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Abstract

This thesis is a qualitative study of "Bryggan" ("The Bridge"), a three-year co-operation
project between the public library and different associations in Vastervik.
The aim of the project was to find new forms for co-operation, which could help both parts
in their marketing. "Bryggan" is characterized as an action-related research project, where
experiences from the work have been evaluated regularly and have been incorporated to
the following process. A study of literature, dealing with adult education activities, developing activities, library extension and democracy, gives the theoretical basis both to the
project and to the thesis. The case study describes the different kinds of co-operation during
the three years, both with the associations and with other groups and institutions involved.
A qualitative interview study was made with five library employees and five association
members. After having participated in the "Bryggan" project and analysed the interviews, I
assert that it is possible to change and develop the activities of the public library through a
purposeful collaboration with different associations.
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1 Inledning

Bakgrund till uppsatsen
I januari 1994 anstalldes jag som projektsekreterare for Bryggan (se nedan) vid Vasterviks stadsbibliotek. I arbetet ingick att kontinuerligt dokumentera vad som hande i projektet och att delta i ett fortlopande utvarderingsarbete. I projektansokan till Statens kultumid skrevs att utvarderingen skulle ske i samarbete med Linkopings Universitet, och
Maj Klassen, da studierektor for forskarutbildningen vid institutionen for pedagogik och
psykologi, ansag redan vid denna tidpunkt att projektet var intressant.
Nar vi kom langre fram i diskussionema om denna utvardering, vackte Maj Klassen tanken att en magisteruppsats skulle kunna vara en del av den slutliga utvarderingen, och
eftersom hon da knutits till Bibliotekshogskolan i Boras, var det naturligt att jag skrev in
mig som student dar igen efter nio ar som bibliotekarie "pa faltet".

Bakgrund till projekt Bryggan
I juli 1993 sande kulturchefen och kulturnamndens ordforande i Vastervik ansokan till
Statens kulturrad om medel for att kunna genomfora Bryggan, ett marknadsforingsprojekt som da planerades paga tva ar.
Stadsbiblioteket hade under 1992 fatt nya och ombyggda lokaler. I samband med detta forandrades den fysiska miljon i biblioteket fran traditionell hylluppstallning med bockerna
i strikt SAB-systematik till "rum i rummet", dar avdelningar brots upp och sammanfordes pa ett, forhoppningsvis, mer lantagarvanligt satt. Man lade ner stort arbete pa planeringen och hade en uttalad onskan att skapa ett inspirerande bibliotek med mojligheter
till forandringar. Men vad mer kunde goras for att marknadsfora biblioteket och ge en bra ·
service? Det var har iden om Bryggan kom in som ett tankbart arbetssatt. Mal for projektet var kortfattat att prova en kundinriktad och resurssnal metod for marknadsforing,
att undersoka hur brukarinflytandet kan tillgodoses och att oka utlaningen samt besoksantalet. For att na dessa mal ville man prova att finna former for naturliga, langsiktiga och
effektiva kontakter mellan biblioteket och foreningar, organisationer och andra grupper.
Kulturradet beviljade bidrag till projektet, och tillsammans med kommunens bidrag rackte det for att anstalla mig som projektsekreterare pa 50 % och att driva den verksamhet
som skissats i ansokan. Bidrag beviljas for ett ar i taget, sa vi aterkom med nya ansokningar
som beviljades for sammanlagt tre ar, den maximala tiden Kulturradet stoder projekt av
denna art. Sammanlagt har Bryggan fatt 550tkr i bidrag under de tre projektaren.
Den teoretiska diskussionen kring projektet sammanfaller till stor del med den teori som
Jigger till grund for uppsatsen, darfor behandlas den samlat i avsnitten Metod (se s 3) och
Litteratur (se s 7).
I

Uppsatsens syfte
Syftet med uppsatsen ar att folja Bryggans utveckling under de tre ar projektet pagatt och
att belysa <let ur olika synvinklar. Jag avser att analysera mitt eget material - anteckningar, protokoll mm - och dessutom undersoka hur projektet har uppfattats av nagra av
de ovriga inblandade, bade foreningsrepresentanter och personal pa biblioteket. Den litteratur som bildat teoretisk bakgrund for bade projektet och uppsatsen kommer ocksa att
behandlas.
Uppsatsen ska inte betraktas som en heltiickande utvardering av projektet, liksom den
inte heller har samma fragestallningar som projektet. Forhoppningen ar dock att den ska
vara en viktig de! i den samlade bedomningen av Bryggan.

Uppsatsens problemstallning
Kan man fordndra och utveckla verksamheten pa biblioteket genom aft samverka med
foreningslivet ?
Huvudfragestallningen kan brytas ned till fler och mer konkreta fragor, som jag kommer
att soka svar pa i <let fortsatta arbetet:
• Hur har foreningarna fatt information om Bryggan och varfor har de onskat samarbete?
• Gar <let att urskilja nyckelbegrepp och olika faser i forandringsarbetet genom att studera Bryggan?
• Vilken syn har foreningsrepresentanter och bibliotekspersonal pa bibliotekets forandrade arbetssatt?
• Har folkbildningsbegreppet nagon betydelse for foreningsrepresentanter och bibliotekspersonal?
• Hur ser de inblandade pa frarntiden nar <let galler bibliotekets utatriktade verksamhet?
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2 Metod

Aktionsforskning
Hela Bryggan kan sagas vara en aktionsforskningsprocess, dar jag inte enbart studerar,
beskriver och tolkar utan ocksa ar medagerande i ett planerat forandringsarbete.
Kortfattat kan aktionsforskning definieras " ... som ett nara samspel mellan handling och
forskning och mellan teori och praktik i en forandringsprocess" (Holmer 1993, s 23).
Aktionsforskare tar pa sig tva uppgifter, dels att paverka och forandra sociala strukturer
dels att studera effektema av denna paverkan och dessa forandringar (Sandberg 1979,
s 127).

I aktionsforskning ar forskaren delaktig i den praktiska verksamheten i forskningsfaltet.
Han/hon ar inte hara delaktig, utan i hog grad aktor med paverkan som medvetet intresse. Tillsammans med deltagama planeras och genomfors en handling, en aktion. Aktionen analyseras, erfarenheter dras och arbetet fors vidare med de erfarenheter som gjorts
(Hegland 1981 , s 77, 142). Varje ny erfarenhet laggs till de redan gjorda och arbetet kan
utvecklas utifran de utvarderingar som successivt sker. I projektet som jag ska studera,
har vi hela tiden arbetat pa detta satt med successiva utvarderingar av varje del, for att
direkt kunna dra nytta av gjorda erfarenheter pa ett medvetet satt.
Hansson (1984) anvander sig av Swedners indelning av aktionsforskningsprinciper och
definitioner av desamma. Jag ar enig med honom i att listan over principer kan vara en
hjalp bade i planeringsarbete och i utvarderingsarbete, och tycker att jag sjalv lattare har
fatt struktur pa mitt arbete genom att anvanda dessa principer och definitioner.
Jag citerar:
"PRINCIPER

DEFINITION

Faltexperimentprincipen

Anknyter till verkliga, existerande
forhallande och inte till laboratorieexperiment

Aterforingsprincipen

Utvardera det man gor
Feed-back till alla berorda

Partici pationsprinci pen

Medbestammande
Deltagande i forandring
(formulera mal, valja
metoder, anvanda resurser)
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Mobiliseringsprincipen

Nyttja resurserna hos dem det
galler (utbildning, ekonomisk
hjalp) - (befriande)

Medvetandegorandeprincipen

Se sig sjalva och samhallet
Se sociala processer som paverkat
dem sjalva
Se alternativ och vagar att na
detta

Konfliktprincipen

Att man ska ta itu med konflikter
(se var dom finns mm)

Kreativitetsprincipen

Oppen for nya losningar
Oppen for att skapa nya metoder,
resurser
mm " (Hansson 1984, s 13)

"Forandringsagenten"

Att som forskare vara medaktor i en process som samtidigt ska studeras staller naturligtvis stora k.rav. Det galler att kunna fdrflytta sig mellan tva varldar och kunna behalla bade
analysfdrmagan och inlevelsefdrmagan som kravs i de olika varldarna. Nagot som ocksa
kravs ar formagan att vaxla mellan narher och distans . Nar man ar delaktig i ett skeende
k.ravs narhet for att man ska forsta och kunna handla pa ett adekvat satt, men forskarrollen kraver daremot att man kan stiga ur och se pa det som sker med en utanforstaendes
kritiska blick. Denna formaga till bade narhet och distans kan ocksa vara till fordel i bada
varldarnas arbete. Det kan vara en vinst i forskarrollen med den narhet som finns till det
studerade och likasa kan formagan till distans vara vardefull i det praktiska arbetet for att
fa perspektiv (Eriksson 1995, s 136).
"I aktionsforskning ar forskaren framfor allt aktor, den som tar initiativ, driver och medverkar till att fora processen framat. Han/hon ar aven den som star for det 'forskningsmassiga' , dvs att adekvata metoder anvands, och att utvarderingar och rapportering
utfors pa ett acceptabelt satt." (Klassen 1984, s 29).
Jag har forsokt vara medveten om svarigheterna med att vara aktor och forskare samtidigt och har speciellt forsokt att vaxla mellan narhet och distans i bada rollerna. I detta
fall har jag varit "forandringsagent", den som statt mitt uppe i arbetet och haft kravet att
vara den som driver och tar initiativ. Naturligtvis paverkar detta materialet, men jag har
forsokt att i forsta hand genom regelbundna diskussioner i projektgruppen fa distans till
det som har hant. En tamligen omfattande litteraturstudie, som pagatt under hela projekttiden, har ocksa hjalpt mig att se pa vart forandringsarbete ur manga olika synvinklar.
Den narhet och delaktighet jag har till det som beskrivs behover inte enbart vara ett problem utan kan ocksa ses som en tillgang vilken kan hjalpa till att oka forstaelsen.
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Undersokningens tre metodiska delar
Min undersokning delas upp i tre delar som jag kommer att presentera var for sig. De
olika delama ger olika bilder av verkligheten, men jag hoppas att de tillsammans ska ge
en helhetsbild av det projekt jag studerar.

