar och 
studiecirkelmedel, totalt ca 4000 kr. Man försökte också engagera en konstnär på AMS- 
pengar fiir att se över bibliotekets trycksaksproduktion. 

Skolgruppen samarbetade iiara nied en koniniunal samverkansgrupp för skola och bibliotek, 
soni bildades redan 1989 som ett resultat av rikskonferenseii Skola & Bibliotek i Linkiiping. 
Dessa bida grupper utarbetade tillsamnians ett avsnitt om bibliotekens roll i skolan, soni 
skulle ingå i Gotlands koniniunala skolplaii. Man arbetade också för att battre anpassa filia- 
lernas öppettider till skolornas schematider, liksoni man arbetat för att få till stånd biblio- 
teksråd med personal från bibliotek och skola i de olika rektors/filialområdena. 

Bokinkópsgruppen lade om rutiner för bokmöten. Dessa blev battre fiirberedda både fran 
biblioteken p; landet och i Visby, firre personer deltar, och man agnade en del av mötesti- 
den A t  tenladiskussioner av litteratur. 

Ldntagcirsen)icscgruppen fiirsöktc förbättra vanliga lånerutiner för större snabbhet. Man 
planerade ocksa att bjuda in kultuniäniiidsledaniötcr till  biblioteket, att ställa i ordning ett 
studieruni och att genornfiirö en llilitagarenkat. Hela "disken" på HB har också varit på 
studiebesök p5 olika filialer bl a på Sudret fiir att se hur rutinerna fungerar där. Detta har 
underlattat samarbetet mellan stad och land. 

1 HB:s trånga lokaler kan nian spåra inspiration från Kampenseniiiiarier t ex i form a\: en 
liten myshörna liksom ett stort leksakståg på barnavdelningen. I samband med datorisering 
våren 1993 möblerades hela vuxcnavdelningen oni, böckerna grupperades ämnesvis i tema- 
omraden och darn~ed bröts den traditionella uppstallniiigen enligt SAB:s k1assifikationss)~s- 
tcm upp. Hela personalen hialptes åt vid ommöbleringen. Det var viktigt att lokaleii skulle 
bli luftigare. Katalogskåpet flyttades ner i källaren. Många böcker gallrades eller niugasine- 
rades. 

l4 får släppa ner folk lite generösare i mogasinet. 

På den integrerade filialen i Larbro övergav man redan tidigt i projektet hylluppstallning 
enligt SAB och ställde alla biicker enligt genrer. För s j ä l ~ ~ a  on~flyttningen av böckerna fick 
man hjälp av frivilliga fraii andra biblioteksenheter. 

Det nya biblioteket i Ronia ar ett bibliotek i Kampenanda. Man har skaffat gamla Karl 
Johan-möbler till  inredningcii. Uppstiillningeii av böcker och hyllor ar okonventionell. 

Arbetet i Kanipenpro-jektet kulminerade 1990-91. Från och med sommaren 1991 intriiffar 
andra förändringar, som sk-juter Kampenarbetet i bakgrunden: omorganisation av förvalt- 
ningen förbereds, ekonomiska nedskärningar krävs. Både den nya förvaltningsorganisationcn 
och nedskärningarna medför personalomflyttningar och byten på chefsposter. Detta får 



konsekvenser f6r Kampenpro+jcktet . 

Sommaren 19% är en brytningstid fiir Kampenprojektct p5 Gotland, eftersom en av de tv3 
mest drivande personerna laninar sin tj21ist fiir att flytta till en annan kommun. Den andra 
bibliotekarien har bytt tjanst och arbetar 111.1 hu\uddelen av sin tid på en filial på södra Got- 
land. Projektet far ny samordnare «ch kontaktperson. Ingen av de personer som varit mest 
drivande inom Kampen hamnar på några av de nya chefsposterna. Kontinuiteten i arbetet 
bryts och personal p5 nya befattningar tycks framst upptagen av att finna sin plats och sina 
nya uppgifter i den nya organisationen. 

Den nya förvaltningsorgaiiisatio~icn soni träddc i kraft 1992 innebar att kultur- och fritids- 
för\~altiiiiigama slogs saninian. Fiirvaltniiigen organiserades i tolv basenheter spridda över 
ön. Vissa av dessa basenheter konibinerar kultur- och fritidsverksamhet, t ex Grabo, andra 
sysslar enbart med kultur eller med fritid. HB utgiir tillsaninians nied uppsökande verksam- 
het (sjukhus, kriminalvArd. talbiicker, taltidning) eii basenhet. Nye chefen nienar att man 
darmed åstadkoniniit stiirre jamlikhet mellaii stad och land. Bokbussarna är utfl yttadc från 
HB till Roma. 

Under 1993 och 1994 genoniförs stora nedskärningar i budgeten: 9% 1993 och 4% 1994. 
1993 sparade nian främst inoni fritidsverksamheten. 1994 tas huvuddelen av besparingarna 
på studiefiirbun~lens bidrag. 

Den nya organisationen har niedfört att förvaltningsledningen inte längre finns i samma 
byggnad soni biblioteket. Chcfcn plus stabsgruppcn finns i ett hus nere vid hamnen. Detta 
innebar fiirre kontakter mellan förvaltningslediiing och biblioteksverksamhet. Framför allt p2 
HB innebar detta cn stor skillnad mot tidigare, da nian hade förvaltningschefen i huset. 

Direktkontakter mellan kultur- och fritidssektorerna, dvs över de tidigare förvaltningsgra~i- 
serna förekommer framför allt på chefsniva, i förvaltningsledningen. Flera talar om sam- 
manslagningen som en kulturkrock. 

Svarigheter ar att kultur och fritid ar tv6 olika kulturer soni möts: fritid ar icke-akademisk 
och bibliotek ur nkadcmisk kultur. 

Kultur och fritid lir olikrr kulturer. Vi iiinker o l i k .  Fritidspersonalen ar mera harldling.rirt - 
riktade, bihlioteks~>erLsoririle>r mer h~eksamma. De resonerar och ana1j:rerar. 

Mun må.rtc lära sig att formulerrr sig, att tiinka efrcr. Vi ar olika kulturer. De pratar s6  
högt. Vi pratar s& mj?cket. 

Fritid ar inte så intrerseni<io av ord som vi n'r. l4 pratar för mycket för dem. De tycker dc 
begriper hihliotck ocksa, det tycker inte vi. 

Kraven på nedskaniingar och följder a\. den sanimanslagna förvaltningen möttes i beslutet 
att kombinera biblioteksfilialen i Gråbo och fritidsgården Puma hösten 1992. Meningarna 
går vitt isar om denna åtgard. Somliga anser, att den ar ett bevis för fördelarna och möjlig- 
heterna med den nya förvaltningsorganisationen. Andra ser den soni en bekräftelse p3 att 
allt går i fel riktning, att den nya organisationen syftar till inskränkningar. 

Varen 1993 tog det ekononiiska laget ta mest kraft i anspråk. Nedskärningar geiionifiirdcs. 
samtidigt som utlåningen ökade nied 7%. Fackboksutlåningeii steg samtidigt med 18%. 



I förvaltningsledniiigen niarks ytterligare en onivarldsförandring, nämligen Gotlands för- 
ändrade geopolitiska lige efter Sovjetunionens saninianbrott. Inoni kultur och turism mark- 
nadsförs Gotland som iiavct j Ostersjiin. Man försöker dra arrangemang, niassor, niedcltids- 
veckor till Gotland. Ett exenipel ar en fotbollsturiicring för lag fran Hansestäder, ett annat 
författar- och översattarhuset i Visby. 

Vid ut\%rderingsbcsök våren 1993 kunde vi skönja en viss besvikelse över vad som hänt 
nied projektet och samtidigt ett eftertäiiksanit reflekterande över vad som blivit kvar och 
vad son1 ar anvandbart för framtiden. De kvarstående effekterna beskrivs närmare i ett 
senare avsnitt. 

Drivkrafter, trösklar och problem i förändringsarbetet 

Från projektstarten var det franifiir allt t14 bibliotekarier på Gotland soni var drivande i 
projektet. Dessa tv i  har också haft kontakt med projektet på riksniva och fört tillbaka in- 
formation och inspiration t i l l  hcnikonimuiien (se nedan). Från början fanns det en viss pas- 
sivitet eller likgiltighet, dock knappast något aktivt motstånd mot förändringsarbetet på 
Gotlands bibliotek. Nigra intervjupersoner efterlyste mera aktivt stöd, mera engagemang 
från överordnade, dvs avdelningschef eller chef. Kulturchefen uppfattades som successivt 
alltnier positiv till projektet. Flera säger att engagemanget ar stort från all personal. Pro- 
jektet per möjlighet att tii tag i nya idéer. Det ar bra med en förutsättningslös indelning i 
arbetsgrupper, nied frihet att viilja. Det innebar, att man kan anvanda en större del av sin 
kompetens an oni niaii sna\.t sköter det jobb soni ingir i ens tjänst. 

Genom inten:juerna med bibliotekspersonal har \ p i  fått intrycket att politikerna inte tagit p5 
sig någon sarskilt pådrivande roll i projektet. De har inbjudits till biblioteket och informe- 
rats om arbetet. I samband harnied har de visat ett positivt intresse. De har också stött pro- 
jektet genoni att bevilja sarskilda komniunala medel, sk Kompetens 90-pengar. 

Rent praktiska hinder soni nanins för deltagande i förandringsarbete är avstånd och långa 
resor. Det ar svårt att delta i arbetsgruppernas möten p g a långa resor, ofta kombinerade 
med deltidstjänster: hrist p5 tid och pengar förvärrar detta. I viss mån har detta avhjälpts 
genom att nian söktc och fick koniniunala Konipetens 90-pengar, 45 000 kr år 1990. Efter- 
som en del av svarighetenia i allt förnyelscarbete p i  Gotland alltid rört motsättningar niel- 
lan land och stad har dessa pengar betytt mycket genoni att de underlättat komniunikation 
och kontakt. 

Den del av projektet som r6r förandring av den regionala biblioteksverksaniheten och bok- 
busservice p i  Gotland rör den ständigt aktuella frågan om hög serviceniva på landsbygden 
och därmed hur resurser skall fiirdelas mellan stad och land. Utredningar och förslag har 
avlöst varandra bade före, under och efter Kampenprojektet. Sedan 1992 ar bokbussariia 
knutna till basenheten Ronia. HB:s nya stallning soni en basenhet bland andra syftar också 
till att utjäniiia skilliiadenia niellan land och stad, enligt fönraltningschefen. Den nya for- 
valtningsstrukturcii har åstadkommit organisatoriska förändringar, som Kampen inte gjorde. 
Om man darnicd löst några av de grundlaggande motsättningarna mellan land och stad 
aterstar att se. 

Viss tveksamhet rader om biblioteksledniiigens roll i Kampenprojektet. Den förra fijrvalt- 
ningschefens stöd och entusiasm ökade successivt under projekttiden, aven on1 hon aldrig 
var direkt pådrivande. Den nye förvaltningschefen dareniot driver franiför allt den nya or- 
ganisationen och kommunstyrelsens nya ledningspolicy. Gotlands ledningssystem, G E ,  ar 



hanitat från australiensisk ledningsfilosofi. Systemet ar hierarkiskt och bygger på upprit- 
tandet av befattningskontrakt uppifrån och ner niellan chefer på olika nivåer. Enligt vissa 
persoiier staninier denna lediiiiigsfilosofi nied Kampenidt5eriia, medan andra definitivt säger 
motsatsen, niniligen att det nya ledningssysteniet i r  odeniokratiskt med hård styrning upp- 
ifrån. En grundtanke i Kampenfilosofin ar att idéer skall kunna komma nerifrån organisa- 
tionen, att alla i en verksamhet skall ha ansvar och delaktighet i arbetet och dess ut\reckliiig. 

Vissa uppfattar att den nya organisationen avbr0t eller hindrade fortsatt förändringsarbete i 
Kampenprojektets anda. 

1991 rullacic &t p6 hru. Da ctvhröts allt av den nya organisationen. Man la av Kampcri- 
idkernci om att ta vara pG vcirs och ens kompetens. I stallet startades organi~atiort~sgrupper 
i ~)rdkrati.sklhiernrkisk struktirr. Orgcrni.sation,sförandringnrna var ocks8 förundringsarbete. 
Hade Kampen fatt fortsatta hade vi bättre kunna utveckla bibliotekets karna. 

Under hela projekttiden har andra förändringar i omvärlden påverkat liv och arbete i biblio- 
teket. Renoveringen air HB med tillhörande in- och utflyttning ar nämnd ovan. Alltjämt ar 
lokalersia sm3, trånga och splittrade på olika våningar, dar vissa arbetsrum ligger mycket 
isolerade från andra och försvarar kontakt niellan avdelningar och befattningshavare. 

Effekter av projektet 

Det som nämndes 1991 soni ett påtagligt resultat av projektet i alla samtal ar den förbatt- 
rade inforniatioiicii. Alla talade då val om den nya personaltidningen, Ncfb(p). och de bättre 
förberedda och mer effektiva personalmötena. Vid sammanslagningen mellan kultur och 
fritid 1992 lades den uppskattade personaltidningen ner. En gemensani ny publikation sSg 
dagens ljus, Koftan. Den ar snygg men ointressant och snar nedliggning tippas. 

Många anser ocksa att Kanipenprojektets arbetsgrupper bidrog till att lösa upp tidigare 
gränser mellan avdelningar och befattningshavare. Revirtänkandet fijrsvagades, fler nianni- 
skor blev delaktiga i sjal~~staiidigt förandringsarbete, fler tog ansvar. Arbetsgrupperna- gav 
möjlighet att gå in i nya arbetsuppgifter, vilket blev vitaliserande. I arbetsgrupperna hotade 
man ingen annans prestige. 

Aven kritiska röster har hörts om arbetsgrupperna. Avdelningschefer kände ibland inte till 
vad som var på gång på den egna avdelningen. De kunde ocks3 konkurrera med avdelning- 
arnas formaliserade arbete och ansvarsfördelning. Efterhand blev arbetsgrupperna alltför 
iiistitutionaliserade, säger någon. De flesta fungerade inte längre våren 1993. En basenhet- 
schef säger 1903 att nya arbetsgrupper soni uppstår måste ha klart definierade uppgifter och 
verksamhetsansvarigs flirtroendc för att undvika kollisioner mellan formellt och inforniellt 
ansvar. Andan ifrån Kampen-projektet bör dock leva kvar. Det ar bra att jobba över grin- 
serna, framför allt niellan bibliotekarier och kanslister. 

Flera ar ocksi positiva till den information nian fått om vad som händer på andra h311 i 
landet genom informatioii från de kontaktpersoner som deltagit i Kampenseminarierna. En 
utveckling skedde också, så att från böjan var Kampen två bibliotekariers angel2geiihet. 
inen att många efter hand delade ansvaret och engagerade sig i förandringsarbetet. 

Förhållandet niellan land och stad tycks också ha förbittrats något i pro-jektarbetet. Kontak- 
terna har ökat genoni arbetsgruppsmöten, studiebesök och en ny regionorgaiiisatioii. Genoni 
on~organisationen 1 992 har annorlunda förutsittningar skapats. 



Våren 1993 var uppfattiiiiigarna blandade om effekterna av Kampenprojektet. Tretton en- 
katsvar koni iii från Gotland. Resultat frin sival intervjuer soni enkät visar p5 vissa besta- 

resultat och fortsättningar. Det rider en större öppenhet i personalgruppen. Kampen- 
pro-jektet har inneburit att andra persoiialgrupper än tidigare blivit aktiva inom biblioteket. 
Det ar lättare, mera tillåtet att fiiresli förändringar och att pröva nya idéer i arbetet. Bok- 
mötenas förandradc arbetsfornier består, skolgruppens arbete vidareutvecklas. De rutiner 
man började förändra i 15ntagarservicegruppen fortsatter att utvecklas. Personalen i HB:s 
15ncdisk tror att arbetet skall kunna effektiviseras ytterligare genom det nya datasystemet 
Bt-i 2000. Biblioteken i Roma, Ljrbro och HB har ändrat atmosfar genom ommöhlcringar, 
brott niot traditionella hyllsystem, fantasifulla inrediiingsdctaljer. 

Andra uppfattningar som komnier fram ar att entusiasmen för Kampen var större i början 
och att niycket sedan återgått till det gamla. Av de tretton enkätsvaren anser tolv att Kam- 
pen borde genomföras med jämna mellanruni, eftersoni det stimulerar personalen till ut- 
veckling av biblioteket. 1 niånga av enkatsvaren fördelar sig uppfattningarna över hela ska- 
lan. Det råder uppenbarligen ni y cket delade meningar om projektets effekter. 

