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1998 publicerade Demokratirådet rapporten ”Demokrati och medborgarskap” vilken lyfte
fram svenskens bristande intresse för politik och förvaltning. Rapporten visade att vissa
grupper, t ex handikappade, arbetslösa och invandrare, har svårt att aktivt delta i det offentliga
livet. För en demokrati kan detta vara förödande.

Rapporten väckte en rad frågor bland personalen på avdelningen för samhälle och humaniora,
avdelning 4, vid Göteborgs stadsbibliotek. Resultatet blev ett beslut att mer aktivt lyfta fram
de samhällsrelaterade samlingarna. Detta kom att ske via ett projekt vars syfte var att aktivt
arbeta för att de nämnda grupperna skulle beredas större möjlighet att ta del av
samhällsinformationen. Projektets namn blev ����������		�
��, men ändrades till ���� 
��
��		���.
Ordet SDN syftar på de 21 stadsdelsnämnder Göteborgs stad är indelad i.
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En projektgrupp bestående av avdelningschefen samt tre bibliotekarier tillsattes. En ansökan
om ekonomiskt bistånd ställd till Stiftelsen Svea Bredals fond beviljades. En projektledare
anställdes på heltid som tillsammans med tre bibliotekarier ansvariga för signum O, det vill
säga de samhällsrelaterade samlingarna, bildade projektgruppen.
Projektet kom att löpa under perioden 1 februari 1999 till 31 maj 2001 och arbetet
finansierades genom bidrag från Stiftelsen Svea Bredals fond på totalt 950.000 kronor.

Då projektarbete inleddes kontaktades institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap
vid Göteborgs universitet. Forskare från Bibliotekshögskolan (BHS) har följt projektgruppens
arbete och utvärderat det.
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Projektets mål var att lyfta fram olika aspekter på demokrati samt att underlätta för den
enskilde medborgaren att delta aktivt i samhällslivet. De målgrupper projektarbetet främst
skulle inriktas på bestämdes vara invandrare och intellektuellt funktionshindrade, grupper som
bedömdes ha svårt att finna respektive tillgodogöra sig samhällsinformation. Till sådan
information räknade projektgruppen lagar och förordningar samt det offentliga trycket, men
också information rörande EU,  myndigheter och politiska partier.
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Projektarbetet följde en planering indelad i tre faser. Arbetet under den första fasen bestod i
att strukturera om samlingarna på avdelningen så att den samhällsrelaterade litteraturen kom
att stå mer samlad än vad som tidigare varit fallet. Beståndet av sådan litteratur på lättläst
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svenska utökades. Skyltningen förbättrades så att besökaren lättare skulle finna den litteratur
han/hon sökte. Ett par bokhyllor försågs med hjul, vilket medför att det går att flytta hyllorna
för att skapa ett rum i rummet där stolar kan placeras för en sittande publik.

Verksamheten under fas två följde projektplaneringen – att lyfta fram olika aspekter av
demokrati samt att underlätta för den enskilde att delta aktivt i samhällslivet. Flertalet av de
arrangemang som anordnades riktade sig till politiker och tjänstemän på kommunal, statlig
och regional nivå. Vid ett tillfälle diskuterades inrättandet av medborgarkontor, vid ett annat
gruppen intellektuellt funktionshindrades tillgång till samhällsinformation.
Flera visningar av  avdelningens samhällsrelaterade media, riktade till gymnasieklasser,
genomfördes.