Litteraturstudier
For att fa en teoretisk anknytning till det praktiska arbete som genomforts avser jag att
gora en Iitteraturstudie med tonvikt pa litteratur om folkbildning - sjalvstyrt Iarande livslangt Iarande, forandringsarbete och demokrati.

Fallstudier
I uppsatsen kommer jag ocksa att granska det material jag samlat under projekttiden for
att pa det sattet studera projektets utveckling. Allt arbete och alla kontakter har dokumenterats i minnesanteckningar, dessutom finns protokoll fran projektgruppens moten.
Tidningsklipp och fotografier kan ocksa vara av varde for att starta minnesmekanismen,
nar jag nu ska forsoka ge en bild av vad som hant och hur utvecklingen sett ut. Jag kommer har i beskrivande form att presentera det viktigaste som skett vid de fiesta fdreningssamarbetena, och aven de samarbeten dar andra grupper deltagit, utifran min och
projektgruppens synvinkel.

Intervjuer
Jag kommer dessutom att redovisa en analys av ett antal intervjuer med representanter
for foreningar och bibliotekspersonal. Fem foreningsrepresentanter har valts ut pa sa satt
att jag forsokt fa sa varierande foreningar som mojligt, bade i inriktning, omfattning av·
samarbete och nar i tiden samarbetet har skett. Av personalen har tre bibliotekarier och
tva assistenter valts. Jag har valt att genomfora kvalitativa intervjuer. Genom att arbeta
med oppna och ostrukturerade intervjuer med frageomraden i stallet for fasta enkatfragor
hoppas jag fa fram svaramas egna synpunkter pa ett tydligare satt. I den kvalitativa intervjun kan min egen styming vara liten, och undersokningspersonema kan i hogre grad
sjalva paverka hur intervjun utvecklas. Alla intervjuer ar frivilliga och spelas in pa band
(Holme 1991 , s 110). Eftersom intervjuer bygger pa mellanmansklig interaktion och
kommunikation inser jag vikten av att vara bade lyhord och engagerad. "lntervjuaren
maste vara medveten om exempelvis sin egen roll, sina egna uppfattningar i fragan och
de attityder han eller hon har gentemot personen de intervjuar" (Angelow 1990, s 73-74).
En oppen dialog ar efterstravansvard i intervjuer och ett fortroendefullt samtalsklimat ar
ocksa viktigt.
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Jag har paverkats av ett hermeneutiskt synsatt, dar jag tagit fasta pa att helheten forstas
genom sina delar och vice versa. Min egen forforstaelse ("den uppfattning som man har
om en foreteelse och som man fart genom exempelvis egna erfarenheter, utbildningar
eller annat vetenskapligt arbete") (ibid, s 103) paverkar sjalvfallet min tolkning, men i
det har fallet anser jag att min erfarenhet av art ha deltagit i projektet som ska studeras
ger mig en storre forforstaelse, som kan hjalpa mig att se nyansema i det som ska tolkas
(Thuren 1993). Jag har som utgangspunkt art det gar art tolka sprak och handling genom
art anvanda den egna forforstaelsen som ett verktyg (Patel 1994, s 25-27). Sjalvfallet ar
det viktigt art man hela tiden ar beredd art forandra sin egen forforstaelse. Verkligheten
ar inte statisk utan lever och utvecklas hela tiden och detta maste ocksa paverka min
installning.
Art valja en kvalitativ metod hjalper mig att ga pa djupet och arbeta med sammanhang
och strukturer for art finna en forstaelse (Holme 1991 , s 86-87).
I uppsatsens intervjuavsnirt kommer jag art narmare diskutera hur jag behandlar intervjumaterialet.
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3 Litteratur
I detta avsnitt kommer jag att gora en genomgang av litteratur som haft betydelse for
bade projektarbetet och uppsatsarbetet. Eftersom de bada delarna ar starkt ihopflatade gar
det inte att gora nagon sarskiljning, utan jag delar i stallet upp litteraturen i tre huvudavdelningar, avseende innehallet. Nar det galler aktionsforskningslitteraturen hanvisar
jag till kapitlet Metod (se s 3).

Folkbildning - sjalvstyrt Iarande - livslangt Iarande
Nationalencyklopedin definierar folkbildning som "samlingsbegrepp for manniskors
insikter och orientering pa omraden utanfdr deras egna specialiteter och yrkeskunskaper"
(NE 1991 , band 6, s 461 ). Genom tiderna har innehallet i folkbildningen varierat och idag
har nya inneborder kommit till genom att behovet av att strukturera det stora informationsflodet har okat. Historiskt sett har folkbildningen fyra delar: folkbibliotek, folkhogskolor, forelasningsfdreningar och studiecirklar. Gemensamt for folkbildningen har varit
en helhetssyn pa tillvaron. Jag tanker inte har noggrannare ga in pa folkbildningens historia, den finns valdokumenterad pa manga hall, men vill namna nagot om anknytningar
mellan folkbildning - sjalvstyrt larande - livslangt larande, da detta har varit av intresse
for vara diskussioner kring bibliotekets arbete, speciellt i anslutning till Bryggan.
Oscar Olsson (1877-1950) har kallats "studiecirkelns fader", men vad hade han for bildningsideal? Bade Bernt Gustavs son ( 1991) och Lars Arvidson ( 1991 ) beskriver och analyserar Oscar Olssons ideer och bildningssyn. Oscar Olsson foretradde det som brukar
kallas sjalvbildningsidealet. Han hamtade ideer bade fran Hans Larsson och Ellen Key ;
den forre formulerade filosofiska ideer om sjalvbildning inspirerad av bl a Kant och
Rousseau, och Ellen Key poangterade den estetiska bildningen och sag folkbildning och
kultur som en enhet.
Kaman i bildningsprocessen ska vara varje manniskas inneboende anlag som vacks och
sedan utvecklas i en process som varar hela livet. Utvecklingen sker da manniskan sjalv
ar aktiv. Sjalvaktivitet ar ett nyckelord. "Den minsta gemensamma namnaren i allt tal om
bildning och folkbildning ar manniskors sjalvaktivitet" (Gustavsson 1995, s 66). Olsson
sag sjalvbildningen som en livslang process, ett larande dar alla hade bade ratt och
formaga att studera, aven om den grundlaggande utbildningen var bristfallig. Han betonade att arbetssattet i studiecirkeln skulle vara demokratiskt, bade genom att alla, oberoende av ekonomisk situation, skulle kunna deltaga och genom att man i cirkeln skulle
motas som jamstallda parter med lika mojligheter att gora sin rost hord (Arvidsson 199 1,
s 255).
Begreppet "livslangt larande" lever fortfarande och har varit aktuellt i den pedagogiska
debatten aven under senare tid. UNESCO anvander begreppet parallellt med " livslang
utbildning". Det star dock klart att det ar individens larande och inte utbildning som ar
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det centrala (Borgstrom 1988, s 18). Den storsta delen av larandet sker informellt, dvs
utanfor det organiserade utbildningssystemet. Det viktigaste for att ideerna ska kunna
forverkligas ar att manniskor fostras till att sjalva soka kunskap (ibid, s 118). Maj Klasson definierar begreppet: "Det livslanga larandet ar allt det larande som forsiggar i en
manniskas liv fnin vaggan till graven och som till storsta delen intraffar utanfor de etablerade institutionernas vaggar" (Klasson 1994, s 232).
Det livslanga larandet leder enligt foresprakama bl a till social och ekonomisk utveckling, demokratisering och inte minst personlighetsutveckling och battre livskvalitet for
individen.
Arvidsson avslutar sin samrnanfattning av Olssons metodtankande: "I den metodiska helhetssyn Oscar Olsson ger uttryck for blir biblioteket en naturlig samlingspunkt och verksamhetsform" (Arvidsson 1991 , s 255).
Har da folkbildning och det livslanga ltirandet nagot att gora med biblioteket idag?
Bosse Jonsson (1995) redovisar i en intervjuundersokning nyttjares, biblioteksanstalldas
och politikers uppfattning om folkbildning. Enligt Jonsson har folkbibliotekens relation
till folkbildningsbegreppet under senare ar forandrats utan att nagon direkt uppmarksammat det. Fran att folkbiblioteken, historiskt sett, har motiverat sin existens utifran
ideer om folkbildning, tycks <let inte langre finnas nagon sjalvklar koppling folkbibliotek- folkbildning. Jonsson har i sin undersokning forsokt fa svar pa hur de ovan namnda
kategorierna ser pa folkbibliotekens uppgifter idag. I det samrnanhanget har han ocksa
stallt fragan om vad folkbildning ar for nagot. Han far skiftande svar, manga ar osakra
och forvanade over fragan och ofta ar svaren mycket kortfattade. Detta tolkar Jonsson
som att de tillfragade aldrig eller sallan funderar over begreppet. De olika forestallningarna kategoriseras under sex rubriker:
•
•
•
•
•
•

folkbildning
folkbildning
folkbildning
folkbildning
folkbildning
folkbildning

som icke-skola
som institution
som historia
som vuxenutbildning
som motstand
som forstaelse av livet och varlden