Vid intervjuer varen 1993 är det fiera personer som säger, att de nu ar mera positiva till 
Kampenidéerna an de var i början. 

Att satta Idntagurens intresserr i centrum ligger i tiden nu. 

De ser det som positivt att det blivit legitimt att ta initiativ och att bromsklossarna förlorar 
argument. Det påpekas ocks5 att p5 m5nga r r ~  filialbiblioteken marks ingenting av Kam- 
pen-pro-jektet. 

Många säger, att det är svårt att avgöra vilka förandringar som är resultat av Kampen och 
vilka som beror på övriga förändringar soni initierats utanför biblioteket, i första hand ned- 
skärningar i ekonomin och ny  förvaltningsorganisatioii. Någon tror ocks5 att förm5gan att 
tanka friare, att ta egna initiativ, att pröva och söka nya infallsvinklar soni persoiialen lart 
sig genom Kampenprojektet är sarskilt användbar i nuvarande kristid. Det har hjalpt dem att 
hantera påtvingade och oönskade förandringar. 

Det finns ocks5 besvikelse hlaiid personalen över uteblivna projektresultat. Kampenarbetet 
och idéerna har kanske aldrig riktigt blivit tagna på allvar. Ingen i kommunen har utvarde- 
rat eller ställt krav. En förandring kunde betraktas som en anställds "lilla privata aktion". 
Erfarenheter från projektet har blottat problem som rör grundläggande strukturer i Gotlands 
bibliotekssystem med det stora antalet små enheter. Dessa erfarenheter lyfts inte frani i 
ljuset och diskuteras inte p5 allvar för att utveckla biblioteken vidare. 

Flera interv.jupersoiier beklagar ocksa att vissa personer koniniit i kläm och behandlats illa i 
saniband med oniorganisatioiicii. De talar on1 att personalen gled tillbaka i ett mönster soni 
liknade det dåliga psykosociala kliniatet som fanns före Kampenprojektet. 



Gotlands egen dokumeiitation av projektet ar framfiir allt protokoll från arbetsgruppernas 
möten, I i  ksoni m iiiiiesantcckningar från riksseniinarier och från niöten mellan proje ktansva- 
riga i konimunen. En dagbok som skickats runt inoni nätverket (se nedan) utgör en del av 
dokumentationen. 

De två pro.jektaiisvariga skickade rapportniaterial t i l l  ledningsgruppen UB 2000 i juni 1992. 
En enkät bland de aiistiillda redovisades soni ger en bild soni liknar den vi fått fram. Fler 
bland personalen tar initiativ, fler vågar föresla förändringar och handla självständigt. Den 
redovisning soni liiniiiats t i l l  ledningsgruppen innehåller olika dokument från projekttiden, t 
ex niiiinesanteckiiiiigar fraii olika arbetsgrupper, exenipel på personaltidningen Ncbf(p), 
beskrivningar av olika arbetsinsatser, etc. Det finns ingen egentlig slutrapport med några 
försök till samnianfattiiing, aiirilys eller slutsatser av pro-iektet på Gotland. 

Det lokala projektet och riksprojektet 

Det seniinariuni som Marianne Hiort-brenzeii ledde på Gotland. de sk Halladagama, ägde 
rum våren 1988, således före Kanipenprojektets start. Detta seniinariuni hade markbar be- 
tydelse fiir hur föra~idriiigsarhetet utvecklats p5 Gotland. Många av våra intervjupersoner 
hänvisar till tankar och idéer soni väcktes och diskuterades vid detta tillfälle. 

De biblioteksanställda p5 Gotl;ind, stlm vi ni»it, %I alla väl medvetna om och välinforniera- 
de om att Gotlandsprojektet varit en del av ett riksomfattande projekt. De bibliotekarier fraii 
Gotland, som deltagit i riksprojektets seminarier har informerat utförligt både, muntligt och 
skriftligt, till sina arbetskanirater på heniniaplan. Bibliotekschefcn har också officiellt ställt 
sig bakom projektet och stiittat detta, såt-21 vid personalniiite i juni 1990, då man skulle 
avgöra oni biblioteket skulle fortsatta sitt engagemang inoni Kampenprojektet, liksoni d i  
nian sökte konimuiiala Koni petens -90-pengar som stöd f6r arbetet. Gotland stod också som 
värd för ett av riksseniinarierna. soni agde rum i Visby i niars 1991. Genom detta seniina- 
rium fick måliga a s  dc bihlioteksanstZllda p5 Gotland direkt kontakt med riksprojektet. - * 

I våra intervjuer möter vi också ofta påpekanden som att kontakten mellan det lokala pro- 
jektet och riksprojektet är "jatteviktig". Riksprojektet har givit stöd t ex för de extra lokala 
kompetenspengarna 1990 och 1991. Flera franihaller också att det varit nyttigt och inspire- 
rande att få tips om hur man arbetar på andra håll i landet. Det har också haft en viss be- 
tydelse, att människor från resten av Sverige besökt Gotland och intresserat sig för arbetet 
där, eftersom maii ofta kiiiiiier sig isolerad från fastlandet. 

De tv5 bibliotekarier som varit pro-jektansvariga påpekar också att riksprojektet varit en 
förutsättning för förändringsarbetet lokalt. Hade inte inbjudan till seminarier kommit, s6 
hade ingenting hänt p6 Gotland. Den konstkurs som en grupp av personalen genonigått 
under våren 1991 var direkt inspirerad av intryck och lärdomar från riksprojektets Harnii- 
saiidsseminariuni i septeniber 1990. 

Kontakterna med ledningsgruppen UB 2000 har varit sparsamma. Projektansvarig har haft 
kontakt med Marianne Hiort-Lorenzen några gånger inför seminarierna. Birgitta Ahlen 
besökte Gotland, bl a som fijrheredelse för seminariet i Visby. 

Nätverkskontakterna har varit sporadiska och franist skett i form av en dagbok, soni 
skickats runt inoni nätverkct. 



Sammanfattning 

ampenprojekt med en kulmen hösten 
an då åstadkomniit var 

tre pcrsonalinforniatioii 

- aktivt, konkret f6räiidringsarbetc i biblioteksmiljöii i vissa 
biblitotek, HB:s barnavdelning, Larbro, Roma 

- omprövning och nya modeller för bokurval och inköp. 

t mellan stad och land genom 
ter i arbetet mellan HB och 

n nya förvaltningsorganisationen och dess konsekvenser avseende personalomflyttningar 
byten pli chefsposter bröt kontinuiteten och de nya nätverk som byggts upp i Kampen- 

etet. Dessa förändringar kombinerade med förändringar som framtvingades av den allt 
h energi. Det fanns inte ut- 
nprojektets anda. Trots detta 

ngcn en pitrigligt positiv inställning till en fortsättning eller förnyelse av 



Inledning 

Hofors huvudbibliotek ligger mitt i centruni vid en gågata och ar en typisk 70-talsskapelse, 
en fyrkantig platt byggnad i vi t t  tegel. Biblioteket lyder under en sammanslagen fritids- och 
kulturnämnd. Personalen bestar av en bibliotekschef, ytterligare tre bibliotekarier samt fem 
deltidsanstallda kanslister. Filialer finns i Robertsholni, Långnäs, Torsåkcr, Hastho. Hofors 
kommun har knappt 12 000 invånare. 

Tidigare erfarenheter av förändringsarbete 

Bibliotekarierna anser att Hoforshibliotckct hade stagnerat före Kampenprojektet. Man kon- 
staterar i sin pro-jektrapport att Hofors inte byggt upp den typ a\. biblioteksversanihet soni 
de flesta svenska bibliotek gjort under de senaste decennierna. Anda fram till 1989 fanns 
varken social- eller barnbibliotekarie som kunnat utveckla uppsökande verksamhet eller 
andra samverkansformer. 

Förnyelseri alv bibliotekariepersonalen ar påfallande sedan 1989. Då anställdes en ny barn/- 
socialbibljotekaric. &et dirps anstalldes ny skolbibliotekarie och i januari 1901 tilltriidde 
ny bibliotekschef. Ovrig persoiial har varit anställd i niinst tio ar. 

Vad såg man som det centrala i projektet? 

Syftet nicd projektet sags soni eii ni6jlighet att utveckla hela biblioteket, vuxeii~~erksanihet 
liksom barn- och ungdonisverksanihet och aven leda t il1 personalutveckling. Bi blioteket 
skulle göras synligt, hanga nied i tiden. I detta ingick att också rummet skulle förandras. 
Förhållningssättet till låntagarna skulle bli bättre. Före Kampen stod biblioteket stilla. Det 
var snarast en boksamling. Projektet gick ocksa ut p5 att ta vara på vars och ens konipetens. 

Vad har man gjort? 

Initiativet att gå med i pro-jektct kom friii barn/socialbibliotekarieii, soni var med vid upp- 
taktsseniinariet i Uppsala. 1 Hofors startades projektet med en brainstorming, dar hela per- 
sonalen deltog. Man diskuteradc bade kort- och långsiktiga förandriiigsplaner. 

Man har arbetat mycket nied förändringar i rummet. Det traditionella uppställ-ningssys- 
teniet har brutits, nian har grupperat böckerna efter olika teniaii, flyttat hyllor och skyltat 
on1 . 

Inköpsrutinerna har förandrats. Bokbeståndet delades in i tre delar och var-je bibliotekarie 
tilldelades sitt ansvarsoniråde, alltifrån gallring och niagasinering till bokinköp. Onifattaiidc 
gallringsarbete har genoniförts, dels i anslutning till (iversyn och förändring a!' uppstall- 
ningssystcni, dels i samband nied datorisering av bibliotekets katalog och cirkulation. En 
studiedag i mediahantering anordnades för hela personalen. 

Okonventionella iiiredningsdetaljer har skapats, t ex "björkar" som orienteringspunkter och 
skyltställ. En skyltdocka fyller olika funktioner i anslutning till temautstallningar. Ett piano 
har placerats mitt i bibliotekshallen och får användas fritt av veni som helst. Man arbetar 



regelbundet och aktivt nied utstallningar. Pifallande ar att många bland personalen tar egna 
initiativ och skapar utstallniiigar. SS har exempelvis deii kanslist som ansvarar för "boken 
kommer" gjort eii egen utstall~iiiig av fotografier soni hon tagit hemma hos sina låntagare. 
En annan air kanslistcriia har gatt olika kurser i bl a marknadsföring och i textning. Hon har 
ocksi fatt arheta nied projektet 10 tininiar per vecka och ar eii drivande kraft inom projek- 
tet * 

Tidskriftsavdclningcii utrustades nied nya miililer och kaffehiinla. Tidskrifter till utlan pla- 
cerades i en tidningskiosk, vilket niedförde ökad cirkulatioii. Miiiga låntagare upptäckte hur 
niinga tidskrifter biblioteket hade och dessutom att de var ni(ij1iga att låna hem. 

Disken för bibliotekarier och kanslister har slagits ihop, enligt flera kanslister ett satt att 
överbrygga motsattiiiiigar niellaii persoiialkategorieriia och ett direkt resultat av Kampeii- 
projektet. 

Mitt under projekttideii blev det dels chefsbyte vid biblioteket, dels ny förvaltningsorgani- 
sation, d i  fritids- och kulturfiir\~altiiingarna slogs ihop. Den nya bibliotekschefen var positiv 
till Kanipen, nieii det driijde iniiaii hon kände sig delaktig, eftersom projektet redan pågått i 
två Sr. 

Drivkrafter, problem, trösklar 

Det ar tydligt att tv5 personer, en bibliotekarie och en kanslist varit starkt drivande personer 
i projektet. Cheferna, bSde deii fiirra och den nya, har varit positiva till projektet. 
Barnbibliotekskonsuleiitcn \.id länsbiblioteket, som tidigare arbetade i Hofors, har gi\-it bra 
stöd. 

I intervjuer med samtlig personal ar det pifallande, att praktiskt taget alla sager sig vara 
positiva till projektet. aven om vissa samtidigt ar skeptiska till olika inslag i förändrings- 
arbetet. Eii bibliotekarie anser det vara förvirraiide att bryta upp den traditionella hyllupp- 
stallningen enligt SAB-systemet. Flera i personalen avslöjar också att de från början varit 
tveksamnia eller ~icgativa till projektet, som hotat att förvandla biblioteket till "lekskola". 
Men efterhand har attityden blivit allt mer positiv, eftersoni projektet blev battrc iiii de 
trodde från början. Vid u tvärderingsbes0ket har ingen sagt sig vara negativ t i l l  pro.jektet. 

Kampenprojektct har blivit roligciro oclr roligurc. Lspec*iellt arbetet n ~ e d  utställningnr. 

Några av persoiialeii anser att brist på mål eller Gvcrgripande utvecklingsidé f6r biblioteks- 
verksamheten ar hinder i vidare fijr3ndriiigsarbete. Man efterlyser diskussion om nial dels 
nied politikerna, dels inoni biblioteket. 

Manga nämiier datoriseriiigeii soni hiiider för aniiat föriindringsarbete vid biblioteket. Detta 
bekräftas i bibliotekschefeiis bilaga t i l l  Hofors rapport om Kampenprojektet. Hoii nienar att 
den 16ngcr för0erccitrlscticim fnr d~rtorisrri~igeii verkat hämmaride pd ideflöder - idiflödct 
har liksom stcirtnat upp i eri vn'rittrn. Datoriseriiigcii av bibliotekets kataloger och cirkulation 
slukar tid, kraft och pengar och niedför minskat utryninie för annat förandringsarbete. 

Ett problem som niånga talat om Sr spinningar och motsattniiigar mellan bibliotekarier och 
kanslister. Dessa spiiniiingar har funnits Iange och huruvida de varit hinder i kampenarbetct 
ar vanskligt att avgöra. Kanipeii har inneburit att vars och ens konipetens utnyttjas bättre. 
Inte enbart formell kompetens begralisar arbetsuppgifterna. Detta har inneburit att kanslister 
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arbetsuppgifter som tidigare varit förbehallna bibliotekarier. Sadana förändringar har 
blottat konflikter gallande olika personal kategoriers ansvarsonirAden. Kampenpro- 

har blivit katalysator genoni att både blotta konflikter gallande olika personalkatego- 
ans\~arsonirådeii och sanitidigt skapa öppningar genoni att projektet givit konkreta 

lgheter att ompriiva och on> fördela arbete. 

gar, brist på resurser, nedskärningar namns som hinder fijr fortsatt projektarbete. De tio 
mar som en av kanslisterna disponerat fiir Kampenprojektet drogs in 1993. Dock tycks 

ntc brist på pengar har varit nagot avgörande hinder för projektarbetet. Kampen hor inget 
kosrnt och knii durför överleirr. 

Interna effekter 

Vad galler effekter internt p i  biblioteket rider det stor enighet om att det nu finns en större 
öppenhet i organisatioiien. Fler i personalen iir delaktiga i förändringsarbete, fler tar egna 
initiativ. Alla 8 som svarat p5 enkateii instanimer i att Kampen har inliehurit att alla nu 
verkligen kan kommrnn med idéer och förslug. Det råder st6rre öppenhet mellan olika en- 
heter i organisationen. Flera av de deltidsanstallda och de som arbetar på andra enheter an 
HB uttrycker också att Kampen-projektet niedfört att dc efterhand kant sig alltmera del- 
aktiga i vad som händer inom hela bibliotekssystemet. I samtliga enkätsvar instämmer man 
helt eller delvis i att Ka~~ipcii hordc jienomf6ru.s med jiimna mellanrum. Det stimulerar 
per.sorzulcti till un~etklirzg av biblioteket. Liknande uppfattningar har kommit fram under 
intervjueriia vid ut\~ärdcringshesökcii. Fiirhållaiidet inom personalen har blivit mer rakt p5 
sak och mindre prestigefyllt an tidigare. Föriiridrirrgsarbct är iiittarc nu. Nu är vi mer till- 
sammuns, en grupp ullihop. Vi p i  SBC (skolhihliotek.sc~entrulen) hur haft anledning ntt 
k ~ m m n  mer till HLB. 

Alla intervjuade anser ocksa att biblioteket blivit niera attraktivt, trevligare och mer inb-ju- 
dande nu an tidigare. 

Man kan dock sköi~ja ett visst missnöje hos några soni anser att projektet har haft en dag- 
sida mot för mycket satsning p5 lokalförandring och för lite p3 personalutveckling. Man 
önskar ocksa fiird.jupat arbete iiied personalens attityder gentemot biblioteksbesökarna. 

Nagra efterlyser mera laiigsiktig planering alr niil och \rerksamhet. 