Inför den tredje fasen insåg projektgruppens medlemmar att deras ursprungliga definition av
begreppet samhällsinformation successivt hade vidgats. Detta resulterade i ett något förändrat
arbetssätt. Verksamheten riktades från och med nu mer mot medborgaren och dennes
förmodade behov och frågor, än till politiker och beslutsfattare. Alltså prioriterades istället
arrangemang riktade till allmänheten utan att för den skull projektets strävan att lyfta fram de
demokratiska aspekterna åsidosattes. Genom att starta Medborgarguiden utvecklades projektet
således till att bli mer synligt för göteborgaren i allmänhet och biblioteksbesökaren i
synnerhet.
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Den 13 september 2000 invigde professor Sören Holmberg Medborgarguiden, en service
tillgänglig varje onsdag mellan klockan 14.00 och 19.00. Projektledaren samt ytterligare en
bibliotekarie delade på passet.  Besökarna kunde vända sig till medborgarguiderna med frågor
av samhällsinriktad karaktär och bibliotekarien/medborgarguiden kunde lägga mer tid på
varje enskild fråga än vad som annars är möjligt att göra i informationsdisken.
     Guiderna lotsade genom broschyrer, offentligt tryck, internetlänkar, lagtexter och annat
som motsvarade den allt vidare begreppsdefinitionen.
För att ytterligare förstärka kompetensen arbetade de båda bibliotekarier som ansvarar för
EU-samlingen respektive all juridisk media dessa kvällar.
     Dessutom erbjöds någon form av arrangemang i genomsnitt varannan onsdag, oftast
mellan klockan 17.00 och 19.00. Politiker, ideella organisationer, myndigheter och
samhällsinriktade forskare har beretts möjlighet att hålla ett kort anförande för att sedan svara
på publikens frågor.

Medborgarguiderna har haft en del besök, men ganska snart stod det klart att besökarna inte
väntar till onsdag eftermiddag med att få hjälp sina frågor, utan kommer direkt då problemet
är aktuellt. Denna service var alltså inte speciellt efterfrågad.

Stadsbiblioteket har två medborgarterminaler placerade på avdelning 4.Terminalerna
bekostas av ett projekt kallat ”Service i samverkan” där flera myndigheter är representerade.
Via terminalerna kan besökarna söka information samt skriva ut information och blanketter,
en service som är mycket uppskattad.
För ytterligare information, se www.medborgartorget.nu
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De program som erbjudits inom ramen för Medborgarguiden har snarare relaterats till
besökarnas förmodade intressen än till avdelning fyras befintliga samlingar. Ambitionen har
varit att fånga aktuella ämnen och följa samhällsdebatten. Arrangemangen har följt två olika
modeller.  Dels har någon sakkunnig hållit en kort föreläsning för att sedan svara på publiken
frågor. Dels har arrangemangen haft en rent rådgivande karaktär inriktad på den enskilde
individen.

Programmen har med ett par undantag varit lokaliserade till avdelning 4. Genom att flytta
hyllor och placera ut stolar har vi kunnat skapa ett rum i rummet där intresserade besökare har
kunnat stanna och lyssna en stund eller välja att slå sig ned. Genom detta har
Medborgarguidens verksamhet synliggjorts.
Endast vid ett par arrangemang har bibliotekets Hörsal använts. Vid ett tillfälle kom 230
besökare och det blev olidligt trångt bland hyllorna. Vid ett annat krävdes diaprojektor och
duk.
Arrangemangen har haft omkring 20 besökare. Många av dem har återkommit gång efter
annan. Diskussionens vågor har ibland gått höga. Besökarna har fått svar på sina frågor om
deklarationen, PPM-valet eller hur Amnesty arbetar.
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Inbjudningar till olika arrangemang har skickats till skolor, föreningar samt andra instanser
som kunde tänkas ha ett intresse för det aktuella ämnet. Då avdelningens personal fått en
fråga i informationsdisken som berört ämnet har man kunnat göra reklam för kommande
program.
Informationsblad där programmen de närmsta två månaderna angivits, har funnits till
utdelning. Varje arrangemang har annonserats på bibliotekets anslagstavlor samt i
Stadsbibliotekets tidning Triptyken och på bibliotekets bokmärken fanns information om
Medborgarguidens  tjänster. Dessutom har uppgifterna funnits med i Göteborgs – Postens
kalendarium.
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Forskarna från BHS har kontinuerligt följt projektgruppens arbete. Detta har skett dels genom
att närvara vid projektmöten, men också genom att intervjua  gruppens medlemmar.
Projektledaren ålades att föra dagbok och under Medborgarguidens pass fördes en form av
loggbok. I den noterades vilken typ av frågor som ställdes, hur arrangemangen fungerade,
publikens reaktioner men också hur föreläsaren uppfattade arrangemanget. Dessutom kunde
medborgarguiderna fästa sina tankar på pränt för att senare kunna ta upp dessa till diskussion
inom gruppen.