I sina slutsatser konstaterar Jonsson att ingen omedelbart forknippar folkbildning med
folkbibliotek. Detta kan bero pa tva saker; antingen ar kopplingen sa sjalvklar att den inte
namns eller ocksa har folkbildning inget med dagens folkbibliotek att gora (Jonsson
1995, s 5- 12). Eftersom jag sjalv anser att folkbibliotek och folkbildning fortfarande hor
samman - "tva grenar pa samma trad" - och eftersom vi under Bryggans tid ocksa deltagit i Biblioteksprojektet, initierat av ABF, Studieforbundet Vuxenskolan och Sveriges
Forfattarforbund, har jag (innan jag tagit del av Jonsson undersokning) ocksa i mina
intervjuer stallt fragan om vad folkbildning ar. Resultaten av och diskussionen kring
mina egna fragor redovisas i intervjuavsnittet.
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I Sammanfattning av Kulturutredningen (Regeringens prop. 1996/97: 3, bil. 1, s 219220) far man intrycket att regeringen vill betona folkbildningens betydelse. Den ska spela
en stor, aktiv och fomyande roll och man ser utvecklingsmojligheter i ett okat samspel
med t ex organisationer och kulturinstitutioner. Sedan aterstar, som alltid, att detta fors
ner till den lokala nivan, dar det galler att finna naturliga vagar att halla varandra informerade och att finna former for aktivt samarbete.

Forandringsarbete
Det finns mycket litteratur om forandringsarbete, och jag vill i detta avsnitt ta upp nagra
av de tankar som haft betydelse for hur arbetet med Bryggan planerats och genomforts,
och ocksa sadant som gett upphov till reflektioner i min analys av arbetet.
Inledningsvis vill jag instamma i ett uttalande om forandringsarbete dar det sags att arbetet inte behaver vara sa nytt eller markvardigt, utan skillnaden ar att det ar tydligare formulerat och mer strukturerat an tidigare (Rombach 1990, s 67).

Manniskosyn
Redan under 1930-talet borjade samhallsarbetestraditionen vaxa fram. I dess syn pa forandringsarbete laggs vikt vid att den som sysslar med forandringsarbete gar det tillsammans med dem som berors av effekterna av detta arbete. En klart uttalad malsattning ar
att forandringsarbetet ska gynna dem som ar resursfattiga och att valfarden ska fordelas
mer rattvist. Aktionsforskarna utvecklade metoder for forandringsarbete genom att arbeta "pa faltet". Dessa principer har jag gatt igenom i avsnittet om aktionsforskning. Har
vill jag dock namna att man bygger pa en manniskosyn som ar baserad pa en tro pa manniskors formaga att paverka sina livsvillkor.
"Dessa handlingsregler eller principer ar baserade pa en klart uttalad
manniskosyn - pa forestallningen att alla manniskor - alltsa aven de
som ar resursfattiga, diskriminerade, exploaterade och problemdrabbade - i grunden ar kreativa, rationella och kritiska varelser, som kan fungera i samverkan med varandra." (Swedner 1978, s 46)
Detta stammer overens med Oscar Olssons tan.ke, att alla, oberoende av bakgrund, har
formaga att sjalva utvecklas och deltaga i det samhalleliga livet. I det kommande avsnittet om demokrati aterkommer jag till dessa tankar.

Motivation
For att ett projekt pa effektivaste satt ska kunna inlemmas i den ordinarie verksamheten,
och inte bara bli en sidoverksarnhet som inte engagerar fler an de som direkt arbetar i projektet, kravs att all personal ar motiverad. Ju fler som ser behovet av forandring och inser
att den ar nodvandig, desto lattare gar forandringsarbetet (Angelow 1991, s 87). Angelow
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visar pa en motivationsmodell med sex olika forutsattningar for motivation och dessa
forutsattningar vill jag ta som utgangspunkt for ett resonemang kring forandringsarbete i
allmanhet.

"Motivationsmodell:
Forutsattningar for motivationen

Varden som skapas

Vilja

En onskan om och insikt om
behov av forandringar. Viljan ar
motom i sjalva forandringsarbetet

Delaktighet

Makt och mojlighet att
genomdriva forandringar

Tilltro

Omgivningens positiva attityder
starker den enskildes formaga att
genomfora forandring

Sj i:il vfortroende

Tro pa ens egen formaga att
forandra

Information och kunskap

Ger en realistisk och tydlig bild av
mojliga forandringar

Trygghet

En kansla av trygghet ar
nodvandig for att man ska vilja
forandra (ibid, s 89)"

Viljan till fori:indring, som beskrivs som motom i forandringsarbetet, kommer forst ni:ir.
man inser att en forandring i:ir nodvandig, eller nar man ser att ens egen situation paverkas
positivt av den (ibid, s 89-90). Detta betyder att den eller de som leder forandringsarbetet hela tiden maste ge stimulans och papeka de positiva effekter ett sadant arbete kan ge.

Om man nu har en personal som ar villig till forandringar ar nasta forutsattning att den
gors delaktig. Kronvall och Skoldborg papekar hur viktig personalens delaktighet och
medverkan ar for att tillfalliga projekt ska generera bestaende processer (Kronvall 1987,
s 8). Delaktigheten kraver att det finns forum for dialog, sa att information och erfarenheter kan utbytas under arbetets gang. Aven Hultman och Klasson betonar delaktighet
och si:irskilt de anstalldas delaktighet som en barande princip for forandring (Hultman
1994, s 28). For att de intentioner man har ska forverkligas och inte komma av sig pa
halva vagen kravs aktivt deltagande. Gronroos papekar vikten av att delaktighet maste
innebara att man kan paverka arbetssituationen (Gronroos 1988, s 101 ).
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Om man ska fa manniskor att utfdra ett helhjartat och engagerat arbete maste man visa
positiva forvantningar och ge ansvar. En standig kontroll och misstanksamhet gynnar inte
utvecklings- och forandringsarbete, daremot okar motivationen om personer visas tilltro
och respekt. Vill ledningen pa en arbetsplats skapa ett forandringsvanligt klimat ar <let
viktigt, att de anstallda ges fdrutsattningar till sjalvstandigt arbete och mots av positiva
forvantningar. Ofta ar organisationer tamligen stelbenta, och beslut, aven vad galler
detaljer, fartas langt fran verksarnheten. Genom att delegera ansvar skapar man ett okat
handlingsutrymme for den anstallde och gynnar ett forandringsvanligt klimat (Kronvall
1987, s 42).
Om man mots av tilltro och upplever att omgivningen tror pa det man gor, finns goda forutsartningar att sjalvfortroendet starks. Tror jag inte sjalv pa min fdrmaga att forandra,
ar mojligheterna att lyckas sjalvfallet sma. Bade ledning och arbetskamrater har en viktig roll, nar det galler att starka den enskilde. Alla behaver vi uppskattning och positiv
respons pa det vi lyckas med, for att utveckla var sjalvkansla (Angelow 1991, s 91 ).
Information och kunskap ar ytterligare forutsattningar for att skapa motivation. Sveibys beskrivning av kunskapsforetaget kan appliceras aven pa offentlig verksamhet, nar
han t ex pastar att det blir naturligt att satsa pa utveckling av personer pa alla nivaer i
organisationen, om man har ett kunskapsorienterat synsatt (Sveiby 1986, s 77-78). Det
ar allvarligt om det ar sant som han pastar, att "Tjanstemannen upplever sig namligen alltid som daligt informerade, vilket de ofta ocksa ar." (ibid, s 77). Information redan nar
ett forandringsarbete startar och sedan fortlopande under hela processen ar viktig, liksom
tillfalle till fortlopande utbildning. Detar viktigt att forandringarna ar realistiska och tydliga, och eftersom forandringsarbete sker pa lang sikt maste informationen hela tiden hallas levande. Menar man att de anstallda ar den storsta resursen i ett forandringsarbete, ar
det sjalvklart att det ges tillfalle till utbildning. Denna kan vara av olika art och ske pa
olika satt, det viktiga ar art utbildningen anpassas till de behov som finns (Kronvall 1987,
s 73- 75). Stewart beskriver en larande kommun, dar man standigt aktivt utforskar behovet av forandringar och anpassar sitt handlande efter de lokala forhallandena och den
kunskap om omgivningen man skaffat sig. "Kunskapen kan leda till att man ifragasatter ·
den nuvarande verksamhetens eller organisationsstrukturens utformning. Darigenom
skapas en forutsattning for forandring. Finns det inte mojligheter att forandra nagot, ar
<let heller ingen mening med art tillagna sig kunskap." (Stewart 1988, s 68).