I Ho fors egen projektrapport pekar man på at t förändringsarbetet har aktualiserat och fröm- 
hävt frågorna om yrkesrolleriia. Kanslisterna upplever att de blivit palagda ytterligare ar- 
betsuppgifter, samtidigt som de känner osäkerhet angående sina tjiinster i aktuella nedskar- 
ningsplaner. De anser också, att deras specialintressen inte tagits till vara i arbetet. Biblio- 
tekarierna kaniier en bristande tilltro och uppskattning av sin konipetens och upplever ut- 
veckliiigsmöjligheteriia inom yrket soni sn15. Bibliotekschefen skriver också i sin bilaga till 
pro-iektrapportcn oni mer eller miridre ofrivilliga di.sku,s.siorier om vGro yrkesroller och diir 
finns oenighet mellan yrkcsgr~ippertirr som jag g~cker. att vi inte 1jckat.r knrinlisenr till 
fruktbarrr cli,skus.sioner. 

Externa effekter 

I intervjuer liksom i enkatsvaren råder stor enighet om att låntagarna i Hofors bide lagt 
märke till förändringarna på biblioteket och uppskattar dessa. Biblioteket far niangii fler 
besökare nu ii11 tidigare och nian far positiva kommentarer från låntagarna. Speciellt har 
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randringarna p i  bariiavdeliiiiigen väckt positivt geiis\far. 

I bibliotekets egen slutrapport «ni Karnpciiprojektct i Hofors samnianfattar dock de tre 
bjbliotekaricrna (utoni bibliotekschcfeii): A'igra nya 18ntugcirgrupper har vi intc nitt.  Vi hur 
inga mutin.strumcnt son? ktrrr bekräfta ellcr dcmcntcrrz, meti vi tycker inte att ungclornurncr 
besöker bibliotckot i .större ut.sträckrring nu un tidigare. 1 Hofors niålformulcring fiir för- 
ändringsför~ökcn stod att biblioteket skulle na nya lintagargrupper, främst ungdoniar. 1992 
g~nonifiirdcs en enkiituiidersiikiiing bland hiblioteksbcsiikariia fiir att få en fastare grund att 
stå på i den vidare utvecklingeii av bibliotekets verksanihet. 

Lokal dokumentation 

En av intcrv.iupcrsoiicriia efterlyste bättre uppfiiljning av olika insatser i biblioteksarbetet. 
Ovaii iiäniiida 15iitagaruiidcrsiikiiing kan ses som ett led i förbättring på detta omrade. Ho- 
fors bibliotek har avlaninat eii rapport över sitt Kampenpro~ekt soni skickats t i l l  projekt- 
ledningcii liksoni till utvärdcringsgruppcii. Synpunkter från såväl chef soni fr3n del tagandc 
personal har fogats till rapporten. 

Det lokala projektet i förhållande till riksprojektet 

Msngri i personalen har varit nied vid något av seminarierna under projekttiden. Sanitliga 
de soni varit nied har uppskattat både innehåll och möjligheten att möta representanter fr in 
andra hit~liotek i seminaricprogrrin~nien. Fiirnicdliiigen av information och intryck frin se- 
niinarier till arbetskrimratcriia på hen~niahibliotcket har ibland varit svår. De flesta interv- 
jupersonerna sager dock att semiiiarierna betytt mycket för deni, att dc blivit inspirerade 
och tagit med sig konkreta idécr hem, soni dc kunnat geiioniföra i Hofors. En kanslist sager 
att seminarierna hjulpte er1 ditt första vad projektet gick ut pd o c h  hur man kunde cini~ii~zdir 
idécrnn, liven on? det var .nGrt med danskan. 

De flesta anser att man har f3 kontakter med andra bibliotek utöver seminariernötena, men 
trots detta har kontakterna blivit fler under Kampenprojektet. Ett studiebesök i Åstorp gikr- 
des i samband nicd scniinririct i Kiipenhaniii. Konsulenten vid länsbiblioteket laninar ett bra 

Hoforsbibliotekct anser sig ocksi ha fått gott stöd fraii ledningsgruppen. Hösten 1991 kom 
Marianne Hiort-Lorcnzeii på besök. Hon hjulpre oss att j6 lite distans till projektet »rh till 
o.s.s sjlilva. Vi hade fastnat i projektet som det dåliga srrrnvete vi inte hade tid med, i stiillet 
för att förstå att projektct faktiskt vrir det surt vi jobbade p6 (ur Hofors projcktrapport). 
Birgitta Ahléns besiik i Hofors har haft liknande betydelse fOr deii nya chefen. Det var för.rt 
sedan Birgitta varit hiir ochh pratat och visat p& att de idéer jag hade var en naturlig dc1 i 
Kampenprojektet som jag tyc-kte jag kom med - i alla fall lite grann. Jng hade f&re.stiill-- 
ningen om att Kamprn var PROJEKTET som skulle drivas lite vid sidan om och  son^ jag 
intc. ROI' tillröckligt tid fljr. (Bibliotekschefens hilaga till Hofors projektrapport) 

Hofors skulle inga i ett nätverk nicd Hyltc och Hariiösand, men informationsutbytet har in- 
skränkt sig till ett telefoiisan~tal då och da. 
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franigatt har bibliotckct i Hofors gcnonigått stora förandringar genom Kampenpro- 
t. Inredning och lokalutfornining har blivit mcr fantasifull och iiibjudande. Man har 
t en konvcntioncll uppst3llning av biickcr och bokhyllor, skapat iiya rum i runiniet och 
ar aktivt mcd iiy skyltiiiiig och utstiillniiigar. 

nder det scnastc aret hör tenipot i Kanipcnprojektet mattats, dels på grund av datorise- 
i,  dels p5 gruiid a\? iicdskaniingar 31. tjaiistcr. En f0rbjupad diskussion om projcktmål 
i om bihliotckcts \pcrksamhctsniil i stort eftcrlyscs. 

~rbetsorgaiiisatioiieii har blivit nicra öppen. Dct ar tillåtet för alla att konima med fiirslag 
ocli ta initiativ till fiiraiidriiig. Den nya iippenheteii har både blottat spanningar mellan bibl- 
iotekaric- och kanslistgruppernu och iiven bidragit till att överbrygga motsattningarna. 
Konkret exempel p5 detta ar den nya disken. Några av bibliotekarierna efterlyser vidarc 
arbete med pcrsonalutvcckliny. 



Luleå 

Kortfattad beskrivning av biblioteket. Tidigare erfarenheter av Forandringsarbete. 

Vid biblioteket i Lule5 hade nian bcgraiisade erfarenheter av förändringsarbete innan Kani- 
pen-pro.jektet startade. 1 hiirjaii av 1980-talet hade man, enligt bibliotekschefen, genonifiirt 
en del organisatoriska fiiriiiidriiigar. Man hade också initierat och påbörjat en del mera 
innehillsliga fiirändriiigar iiloni biblioteket. Exempel på sådana ansatser var inforandet av 
idelåda samt geniensani inforniations- och utlåningsdisk. Kännetecknande för det fåtal för- 
andringsforsök som initierades var att de alla koni av sig i ett tidigt skede. Det kunde vara 
förslag soni kom på kollisionskurs nied etablerade rutiner, saniarbetss\~årigheter mellan 
olika personalgrupper eller att förslag soni lades fram helt enkelt avvisades p2 ett mycket 
tidigt stadium utan f(iregåeiide analys eller prövotid. 

1988 franistir som ett niarkes5r vad galler erfarenheter av förändringsarbete. Leif Dranibo 
besökte biblioteket detta ar och geiioniftirdc seniinarier oni förandringsverksanihet. Leif 
Dranjbo koni in i Luleåbibliotekets interna vkld under en tid soni kannetecknades av mot- 
sättningar och konflikter inoni personalen. Medan en del önskade genomföra förandringar 
ville andra att allt skullc förbli sasoni det varit. Den slutsats man darför drog, var att för- 
ändringar förutsiitter en relativt god sanistiinimighet vad galler attityder och mal. 

En del grupper inoni biblioteket ställde förhoppningar till Dramboseminarierna att dessa 
skulle kunna bli en geniensani plattforni och utgångspunkt för reformering av bibliotekets 
inre liv. Kännetecknande fiir seniinarierna var att de skulle öka mcdvetenhetcrz om vad \)i 
hrlllcr p4 med, soni en av iiiter\~upers»neriia uttryckte sig. Leif Dranibo kom in vid en 
strategisk tidpunkt. Det hade blivit alltnier uppenbart att förändringar av verksamheten inoni 
bibliotek var iiödvandiga. Dct vcir en gcimrnal hil>lioteksorgani.rotion inncin, till vilken mrin 
hnrci hiingdc pd upp.sökrirrde i)erksamhet, .skolkontukter etc. Motsattiiingarna mellan perso- 
nalgrupper och enskilda personer förefaller ha varit mycket besvaraiide för verksaniheten. 
Motstandet mot fiiriindringar hade tidigare varit oerhört stort och kom aven nu att visa sig. 
1 anslutning t i l l  ett a\. dessa seminarier fick personalen till uppgift att nedteckna sina vi- 
sioner för biblioteket och dess franitid. Eniellertid koni dessa visioner att förbli i den parni 
d2r de samlades. Dramboseniinarierna blev inte dc katalytiska händelser som bland annat 
ledningen hade hoppats pi .  Bristen p i  analys sanit interna motsiittningar och motstand gior- 
de att effekterna kom att rinna ut i sanden. Det blev helt enkelt ingenting alls av dessa 
seminarier. Detta trots att mrin beslutat att KNs arbetsutskott skulle fortsatta med ett nial- 
medel-arbete. Det visade sig, enligt ledningen. vara bes\+irligt att f5 till stind en ideologisk 
diskussion nied politikerna, soni upple~rdes soni svara att engagera. Med andra ord tog sare 
sig politiker eller bibliotekslediiiiig iiiitiativ till ni5lfomiuleriiigsarbete 1988 d5 frSgan var 
aktuell. De mål och den handlingsplan nian arbetade efter ar sedan 1973. Mot slutet av 
1992 kom emellertid arbetet igång med att formulera niål för biblioteks\~erksamheten. Det 
ar ledningsgruppeii som ansvarar fiir arbetet med att utveckla en mål- och handlingsplan; 
eller medieplaii som man kallar den. 

På filialerna visade det sig emellertid lättare att få gehör för Dramboidéerna. Det var färre 
anstillda dar «ch niotsattniiigania inoni persoiialeii hade inte heller varit av den art och 
intensitet soni vid huvudbiblioteket. 



Om vi skall sammanfatta svårigheterna att implementera nya idéer och genomflha konkreta 
föralidringar vid huvudbiblioteket, s3 bottnar dessa i (a) motsättningar mellan personalkate- 
p r jema,  förstärkta av revirtänkandc, (b) personliga motsättningar samt (c) den hierarkiska 
organisationsstruktureii. Dessa problem har man ännu inte helt kommit tillrätta med, iiven 
om förh2lIandeiia blivit avsevart niycket bättre an vad dc tidigare varit. Fran chefernas sida 
hadc nian en tendens att förklara svarighctcrna nied att de underlydande anser och tror att 
andra ska planera åt dem. Det oniviiiida perspektivet innehar att cheferna uppfattades som 
negativa t i l l  föriiiidririgar och att dc inte såg problcnieii diirför att de satt isoleradc på sina 
mni. Bakom den senare uppfritt~iiiigeii ligger det förhiillandet att administrationslokalerna 
rent fysiskt är helt skilda fran sjalva huvudbiblioteket vilket därnicd allvarligt fiirsvårar 
koniniunikationerna personalcn emellan. 

En sammanfattande karaktäristik av biblioteket vid tidpunkten för Kampenprojektet ger vid 
handen att tekniknivån var lag, att nian var upptagen av det inre livet och hade svårt att se 
verksaniheteii utifrån låntagarna, man hade svårt att analysera och dra slutsatser av t ex att 
lånsiffrornri s-jiiiik samtidigt soni bokf0rsiiljningen steg geiioni de framvaxande bokkluhbar- 
na. Man hade fastiiat i etablerade rutiner och saknade personlig inspiration. Kanske följande 
citat av en av persona1~11 soni koniniit in i verksamheten efter projektstarten, väl belyser 
deii anda soni fanns. Dtrt vcrr eri cernerrtcrcid förestallrzirtg om vad ett bibliotek ur och hur 
det skrrll vura som mörto mig. Det förefaller soni om åtminstone en del av personalen hade 
bristande kontakt med samhallsförandringarna utanför den egna biblioteksvärlden. 

Organisatiorzen saknar fingert[~ppskbn.sla. Man tur inte in signaler om vad kunden önskar 
för val av litteratur. Bokinköpen styrs aiy en hestiimd grupp; det ar ingen demokrati. 

Vad såg man som det centrala i projektet? 

Kampen-projektet initierades i Luleå bibliotek genoni att barnkonsulenten vid biblioteket 
koni i kontakt nied Marianne Hiort-Lorenzen (MHL). och blev personligen niyckct inspi- 
rerad av att deltaga och därigenoni försiika för\,erkliga de ideer soni MHL presenterade. 
Aven bibliotekschefen och avdelningschefen för den y ttre verksamheten tog initiativ till att 
biblioteket kom med i Kampenprojektet. 

Första gången som personalen kom i kontakt med MHL krar vid ett tvådagars seminarium i 
augusti 1989. Mottagandet var niycket blandat. En del var entusiastiska, precis som nian 
varit vid seminarierna nied Leif Draniho ett 3r tidigare, andra var avvaktande och skeptiska, 
niedan ytterligare några var helt avvisande och uttalat negativa. Det tycks som on1 språk- 
problemen bidragit t i l l  eii del niycket negativa reaktioner hos delar a\. personalen. Flera 
sade sig ha svart att f(irst8 dct danska språket. 

Lcdningen ställde stora förhoppningar till MHL, soni nian hoppades skulle kunna hjalpa 
personalen att se sig själv. Genoni de val utvecklade idéer och konkreta handlingsplancr 
som presenterades vid seminariet, skulle kanskc de destruktiva attityder som förekoniniit 
kuiina brytas och kanske skulle nian kunna ta udden av en del av de hinder till förändringar 
som personalen såg. 

Det var mycket uppskruvade förvlirrtningcrr inom biblioteket innan MHL kom. Det var ingen 
som blev direkt uppliiad. DD blev nrycket hrdk ocli kritiskrr s~~npunkter, bland annat om 
vem sorn skil1 tti tag i alltr ideer ocli s,yrzpurzkt<.r. Det vur mycket vi och dom stlim~zi~zg. Det 
tog Idng tid irirttrii rziigot börjudc hantltr; det iwr först 1991. 



24 

MHL gav fina diskus.sionsunderlag och gav stöd åt mangas arbete. Hon kom att påverka 
blioreket i Lule; och dc föriirtdringor som genomförts. 

Marianne inrichar en kick. Det blev en tändnirig pr"r hennes konkretri arbete. Det ar henne.\. 
insot.s som kom att ledri till dr oliku profileringrir som finns idog; kvinnohihliotck, hiilso - 
hihliotck och hc~nh~)gd.st~ihliotek. 

Mårigci var cgcntligen negativa från början. Det korn mycket plötsligt och mtrn var inte 
riktigt med. Det var f6 av pcrsonnlen som var riktigt förberedd och positiv. Detta .slog nog 
tillhaka på dc övriga. Det hur trots allt varit nyttigu år. .&en om en del problem 1urnnut.s 
därhän, så hur vi riog gjort något på 16rig sikt. 

Attityderna till förändringsarbetet varierade således starkt bland personalen. Fiir en del 
innebar det att det iiu var tilldtet att komnia med fiirslag. Andra ansåg att de exempel man 
fått fran MHL rörde banala förandringar, som man kunde åstadkomma med pensel och lite 
färg, sanitidigt soni väsentliga frågor såsoni relationerna på arbetsplatsen koni i skymundan. 
Ytterligare andra s i g  med ironisk distans på det förhållandet att nian, nar MHL begarde 
omedelbara handlingar. lydigt satte sig ner fljr att ta i tu  med förändringar, som man hade 
önskat sedan länge. 

Hur gick det? 

Avgörande för den fortsatta utvecklingen var att MHL insisterade p5 att nian omedelbart 
skulle konkretisera förandriiigsarhetct geiioni att bilda arhetsgrupper med bestánida upp- 
gifter. Tre arbetsgrupper beslutades 

- gruppen för HBs inredning 
- PR-gruppen 
- gruppen för genomgång av rut iiier och saniarbetet inom förvaltningen 

Härutöver beslöt man att p5 fem filialbibliotek starta ett förandringsarbete med inriktning p5 
inrednings frågor. 