Under en vecka antecknade samtliga anställda på avdelning 4 alla frågor besökarna ställde.
Forskarna sammanställde en enkät riktad till avdelning fyras besökare. Syftet var att samla
kunskap om vilken information de betraktade som samhällsrelaterad. Resultatet visade att
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92,4 % ansåg att miljöfrågor var en sådan fråga och 84,8 procent räknade även
konsumentupplysning till samhällsinformation.
     Genom att diskutera frågorna och definiera vilka av dem som var att betrakta som
samhällsrelaterade, kom projektgruppens definition av begreppet samhällsinformation att bli
betydligt vidare än vad den var  då projektarbetet inleddes.
Enkätresultatet visade tydligt att även biblioteksbesökarna delade denna vida definition.

Kontakten med forskarna innebar att projektgruppens arbete blev granskat såväl som
ifrågasatt, och medlemmarna fick rika tillfällen att diskutera uppkomna problem på ett
konstruktivt sätt.
Utvärderingen från BHS finns publicerad i rapporten ”Projekt samhällsinformation vid
Göteborgs stadsbibliotek”.
Rapporten går att ladda ner via ***+�!+� ,!��,� ������,-�+���
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Medborgarguidens verksamhet har permanentats efter det att projektet avslutades i maj 2001.
Under hösten 2001 och våren 2002 reducerades tjänsten till onsdagar mellan klockan 16.00
och 19.00. Antalet besökare med frågor till Medborgarguiden blev dock inte fler.
Däremot har de olika arrangemangen fortsatt att locka åhörare, och vi har fått många positiva
kommentarer. Inför hösten 2002 kommer själva guideverksamheten att upphöra helt under det
att arrangemangen fortsätter.
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Arbetet med �����
�����		��� har genererat flera positiva effekter. Projektets syfte var bland
annat att lyfta fram de samhällsrelaterade samlingarna på Stadsbiblioteket. Göteborgaren i
allmänhet och biblioteksbesökaren i synnerhet har givits rika tillfällen att diskutera med
politiska företrädare och representanter för myndigheter och ideella föreningar.
För personalen på avdelning 4 har arbetet dessutom inneburit att de forskarinsatser som
gjordes tillförde hela avdelningen värdefull information.

��&�� ��	��! � 
När man startar ett projekt som är tänkt att löpa över flera år bör man vara beredd på att det
kan komma att ske förändringar i projektgruppens sammansättning, vilket i sin tur kan
påverka projektarbetet. Detta har även gällt för �����
�����		���. Totalt har fyra olika
konstellationer funnits och två olika projektledare, allt beroende av förändringar bland
avdelningens personal.
     En projektgrupps täta samarbete kan exkludera övrig personal på avdelningen. När det
gäller arbetet med �����
�����		��� har projektgruppen eftersträvat att hela tiden hålla
kollegorna informerade om projektverksamheten. De har i flera fall tvingats till extra pass i
informationsdisken då projektgruppens medlemmar deltagit i konferenser och kurser.
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Det tar lång tid att introducera en ny verksamhet. I en stad av Göteborgs storlek konkurrerar
varje dag intressanta föreläsningar och arrangemang av olika slag om publikens intresse.
Detta innebär att man för att nå ut måste erbjuda något intressant och givande, men också ha
resurser att för att kunna annonsera i den lokala pressen. Projektgruppens medlemmar anser
att kravet på intressanta program infriats, men att medel för att bekosta annonser saknats.

Medborgarguidens populäraste inslag har varit arrangemangen. Guiden har inte fått speciellt
många frågor. Den person som vänder sig till biblioteket med sin fråga väntar  inte till onsdag,
utan kommer då frågan är aktuell.
     Det har varit mycket tillfredsställande att kunna förmedla kontakter mellan besökare och
företrädare för myndigheter, organisationer samt enskilda politiker och forskare. De föreläsare
som gästat Medborgarguiden har undantagslöst upplevt att de fått god respons, och våra
besökare har varit mycket nöjda.
Således har vi lyckats med projektets mål – att lyfta fram olika aspekter på demokrati.