Forandringar innebar ofta att en situation upplevs otrygg. Da ar det viktigt att det i botten finns en grundtrygghet som bas for tillvaron.
"Grundtryggheten handlar om att ha tillit till sig sjalv och till sin
omvarld .... Alla former av forandringar innebar ofta nagon form av
otrygghet. Den stora utmaningen bestar i att omvandla denna angest till
en spanning som kan tjanstgora som drivkraft for forandring. Men detta
forutsatter i sin tur en kansla av grundtrygghet och tillit." (Angelow
1991 , s 92)
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Tidsplan och faser i forandringsprocessen
En viktig del i ett forandringsarbete ar den tidiga projektplaneringen. Leymann har en
anvandbar genomgang av de punkter dar det ar viktigt att ha klarhet redan fran borjan.
Nyckelord ar: ansvar, pengar, arbetsinsatser, beslutsorganisation, extern hjalp, tiden.
Men aven om man tycker sig ha klarhet i dessa omraden innan arbetet startar, kommer
det att behovas fortlopande analyser under hela projekttiden. De eventuella hinder for
arbetet som kan dyka upp kallar han flaskhalsar, och dessa bor avslojas sa tidigt som mojligt for att utvecklingen ska kunna fortsatta. " ... medvetenhet om att flaskhalsar kommer
att uppsta ar den kanske viktigaste garantin for att kunna planera motdrag i tid." (Leymann 1986, s 48 ff)
Dokumentation av arbetet ar viktigt for att man ska kunna folja upp forandringsarbetet.
Det ar ocksa viktigt att ta tid for avbrott och eftertanke. Angelow har formulerat ett antal
fragor, lampliga att stalla med jarnna mellanrum i arbetet:
" Vad har vi lart oss av tidigare forandringar? Vad har resultatet blivit?
Vilka problem har uppstatt i samband med tidigare forandringar? Vad
har fungerat bra respektive daligt avseende tidigare forandringsmetoder? Hur ska vi veta att vi ar pa ratt vag, dvs nar delmalsattningar ar
uppfy llda? Hur ofta ska forandringsarbetet foljas upp och utvarderas?
Yem ska gora uppfoljningar?" (Angelow 1991, s 129)
I ett forandringsarbete far man inte lata sig nedslas av att entusiasmen inte hela tiden ar
pa topp. Det ar naturligt med perioder av stagnation, att problem dyker upp och att arbetet hara kanns tungt. Men problem kan overvinnas, konflikter losas och erfarenheten
sager att anstrangningar ger resultat - stagnationsfasen kan overga i en fas av vitalisering.
Engagemanget kan vackas igen och arbetet lever vidare (ibid, s 134).

Dialog
Jag har redan skrivit om hur viktigt samtalet pa arbetsplatsen ar for ett fungerande for- ·
andringsarbete, men ocksa en vidare dialog ar betydelsefull. I sitt arbete om forandringsarbete pa bibliotek skriver Bjorklund och Carstens: "Engagemang skapas bast i en
dialog, och biblioteket behaver sa val engagerade lantagare - pa grasrotsniva i biblioteket och for att paverka politikema i en for biblioteket positiv riktning." (Bjorklund 1989,
s 4). Denna dialog kan givetvis utformas pa olika satt, t ex genom diskussionsgrupper,
enkater eller intervjuer, genom att engagera lantagare i mediaurvalsarbete eller startande
av "vanforeningar". Satten kan variera, det viktiga ar att samtalet halls levande och kontaktvagama oppna. Det finns mycket kunskap utanfor biblioteket som vi bor Iara oss att
ta till vara (Stewart 1988, s 78 fl) .

Serviceorientering
Om en organisation, vilken som heist, vill vara serviceorienterad kraver detta en process
dar hela organisationen ar involverad, och processen maste starta med ledningen. Det
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handlar inte om att personalen ska borja le mera - aven om ett vanligt och positivt bemotande naturligtvis har stort varde - utan om att verksamheter ska fungera pa ett effektivare satt till gladje och nytta for dem som efterfragar var service. Detta gor ocksa arbetsmiljon battre forpersonalen (Gronroos 1988, s 14fl).
Detar intressant att se hur en kund upplever totalkvaliteten av en tjanst, enligt Gronroos.
Totalkvaliteten bestar av tre delar:
• teknisk kvalitet - vad man som kund far med sig efter att ha utnyttjat erbjudna tjanster
• funktionell kvalitet - hur kunden upplever processen som leder till den tekniska kvaliteten; vantetider, attityder hos personalen, hur man blir behandlad, hur miljon upplevs,
om man upplever en osakerhetskansla m m
• organisationsprofil - anser kunden att organisationen representerar positiva varden
kommer kunden att se mer positivt pa vad han/hon far. Man kan saga att organisationsprofilen fungerar som ett slags filter genom vilket den faktiska kvaliteten ses. Det
ar alltsa viktigt att ha en bra profil i kundernas ogon (ibid, s 23-24)
Gronroos refererar till en undersokning gjord bland ett flygbolags kunder i Storbritannien, for att sammanfatta vad god tjanstekvalitet innebar.

" 1 lntresse for kunden
• Kunden kanner att organisationen och dess personal och system ar till for
att losa hans problem
2 Spontanitet
• Personalen kan och ar villig att fatta egna beslut och pa ett flexibelt satt
klara av situationen
3 Sakkunskap
• Personalens sakkunskap att losa kundens problem samt dess vilja att smi- ·
digt losa problemen
4 Krisberedskap
• Beredskapen och viljan hos personalen att snabbt vidta atgarder da nagot
problem uppstatt eller da nagonting oforutsett intraffat" (ibid, s 27)

Vi har tidigare sett hur olika forfattare betonat vikten av att hela personalen i en organisation ar delaktig i en forandringsprocess. Nar vi nu fokuserar pa hur var service uppfattas av vara besokare/kunder, ser vi att sarnrna sak galler har. For att den yttersta servicefunktionen ska fungera - motet mellan personalen och besokaren/kunden - maste alla led
bakom i organisationen fungera val. Den interna marknadsforingen och viljan till service
ar grunden for den yttre. Man bor ocksa tanka pa att fungerande intern marknadsforing
inte ar en kampanj under en kort tid, utan en kontinuerlig process. Ska positiva attityder
bibehallas maste de hela tiden underhallas och bli en naturlig process i verksamheten
(ibid, s 37- 39, 79).
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Nar man onskar en okad serviceorientering och effektivitet, behaver ledningen inse att
det ar en langsiktig process som ska startas. Som igangsattare och start kan ett projekt
sattas in. I detta skede maste man veta vad man vill, man maste engagera alla och man
maste vara medveten om att det kraver tid, talamod och engagemang om man ska na
resultat (ibid, s 106f).

"Tvivl og nysgerrighed"
Hur fcirandringsarbete pa bibliotek kan ske har Marianne Hiort-Lorenzen skrivit om i sin
bok " I forandringens favn" ( 1989). Storre delen av boken ar en rapport fran forsok man
gjort i ett bibliotek, men i inledningskapitlet har hon utvecklat sina tankar kring biblioteksarbete i allmanhet och fcirandringsarbete i synnerhet. Hiort-Lorenzen ar val kand i
biblioteks-Sverige och jag amnar inte fordjupa mig i hennes teorier men vill namna nagra
nyckelbegrepp, som jag anser har koppling till Bryggans genomforande.
• En gemensam grundsyn hos personalen ar nodvandig
• Dialog med och lyhordhet gentemot biblioteksbesokaren kravs
• Barande element i fcirmedlingen ska vara:
- Tvivel och nyfikenhet
- Rymlighet och forandring
- Formaga till fascination och koncentration
- Anvandning av analys, kombination och syntes
Viktiga bestandsdelar i personalens hallning bor enligt Hiort-Lorenzen vara: " ... viden,
dialog, humor, nydelse, sansning, selvbevisthed og sprogbevisthed." (Hiort-Lorenzen
1989, s 31 ). Det galler att alltid tank.a "pa tvrers eller bagom eller opover" de existerande
ramarna.
Och till sist: En oundviklig forutsattning for arbetet ar att radslan fcir att gora bort sig ska
overvinnas! (ibid, s 31).

Biblioteket for alla!
Utatriktad biblioteksverksamhet
I Sverige har man under hela 1900-talet arbetat for att gora fler manniskor till biblioteksbesokare och lantagare. Olika begrepp har anvants fcir att benamna detta arbete,
t ex "social biblioteksverksamhet" , "biblioteket utanfdr murarna", "bibliotekets kontaktarbete" och "uppsokande biblioteksverksamhet" . Begreppen har innefattat manga slags
verksamheter, t ex vandringsbibliotek, sjomansbibliotek, utatriktad PR-verksamhet som
foredrag och annan information om bibliotek och hocker, utlaning vid kriminalvardsanstalter, boken kommer-verksamhet mm. Aven de anglo-amerikanska termerna "library
extension" och "extension work" har anvants i Sverige med ungefar samma betydelse,
dar "library extension" haft tyngdpunkten pa allman PR-verksamhet och information.
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"Bibliotekets kontaktarbete" skulle vara den term som bast motsvarar " library extension"
och den innefattar sadant PR-arbete som har till syfte att sprida information om biblioteket och dess resurser. Att ordna allman.kulturella arrangemang pa biblioteket raknas
ocksa till "bibliotekets kontaktarbete" (Herder 1986, s 14- 16).
Sveriges allmanna biblioteksforening (SAB) har en komrnitte, SAB:s komrnitte for
Marknadsforing och Information, som arbetar med dessa fragor genom att bl a anordna
konferenser kring PR-fragor. Ett natverk av PR-ansvariga pa bibliotek runt om i landet
fungerar genom att bl a delge varandra ideer, som samlats i ett hafte dar man kan finna
inspiration till sitt eget PR-arbete.
Varfor ska man syssla med kontaktarbete? Herder anfor tre huvudmotiveringar:
1I Biblioteket vill informera om sin verksamhet och pa sa satt fa nya lantagare. Motivet
ar oftastfolkbildning.
2/ Verksamheten ses som en allman service som sa manga som mojligt ska beredas tillgang till.
3/ Verksamheten ses som en social omsorg om sarskilt utsatta grupper (ibid, s 15-16).
De kulturpolitiska malen, enligt Regeringens prop. 1996/97: 3, innebar ocksa att ett aktivt
arbete kravs for att manniskor ska nas av kulturlivet. Om alla ska ha mojlighet att utnyttja yttrandefriheten (genom att t ex den nya informationstekniken gors tillganglig for sa
manga som mojligt), om al/a ska ha mojlighet att vara en del av kulturlivet, om mangfalden i kulturen ar en forutsattning for ett rikt kulturliv, om kulturarvet ska goras kant
och tillgangligt och om manniskor med olika kulturell bakgrund ska kunna motas, da
staller det krav pa att vi som arbetar inom kommunens kultursektor aktivt arbetar pa att
na ut till sa manga som mojligt.