Gruppniedleni blev nian gcnoni att ansluta sig. Från ledningens sida ville nian inte på ii3got 
sätt styra rekryteringen av medlemmar t i l l  arbetsgrupperna. Detta medförde bland annat att 
någon enstaka koni att tillhöla samtliga tre arbetsgrupper. 

Den första arbetsgruppen, HB:s inredning, hade existerat redan tidigare under beteckningen 
Yttre gruppen. Den kom också i fortsattningen oftast att kallas p i  detta satt, vilket medförde 
att en dc1 av personalen ifrågasatte om Yttre gruppen tillhörde projektet. För ledningen var 
det närmast tvärtom, dvs att projektet var Yttre gruppen. Detta bidrog till en del av 
oklarheterna. 

Marianne Hjort-Lorenzen hade i seminariet beskrivit tre faser i ett förändringsarbete: kri- 
tik-, fantasi- och genonifiirandcfasen. Kritikfasen blev påfrestande och en av grupperna 
splittrades d5 några medlemmar efter drygt en månad fann arbetet meningslöst och därför 
lämnade gruppen. Någon av dessa lämnade senare biblioteket, medan någon fortsatte sin 
kritik utifrån sin position i biblioteket. Nya medlemmar rekryterades inte och frin april 
1991 förklarades deii gruppen vilande. 



Under våren 1990 arbetade en grupp med att planera en personalutflykt på eftersommaren, 
vilken blev mycket lyckad enligt sanistämniiga vittnesmål. Staniningeii narmast efter ut- 
flykten var narmast euforisk. En av personalen menade att denna starkt positiva kansla 
närmast försvarade att ta itu nicd problem nar allting kändes så bra. 

Under hösten l990 geiiomfiirdes eii stiirre ombyggnad på huvudbiblioteket, som höll p2 att 
ta musten ur personalen. Fiir51idringsbcriage1ihete1i gynnades inte precis av detta. 

I april 1991 upptackte bariihibliotekskonsule~ite~i brister vad gällde personalens inforniatio- 
ner och kunskap om Kampcnpro.jektet. En orsak t i l l  detta var att ordföranden i Yttre grup- 
pen undvikit att tala on1 riksprojektet, som hon förstått sammankopplades med MHL. Efter- 
soni en del av persoiialen reagerat s i  negativt på seminariet ville nian undvika att synlig- 
göra detta förhillaiidcn. Personalen informerades nu oni dc ratta förhållandena. En del blev 
förvånade, och till och med bestörta, men accepterade dc förklaringar som gavs. I detta 
sammanhang fattades ocksa heslut oni att omorganisera det lokala Luleåprojektet. En enda 
pro-jektgrupp, bestiendc av tre bibliotekarier och fyra kanslister, bildades. Gruppen skulle 
främst arbeta nicd lokalfrigor sanit nied uppgiften att starka vi-känslan genom att till ex- 
empel finna former fiir social sanivaro. 

Vid sidan om Kampenprojektet har nian startat ett omfattande gallringsarbete eftersoni 
trångboddheten gått ut över niöjligheteriia att exponera böcker och tidskrifter och arrangera 
utställningar. 

Drivkrafter, problem och hinder i forandringsarbetet 

Både bland bibliotekarier och övrig personal hade det funnits motstånd mot såval förand- 
ringsarbete i sig som mot enskilda föraiidringar. Som svar på frågor om orsaker till detta 
pekade man franist på beslutsosakerhet. Man undrade vad experterna, cheferna, skulle tycka 
om förslagen. Man kunde ocksa undra on1 facken skulle ge godkänt till förslag om förand- 
ringar som skulle påverka städningen etc. Osakcrheten inför hur andra skulle komnia att 
reagera var stor. 

En av cheferna gav en fiirklaring till de probleni och hinder soni funnits i förandringsarbc- 
tet, nämligen att vi dir ett strikt bibliotek nleri rnårigrr arzstizlld~r. Detta betyder att revirgran- 
ser ar satta, att konipetens bedönis efter strikt formella aspekter och att arbetsuppgifterna ar 
hårt styrda. En annan chef beskrev bibliotekets organisation som strangt hierarkisk. dar 
delegationsordiiing \~isserligcn finns, nieii iiite fungerar darfiir att lediiiiigen tagit ansivar 
alldeles för niycket fiir bagateller 

Andra hinder utgiordes av dc negativa attityder till förandringsarbetet soni förekoniniit och 
som, direkt meii på informell vag, påverkat arbetsrelationerna. De som var negativa gav 
nålsting eller på andra sitt hoppade på mera positiva kolleger. Aven i utvarderingssanitalen 
med personalen franikoni niycket negativa attityder. Vid diskussionerna 1991 ansåg till 
exempel en av intcrv.jupersonerna att det enda man sett av projektet var att böckerna inte 
står på sin plats samt att projektet tog för niycket tid och att en del ska på kurs eller niala 
eller göra utstallniiig. Vid de utv5rderi1igssamtal soni genomfördes under deceniber 1991 
var inställningeii till Kanipcnprojektet och vad det fört med sig mera distanserat positiv. 

Kanske var det, som någoii sade, att man under den inledande projektfasen hade e11 tendens 
att agna alltför stor energi åt att hitta fel istallet för att uppniarksaninia det som lyckats eller 
hade förutsättningar för att lyckas. Om, soni tidigare framgått, det fanns ett starkt niotst21i- 



det mot förändringar bland personalen, var det naturligt att man sökte svagheterna och 
darigenom angrcp fiirsiikcn att Sstadkonima föriindriiigar inoni biblioteket. Nagra av intcr- 
vjupersonerna menade att personalen skiljer sig mycket åt just genoni att en del iir niyckct 
aktiva, nicdan andra ar niotståiidare t i l l  föriindriiigar. 

Förhållandet mellan personalgrupper 

Det har tidigare i rapporten franihållits att i allnianhet har relationerna mellan bibliotekarier 
och övrig personal blivit bättre under projekttiden. I de utvarderingsintervjucr soni 
genomförts franikomnier inte heller någonting som generellt skulle tyda på någonting annat. 
Det fanns emellertid någon enskild r6st soni ansåg att relationerna mellan deni som har 
yttre tjiinst inte fiirandrats. En bibliotekarie ansåg att nagra internatdagar för personalen i 
yttre t.jiinst mest fungerade soni stöd åt kanslisterna och inte åt den egna yrkesgruppen. 
Kanslisterna, 5 andra sidan. fann att dcssa dagar stärkte vi-kanlan inom gruppen och gav 
ökad tilltro t i l l  dcn egna förmagan. 

Ledningens roll 

Bibliotekets Icdningsfunktioner fokuserades i nierparten av samtalen. Nar det gällde pro- 
jektet kunde en och samma person förklara att ledningen inte drivit projektet och att de 
högsta cheferna inte märkts i projektarbetet samtidigt som personen klagade på att för 
många chefer varit med i ett par grupper. Innebörden ar att chefer antingen dominerat eller 
varit onåbara för idkutbyte och att de egentligen inte stöttat förändringsarbete. 

Direkta komn~unikationss\~irigheter fiirekom också mellan chefer och underställda. Detta 
visade sig genoni de olika beskrivningar av samnia händelser vi fått ta del av. En episod är 
denna: En chef berättade att Iion varit tvungen att saga nej till ett förslag, som hon ansåg 
vara stötande ur estetisk sjrnpuiikt. En anstalld anförde att förslaget vackte ett ramaskri. En 
annan anstalld ansåg att det hela kunde avlöpt mer konstruktivt om chefen frågat: "Tror ni 
verkligen att det blir bra?" 

Bibliotekschefen beskrev sin roll i projektet som den som bara skulle godkänna att projektet 
drevs vidare. Hon fick idéerna presenterade för sig, men det var andra som bar ansvaret. 
Det var dock chefens sak att bromsa om det t i l l  exempel skulle röra sig om alltför stora 
investeringar eller om uppenbart olämpliga förslag presenterades. Chefen berättade att i i  
p6 HB trafizs vtirje vecka scdari riovember 1990 för att tala am våra kommurrikationer och 
relationer. Soni utvarderare uppfattade vi att detta syftade på chefens deltagande i en alr dc 
tre arbetsgrupperna. 

I januari 1991 berättade några av personalen - nied någon förvåning - att bibliotekschefen 
gått in i Yttre gruppen. Möjligen var detta mera tillfälligt. I maj saninia år beskrivs chefen 
för den yttre verksamheten och barnbiliotekskonsule~~te~i på länsavdelningen soni niotorn i 
projektet. Den senare hade tidigare stått utanför det lokala projektet, meii varit engagerad i 
Kampen-projektet p5 riksplanet. 

I den enkät som distribuerades t i l l  de medverkande biblioteken ställdes en fråga som direkt 
fokuserade personalens fiirhållaiide till  cheferna Avståndet till chefer har blivit kortare. Av 
de åtta personer i Luleå som besvarade frågan var det sju som ansåg att någon förandring 
härvidlag inte skett. En tog helt avstånd från påståendet. Vid utvärderingsintervjuerna i 
deceniber 1992 var det ocksi flera bland personalen som ansåg att de högsta cheferna var 
för osynliga. Dom intressernr sig fiii lite för verksamheterz. Don? liksom visar inte intresse. 



Utsagor av det har slaget niiste alltid tolkas med viss försiktighet. Chefer p3 hbgre nivåer 
får inte sallaii kritik fiir att de visar sig för lite bland sin personal; aveii om de verkligen 
har ambitioneii och verkligen försöker att ha direktkontakt med sin personal s5 Sr deras tid 
naturligtvis niycket begriirisad fiir nianageniesit by walkiiig around, som det s5 fyndigt hette 
i nianagenieiitlitteratureii fiir ii3gra i r  sedan. Å alidra sidan var det, soni flera pipekat, cii 
mycket hierarkisk och chefstyngd organisation, vilket iniichar att chefer främst meter chefer 
på narniast lägre niva. Mycket tyder p5 att de högsta chefernas direktkontakt med fotfolket 
verkligen varit marginell. 

Aktiva och passiva 

Precis som p5 alla andra arl~ctsplatscr var en del av personalen nier direkt aktiva, medan 
andra inte bara var passiva. utaii direkta niotstindarc. Många av intervjupersonerna vittnade 
också oni detta. Det gick mycket liitt att identifiera inte bara de drivande utan aven de niot- 
straviga. En fiirandriiig tycks dock ha skett, s$ att det aktiva motståndet klingat av. Enkäts- 
vareii tyder ocksa p i  att andra personalgrupper an tidigare blivit aktiva inom biblioteket. En 
av dessa grupper ar kanslisterna. 

Generellt sett var barnavdelningeii väsentligt mera aktiv jämfört med de övriga avdelning- 
arna. Detta sammanhanger blaiid annat med att en av initiativtagarna till projektet just kom 
från denna avdelning. Barnbihliotckarjen hade kontakt med Marianne Hiort-Lorenzen innan 
projektet startade. Personalen inom b~riicivdelningei~ var viil förberedd. 

Praktiska hinder 

Den omfattande ombyggnaden soni tidigare nämnts utgjorde ett betydande praktiskt pro- 
blem i arbetet; vattciilackagc, utrymda arbetslokaler och stangning under saninianlagt en 
månad. Tids- och personalbrist, dvs ekonomiska restriktioner, var andra problem som intc 
bara berörde deii ordinarie verksamheten, utan som också direkt påverkade förandringsar- 
betet. Lokalerna fick h5rd kritik. Trångboddheten ar verkligen stor. Temperatur och ventila- 
tion fungerade heller inte tillfscdsstallaiidc. Lokalproblemen kan sannolikt ha bidragit tilf att 
en del medarbetare isolerade sig p i  sina tjänsterum och att andra oavsiktligt ist~lerades. 
Medan ett par iiitervjupcrsoncr anfiirde bristande tid soni ett hinder, menade andra att detta 
ciidast var sveps kal. 

Hinder och problem av psykologiskt slag 

Som psykologiska hinder kan nian se de relationsproblem som funnits sedan lång tid. Dessa 
var dels av rent personligt slag, dels fanns de mellan bibliotekarier och övrig personal. 
Oavsett var dessa motsättningar var lokaliserade s5 resulterade de i revirbevakning, s\4- 
righeter att finna gemensaninia Iiisningar samt ifrågasattaiide av motiv. 

Den bristande interna informationen on1 Kanipen-projektet hidrog också till utanfiir-stiini- 
ningar. En del rhster giorde sig hbrda och franiförde att det var s\r&rt att tala nied biblio- 
teks- och personalcheferna om fiirandringar. Ofta möttes man av en upplevelse a\- aiigs- 
lighet inför förandriiigar. 

Det fanns också en något märklig förestallning, men dessvärre inte helt ovanlig, niimligen 
att kvinnlig arbetskraft medför speciella problem, s&son~ att klaga inför grannen, men intc 
st& för sina klagomål niir det nar det s5 att saga koninier till kritan. I intervjuerna var det 
endast kvinnlig personal som framfördc denna förestallniiig. 
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psykologiska problemen ansags dessutom ha niedfiirt en benägenhet att gripa sig an de 
jarc fragorna om rutiner och förandringar av kosnietiskt slag, i stillet för deni soni gall- 

arbete och organisationen. Sanitidigt ar det väsentligt att framhålla att de praktiska 
konkreta fiiraiidringar niaii vidtog fuiigcradc som katalysatorer för pesonalutveckling. 
ar praktiskt handlande som kan leda t i l l  konkreta fiirändringar. Intellektuella och ab- 

kta samtal on1 saniarbete har inte den barkraften. 

utvardcringshesöket i deceniber 1997 framhöll flera personer att installning och attity- 
till förandringsarhetet intc langre utgör det största hindret. Det ar frimst ekonomiska 
rser soni utgiir hindret. De bland personalen som intc är positiva till att sjalva arbeta 

randringar. eller fiirandriiigar överhuvudtaget, ligger nu lagt. 

ffekter av Kampenprojektet 

1 detta centrala avsnitt skall vi sammanfatta de effekter av Kampen som personalen erfarit 
och upplevt. Oavsett den historia och tradition som funnits och oavsett alla de probleni och 
svårigheter soni pro-jektct varit kantat nicd i Lule& s i  ar det ju effekterna och resultatet som 
ar det enda som egentligen betyder nigot. 

Som inledande saninianfattiiiiig av resultat och effekter har vi valt följande citat: 

Der1 viktigrr.stt. effekten av Kanlpen är att vi f6tt kolosson i rullning .... nu ar förandriizgarrtn 
p i  ghiig. Att det sedan alltid kon~nier neg ut ii!^ kornmerrtarcr d6 malt genomför förundringar 
ar n6got .rom mun f6r hort.vc ifrcZtz. 

Effekter vad galler det inre samspelet 

Det torde med all önskvard tydlighet ha framgått att förhillandet mellan (a) olika pcrsonal- 
grupper, (b) mellan personalen i stort och chefer sanit (c) mellan enskilda medarbetare 
praglats av motsattningar och disharmoni. Mot denna bakgrund ar det intressant att konsta- 
tera att vad personalen först berör i intervjuerna just ar relationsfrågorna. Den allmänna 
uppfattningen ar att koniniuiii kationen bli~sit rakare. Det är mindre prat bakom ryggen och 
det har till och mcd förekommit öppna gral. vilket uppfattas som ett hälsotecken, Fler per- 
soner vågar f6ra fram sin nieiiiiig; ~~ i~ lvcensu re i  har niinskat. 

En del i dc fijriiiidrade relationerna mellan personalen ar sannolikt att nian sedan 1989 haft 
en hel del personalrörlighet. Hörigerzom htrr mycket negativa miinriiskor kumntit titt er.ruttu.r 
med människor ntcd ett tnor positivt siitr. Personalstabiliteten har ökat, man har fiirre 
springvikarier och firre Iiiigtidssjukskri\na. Dartill har en viss gencrations\+ixling 2gt mm. 

Fortfarande förekommer gnissel, intc minst mellaii kanslister och bibliotekarier, iiven om 
saniarbetct anses ha förbättrats niellaii dessa personalgrupper som ett resultat av Kampen- 
projektet. En kvalitativ skilliiad mot tidigare, och soni flera intervjupersoner franih0ll. ar att 
man blivit mera öppen i konflikterna. Soni fiirklaring angav någoii att den frihet som Krini- 
penprojektet koinniit att innebara för personalen haft stor betydelse. sammanfattningsvis 
kan vi konstatera att såviil stamningen soni samnianhållning blivit bättre inom Hl3 yttre. 
Om detta vittnar personal från såval HB yttre soni från andra avdelningar. 