Projektets målgrupper var invandrare samt intellektuellt funktionshindrade, vilka bedömdes
ha svårt att finna respektive tillgodogöra sig samhällsinformation. Att arbetet med att nå dessa
båda grupper skulle vara förenat med vissa svårigheter var projektgruppen medveten om.
     Ingen av målgrupperna är speciellt homogen till sin karaktär. Kunskaper i svenska språket
varierar bland invandrare, en faktor som många gånger försvårar då svenskan inte alltid räcker
till och ytterst lite samhällsinformation är översatt på annat än engelska.
    För de intellektuellt handikappade gäller att graden av autonomi och funktionshinder
varierar.
De försök som gjorts med riktad information till de bägge målgrupperna i form av visningar
av avdelning fyras samlingar, har stupat på grund av  ovan nämnda faktorer.
Det är troligen lättare för dessa grupper att vända sig till stadsdelsbiblioteket eller till ett
medborgarkontor för att få information av samhällsinriktad karaktär.

����$���" �
Kontakten med BHS utvecklade projektarbetet på ett konstruktivt sätt och medverkade till att
projektet delvis ändrade inriktning. Den praktiska genomförandefasen visade att vissa
betydelsefulla frågor inte utretts tillräckligt innan projektet startade. Ett exempel på detta är
att definitionen av begreppet samhällsinformation. Detta var en av många erfarenheter som
arbetet med �����
�����		��� gav. En annan erfarenhet rörde samarbete. Göteborgs
stadsbibliotek har flera fackavdelningar, och inom projektgruppen fanns ambitionen att få till
stånd ett samarbete över avdelningsgränserna. Det visade sig vara svårt att genomföra, vilket
visar på den tämligen manifesta organisationsstrukturen som ofta präglar mogna
organisationer.

Projektgruppen experimenterade med nya arbetssätt vilket innebar en ”trial-and- error”
metodik. Genom att ständigt föra diskussioner med forskarna från BHS, och inte minst
sinsemellan, har gruppen kunnat pröva olika arbetssätt för att sedan utvärdera dem och
därefter modifiera arbetet ytterligare.
I detta arbete visade sig dagboken såväl som loggboken vara utmärkta mätinstrument.
Dessutom verkade de positiv för självförtroendet vid de tillfällen då de två
Medborgarguiderna misströstade!
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Projektgruppens medlemmar har samlat många erfarenheter, goda såväl som mindre goda.
Vi har ingående diskuterat vad i projektarbetet som fungerade bra och vilka insatser vi inte är
nöjda med. Om vi skulle börja om eller starta ett nytt projekt finns det flera faktorer att
beakta:

•  Gör en ordentlig problemanalys.
                    Vad vill vi förmedla?
                    Till vilka grupper vänder vi oss?
                     På vilket sätt skall vi arbeta?
                     Hur skall vi mäta resultatet av vårt arbete?
•  Gör en ordentlig omvärldsanalys.
                    Vilka övriga förmedlare av den information/det ämne vi tänkt fokusera
                     finns på orten?
                    Till vilka grupper vänder de sig?
•  Vad är vi bäst på?
                     Vad skulle tjänsten innehålla?
                     Sätt gränser!
                     ”Kvacka” inte på andras områden.
                      Hänvisa alltid till rätt instans eller expert.
•  För dagbok
                      Skriv ner händelser, kontakter, samtal och tankar. Detta ger material
                      för diskussioner och analyser.
                      Noteringarna ger indikationer på att processen går framåt
                      när projektgruppen  upplever att arbetet stagnerat, och
                      verkar positivt för självförtroendet.

För ytterligare information om arbetet med �����
�����		����hänvisas till projektledarens
slutrapport, vilken går att beställa per e-post.

Eva Borgvall
Stadsbiblioteket
Box 5402
402 29 Göteborg
telefon 031/61 65 97
eva.borgvall@stadsbiblioteket.goteborg.se