Demokrati
Som vi redan sett i avsnittet om folkbildning ar demokratibegreppet grundlaggande. Del- ·
aktiga manniskor utgor grunden for ett demokratiskt samhalle, och genom folkbildningsarbetet ges manniskor mojligheter att starka sin sjalvkansla och fa den kunskap som
behovs for att kunna delta i det offentliga samtalet.
Eftersom Bryggan bygger pa ett nara samarbete med bl a foreningslivet och pa att bibliotek och foreningsliv kan stodja varandra, kan det vara av intresse att se nagot pa litteratur som behandlar det medborgerliga engagemangets betydelse for demokratin. Det ar
ocksa pa sin plats att namna nagot mer om hur viktigt det ar ur demokratisk synvinkel att
alla manniskor har mojlighet att ta del av bibliotekets satsningar.
Statsvetaren Robert D Putnam, professor vid Harvard University, har tillsammans med
ett forskarlag gjort en studie i ltalien, dar man undersokt varfor demokratins institutioner
fungerar sa olika i landets tjugo regioner. Att det varit mojligt att genomfora denna undersokning, beror pa att Italien under 1970-talet genomforde en kraftig regionalisering. (Putnam 1996).
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Resultaten Putnam kom fram till var overraskande for manga och de vackte stort intresse och givetvis debatt. Redan innan hans bok fanns oversatt till svenska uppmarksammades hans resultat av svenska samhallsdebattorer, bl a av Goran Rosenberg i Moderna
Tider ( 1993: 8) dar han utifran Putnams teorier diskuterar sambandet mellan demokrati
och civilitet. Civilitetsfaktorer ar bl a graden och mangden av frivilligt organiserade verksamheter (korer, fotbollsforeningar, bokcirklar etc), mangden och spridningen av lokala
tidningar och tidskrifter samt deltagande i val och folkomrostningar (Rosenberg 1993,
s 4 3-47). I Moderna Tider 1995: 54 publicerades ett utdrag av Putnams essa "Att bowla
ensam" tillsammans med svenska kommentarer. I denna essa behandlar Putnam amerikanska forhallanden, men han ser samma tendenser dar som han gjort i ltalien-studien
(Putnam 1995, s 18-19).

I forordet till Putnams bok sammanfattar Olof Petersson och Bo Rothstein resultatet:
" ... det ar tyngden i det civila samhallet som ar avgorande. Ju mer manniskorna har varit
engagerade i frivilliga organisationer som exempelvis sangkorer, fagelskadarklubbar och
idrottsforeningar, desto battre fungerar demokratin" (Putnam 1996, s 7).
En framgangsrik region kannetecknas av urgamla traditioner av civilt engagemang, enligt
Putnam. Om man utgar fran begreppet "socialt kapital" och med det forstar de strukturer
som genom natverk, normer och social tillit underlattar manniskors samarbete, visar det
sig att det finns ett patagligt samband mellan olika former av socialt kapital. "Manniskor
som aktivt deltar i foreningsliv och organisationer visar ocksa en langt storre benagenhet
att engagera sig politiskt, umgas med sina grannar och lita pa andra .. .. Overallt kan vi
notera att foreningsliv och social tillit ar intimt forknippade med varandra." (Putnam
1995, s 18- 19)
Det ar en intressant tanke att det inte bara ar konkurrens som genererar valstand, utan att
ett sarnhalle behover samarbete, en anda av fortroende och en beredskap till omsesidig
hjalp mellan manniskoma. Johannes Aman avslutar en artikel om Putnam med orden:
"Det stora steget mot demokrati och valstand tas nar vi lar oss att samarbeta med och
kanna fortroende for vara grannar" (Aman, DN, 1996-04-02, s A2).
Yid ett mote med Anders Mellboum beskriver Putnam den utveckling mot ett privat liv,
dar individen star alltmer i centrum och gemensamma aktiviteter blir allt sallsyntare, som
nu dominerar USA. Denna utveckling framjar inte ett sarnhalleligt ansvar, och Putnam
vill nu tillsammans med andra forskare arbeta for att forsoka aterskapa socialt kapital i
USA (Mellboum, DN 1997-01-05, s 8 2-3).
Putnams tankar, om att ett aktivt foreningsliv skapar aktiva manniskor som ar beredda att
delta i det samhalleliga livet och samtalet, ligger val i linje med de intentioner som fanns
for Bryggan redan fran starten. I arbete med projektet har vi velat stimulera foreningsengagemang och bygga broar mellan foreningar och bibliotek. Att manga kanaler finns
for ett medborgerligt utbyte och samarbete tycks vara betydelsefullt for ett demokratiskt
starkt sarnhalle.

16

Ser man kultur som en allman rartighet och en forutsattning for demokrati bor det fa en
aktiv och offensiv kulturpolitik till fdljd. Genom att knyta nya kontakter och genom att
forsoka finna nya vagar att na ut med information om vad t ex biblioteket har att erbjuda
kan vi bidra till demokratin. Trots att biblioteket erbjuder kostnadsfri service blir inte
vara tjanster efterfni gade av alla. Vi tror gama art det ar val kant vilken service vi erbjuder, men det kravs speciella informationsinsatser for art oka utnyrtjandet (Stewart 1988,
s 70). Gors inga speciella insatser riskerar vi annu storre ojamlikhet. Art nagot ar okant
for manniskor blir i sig ert hinder, det ar lart att <let som man saknar kannedom om stets
bort. For var de! bor det alltsa handla om art undanroja de barriarer av okunskap som
hindrar manniskor art ta del av kulturen, speciellt om vi tror att kulturen kan ge en rikare tillvaro och ar en kraft till forandring (Onser-Franzen 1992, s 239-240).
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4 Planeringsfas
Projektgruppen
Jag anstalldes som projektsekreterare for Bryggan i januari 1994. Forutom projektsekreteraren har kulturchef Ernst Zryd, kultursekreterare Elisabeth Winlund och handledaren
for Kulturlaget (sedermera Brygglaget) Stine Hee ingatt i projektgruppen. I starten sammantradde gruppen ofta, varje vecka den f6rsta tiden, sedan med langre intervaller. Yid
varje sammantrade har anteckningar forts och dessa har formedlats till kulturforvaltningens ovriga personal via den Kulturbulletin som ges ut varje vecka. Eftersom gruppens medlemmar i stort har samma arbetsplats har de informella kontakterna varit manga
och viktiga, och det har varit latt att direkt ta upp aktuella fragor.
I Yid de forsta sammantradena diskuterades vilka foreningar vi skulle valj a som samarbetspartners - en sa stor bredd som mojligt onskades. Vi tog direkt kontakt med Yasterviks-Tidningen, dar Bosse Sandeback gjorde ett storre reportage med forstasidesbild i
farg (Sandeback 1994, s 1, 3). Samtidigt satte vi in en liten "kontaktannons", dar vi
erbjod foreningar vart samarbete. Efter detta behovde vi aldrig mer diskutera vilka vi
onskade arbeta tillsammans med - intresset var vackt och anmalningama strommade
sedan in i lagom takt under hela projekttiden.

1

Vid nyar 1996 skedde en stor forandring for projektet, da Brygglaget upphorde. Detta
aterkommer jag till i beskrivningen av projektarbetet, men redan har kan namnas att det
ocksa fick konsekvenser for projektgruppen da Stine Hee fick sluta sin anstallning.
Nagon ersattare for henne i gruppen var inte aktuell, eftersom hennes insats var direkt
knuten till handledarskapet for Brygglaget, utan vi fortsatte med en decimerad projektgrupp.