Det lir egentligen inga ideer om förundringtzr p6 ett djupure plorr, mrn korzkretcz föriiri(l- 
ringar som innehar att vi kornmit niirnlare varandra. Man v i ~ u r  s l i p  mer nu iad mnri 
vcker .  Det lir kan.skc den störsto vin.sterz och effekten uv projektet. 



t rrrhctc. Vi urlxtrrr pd ett helt unnat sutt nu. Det tir mycket 

par av våra intervjupersoner sade, näniligcn att Kanipcnprojektct givit legitimitet att arbeta 
med förändringar och att g6ra om rutiner. 

tiner. Varje niaiiad har man mediam6ten med bokin- 
möte krar-jc vecka. 

Förhållandet till chefer 

En positiv förändring är att personalen upplever sig mindre bunden till och styrd av chefer, 
an vad man gjordc tidigare. Mun kanner sig mer fri frart c-hef<.rnu nu. 

Miljöforandringar 

Ffiraiidringar av yttre slag. dvs i miljiiii, har i stor utsträckning handlat oni att flytta hyllor, 
niåla väggar, och framförallt, skapa en ny entré. En glasviigg soni tidigare varit dold har 
tagits frani och därnied gilrit entrén en niera öppen och välkomnande inramning. Dc ganila 
anslagstavlorna revs ner s5 att nian kunde se in i bibliotekshallcn utifrån. Undcr 1970-talet 
 skull^ det vara lite iri.rtangt. Tidskriftsrummet fräschades upp och kartbordet förändrades. 
En idélåda infördes. Barnavdelningen har skapat bättre och 1-jusare utrymmen dar det finns 
plats för barnen att sjunga och uppträda. Tonårsavdeliiingeii var ännu inte klar i december 
1993. Nya lador skulle till och böckerna skulle exponeras bättre i hyllorna. Genoniförda 
gallringar uppfattades av flera som ett led i förandringeii, ja t i l l  och nied omvandlingen, av 
biblioteket. Sedan 1091 delar bariia\~dclningcii ut Barnens första bok ("Att äga ett sprak"). 
Den komniunala niusikskolaii liar haft sm5 konserter. Årets barnbok är en annan iiyhct. 



Ett antal utställningar genon~fiirdcs under pro-jekttiden nied varierade publikreaktioner och 
uppmärksamhet. Det var utstallningar om karleken, djur, EG (rönte inte särskilt stor upp- 
marksanihet), tradg5rd (som rönte stor uppmärksamhet och uppskattning; inte minst bland 
ungdomar). En julutstalliiiiig dar man gav tips på bra böcker var mycket uppskattad. Ut- 
låningen i anslutning till olika utstalliiiiigar har varierat. Idén att skapa upplevclseruni ar 
ytterligare ctt resultat av projektet. 

En kaffcautoniat har iiistallcrats och man säljer sniåbröd dartill. Detta ar ytterligare ett iii- 
slag i förandringeii och soni persoiialeii upplever positivt. 

Det har hlivit fint på biblioteket. Vi har tidsskriftsrumrnct och det har blivit en mer levandc 
miljii. 

Andra förändringar som oninamiides var att PR-gruppen tagit fram plastkassar och 1-jusre- 
klani. Detta gcnomfiirdcs emellertid iiinan Kampen-projektet introducerades. Nigra bland 
personalen nienade att dc yttrc förandringar soni beskrivits har endast är srngsaker och att 
projektresultatet vore magert om det skulle stanna vid detta. För någon ar det dessutom 
tveksamt oni dessa fiiraiidringar kan knytas t i l l  Kampen och seminariet med Marianne 
Hiort-Loreiizeii. Orsaken, nieiiar man, ligger snarare utanför huset och i tidsandan. 

Sporadiska motreaktioner förekoni. Nu hittar mar1 ju ingenting eller Vad rörigt det ar. Nu 
hittar ju låntagarna ingenting . 

Allmänhetens reaktioner 

Från allmänheten har man fatt sni5 men positiva reaktioner. Inte minst till förandringeii av 
entrén. Däremot uppfattade man inga låntagarrcaktioncr på omflyttningen av böcker eller 
minskat öppethiillaiide av tidsskriftsrummet. Bokbussen soni ställdes ut på torget, under den 
tid då HB var stängt, fick få reaktiolier från allnianheteii och färre besök an vad man vantat 
sig. Bokbussen blev dock fiircnilil för ett reportage i pressen. Den typen av uppniarksamhet 
var man inte van vid. En lokaltidning hade vid ett tidigare tillfiille intervjuat PR-gruppens 
arbete. Intervjun publicerades emellertid av nigon anledning aldrig. 

Sammanfattningar av effekter 

Den stora, «ch till synes viktigaste förändringen, som återkom under flera utvarderingssani- 
tal med personalen var att det genom Kampen-projektet blivit tillåtet att pröva sakcr. 

Effekten czv projektet hlcv att mtin prövur strker och irtte skriver stora dokument. 

Kontakten mellan olika avdelningar ar fortfarande mycket begränsad. 

Inom HB förstar mczri irite alltid vari nian gör p i  andra håll inom biblioteket. Man hor svart 
att greppa hela verksamhetciz och att hiinga med vad man @r inon? andra avdel~tirrgar art 

den egna. 

Man har börjat pröva sig fram i s m i  steg på ett satt som man inte gjort tidigare. Förand- 
ringar som annars inte skulle komniit till ståiid har genomförts och man har blivit bättre på 
att formulera förslag t i l l  fiirändriiigar. Dessvärre har inte all personal kant sig delaktig. En 
viktig slutsats som vi kan dra u tifråii u tv3rderingssamtalen ar att Kampenpro-jektet faktiskt 
medverkat till reella förandringar soni dessutoni iir bestaeiide. Att allt skulle kunna återga 
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det gamla håller persoiialen inte alls med om. På denna punkt råder fullständig enighet. 
har till exempel utställningsgruppen upphört, men arbetet har fortsatt att fungera iiven 
r projekttidens slut. 

i effekt soni uteblev var formulering av en nier Iingsiktig plan för fiiriindring och utveck- 
ig. Flera av iiitcryjupersoiicri~a talade oni bristen på liiigsiktighet i arbetet. 

kal dokumentering och utvärdering av projektet 

kunieiitcringeii av projektet uppgavs frani t i l l  1 W? vara d3lig. Beslut soni fattades vid 
pni6tcn aiitcckiiades emellertid. P5 en av filialerna dokumenterades förändringariia i 
. I maj 1991 uppgav personalchefeii att han tillsaninians nied Bibliotekstjiiiist, BTJ, 
omfört en scrviceunders6kning, vilket betraktades som ett försök att bidraga till projck- 

t. Någon annan utvirdcring var inte kind vid denna tidpunkt. En utvarderingsrapport 
rfattades i slutfasen air pro.jektct. 

et lokala projektet i förhållande till riksprojektet 

arnbibliotekskonsulcritcn p2 I~nsavdelniiigeii var eii av initiativtagarna till projektet och 
rtill en av ledarna fOr riksprojektet. Darigenon1 var hon välinformerad om vad som handc 

olika håll i landet. Till en början höll sig barnbibliotekskonsulenten niedvetet, om an 
d viss tveksamhet, utanför det lokala Luleåprojektet. Det var först under våren 1991 som 

on gick in mera aktivt i arbetet. Det ar troligt att ett tidigare tydligt engagemang i det lo- 
ala projektet fraii hennes sida hade varit värdefullt. Inte minst skulle en del oklarheter on1 
nsvarsfördclningen kunnat minska. Barnbibliotekskonsulenten hade regelbundna telefon- 
ontakter med Marianne Hiort-Lorenzen, vilket hon också informerade den lokala projekt- 

Som tidigare niinilits var det för delar av personalen helt okänt att Luleåprojektet ingick i 
ett n ksomfattande projekt. Dc soni kälide t i l l  förhållandet var emellertid inte informerade 
om vad som hände inom andra bibliotek i landet. Inte heller fick man information om vad 
som tilldragit sig p5 de seminarier soni genomfördes och dar personal fran Luleå deltog. 

De som fick delta i seminarienia upplevde dem som intressanta och inspirerande. Att resa 
dyrt och traffas enbart för inspiration, upplevdes emellertid son1 lyxigt av nigra bland per- 
sonalen. Mali saknade debattinslag av biblioteksideologiskt slag och mer principiella fra- 
gestallningar. Man uppskattade och franihöll värdet av att få triiffa sanima människor fran 
andra bibliotek vid flera tillf d I l  CII. 

Kontakten med andra bibliotek inom pro-jektet inskriinkte sig till att chefen för yttre verk- 
samheten hade telefonkontakt en gång per manad med biblioteken i Kalmar och Uppsala. 
Samtalen upplevdes positivt, men innebar kanske inte nagon konstruktiv nytta. Dessa kon- 
takter omnämndes endast under projekttiden, meii redovisades inte mera formellt eller p3 
annat satt dokumenterades. 

Barnavdelnitigen har aktivt samarbete med en folkhögskola, dar eleverna bland annat h-iäl- 
per t i l l  med att ta fram inforniatioiis- och utstallniiigsn1ateria1. 
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kall har helt kortfattat saninianfatta i punktforni såviil positiva som negativa faktorer för 
t i Lule;. Vi biirjar nied de fiirstnaniiida. 

an koni snrihbt igaiig genoni Marianne Hiort-Loreiizcns krav på konkretion och oni- 

Ett stort antal anstallda krar positiva till ett fiiriindringsarbete. 

MSnga bidrog n ~ c d  konstruktiva förslag till förandringar. 

Man kunde gemensamt och ganska niangrant gladja sig i t  en del av de geiioniförda 

- Social sanivaro (utflykte~i) kunde ge en stark uppleirelse av gemenskap. 

- Filialbiblioteken fick agera s-jiili.staiidigt. 

Fiiljande kan antas ha fungerat negativt: 

- Oklarheter förelåg inlediiiiigsvis on1 sj5lva projektet och vilka aktiviteter som var 
knutna till det. 

- Ansi-arsfiirdelningen niellan cheferna var oklar vad galler Kanipenprojektet. 

- Osäkerhet bland personalen oni chefernas egentliga uppfattning om och inställning t i l l  
förandringsarbete. 

- Man hade tidigt för\vantiiingcir »ni att ett igingsatt förandringsarbete omedelbart skulle 
kunna 1Osa "alla" probleni; framförallt sådana soni berörde de interna relationerna. 

- Förandriiigsarhctct uppfattades i inlcdiiingsskedct ibland soni kritik och intraiig p5 pri- 
vata revir. 

- Inledningsvis förelag ett )~rkesrollstankande soni gjorde att kanslisternas kunskaper inte 

- Lokalförhållanden soni isolerade en hel dc1 adniinistrativ personal nied lediiiiigsfuiik- 
tioner från verksanihetcr p5 andra avdelningar. 

- Lokalförhållandena gynnade deni soni önskade dra sig undan da samarbete skulle kravas 
eller rentav tillfallig konfrontation skulle kunna vara fruktbar. 

- Inledningsvis dålig respons p i  f0rindriiigarna fr5n besökare, men framförallt fran lo- 



Trelleborg 

Inledning 

Det nuvarande biblioteket i Trelleborg invigdes i november 1983. Biblioteket ligger centralt 
i staden vid ett större torg och i direkt anslutning till gymnasieskolan. Det gamla biblioteket 
lag däremot ganska perifert i förhallande till stadens centrum. N&gra manader senare (den 1 
januari 1984) fick man ocksa en ny chef. 

Många kilar in på biblioteket i samband med att man besöker torget. 

Genom den nya chefen kom en helt ny ledningsstil att introduceras. Den gamla biblioteks- 
chefen var enligt personalens utsago mycket auktoritär och negativ till saval förändringar 
som självständiga initiativ fiån personalen. Den nya ledningsstilen var dess raka motsats. 
Nu skulle faltet släppas fritt för idéer och förslag till förändringar. Det visade sig emellertid 
inte alldeles enkelt att införa en s8 radikalt ny ledningsstil. De anställda intog inledningsvis 
ett passivt förhallningssatt. Den nye chefen svarade med ett avvaktande förh8llningssatt, för 
att p& sa sätt vänta ut personalen. 

En av de första uppgifter som den nytilltradde chefen tog sig an var att rensa ut gammal 
litteratur för att ge plats at ny samt att möblera om i bibliotekshallen. Da biblioteket var 
nybyggt var detta fysiskt sett ganska okomplicerat. Likas& var det psykologiskt tämligen 
okomplicerat da personalen inte kände lojalitet till de nya lokalerna, såsom man kanske 
skulle ha gjort till de gamla. 

Under 1984 infördes ocksa ett nytt datasystem. 

Enligt personalen hade biblioteket i Trelleborg tidigare rykte om sig att vara trakigt. Dema 
självupplevda bild har emellertid patagligt förändrats och en ny identitet har vuxit fram. Här 
betyder det naturligtvis mycket att man varit nominerad till arets bibliotek samt att barn- 
bibliotekarien varit utsedd till årets barnbibliotekarie. 

Arbetsorganisation och personal 

Det fanns en p p p  om fem personer som arbetat p8 biblioteket under lång tid. Sedan 1984 
har fem personer nyanställts. Revirgränserna har luckrats upp och samarbetet mellan olika 
personalgrupper har vidgats och fördjupats. Atminstone en av de äldre bibliotekarierna 
föredrar emellertid att fortsatta arbeta solitärt med sina arbetsuppgifter precis som tidigare 
p3 det gamla biblioteket. En tjänst som barnbibliotekarie inrättades 1986. 

Tidigare erfarenhet av förändringsarbete 

Da den nuvarande chefen tillträdde sin tjänst den 1 januari 1984 inledde han sitt arbete med 
en större utgallring av gammal litteratur. Dessfönman hade utomordentligt lite, eller kanske 
egentligen ingenting alls, hänt vad galler förändringar i och av verksamheten. Det är bilden 
av ett traditionstyngt och mycket konservativt bibliotek som trader fiam d& vi går tillbaka 
till tiden före 1984. 



Instullnirigen ridignrc var utt folk skullc vnrtr glntlti att dc fick komrnri irz och lana en 
bok ...... Det lir 40 4r.s tch?cc-kli~t,q nrvllcrrz I Y84 och 1 YY2. 

Det fanns tidigare niyckct hiiga ocli starka niurar nicllan bibliotekarier och kaiislistcr vad 
giiller arbetsuppgifter och ansvarsfiirdelniiig. Den nye chefen såg det soni en vasentlig upp- 
gift att fiirsöka leda iii persoiialen i en nier niodcrii och demokratisk arbetsorganistion. 

En kort period efter att ha tillträtt fick deii nye chefen projektpengar fiir att kunna anstalla 
en barnbibliotekarie, vilket man tidigare saknat. Biblioteket fick ocksS resurser fiir 
uppsökaiidc ifcrksani het. 1987 beviljade Kulturradet 75 . O 0 0  kronor för marknadsfiiringsiit - 
garder och uppsiikande verksanihet. Samma år infiirdes ett nytt datasysteni (BIPS), vilket 
innebar att pcrsoiialc~i hcfaiiii sig i cii situatioii dar alla var lika okunniga. Det nya datasys- 
temet kravdc förundringar i katalogsystenict och nian kunde nu skapa ett nier logiskt systeni 
soni gjorde det l a t t ~ r c  fiir hesiikarna att hitta i katalogcii. Detta gav upphov t i l l  en dc1 
spontana koiitakter över bcfattiiiiigsgr5iiser1i~1. 

Det var n~ycket he.n)ar med BIPS. Prohlemet var atr det inre gick utr överföra fr& BUMS 
till BIPS, meri BIPS lir butrre och mera flexibelt. 

1988 genomfiir<lcs en stor omflyttning av böckerna på vuxenavdelningen. Arbetet utfördes 
under fullt öppeth3llaiidc uiidcr dc l 0  dagar soni denna verksamheten pågick. Dctta hade en 
positiv effekt p5 15ntag;irll:i som delvis hialpre t i l l  i arbetet. Omflyttningcn hade tidigare 
fiirberctts genoni en iiiternutbildiiiiig. Forriiidriiigen av bibliotekshallen koni till stand dels 
diirfiir att pcrsoiialcn Onskiidc fiirandriiigar, dels fiir att lantagarna skulle kuiiiia hitta littare 
bland hiickerna. 