Brygglaget
1986 startade en verksamhet kallad Kulturlaget i Yastervik. Den riktade sig till ungdomar fran 16 ar och uppat, som av olika anledningar var arbetslosa eller inte gick i skolan.
Kulturforvaltningen hade ansvar for verksamheten, som finansierades av kommunstyrelsen via ett anslag for sysselsattningsbeframjande atgarder. Kulturlaget hade hela tiden en
heltidsanstalld handledare, och antalet ungdomar som deltog i verksamheten varierade
med ett genomsnitt pa sju, som deltog 3-6 manader vardera.
Malet med verksamheten var att ge ungdomar meningsfulla arbetsuppgifter, en positiv
erfarenhet av yrkesarbete, kunskap om olika kulturformer och egna positiva erfarenheter
av kulturverksamhet.
Huvuduppgiften for Kulturlaget var att marknadsfora biblioteket och ovrig kulturverksamhet. Gruppen hade sina lokaler i biblioteket, och kom pa det viset nara den ordinarie
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kulturverksamheten. Under den tid ungdomama deltog i Kulturlaget erbjods de utbildning i utstallningsteknik, ordbehandling, textning, skyltning, foto , videofilmning, layout
mm. Aven praktik inom den ordinarie verksamheten forekom (Zryd 1993, s 119-123).
Nar Bryggan startade var det naturligt att knyta ihop Kulturlaget med projektet. Sa smaningom aktualiserades av olika skal ett namnbyte och Kulturlaget blev Brygglaget. Tack
vare att Brygglaget (somjag harefter kommer att kalla det, oberoende av om det som diskuteras skedde fore eller efter namnbytet) fanns , kunde vi erbjuda foreningama god hjalp
med utstallningar och ovrigt inforrnationsmaterial. Yid arsskiftet 1995-96 upphorde
Brygglaget da kommunstyrelsen drog in anslaget till verksamheten, och detta tick givetvis konsekvenser for Bryggans fortsatta arbete. Mycket av den praktiska hjalp vi kunnat
erbjuda foreningama byggde pa Brygglagets arbetsinsats, och nar det inte langre fanns
blev vi tvungna att finna nya vagar och delvis forandra projektets arbetsforrner.

Bibliotekspersonalen
Redan fran allra forsta borjan diskuterades i projektgruppen vikten av att all personal vid
biblioteket holls informerad och ocksa blev involverad i arbetet i den utstrackning som
var mojlig. I ett forandringsarbete kan det vara risk an det blir en liten inforstadd klick
som haller pa med nagot som de ovriga inte anser hor ihop med verksamheten. Dena ville
vi undvika, och forutom via de inforrnella vagarna har alla informerats regelbundet pa personalmoten samt i Kulturbulletinen, dar alla sammantradesprotokoll, flygblad, affischer
mm publicerats.
Tidigt under projektet aktualiserades ocksa fragan hur tankama om marknadsforingens
betydelse skulle spridas i hela personalgruppen. Forutom att vi regelbundet har tagit upp
det pa personalmoten och stormoten, har vi genomfort en studiedag och en studieresa
med marknadsforing som tema. (Detta beskrivs utforligare i avsnittet Personalutbildning,
s 40).

Tidsplan
I projektansokan till Statens kulturrad 1 juli 1993 skrev man att projektet foreslogs paga
under tva ar. Redan i borjan av projekttiden sag vi i projektgruppen att det fanns tillrackligt stora utvecklingsmojligheter for att driva projektet under en trearsperiod. Kulturradet informerades tidigt om detta, och i ansokan 1994 finns angivet beraknade kostnader aven for ett tredje ar.
I ansokan angavs att ett intensivt samarbete med ca fem foreningar per ar planerades, och
att varje samarbete beraknades paga under ett par manader. Detta visade sig vara ett orealistiskt satt att arbeta pa, och redan i den forsta foreningskontakten sprack denna tidsplanering. I slutsatsema jag drar senare i uppsatsen aterkommer jag till denna lardom, som
nog ar en av de viktigare vi fatt i projektet.
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Redan har kan jag alltsa namna att vi tidigt upptackte att det i ett fcireningssamarbete ar
nodvandigt att avsatta lang tid for planering - vi fran bibliotekets sida har var arbetstid
till forfogande , medan vara samarbetspartners oftast gor allt pa fritiden och kanske har
glest mellan sina traffar. Dessutom maste det finnas tid till att bearbeta ideer och lata tankar mogna. lnget mar bra av att forceras fram, och det ar viktigt for foreningama att ha
tid att fcirankra de oftast nya tankama hos sina medlemmar.

Litteratursokning och personliga kontakter
Den fcirsta manaden av min anstallning fcirsokte jag via litteratur och kontakter hitta bibliotek som kunde fcirmedla erfarenheter av foreningssamarbete. Jag kontaktade bl a Statens Kulturrad, NORDBOK (Nordiska litteratur- och bibliotekskommitten), Statens
Bibliotekstjeneste i Kopenhamn och Bjorn Lindwall, davarande ordforanden i SAB:s
kommitte fcir Marknadsfciring och Information. Pa detta satt fann jag nagra platser i bade
Sverige och Danmark, som jag kontaktade och i vissa fall fick en del material fran.
For att finna hocker och artiklar gjorde jag sokningar i Artikelsok, Burk-sok och Libris.
Dessutom gjorde biblioteket pa Hogskolan i Boras en sokning i BDI-index for min rakning, for att fa tag i biblioteksartiklar fran vara nordiska grannlander. En de! matnyttigt
kom ut av detta, och jag kunde i fortsattningen parallellt med det praktiska arbetet ocksa
fordjupa mig i litteratur som anknot till projektet.
I en artikel i Biblioteksbladet beskrev jag kortfattat tankama bakom Bryggan och efterlyste kontakt med personer som bade erfarenheter av liknande arbete (Alnervik 1994 a,
s 45). Det kom nagra fa telefonsamtal fran bibliotek i landet, och vi fick ta del av material fran nagra av dem. Aven i den danska bibliotekstidskriften B70 skrev jag motsvarande presentation och efterlysning (Alnervik 1994 b, s 255). Det resulterade i att en
bibliotekarie fran Asker, Norge, horde av sig. Den kontakten byggde vi vidare pa senare,
och var norska kontaktperson matte oss for att fcirelasa om marknadsforingsarbetet pa
Askers bibliotek, nar vi var pa studieresa till Uddevalla.

Studiebesok
Lu lea
Den mest intressanta kontakten jag fick vid mina efterforskningar var K vinnobiblioteket,
Bjorkskatans bibliotek i Lulea. I samband med firandet av Intemationella kvinnodagen
den 8 mars 1994, gjorde jag ett besok i Lulea for att dels intervjua Berith Forsberg, bibliotekarie och initiativtagare till Kvinnobiblioteket, dels se hur verksamheten fungerade
i praktiken.
Bjorkskatans bibliotek profilerade sig som kvinnobibliotek 1990. Berith Forsbergs eget
engagemang i kvinnofragan var naturligtvis avgorande, men starten for den speciella
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inriktning biblioteket kommit att fa var da Bjorkskatans bibliotek fick en forfragan om
kvinnolitteratur fran en socialdemokratisk kvinnoklubb (Strandberg 1995). Man ordnade
en kvinnovecka 1989 efter denna forfragan, och under hostterminen 1990 hade man
kommit sa langt an en forsta forelasningsserie genomfordes. Nu var det kvinnovecka
hela aret!
I sitt arbete med att gora biblioteket mer kvinnoprofilerat har man arbetat efter foljande
pnnc1per:
• Bokinkop och tidskriftsprenumerationer med kvinnoperspektiv
• Andrad inredning med "rum" i biblioteket, med tanke att det skulle vara latt att kanna
sig hemma i biblioteket, och att biblioteket skulle fungera som en sarnlingsplats for
kvinnor
• Oppethallande efter kvinnors behov
• Firande av kvinnodagen
• Forelasningsserie varje termin med kvinnliga forelasare
• Nara samarbete med kvinnoforeningar, studieforbund, kommunens jamstalldhetskommitte
En studie av Kvinnobibliotekets kvinnliga profilering har gjorts i en magisteruppsats av
Asa Strandberg (Strandberg 1995). Sjalv ville jag, med tanke pa det projekt jag stod alldeles i starten av, fa de! av sa manga erfarenheter som mojligt rorande foreningssamarbetet. Yid ett startmote varje termin, dar kvinnoforeningar, studieforbund och jamstalldhetskommitten deltar tillsammans med biblioteket, planeras programmet som alltid har
stor bredd. Detta gor att det ocksa blir naturligt for olika slags foreningar att stalla upp
som arrangorer. Bredden har hallit sig genom aren, vilket ses som viktigt, da man vill
attrahera kvinnor med alla slags intressen. For foreningama ar det positivt att bli synliga
och de slipper det administrativa arbetet och marknadsfdringen som biblioteket skoter.
Varje forening far sjalv avgora hur mycket och pa vilket satt de viii delta. Berith Forsberg skriver: " Roughly 60 lectures have been arranged in all, with an average audience
of about 100. They are arranged in co-operation with various women's associations. This
is a way both of solving money problems and of making different women's organizations
more visible." (Forsberg 1996, s 27- 28)
Motet med den engagerade personalen pa Bjorkskatan var mycket inspirerande. Det gav
rag i ryggen att se att det gar att genomfora ideer utan att det behover vara sarskilt krangligt, det galler bara att vaga prova. Det var ocksa bra att hora att samarbetet med foreningama tycktes fungera val. Berith Forsberg menade att arbetet ibland var tungrott, men
det positiva overvagde dock. Kontaktnatet har under arens !opp blivit stort och brett. Fran
den centrala biblioteksledningens sida hade inte nagra extra pengar anslagits, men pa
Bjorkskatan hade man anda valt att fortsatta arbetet.
Det vi hoppades skulle bli resultatet aven av vart projekt - nya samarbetspartners, brett
kontaktnat, nytankande bland personalen, mod att ga nya vagar - fick jag har se i prakti21

ken, och det gav tro pa att aven Bryggan skulle kunna lyckas. Det var ocksa bra att hora
att arbetet inte alltid gar friktionsfritt, att det ar tidskravande, att det ibland kanns tungrott och att kriser uppstar.