Hiistcii saninia år deltog fyra kanslister i en omfattande utbildning (i00 tininiar), vilken 
gcnomfördcs i saniarbete mcllaii komvux i Malmö och biblioteken. Dctta koni att bli start- 
skottet för den utbildningsgrupp, soni kanslisterna bildade en tid darefter. Utbildningsgrup- 
pens ansivar var - och ar alltjiinlt - att invciitcra fortbildnings- och utbildiiingsbehoi~ bland 
bibliotekets personal. Eii aiiiiaii effekt air utbildiiingen b l c ~  den studiecirkel för hela perso- 
nalen sani genomfiirs varannan fredag. Cirkeln handlar om litteraturkanncdoni, arbetsps),- 
kologi, fiiretagsh2lsov5rd etc. Aven har ar kanslistcrna drivande. Studiecirkeln har nu srllc- 
des psgatt under flera ar och bygger p2 att personalen sjalv medverkar soni seniiiiariclcdarc, 
nieii ävcii externa fiirelasarc t?.juds i i i .  Blaiid annat har niaii haft besök a s  Herniriii 
Lindq\list. 

Bibliotekschefen ansag att f6randringarna efter 1984 franiförallt stSr på tre ben. namligeii 
utbildning av personalen, pengar från Kultur~ådet sanit införandet av det nya datasystemet. 
Aven personalen ser det lqra datasystemet och iiiternutbildningen, tillsanimans nied att nian 
fatt cii ny chef. som det viktigaste soni hänt vid biblioteket undcr senare Sr. 

Iiiiiaii Trelleborg kom att delta i Kanipenprojcktet hade aven f0riiiidriiigar a\. bariibibliotekct 
p3hiir.jats. En fiirslagslada för allniGnhetcii hadc ocksi infiirts. 

Vad anser man vara det centrala i projektet? 

Syftet med Kanipeii uppfattade maii franist vara soni stöd fiir fortsatt förandringsarbete. 
Sarskilt tycktes det besök nian gjorde i Fredcriksund 1987 hos Marianne Hiort-Lorcnzcii ha 
varit mycket stiniulerandc; ja, t i l l  och nicd cn kick. Okon~~eiitionclla lösningar pA olika 



problem preseiiterades, liksoni en iiy syn pS bibliotekets funktion. MHL har sedan besökt 
Trelleborg vid tv5 tillfalleii och har haft en utoniordeiitligt stor betydelse för biblioteket 
enligt såviil ledning soni personal. 

Till det centrala i prqjektet hiirde ocks5, enligt någras uppfattning, en omorganisation av 
hyllorna. 

Visionen hrzr vrzrit rltt sk~zprr ett bibliotek .rom crz ijppe~i möre.sp1rt.s mellarz manniskor. 

Vid sidan om att personuleii gemcnsamt skulle fördjupa sig i arbetsrelaterade ämnen, ville 
ledningen genoniföra s5 kallade vansinnesfiirelasningar, dvs oni vad som helst under förut- 
sättning att ämnet satte myror i huvudet på folk. Nagra kände inte till varför man deltagit i 
Kanipenprojektet, för vi hritlc j i r  reritrn hörjat. 

Hur gick det? 

Samtlig personal fick möjlighet att delta i åtminstone något Kampenseniiiiarium. Alla utom 
två deltog. Under seniinarierna kom många nya idéer frani sani nian sedan kunde ta tillvara. 
Manga förändringar ar av rent fysiskt slag, såsoni förändringar av bibliotekshallen, kafeteri- 
an etc. Flertalet av förändringarna genomfördes av personalen själva. Till viss del har man 
kunnat nyttja en snickeriverkstad för arbetslösa ungdomar. För att kunna genomföra fort- 
löpande förandringar kravs, menar nian, billiga lösningar och kreativitet. 

Man har inom biblioteket arbetat nicd affischering ute p3 stan samt gjort eii del selektiva 
utskick av inforniatioii i syfte att nå nya niålgrupper. Resultatet blev dock att gamla kunder 
återkom medan nya inte hittade till biblioteket. 

Viss kritik mot att Kulturrådet lagt de ekonomiska resursema enbart på seminarierna frani- 
fördes av ledningen. Man anser att en del av pengarna borde ha fördelats direkt på enskilda 
bibliotek. 

Förhållandet mellan personalgrupper 

DA fiiraiidringariia iiilcddes 1984 upple\~dc flera av bibliotekarierna det som ctt hot att 
kanslisterna skullc få personalutbildning, för att darigenom kunna utvidga sina arbetsupp- 
gifter. 1 den utbildning som kanslisterna erhöll ingick bland annat hur man hittar i katalo- 
gen. Kanslisterna fick också tillåtelse att besvara besiikamas frågor, visa besökarna Frar de 
kunde finna viss litteratur etc. Rangordningen hade tidigare varit sträng med skarpt åtskilda 
befattningsgranser. Kanslisterna framstod med andra ord som vinnare, och bibliotekarierna 
som förlorare. Generellt sett förefaller det emellertid inte finnas några större motsättningar 
mellan olika personalgrupper idag. 

Ledningens roll 

Ledningen har aktivt drivit och stöttat ffiriiiidriiig ocli utveckling av så\?al bibliotekets verk- 
sanihet soni personal och orgaiiisatioiisfrågor. 

Aktiva och passiva 

1 Trelleborg kan nian urskilja tre grupper bland personalen vad galler f6rhAllningssatt t i l l  
förändringsarbete. Det är deii aktiva gruppen som driver på. Den passiva gruppen som inte 
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Flcra bland pcrsoii;ilcii, iiitc niiiist kanslisterna, tyckte dct var spannandc att vara med i 
Kampcnprojcktct . 

Det Lir kul itlir det huriticr rtirgot ocuh s6 f4r rnlrri triiflli miinrtiskor frun artdra bil>liotek ocli 
utlyto idikr. 

Om seniinarierna sade cii ;iv kanslisterna: 

Först kiittrli~ niaii att Trcllchorg fick tr<:c.epterri.s for det rnrztt morr, mert sedun blev det ett hrii 
idkrrthjtc sorn Trc)llchorg liir(ic sig ert del av. Frcirnförtrllt gav det r4g i ryggen. 

Uiigcfiir sanit i Jigt soni Kanipcnprijcktct startalic vid bi hliotekct deltog kanslisterna i den 
tidigare niimrida uthildiiingcii. Ur deniia kaiislistkurs bildades eii utbildiiiiigsyrupp fiir in- 
ternutbildniiigsfr~igor. En dc1 av pcrsoiialen s i g  dct inte som iiigot speciellt eller sarskilt att 
nian deltagit i Kanipciiprojektct, utan mciiade att det var naturligt att arbeta nicd successii-a 
föriiiidriiigar . 

Effekter vad galler det inre samspelet 

Kontakten nicllaii pcrsoiialcii har blivit battrc allt cftcrsoni tidcii gatt. Framförallt bidrog 
intcrnutbildiiiiigcii fiir drygt fem ar sedaii t i l l  positiva förandringar. Kontakten med filialcriia 
har ocksS blivit hiittre. Vid hu\~udbihliotekct arbetade en del ajr personalen nu i arbetslag. 
Sirskilt kanslisterna uppIc\.de dciiiia utveckling som mycket positiv. 

De som jobhtrr siullor helu tiden krav p6 sig s j a l i ~ ~  att det skall ske rti8;ot .;tt. 

Samtlig personal, oavsett instiillningeii till förändringar, upplevde att andan och stiininiiigeii 
vid biblioteket fortlöpaiidc fiirbattrats. Dc flesta verkade uppriktigt att trivas p3 sin arbets- 
plats. 

Det kornmt~r flor idkor frliil pcr.roitrzloi ocsll do.s.r~r korniner .sporztniitrre....itt rnötrr.~ lir ctt 
viktigt irz.sltrg i cirhctct r~ietl det? korititiucrliga fbriiitrlriitgeri. 

Förhållandet till chefer 

Vad galler icdnjngsfunktioiicii hade tv3 viktiga fiiraiidringar inträffat. Dels hadc antsict 
chefsbefattniiigar niinskat, dels dclegcrar bibliotckschefen i stor utsträckning. Dc anstallda 
upplevde stiirrc frihet t i l l  csciiipcl vad galler arbctssSttct an vad man giorde tidigare. Frani- 
förnllt bland kanslistcriia har participatioiicn iikiit. 

För bibliotckaricrlis \*ar skillnaderna kanske iiitc lika onifattandc eller oni~.al\~aiidc. Nsgon 
av deni u p p l c ~ ~ d c  sig t i l l  ocli mcd ha f0rlorrit p3 oniorgaiiisationcn Andra niciiadc att sanit- 
liga vunnit p5 för;indriiigarii:i. Iiitcriiutbildnjiigcii ansig, flertalet intervjupcrsoncr att all 
personal haft stort utbyte av. 

Vi jobbar pii ett urzrtorlundci siitt och inte med så strikta grurisor. 

Der kanris bra ritt fii rnera trrimcir. 

Det iir rn~~ckct  frinrc iiid oc-h prrsorzrilcii ftir hcsrirrnn~ii mero sjl~lv. Merrz ftlr tiirtkrr sj81i ock- 
&. Det kan vrrrrr .vköttt </tt C. (c-hef(~r,) irztc t)lliiz(i<ir sig i. 



Miljöfrågor 

Iiioni barna~~deliiingcii saniarhctar nian nu nied barnomsorgen. Två ginger per år har man 
geniensanima niiitcii. h-Arshoken delas ut soni present till alla (>-åringar i samband nicd dct 
första låiiekortet (Sag»kluhhcii fiir 4-7, Spiikklubbcn fiir dc något Zldre). Alla nyfiidda fur 
en bok av bibliotckct, som fiirildrarna får koninia och hämta, samtidigt som de får infor- 
mation om bibliotckct. 

Utstalliiiiigar har blivit en del av vcrksanihctcii. Den man plaiicrade för hösten 1992 skulle 
handla om jakt »ch fiske. 

Efter cn del galna utstiillningar dök nyn låntagtrre upp. Bihliotckct avdramatisercide.s. 

Det senaste inslaget är Skiina niaiidag med upplasning av bland annat lyrik. Ett annat pro- 
jekt, och soni vander sig t i l l  barnen, ar Spiikklubbcn dar barncn får ett svart nicdlcniskort. 
Mali traffas en gång per niåiiad och vandrar fran deii utaiifiirliggandc parken och in i ett i 
niörkcr draperat bibliotek ocli lyssiiar på fiirskollararc som spclar upp spökhistorier. 

En arbetsgrupp - franitidsgruppen kallad - bildades cftcr att Kampen startat. Den best2r av 
fcni av de mest aktiva fiiriiidringsagcnterna vid I>iblioteket. 

De pa.s.siru tittar p6 och ar riijjdti mcd att aridra jobhnr. Mt~n  johher stimulerar trots allt 
allo p4biblioreket. 

Mjcket av arhetet ,qOr.s i frtrnltid.sgrupl~etl. Det lir miinga som tyc'ker att det är .sk:kont att 

Allmänhetens reaktioner 

Personaleii upplever att hcsiikiima uppskatiar vad niaii giir p5 bibliotckct. Inte niinst perso- 
nalcii inoni harn- och ungdonisavdelningen far uppskattandc kommentarer friii bcsökama. 
Hyllorna har oniorganiscrats och gamla böcker gallrats ut. Låntagarna hade svårt att hitta i 
det gamla systemet, men i det ny3 har det blivit biittre. 

De flertu hesökrir~iii lir positii'cr, merz det finns ju alltid niigrti som klagar och son, i i 11  Ircz 
tillbaka det gnmla. 

Eli dc1 regler har tagits bort, sasoni den att dagis tidigare endast fick 1Uiia ett visst antal av 
nyinkomna biicker. Man tog ockss bort avgifterna fiir fjarrlin. Oifcrhuvudtsget har maii 
arbetat för att bli av nicd den nij~iidighctsst5nipcl soni nian anser att biblioteket tidigare 
varit belastat med. 

Mii~zrzi~skornci tycker orn sitt bibliotek i Trcllehorg ..... don? h)ckcr att drt iir trei)ligt. 

Biblioteket har god koiitakt med lokalpressen, som nian hiller informerad di3 det händer 
något nytt p5 bibliotckct och soni i sin tur skriver artiklar. Man upplever det vara latt att f5 
in bra reportage oni biblioteket i lokalpressen. 



Det lokala projektet i förhållande till riksprojektet 

Den natverkstankc soni Kanipeii önskat förnicdla fuiigcradc intc sarskilt val i Trcllcborg. 
Bihliotckct har siialvt fått tri cniot ni3iiga besiik fran andra bibliotek, niedan personalen inte 
tagit koiitaki med aiidra bibliotek I tilln3rniclscvis lika stor utsträckning. Vid tidpunkten för 
iiitcrvjun planerades ctt bcsiik t i l l  Åstorp. Visst sanirirbetc fijrekommcr nicd arbctsförnied- 
lingcn och de sociala niyiidighcterna p i  orten. 

Sammanfattning 

Bibliotckct i Trelleborg, har som framgår av texten här ovan, genomgatt mycket betydande 
förandringar sedan 1983. Intc niinst chefsbytet har på ett fundamentalt satt förandrat det 
inre livet. Deii positi\ra installningen och öppna attityden hos ledningen menar flera av 
personalen varit en avgörande förutsattning f6r de förandringar som geiiornförts. 

Biblioteket ligger nu ocksa centralt i staden, vilkct gör det latt för människor att kila in en 
stund. Vcrksamhctcn har expanderat och nian gcnonif0r fortlöpande utstallningar på varic- 
randc teman och har olika aktivitctcr fijr barnen. 

Det gamla hibliorcker hcrrtrkttrrles son? ett stiille för kufur och underliga cxi.sten.ser 

Arbetsorganisatione~i kännetecknas u\ öppenhct och tillatclse för all personal att dclta ge- 
nom att konima incd f(irslag t i l l  föriiidringar och överhuvudtaget paverka det geniensaninia 
arbetet. Som ofta vid arbetsorganisatoriska förändringar ar det den personal som haft lagst 
status och inflytandc soni s5 att saga vunnit nicst genom utvidgadc arbetsuppgifter och 
större frihct. Så ar det ocksi i Trelleborg. Det ar också bland kanslisterna som aktiva och 
drivandc personer trätt frani. De kritiska riistcr som fiirekomnicr tillhör bibliotekarier. 



Inledning 

Bihliotcks~~crks;inihctc~i i Astorp bcdriirs dcls vid hu~~udbibliotckct i Åstorp, dcls vid fyra 
filinlcr: Hag;iiiiis i cciitralortcii, Kvidiiige. Hylliiigc och Nyvång. Totalt ar 14 personer an- 
stall~ki vid biblioteken. Huvuclhil~liotckct flyttadc för ett tiotal år scdan till nuvaraiidc loka- 
ler. soni tidigarc har varit aninadc soni livsnicdelsbutik. Trots detta har man lyckats f: en 
trivsani atmosfar i hihliotckct. Dc senaste åren har iniichurit en stadig ökning av besiik och 
utl5niiig. Meii trots att s5viil persoiial soni politiker ar stolta ökler sitt bibliotek sa har iiifen 
dciina verksanihet dr;itiliats air iiedskiirningar. Kultursekrctcrartjktcn har för~\~uiinit  liksoni 
arhctsplats\~crksaniiictcn. Ytterligare ncdsk5niiiigar har a~~isera ts .  

Tidigare erfarenheter av Förändringsarbete 

Inoni Åstorps bibliotck har fiiriiiidriiigar alltid varit cn naturlig del av verksamheten 5i7cii 
fiirc Kanipciiprojektct. Dct har gallt nya satt att skylta i bibliotckct eller att giira niindrc 
utstallningar. Dct har alitid varit tillitct att experinientera på olika siitt. Biblioteket har haft 
kv311s- och nattöppet samtidigt soni affiircma, deltagit under marknadsdagar och anordnat 
speciella aktivitetcr, t ex till\?crkning av pepparkakshus inför julen. 

Det centrala i projektet 

Niir bitlliotekct i Åstorp gick nicd i Kampcnprojcktct satte nian upp soni nial att 6ka till- 
giiiigl~glictcii fiir allniiiiihctcii gciioni att fiirindra runinict och mediernas uppstallning sanit 
att ii5 ut till nya mSlgruppcr, sarskilt ungdoniar. Arbetet skulle samtidigt ge en viss perso- 
nalutveckli~ig. Projcktct skullc ge eii starkarc tilltro till yrkesrollen, sanitidigt soni niöteii 
och diskussjoner inoni projektet skullc leda frani till ett iikat kamratskap och en bittre ssni- 
nianhallning. 