Alborg
Yid samtal under varen 1994 med Statens Bibliotekstjeneste, Kopenhamn, blev jag rekommenderad att kontakta Alborgs bibliotek. Efter att ha haft brev- och telefonkontakt
gjorde jag under hosten 1994 ett besok pa huvudbiblioteket och en filial, for att se hur
man tagit fram ett datoriserat foreningsregister, och ocksa hur man arbetade med den
uppsokande verksamheten. Vi sjalva hade da kommit igang med vart arbete, och det var
latt att se anknytningspunkter. Jag fick bekraftelse pa att vi var pa ratt vag, men fick ocksa
med mig nya, konkreta ideer.
Att bade i starten av ett arbete och under arbetets gang ha mojlighet att diskutera med
kollegor som arbetar med liknande uppgifter ar stimulerande och for arbetet framat. Risken ar stor att man snabbt fastnar i former och glommer att ens projekt gar ut pa att prova
sa manga vagar som mojligt for att finna fram till det som ar hallbart i langden.

Utvardering
I projektsekreterarens uppdrag lag ansvaret att skriftligt dokumentera vad som hande
under projektets gang och att sammanstalla en rapport. Redan fran starten planerades hur
denna utvardering skulle laggas upp, och efter ett par veckor gjorde Ernst Zryd och jag
ett besok pa Linkopings Universitet, dar vi sammantraffade med Maj och Alger Klassen.
Yid detta samtal diskuterade vi formema for en kommande utvardering och enades om
att arbeta efter modellen med fortlopande utvardering. Eftersom vi sag projektet som en
process, dar vi hela tiden skulle fa erfarenheter som kunde tas tillvara i det fortsatta arbetet, tycktes detta arbetssatt vara det mest fruktbara. I detta skede visste vi inte hur lang.
projekttiden skulle bli, och darfor kom utvarderingsplanen att revideras upprepade ganger, men grundtanken stod fast.
Nasta mote med Maj Klassen agde rum i oktober 1995. Da hade hon knutits till Bibliotekshogskolan i Boras, vi visste att projektet skulle avslutas under 1996 och en detaljerad plan for hur rapporten skulle se ut kunde ta form.
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5 Genomforande av foreningssamarbeten
Efter Vasterviks-Tidningens forsta reportage och var annons kontaktades vi genast av
nagra foreningar som var intresserade av att borja samarbeta med oss. Under hela projekttiden har vi haft stor gladje av vara goda kontakter med lokaltidningama. Vi har hallit dem informerade och ofta kallat till presskonferens eller skrivit pressmeddelanden,
och deras bevakning har betytt mycket for att sprida kunskap om projektet.
I detta avsnitt komrner jag att relativt kortfattat beskriva olika foreningssamarbeten var
for sig.

Demensiorbundet
Ordforanden i Demensforbundet var den forsta som tog kontakt med oss. Eftersom 1994
var Apotekets Demensar, ville foreningen gama gora nagot for att visa upp sig och sin
verksamhet, men man kande sin begransning med fa aktiva medlemmar. Deras upplevelse av att det var svart att na ut med information var en bra utgangspunkt for de samtal och den planering, som borjade i slutet av januari och nadde sin kulmen med utstallning och program under tre hostveckor.
Planeringstiden visade sig bli Jang med manga kontakter av olika slag. Vi hade tat telefonkontakt, men jag gjorde ocksa flera besok pa den dagverksamhet for dementa dar ordforanden har sitt arbete, och foreningens styrelse forlade ett sammantrade till biblioteket.
Pa ett tidigt stadium vacktes tanken pa att finna fler samarbetspartners, och da var givetvis Apoteket sjalvklart. Pa sjukhusbiblioteket i Vastervik hade man just startat ett projekt
kring patientinformation som bl a innebar mycket samarbete med patientforeningar, och
eftersom detta stamde bra overens med Bryggan, blev deras projektledare en i den planeringsgrupp som bildades.
Ideema klacktes i planeringsgruppen, och sedan gjordes det praktiska arbetet till storsta
delen av oss pa biblioteket. Det innebar bl a bokning av skadespelare till en teaterforestallning, bokning av Jakare till en paneldebatt, producerande av affischer och flygblad .
En fotoutstallning, som presenterade de olika boendeformema for dementa i Vasterviks
kommun, producerades under sommaren, vilket betydde manga besok runt om i kommunen for fotografering. Under dessa besok knot vi (Stine Hee ochjag) manga nya kontakter med personalen pa de olika hemrnen, och vi mottes av en oerhord varme overallt.
Alla var mycket angelagna att hjalpa till att sprida kunskap om de dementas situation och
om foreningens verksamhet.
I slutet av september var allt klart, och utstallningen visades pa biblioteket under tre
veckor. Apoteket bidrog med sitt faktamaterial , och givetvis visades bibliotekets egna
hocker tillsammans med information om Demensforbundet samt en lokal problemundersokning som gjorts med anledning av Demensaret 1994. En kvall framfordes forestall-
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ningen "Du ar min mor" i teatersalongen. Till denna inbjods speciellt all personal i kommunen som arbetar med dementa, men naturligtvis var den oppen aven for allmanheten.
Kanske kandes det nagot vagat att inbjuda till en pjas med demens som tema, men 250
personer kom for att se en bade roande och rorande pjas. Direkt efter den mycket uppskattade pjasen foljde ett panelsamtal med skadespelaren, lakare och en mycket aktiv
publik. Efterat var biblioteket, som ligger i samma hus som teatersalongen, oppet for
intresserade. Manga sag da utstallningen och fortsatte samtalet. Fotoutstallningen vandrade senare vidare till filialbibliotek i kommunen, eftersom den ju speglade hela kommunens demensverksarnhet.
Tanken att arbeta intensivt med en forening under ett par manader visade sig orealistisk.
For att kunna genomfora de tre utstallnings- och programveckorna i september, borjade
vi planera redan i januari. Genom att finna flera samarbetspartners med samma intresse
vann vi materialmassigt och ekonomiskt, da vi kunde dela de storre kostnaderna. Att
foreningar och organisationer med samma intresseinriktning har kontakt med varandra
och kanner varandras arbetsformer visade sig vara en god grund till ett fruktbart samarbete, och det fungerade bra med biblioteket som den centrala punkten i samarbetet.

Vasterviks allmanna idrottssallskap - VAIS
"Platsar en idrottsforening i Bryggan?" - det var fragan fran VAIS ' kansli, nar de horde
av sig. Var ambition var ju fran starten att fa med ett sa brett urval av foreningar som
mojligt, och vi var naturligtvis mycket glada at att en idrottsforening var en av de forsta
som ville vara med.
En anstalld kanslist var kontaktperson fran foreningen, och vi borjade med att traffas ett
par ganger pa deras kansli. Sa smaningom knots representanter for "Gamla VAIS-are"
och Damklubben till det som blev en planeringsgrupp. Foreningen hade sjalv mycket
material, bade foremal , bilder och texter till en utstallning, men behovde hjalp med att
strukturera och begransa materialet. Brygglaget fick manga uppgifter med textning, .
framstallning av flygblad, affischering mm. Planeringen och forberedelserna skedde delvis i foreningslokalen och delvis pa biblioteket.
Efter drygt tva manaders planering och forberedelsearbete visades en utstallning pa biblioteket. I samband med denna inbjods foreningsmedlemmarna till en informationskvall.
Naturligtvis besags utstallningen - det blev riktig vernissagestamning med cider och tilltugg - men vi gjorde ocksa en ordentlig rundvandring med mycket information om biblioteket. De fiesta som kom tillhorde de aldre i foreningen, och det visade sig att fa av
dem hade besokt biblioteket efter ombyggnaden 1992.
For oss ar biblioteket och <less resurser en sjalvklarhet. Vart mal ar att sprida denna kunskap, och just i detta samarbete fick jag ett tydligt exempel pa hur felforestallningar lever
hos dem man minst anar. En medelalders kvinna, som endast besokt biblioteket fore
ombyggnaden, da skonlitteraturen fanns pa entreplanet och facklitteraturen en trappa
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upp, blev mycket overraskad nar hon upptackte att man kan Jana hocker om tradgardsskotsel pa biblioteket. I hennes forestallningsvarld var biblioteket en plats dar man lanar
romaner! Vi behover na ut med information om det som ar sa sjalvklart for oss!

Nordiska samfundet mot plagsamma djurforsok - NSMPD
Mojligheten att via biblioteket mi ut med information om sin verksamhet kan naturligtvis utnyttjas pa olika satt. Det ar inte alltid biblioteket behover vara lika aktivt, vissa
foreningar klarar det mesta sjalva och ar bara i behov av en plats dar de nar mycket folk.
En ALU-anstalld pa Nordiska samfundet mot plagsamma djurforsok (NSMPD) tog kontakt med Bryggan och onskade just detta. Hon kom med det mesta materialet sjalv men
behovde hjalp med textning och ordbehandling. Detta kunde Brygglaget ordna, och
Bryggan kunde ocksa bidra till att tacka vissa kostnader for transport av utstallning fran
centralkansliet.
Yid annonserade tider under utstallningsperioden satt NSMPD:s representant vid utstallningen for att finnas till hands och ge direkt information och svara pa fragor. En grupp
medlemmar gjorde ocksa ett besok for biblioteksinformation en kvall under denna period. Eftersom man speciellt riktade sig till unga manniskor gick utstallningen vidare till
gymnasiebiblioteket, dar den ocksa nadde en stor publik.
Aven om foreningen inte behovde speciellt mycket hjalp med material, visade det sig att
planeringen tog en he! de! tid. Samordning, att fa in material i ratt tid, planeringstraffar
och telefonsamtal tar mer tid an man anar. Den personliga kontakten, som vi ju onskar
bygga vidare pa, maste fa ta sin tid. Att ha en foreningsrepresentant pa plats i biblioteket
under delar av utstallningen var naturligtvis mycket bra for foreningen. Direktkontakterna ar ju sjalvklart lika viktiga for dem.
Kontaktpersonen i NSMPD var senare med i ytterligare ett foreningssammanhang och da
fanns redan ett fortroende som var en bra grund att bygga vidare pa.