Astorp satscidc pS en fullstandig oniniöhlcriiig a\- bibliotckct och cii uppstiillniiig a\, hiickcr- 
na cftcr gciirc j st5llet fiir cftcr nuvarande klassificcriiigssystcni. Detta ar ett stort stcg att ta. 
soni kraver m yckei arbete och fijrbcrcdelsc. Parallell t har det också pågåt t andra niindrc 
projekt, cscnipclvis cii uiigdomsgrupp. Avcii «ni arbctct bedrivits i olika gruppcr, har 
sanitliga av personalen engagerats, ~ \ , C I I  personal fraii filialcriia. Plancringsarbctct har tagit 
lang tid, mcn niaii anser dct viktigare att alla ar ii\ferciis aii att dct går snabbt frani3t. F6r cii 
utornst5cndc fiircfallcr dct soni »ni persoiialeii i biirjan kant sig osaker p5 hur nian kaii 
agera. Det ar en helt ny roll soni nian far ta på sig och soni skiljer sig vasentligt frSn dc11 
ordinarie rollcn. Det kaii galla kontakter mcd lc\~crantiirer och nied olika politiska organ fiir 
att kunna istadkomniii det nian vill. Myckct tid har gått at att "mata upp" bokbestandet, att 
diskutera hur gciircuppstalliiiiigeii liiir sc ut och att planera för dcii stora oniflyttiiiiigen. 
Uiider detta arbete har dc11 ~9;iiiliga aktivitetcii nicd utstallningar var 6-8 vecka eller aiidrci 
arrangcniang fortsatt soni viinligt. 

En viktig ingrcdicns i arhctct har just varit att alla skall vara delaktiga och på deniia punkt 
har nian lyckats. Chcf, bibliotckarjcr, lokali?irdare, kaiislistcr, vaktmästare, alla har de fatt 
lagga sina synpuiiktcr p3 hur det nya bihliotckct skall niiiblcras för att underlätta fOr alla att 
arbeta dar. Badc ii\*crgripaiidc fragor soni gciircuppstiillniiig och dctaljfragor soni hur stad- 
ningeii skall kunna fiirenklas har varit uppe t i l l  diskussion och Iiists gcmcnsanit. Hela tidcii 



har också grundtaiikcii att undcrlatta fiir bcsiikania att hitta och att trivas p3 bibliotckct 
funnits nicd. 

Hur har det gått? 

Dcii stora on~niiiblcringcn har agt mni efter 131iga fiirbercdelscr. Biblioteket hiill stiingt 
undcr en vecka d5 alla hiickcr p1ock;ldcs ner. hyllorna monterades ner, flyttades och monte- 
rades upp \,arefter alla biickcr sattcs in p3 sina nya platscr. Det allra mesta blev fardigt 
uiidcr veckan, men sedan tycks cii viss triitthci ha insniugit sig. Dc sni3 detaljer soni kvar- 
stod tog mycket lång tid att klara alr. Efter anspaniiingcn nicd flyttningen tappade niaii c11 
del a\. cntusi;ismcn, \vilket i och fiir sig %r vaiiligt i stiirre pro-jckt. 

Rcsultcitct hlcv ett nytt hiblioick. som ger ett ljust, luftigt och valkoninandc intryck. Den 
nya genreuppstslliiingen giir att t ex biografier (iver kungar haninar j närheten an andra 
historiska böcker, att s3daiit soni har med hus och hcni att giira står sida vid sidii, aven om 
det kali Frara c11 hok  om v%-iiiiig och en oni rciio\*cring av niiibler. 

Fran bcs6kamii har nian f5tt iivcrvigaiide positiva konimentarer. Nigra inbitna biblioteks- 
besökare, sonr va1 kaliner t i l l  det ganila systcnict fijr bokuppstiillniiig, har klagat cii del. 
Politikerna ar ö\fer\?igande positiva och visar gariia upp sitt bibliotek fiir besiikarc. Utla- 
ningeii har fortsatt att iika, liksoni antalet besiik. I samband med omflyttiiiiigen inreddes ctt 
litet cafC str;ix innciiifiir entrén. Detta har blivit en niötesplats för ni5nga personcr i sani- 
hsllet. Det Sr enkelt att slinka ii> och sjtr:~ ner en stund, ta en kopp kaffe och lssa cn tidning 
cllcr att helt ciikelt stiininia triifi p5 biblioreket. Fiir många flyktingar. och a\.cn för arbets- 
lösa och peiision5rcr. Iiar hihliotekct konini i t  at t bctyda mycket. 

Dcn andra nialsiittningeii liar ockss fallit ut positivt. SammanhSllningen har iikat, iippen- 
hetcii har ocks5 dcn iikat och nian har lyckats f: hela personalen att fungera gemensamt. 
Spccicllt i tider nied neddragningar har saninianhålliiingen visat sig. I stallet f6r att sluta sig 
inom sig s,jiil\. och hluiida fiir prohlcnicn har nian diskuterat iippct vad man kiiiiiier och 
tanker. 

Hur började det? 

Initiativet togs ;i\, Uiio Nilsson. liinshihliotckct i Kristiaiistad och en av nicdleniniarna i UB 
2000. Han kiindc t i l l  Åstorps positi1.a jnstalliiing till fiiraiidringar redan innan Kanipcii-- 
prnjcktet startade och iivertygade persoiialen att nappa p5 idén. Det fanns t\~cksaniheter t i l l  
en biirjan: Vad kan li1l;i Åstorp ha att komma med? Hur skall vi hinna med detta också? 
Har vi tid? Vad ska11 vi ta bort? Men nian bestanidc sig för att vara nicd, mycket fiir att f5 
impulser utifran och kontakt nied andra bibliotek. Nu ar nian snarast stolt iivcr vad soni 
åstadkomn~its, jam fört nicd ii\*riga dc1 tagandc bibliotek. 

Marianiic Hiort-Lorciizcn hcsiiktc Åstorp och blev katalysator och inspiratör. Olika arhcts- 
gruppcr hi1d:ides: plaiiliisniiig. blandiid boksaniljiig, ungdonisgrupp 
ni fl. Medverkan i gruppernas arhctcii har skett spontant. Miitcn hålls regelbuiidct med hela 
personalen dar a11;i olika projekt diskuteras och fortsittiiiiigen planeras. Mycket äger ocksS 
rum utanfiir arbctsgruppcriia och utaii fornialiteter. Nya utstilliiingar ellcr andra arraiige- 
niang kan t ex beslutas iivcr en kafferast och genomfiiras snabbt. 

Esenipcl p3 niindrc utstiillnjngar som \%ckt uppniiirksanihet ar "Erotisk hiinia", dit alla 
typcr av erotisk litteratur sanilades, " Viirlden i Astorp", ett langhord rncd böcker p3 alla 



språk, "Fr(ikcii Lindgreii". en sky 1 tdocka soni klas ut till hemniafru, bakerska. 
tradgArdsarbetare nini för att giirri reklani för olika typer av biickcr. Chefeiis ni ycket posi- 
tiva instaliiiing ixli uppmuntran gcr en avspaiid och glöd arbetsmiljii. Sanitliga inter\?%juadc 
betonade chcfcns stora bctydclsc fiir att s5 niyckct kali skc iiioni biblioteket. Den gciionigS- 
endc konimeiitarcii fr511 persoiialeii iir: 

Utan Christiita hade (jet inte gfrtt!! 

Kampen-prqiektct är ocksi cii angelagcnhct för alla iiioni biblioteket och kultursckretaria- 
tet. Det ar inte eiihart ett fatal soni driver frågorna, aveii oni iiagra tagit på sig huvudaiisva- 
ret. D5 och d i  upptacks dolda talanger, t ex lokalvårdaren soni engagerades fiir att göra 
skyltar och affischer. 

Saniarhetct nicd kulturiianindeii liar alltid varit gott och utvecklats yttcrligarc undcr tiden. 
Niimiidcns AU har iiifornierats och stallt sig bakoni Kampen-projektet. Tidigare ordföran- 
den och ytterligare en ledamot nianadc niyckct oni biblioteket och kulturfragorna. Det goda 
samarbetet visade sig t ex i en geniensani studieresa t i l l  Berlin med biblioteksbesök på 
programmet. Under projektets gång har en ny kultumanind tillträtt. Denna deltog ocksa vid 
det sista Kampen-seminariet. Aven om samarbetet fortfarande ar gott har dock bibliotekets 
starka förankring minskat ii5got. Åven koniniunstyrelsen visar sin uppskattning av vad soni 
handcr på biblioteket. Då landshövdingen besijkte Åstorp våren 1991 visade man upp koni- 
munens framtida utby ggiiadsplancr samt verksaniheteii vid biblioteket. Det soni hant de 
senaste aren har dock naggat bibliotekets förtroendc för politikeriia en del. Trots allt beröm 
soni getts till hihliotckci iii iriciii pi pctlitiskt h5li i bespriringstider ganskli okanslig. Kultur- 
sektorii skars iier liksoni andra scktorcr. Dessutoni detaljstyrs verksam heten frin politiskt 
hall p5 ett satt som verkar hamniaiide. Ett större fiirtroende för bibliotekets egen fiirniaga 
att lösa problenicii i sanibaiid nicd nedskärningar skulle uiiderlatta det dagliga arbetet. 

Förhållandet till press och allminhet ar mycket gott. Det blir ofta reportage, när det hander 
nigot p3 biblioteket. Utlaningcn och besökcii har ökat med nära 20% under det senaste Sret. 
Laiitagare koninicr spontant in och uttrycker sin beundran för vad soni sker. 

Problem och trösklar i förändringsarbetet, 

Det intryck soni diskussioiicriia och iiitcrvjucriia ger, ar att det knappast finiis nigra stora 
probleni ellcr trösklar fiir fiir2ndriiigsarbctct. Dcii enda svirighctcn ar att f2 tiden att racka 
till. Man har giort vissa fiirsök att Siidra t ex niötcsrutiner för bokinköp, fOr att f5 utryninie 
för andra aktiviteter. Komniunen har stallt upp nied en del nicdel, PUFF-pengar, mcii det 
mesta har klarats inom gi\liia ramar. 

Det förefaller finiias niyckct fA hierarkiska iii\.Scr inoni biblioteket. Mycket sker i sanifiir- 
stånd mellan arbetskanirater eller chef. Dock finiis det i Åstorp, som hos andra bihliotck. 
svårighctcr att kunna giira oniprioritcringar. Detaljstyniingeii fr511 politikerna giir s5dsnt . . 
sviirare. Den gör också att nian ar ovan vid att hantera omprioriteringar, cftcrsoni politi- 
kerna knappast Iiiniiisr utrynimc fiir sidaiia. En stiirrc niiijlighet att f i  agera inoni vissa 
ramar skulle underhtta arbetet p: biblioteket. Nu tar politikeriia beslut i såviil Iokalfrigor 
som i verksamhctcns inriktning. Rationella skal kan tala för att byta från en dyr lokrii till 
en med lägre hyra, men sådant stoppas av politikerna. Avvägning niellan uppsökandc verk- 
samhet, arbetsplatsbibliotek eller bariiverksanihet styrs ocksa air politiker. 



Effekter av projektet 

Resultatet air Kanipciiprqjektct kan avläsas i direkta siffror. Utlaiiingen har ökat fraii ca 
58.000 ti l l  ca 70.000 och antalet besiik har ocksa iikat från ca 58.000 till ca 68.000 under 
l .  Okningariia har fortsatt ä\.cn under följaiidc ar. Vid sidan av den vanliga bibliotcks- 
verksaniheteii pSg3r koiistutstlillningar i lokalcriia. Allnianhctcn tittar gärna in för att se oni 
det har skett ii5got nytt. Det fiircfallcr soni oni biblioteket har lyckats placera sig ordentligt 
i iriv5narnas nicdvctandc. 

Internt talar nian oni en iikad arbetsgl2~ije. scininianh3llniiig och kamratskap. En medarbeta- 
re, soni flyttat t i l l  en aiiiian koniniuii, fiirsiikcr dar ciigager;i biblioteket i fiirändringsarbetc. 

Det lokala projektet och riksprojektet 

De flesta a\. personalen har fatt niiijlighct att \.ara nicd p3 atniinstonc ett seniinariuni. Fra- 
nifiir allt har scniinaricrnri varit en inspiratioiisk5lla t i l l  att giira nya saker. Kontakterna nied 
andra bibliotek har starkt själ~~fiirtroeiidet. Vi har ju faktiskt lyckats nied nigot soni andra 
inte vågat sig pi !  Erfarenhetsutbytet och diskussioiieriia med kollegor har gett n~yckct.  

Kopplingen t i l l  andra hibliotck %r litci~. Koiititktcr finns med länsbiblioteket i Kristianstad 
och sporadiska kontakter nicd Trelleborg. Åstorp har dock genom sitt arbete blivit ett in- 
tressant bibliotek att hcsiika fiir kollegor friii andra koniiiiuncr. Den nätverkstanke soni 
fanns i Kanipcnprc!jektct har satt niycket litet spar i Åstorp, vilket skylls på tidsbrist. 

Lokal dokumentering och utvärdering 

Åstorp har hela tidcii fört en dagbok, dar alla olika projekt beskrivits. Här finns «ckss 
kommentarer till vad som hänt, reaktioner fran allnianhet och press och fr5n politiker. Ut- 
Ianingssiffror och besiikaraiitalet har kontinuerligt iikat. 

\'arför har Astorp lyckats? 

Det finns en positiv och engagerad chef. 

Det finns en iippcii anda bland personalen. Det är nicr alf Vi provar! an Det gtlr ifitr! 

Persoiialgruppen ar liten, vilket giir det liittarc att få alla, även filialerna ciigageradc 

De problem som finns verkar vara arr karaktareii brist pS tid och h3rd styrning från politi- 
kerh3ll. Svårt att få utryninie fiir att giira oniprioritcriiigar. Trots detta har man utan egent- 
liga tillskott utifrin Sstadkoniniit stordid. 



28 påståenden om Kampen 

Soni a~fslutande datriinsaniliiig i utvarderingeii air Kampcnprc?jcktct fick personalen vid dc 
medverkande bibliotckcii besvara ctt frigeforniuiiir iiinch5llandc ?X påstAcndcii om pro~cktct 
och oni vad det inneburit fiir biblioteket. Persoiialeii tog stiilliiing t i l l  dessa p~sticiidcii 
gcnoni att niarker~i nicd kryss i en ferngradig skala: inst2ninicr i hög grad, inst2mnicr dcl- 
vis, varken ellcr, tar delvis airstiiid samt tar helt avstand. 

Svarsfrck\~ciiscii i~aricradc starkt niellaii bihliotckcii, och blev dcssvarrc s i  lag. att gcnerclla 
slutsatser inte kali dras nied sakcrtict. 

1 sarnniaiistalliiiiigcii av fr5gcforniularct har pSstaendena kategoriserats nied a\rscciidc p i  
vilken aspekt av Kanipcnprc?jektct dc avsett att bel y sa. Dc feni s\~arsalternatiscn har diko- 
toniiserats t i l l  cn opiiiionsskala. Detta iiinebiir att de bada instiimnicrsvarcii slagits samniaii 
till "Ja", medan de tre (ivriga svarsalternativen slagits saninian till "Ne.i". DS bortfallet ar 
betydande ar det inte nieniiigsfullt att giira nigra nier ingicnde bcarbctniiigar av cnk5tni;itc- 
rialct. Istallet ser vi  det nicst niciiiiigsfullt att anvinda data för en opiiiioiisni2tniiig dar dc 
positiva ckpliren ar niest iiitrcssaiit att fasta a\,sccndc vid. 

Dc s\.arskatcgoricr, eller aspekter air Kampcii resultat, soni rcdoi~isas ar: 

- Andan, stininingeii och niil-iön pi3 biblioteken. 

- Förandring »ch utveckling air b~hliotcks\~erksamhcte~i. 

- Relationer t i l l  andra bihliotek. 

- LAiitagariias reaktioner - ciiligt pcrsonalcii 

- Effcktcr al7 Kanipcii. 



Andan, stämningen och miijön på biblioteken 

Av samtliga pisticndeii var det tio soni belyser denna aspekt. Svaren redovisas i tabellform 

Tabell 1 

Bortsett fr511 Lule5 och i viss niaii Hofors ar hediiniiiiiigen att personalen koniniit \raraiidra nar- 
niorc. Vad giiller fragaii oni andra grupper iiii tidigare blivit aktiva ar det alldclcs uppenbart s; i 
Trelleliorg och Åstorp. Sanistiin~niighctcn i Lule5 ar ganska god, medan det ar nicr ticksanit i 
Hofors och p2 Gotla~id. 

Ort Pcrso~lalen har koniniit Andra grupper iiii tidigare 
varandra narniare ar nu aktiva 

Ja N c.i Totalt Ja N e-i Totalt 

Lu l e5 3 5 8 O b 3 X 
Gotland 1 O 3 13 0 7 13 
Ho fors 5 3 8 5 3 8 
Åstorp HO - I O H 1 9 
Trelleborg 1 S 1 1 0 15 - 15 

Totalt 43 12 55 4( 13 53 

Tabell 2 

1 franiförallt Trelleborg men aven i Åstorp svarar nian att avståndet till chefen fiirkortats som ett 
rcsultat av Kanipcii. I Astorp var enicllcrtid pers«nrilcns relationer till ledning god redan innan 
nian deltog i prqcktct. 1 Lule; var fiirhillandct det omvaiidu mellan chefer och personal och 
inget tyder p i  att dct generellt skulle ha blivit biittre genoni Kanipen. Tillfiirlitlighetcn i LuleS- 
svaren ar begriiiisrid gciioni det stora bortfallet. Samarbetet mellan K- och B-personal har t!rdligt 
förhattrats i Lule5, Trelleborg och Åstorp. 

Ort Avstandet t i l l  chcfcr har S;imarbetet mellan B- 
blivit kortare. och K-persoiial har blivit 

biittrc. 

Ji i  N c.; Total t Ja Ne.i Totalt 

Lule5 8 8 7 1 7 
Gotland 3 0 13 7 S 12 
Ho fors 2 5 7 4 4 8 
Astorp 6 4 I O 7 2 9 
Trelicborg 12 L 3 l 4  15 1 16 

Total t 34 28 52 4() 13 53 



Tabell 3 

P i  samtliga orter utoni Lule3 anscr dc som har hesvarat eiik2teii att organisationen blivit mera 
iippcn. Likas3 att olika avdelningar k»niniit \?arandra niirmarc. 

Ort Orgaiiisatioiicn htir blivit 
mera iippci~ 

J a N ci Totalt 

Lule5 3 5 8 
Gotland 9 3 13 
Ho fors 7 1 8 
Astorp 8 l 9 
Trcllcborg 16 - l h 

Totalt 

Olika avdelningar 
htir konlniit varandra narrnare. 

Ja Nej Totalt 

Tabell 4 

I Hofors, Trelleborg och Astorp anser man att ;illa aiistiillda kan föra fram förslag till f(ir2ndriiig 
och att pcrso~ialcri soni cffekt (iv Kanipcn vagar priiva sig fram i stfirre utstrackning iiii tidigare. 
För Luleå »ch Gotland ar tolkniiigen niera oklar. 

Ort Alla kan nu koninia nicd Pcrsoiialcii ~ 3 g a r  priim sig 
fiirslag fram 

Ja Nci Totalt Ja Ncj Totalt 

Lule3 5 3 8 7 1 8 
Go t l and 6 7 13 8 S 13 
Ho fors 8 - 8 7 1 8 

Åstorp t( I O 1 0 10 
Trelleborg 15 1 1 t3 l 0 - 1 (3 

Totalt 



Tabell 5 

Stamningen tycks ha blivit bättre på biblioteken som resultat av deltagandet i Kampen. Diirernot 
är det mera oklart om man löser personalproblem lättare. Möjligen har relationen till chefer viss 
betydelse i detta sammanhang. 

Ort Stamningen har blivit bättre Personalproblem löses lättare 

Ja Nej Totalt Ja Nej Totalt 

Iulea 5 3 8 3 5 8 
Gotland 7 6 13 5 8 13 
Wo fors 5 3 8 4 4 8 
Astorp 7 2 9 5 4 9 
Trelleborg 14 2 16 12 3 15 

Totalt 38 16 54 29 24 53 

Förändring och utveckling av biblioteksverksamheten 

Pastaendena under denna rubrik avsåg belysa huruvida personalen bedömde att utveckling och 
förändring av verksamheten kommit till stånd som ett resultat av Kampen. Sammanlagt Atta 
påstaende formulerades för att belysa denna aspekt. 

Tabell 6 

Det är alldeles uppenbart att förändringar inom samtliga bibliotek genomförts och som annars 
inte skulle ha kommit till stand. 

Ort Förändringar har kommit till 
stånd som annars inte skulle 
blivit av. 

Ja Nej Totalt 

Lule3 8 8 
Gotland 10 3 13 
Ho fors 6 2 8 
Astorp 9 9 
Trelleborg 14 2 16 

Totalt 47 7 54 



Tabell 7 

Tabell 7 visar p5 ett intressant resultat, nämligen att man p5 biblioteken psbörjat ett förändrings- 
arbete genom att pröva sig fram i sm5 steg. Man anser sig ock& ha blivit duktigare p& att ge- 
nomföra olika förslag till förändringar. 

Ort Viharbörjatprövaossfram Blivitduktigarepaatt 
i sma steg. genomföra förändringsförslag 

Ja Nej Totalt Ja Nej Totalt 

Lule5 8 8 6 2 8 
Gotland 10 3 13 10 3 13 
Hofors 7 1 8 7 1 8 
&torp 8 - 8 7 1 8 
Trelleborg 14 2 16 15 - 15 

Totalt 47 6 53 45 7 52 

Tabell 8 

Bedömningen av att man blivit bättre p3 att formulera förslag till förändringar stämmer val 
överens med den resultatbild som hamträder i tabell 7. P5 tv5 av biblioteken, Trelleborg och 
&torp, har man utarbetat gemensamma verksamhetsm51. I Hofors och Visby är det mera tvek- 
samt, medan det är uppenbart att man inte gjort så i Luleå. Detta stämmer också väl överens 
med resultaten från intervjuerna. 

Ort Bättre p& att formulera Fatt gemensam plan och ge- 
förslag till förändringar mensamma verksamhetsm!il 

Ja Nej Totalt Ja Nej Total t 

h l e h  5 3 8 1 7 8 
Gotland 9 4 13 5 8 13 
Hofors 6 2 8 5 3 8 
Astorp 7 1 8 7 2 9 
Trelleborg 15 15 - 15 15 

Totalt 42 10 52 33 20 53 

Tabell 9 och 10 

Ett positivt resultat är den mycket samstämmiga bedömningen att Kampen stimulerat personalen 
till olika för verksamheten utvecklande arbetsinsatser. Bedömningen att Kampenprojekt bör ge- 
nomföras med vissa mellanrum, tyder på tilltro till externt initierad verksamhet. Endast biblio- 
teken i Trelleborg och &torp har under projekttiden satsat p5 kompetens-och personalutveck- 
ling i större utsträckning än vad man gjort tidigare. Sarskilt av beskrivningen av Trelleborg 
frarngar det tydligt att man gjort betydande insatser härvidlag. 



Av tabcll 9 
förändring. 
att verksam 

att döma har kampen varit ett väsentligt inslag p5 biblioteken för att stimulera till 
Vid tv3 av biblioteken, Hofors och &torp, är man t o m beredda att dra slutsatsen 
heten skulle stagnerat om man inte deltagit i Kampenprojektet. 

Tabell 9 

Ort Kampen stimulerar perso- Utan Kampen hade biblioteket 
nalen till utveckling och stagnerat. 
M r  genomföras med 
jämna mellanrum. 

Nej Totalt Nej Totalt 

Lule3 7 1 8 2 6 8 
Gotland 12 l 13 7 6 13 
Hofors 8 8 6 2 8 
Astorp 9 1 10 7 3 10 
Trelleborg 13 2 15 8 8 16 

Totalt 

Tabell 10 

Ort Större satsning på kompetens- och 
personalutveckling 

Ja Nej Totalt 

Lule& 4 4 8 
Gotland 5 7 12 
Hofors 3 5 8 
Astorp 5 2 7 
Trelleborg 15 15 

Totalt 



Genomförandet av Kampen 

Sammanlagt fem påstaenden avsåg belysa aspekter av själva genomförandet av Kampen. 

Tabell l 1  

Det har tidigare framgatt i redovisningen att man anser att en hel del förändringar blivit genom- 
förda som resultat av Kampen. Att man dessutom är eniga i bedömningen att det funnits ytterli- 
gare förslag till förändring som inte blivit genomförda kan tyda p5 att idérikedomen blommat ut 
och fatt näring genom deltagandet i Kámpen. Det är framförallt Trelleborg och &torp som rap- 
porterar att en del förändringsförslag inte blivit genomförda. Med tanke pa att aktiviteten p& 
dessa orter varit större än p8 de övriga, skulle man möjligen kunna dra slutsatsen att man här 
också formulerat fler förslag. Aktiviteten och drivkraften har helt enkelt varit större. Att det varit 
en hel del besvärligheter under projekttiden är knappast agnat att förvåna. 

ort En hel del förändrings- Under projektet har det varit 
förslag har inte blivit en hel del besvärligheter 
genomförda 

Ja Nej Totalt Ja Nej Totalt 

Lule8 S 2 7 5 2 7 
Gotland 9 4 13 7 6 13 
Ho fors 6 2 8 5 3 8 
Astorp 3 5 8 6 3 9 
Trelleborg 5 11 16 11 5 16 

Totalt 28 24 52 34 19 53 

Tabell 12 

Vid tre av biblioteken, Trelleborg, Hofors och &torp, har personalen känt delaktighet i de för- 
ändringar som genomförts. Seminarieverksamheten tycks ha haft störst betydelse för personalen i 
Trelleborg, Hofors och pa Gotland. 

Ort Personalen har känt sig Seminarieverksamheten har 
delaktig i genomförda för- betytt mycket för personalen 
ändringar 

Ja Nej Totalt Ja Nej Totalt 

Lule8 1 7 8 3 4 7 
Gotland 6 7 13 7 4 11 
Hofors 5 3 8 6 2 8 
Astorp 9 1 l 0  3 4 7 
Trelleborg 16 16 11 4 15 

Totalt 37 18 55 30 18 48 



Tabell 13 

Entusiasmen förefaller ha mattats nagot allteftersom projektet fortskridit. Resultatet &r nagot 
svårtolkat, då man pa ett annat påstaende svarade att Kampen inneburit stimulans till utveckling 
och man har fatt ökade möjligheter att sjalv pröva sig fram. h l &  avviker från det generella 
svarsmönstret. Detta bekräftar ocksa den bild som framkom genom personalintervjuer, nämligen 
att det tog ganska lång tid innan projektet alls avsatte nagra spår i verksamheten. 

Ort Större entusiasm i bö jan  

Ja Nej Totalt 

Lule5 3 4 7 
Gotland 10 3 13 
Hofors 8 - 8 
Astorp 7 3 10 
Trelleborg 9 6 15 

Totalt 37 16 53 

Relationer till andra bibliotek 

Endast ett av pastaendena fokuserar direkt på relationer till andra bibliotek som medverkat i 
projektet och huruvida man haft ideutbyte med dessa eller inte. 

Tabell 14 

Endast Trelleborg och &torp har haft idé-utbytemed andra bibliotek under projekttiden. Det har 
också frarngatt tidigare i rapporten att man inte etablerade nat- 
verk och samarbete mellan de enskilda biblioteken som projektledningen hoppades att seminari- 
everksamheten bl a skulle resultera till. 

Ort Idé-utbyte 

Ja Nej Totalt 

Lule8 1 5 6 
Gotland 5 8 13 
Ho fors 1 7 8 
Astorp 7 2 9 
Trelleborg 14 2 16 

Totalt 28 24 52 



Låntagarnas reaktioner - enligt personalen 

Genom tv8 påstaenden i fi&geformuläret försökte vi £ånga personalens bedömningar av hur lån- 
tagarna uppmärksammat och reagerat på de förändringar som genomförts som resultat av med- 
verkan i Kampen. 

Tabell 15 

P5 samtliga orter med undantag för Visby har låntagarna, enligt personalens bedömning, bade 
lagt märke till genomförda förändringar och uppskattat dem. 

Ort Låntagarna har lagt märke till Låntagama har uppskattat 
förändringar som gjorts förändringarna 

Ja Nej Totalt Ja Nej Totalt 

Lule5 7 1 8 8 8 
Gotland 6 7 13 7 6 13 
Hofors 8 8 8 - 8 
Astorp 10 - 10 9 1 10 
Trelleborg 15 1 16 16 - 16 

Totalt 46 9 55 48 7 55 

Sammantagna effekter av Kampen 

Tabell 16 

Avslutningsvis formulerades ett påstaende i enkäten till personalen där de ombads göra en sam- 
manfattande bedömning av vad Kampen givit för resultat och effekter. Det är uppenbart att 
Kampen satt spår och givit effekter. En av fem anser att det mesta atergatt till det gamla. Om 
Gotland, som p5tagligt avviker i sammanhanget, utesluts är det knappt 5 procent som menar att 
allt är så som det varit. Det har uppenbarligen hänt en hel del förändringar som annars inte 
skulle kommit till stånd, 

Ort Det mesta har atergatt till Det har inte hänt så mycket 
det gamla som inte skulle hänt ända 

Ja Nej Totalt Ja Nej Totalt 

Lule5 - 8 8 1 7 8 
Got land l0 3 13 4 9 13 
Ho fors 1 7 8 5 3 8 
Astorp 1 9 10 1 9 l0 
Trelleborg - 16 16 1 14 15 

Totalt 12 43 55 12 42 54 



Kampenprojektet: Kalendarium 

Kanipcn-projektet p3gick under tre ar 1989-1007. 

Serninar ieserie 

1989-01 -30--3 l LJpptaktsscniinririuni. Avstamp fiir projcktct. 
Dirckt rcsultrit a\' detta scniinariuni var en arisiikan 
oni pro.ickinicdc1 t i l l  Statciis Kulturrad, daterad 
1~~80-04-0t~. 

Uppsala 

1989- l O-03--04 Startscniinarium, dar prc!jektkonimunerna samlades 
fiir fiirst ;l gaiigeii. 

Sniygchus 

1990-09- 19--20 Tcnili "runiniet" 
Harn6sand 

1992-02-00--07 Persoiialut\~ecklil-ig 
Nacka 

1992-05-07----O8 Avslu tniiigsscniiiiariuni 
Köpcn hamn 

Seniinaricriia har varje gSng varit välbesökta. Dc flesta projcktkomniuncr skickade flera personer 
fiir att delta. FrSn vardbibliotekcn deltog en stor del av pcrsonalcn. 

UtGrer fiirclasningar och disliussioncr bascradc p8 varsje semiiiariums tcnia fuiigcrade seniinari- 
erna ocksi soni niiitcsplatscr fiir utbytc av ideer och inforniation niellaii projektlionin1unerna. 
Myckct tid iigri;idcs iii avrapportcriiig fr5n varsic koniniun. 

U tvardering 

Högskolan i BorSs eircntuclla iiiedvcrkaii för att ut\?cirdcra pro-jcktet diskuterades mcd Kulturrridct 
i oktober 1989 och nicd UB 7000 i juni 1990. Aiisiikaii on1 medel fijr utvardering sandes fran WE3 
till KUR 1000-00-04 och beviljades 1990- 11 -70. Ytterligare nicdel fiir utvardering har beviljats 
av KUR 1C193 och 1093. 

HB:s arbetsgrupp fiir utvardering har bcsiikt koniniuncriia: 

I 900- I I -00 Astorp (M. sf) 
1990- l 1 -22--23 Gotland (hh. 11) 
1991-01-1 7--18 Lulci (sf) 



Astorp (hh) 
Gotlalid (hh, 11) 
Lule5 (11) 
Trelleborg (hh) 
Gotland (hh, II) 
Trcllchorg (hh, pol) 
Astorp (~ ih ,  pot) 
Hofors (hh, 11) 
Lulc5 (pot) 
Got laiicl (II) 

Dessutoni har uiviirdcrarc fr511 HB deltagit i alla scmiiiaricr. 

1991-08-37 inlaninades cn fiirstli delrapport av utvarderingen till KUR. 

1992-12-03 gcnonifiirdcs ett seniiiiarjuni fiir bit>lioteksclicfcr vid Kanipciibibliotck i HB:s regi. 
Aniiie för seniiiiarict: Att vara chef i ncdskiiniingstidcr. 

1993-Oh Enkat t i l l  alla a~istlillda vid dc feni Kanipcnhibliotck som utvarderats. 

Iltiivcr hesijk i komrililiicrii:l och dcltagaiidc i scniinarierna har nara kontakt h5llits per telefon 
och post mellaii ut\%rdcrarc och pro.iektcts ledningsgrupp, liksoni med projektans\.ariga i de fem 
komniunerna. 

Aliniarkning: hh= Hans Holn~q\~ist 

I I  = L)uisc Linihcrg 

sf = Stcli Furlianln~ar 

pot = Per-Olof Th311g 