Teaterskeppet
I Vastervik finns en levande och mycket aktiv amatorteaterforening, Teaterskeppet. Nar
Bryggan startade i januari 1994 var Teaterskeppet langt framme med sitt arbete infor
sommaren, en lokalhistorisk forestallning " Mellan stockros och stupstock". Man visste
ocksa att Vastervikforeningen under varen skulle sta som vard for en amatorteaterfestival for smalandsdistriktet.
Jag inbjods till foreningens arsmote i borjan av februari for att ge information om Bryggan, och nagra personer utsags da att fundera vidare pa hur ett samarbete oss emellan
kunde se ut. Biblioteket var redan en central plats for foreningen, eftersom det lag intensiv lokalhistorisk forskning bakom det kommande sommarspelet. Har anvandes bibliote-
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ket och <less resurser maximalt for att fa fram material. Det forelag alltsa inte ett sarskilt
stort informationsbehov fran var sida, men daremot ville vi gama vara med i det fortsatta arbetet bade vad gallde sommarspelet och Teaterskeppets ovriga verksamhet.
Yid de planeringsmoten som halls infor amatorteaterfestivalen deltog jag som Bryggans
representant. Var uppgift blev att producera PR-materialet. Brygglaget utforde detta och
gjorde aven en banderoll som hangdes upp i infarten till staden, men detta blev ett av de
misstag som gjorts under resans gang. Materialet holl inte for de friska varvindama, utan
banderollen hangde ganska snart pa trekvart.
Planeringen infor var medverkan vid somrnarspelet tog fart pa en gang. Brygglaget fick
i uppdrag att utforma och tillverka sponsorskyltar, och Teaterskeppets tva ALU-are tog
huvudansvaret for en 1700-talsutstallning, som under sommaren visades pa biblioteket.
Min uppgift var aterigen att vara "spindel". Har var manga tradar att halla reda pa - kontakter med lansmuseet, forsakringsbolag och privatpersoner skulle samordnas. Resultatet
blev en levande och mycket intressant utstallning med manga spannande foremal som
anknot till innehallet i sommarspelet.
Biblioteket far inte vara en isolerad o i samhallet, utan det galler att veta vad som hander
och fundera over om vi pa nagot satt kan vara delaktiga i det som just nu ar aktuellt. I
detta samarbete kunde vi bygga vidare pa de goda kontakter vi redan hade och tillsammans fann vi vagar till fordjupning.

Vasterviks Bridgeklubb
"Vilken bra ide! Vi har sommarbridge, dit aven turister ar valkomna och da ar ju biblioteket en ypperlig plats att informera om detta pa." Detta var en ny tanke for Bridgeklubbens representant, och erbjudandet att vi dessutom kunde hjalpa till med utformningen
av deras information mottogs tacksamt.
Foreningens onskemal var litet och var insats mycket begransad, men anda fortjanar det
att namnas. En forsta kontakt togs, biblioteket finns numera i medvetandet som nagot
man kan ha nytta av, och forhoppningsvis kan detta leda till ett fordjupat samarbete vid
ett senare tillfalle. Att gora biblioteket mer kant ute i samhallet var ju ett av de mal vi
hade, och vagama dit kan variera mycket.

Foreningen for Utvecklingsstorda Barn, Ungdomar och Vuxna - FUB
Redan i februari 1994 tick jag besok av en ALU-anstalld fran FUB, som ville hora sig for
om Bryggan. I mars inbjods jag till styrelsemote, dar de forsta riktlinjema for vart samarbete drogs upp, och styrelsen tillsatte en arbetsgrupp som skulle ta kontakt med mig for
vidare arbete. Eftersom jag sedan inte horde nagot fran foreningen, horde jag sjalv av mig
i oktober och tick da ta de! av de onskemal och forslag som fanns.
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FUB har ett stort samarbete med Studieforbundet Yuxenskolan (SY) i Ylisterviks kommun, och i planeringen tillsamrnans med Bryggan ville man glima ha med liven SY. Detta
passade oss mycket bra, eftersom vi genom Biblioteksprojektet (se s 36) hell pa att fordjupa vart samarbete. En intensiv period av planering vidtog med representanter for FUB
och SY, en arbetsgrupp som fungerade utomordentligt bra, mycket tack vare att man hade
sa tydligt klart for sig vad man ville med det man gjorde. Aven socialbibliotekarien knots
till gruppen, eftersom det rorde hennes verksamhetsomrade. I ett senare skede kom ocksa
Boende- och verksamhetschefen for Omsorgema i Vlistervik att bidra i planering och
med pengar.
Under februari visades en utstlillning som presenterade det solidaritetsarbete FUB och
SV gemensamt utfor i Afrika. En manad senare var det dags for en storre utstlillning, som
presenterade foreningens verksamhet har i Yastervik. Brygglaget arbetade med texter,
flygblad och affischer infor de olika aktiviteter som skulle genomforas. Forutom utstlillningen som presenterade FUB, hells ocksa en offentlig informationskvlill med en av
FUB:s centrala informatorer, som sjlilv lir utvecklingsstord. Han gav ocksa en information
till speciellt inbjuden personal i en av kommunens tatorter. En musikgrupp, bestaende av
utvecklingsstorda ungdomar, gav ett program pa biblioteket en lordag och FUB:s musikcirkel hade en sammankomst forlagd till biblioteket.
Alla dagcentrum och slirskoleklasser fick en specialinbjudan till biblioteket under dessa
veckor. Forfattaren som var knuten till Biblioteksprojektet i Ylistervik tog emot ca tio
grupper for vilka hon berlittade om backer och sitt forfattarskap. Efter den samlingen tog
socialbibliotekarien eller jag vid for en visning av biblioteket. Naturligtvis stod den lattllista litteraturen i centrum de hlir veckorna, och alla som onskade fick en aktuell lista
over vad som finns pa vart bibliotek.
Trots att det verkade lite trogt i starten - det gick sju manader utan att jag horde nagot
fran FUB - sa kom ett mycket intensivt samarbete igang. Det var llitt att tro att det inte
skulle bli nagot nlir tiden gick, men iden behovde mogna och det glillde att hitta en tid
som var llimplig for alla. Det glillde bara att vaga vanta in llimplig tidpunkt och inte for- .
cera fram nagot som inte var moget!
Det var positivt att kunna genomfora detta samarbete tillsammans med studieforbund,
socialbibliotekarie och liven annan kommunal personal, inte bara ur ekonomisk synvinkel utan framfor allt for de kontakter som knots och fordjupades.

Vasterviks Folkdanslag
Redan vid det forsta telefonsamtalet hade ordforanden i Vlisterviks Folkdanslag klart for
sig vad foreningen ville fa ut av Bryggan. For det forsta onskade de fa information till
medlemmarna om vad biblioteket hade att erbjuda inom deras omraden, for det andra
onskade de visa upp sina olika verksamhetsomraden i en utstlillning och for det tredje
onskade de ha nagra program pa biblioteket. Det var bara att slitta igang !
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Yid en danskvall besokte jag foreningens lokaler med en fullastad bokvaska, och i pausen holl jag ett bokprat som atfoljdes av flera intresserade fragor. Efter detta tillsattes en
arbetsgrupp, som ganska snart kom till biblioteket for att se vilka lokaler vi hade att
erbjuda. Under tva intensiva hostmanader planerades sedan utstallning och program tillsammans med en palitlig och energisk grupp.
Utstallningen, som presenterade foreningens olika sektioner i bade text, bild och med
foremal av skilda slag, blev synnerligen uppskattad. En lordag inbjod Folkdanslaget till
program med sang- och danslekar for barn och veckan efter med folkmusik och dans.
Det var latt att arbeta med malmedvetna manniskor som var vana att organisera och planera. Jag hade aven har en samordnande funktion men behovde, som i vissa andra fall,
inte vara padrivande och hela tiden kontrollera att vad som var bestamt ocksa blev utfort.
En av medlemmama tog senare eget initiativ till ytterligare en programlordag fore jul, da
vi kunde inbjuda till en "minikurs" i traditionella jullekar. Sarnma medlem har senare
varit drivande i ett annat arrangemang tillsarnmans med oppna forskolan - ytterligare ett
exempel pa hur ideema om Bryggan spridits vidare via engagerade deltagare.
En ide som kom fran foreningen, om att de skulle lamna forslag pa folkmusik de tyckte
var lamplig att kopa in till biblioteket, blev inte genomford. Trots flera pastotningar fran
min sida har det fortfarande inte kommit in nagra forslag, men kanske ska det ocksa fa
ta sin tid - eller ocksa var det inte sa viktigt. I projektledningen vill vi ju gama att allmanheten ska kanna att de har mojlighet att paverka aven vart mediaurval.

Vasterviks Kennelklubb
Ordforanden i Vasterviks Kennelklubb ville fa hjalp med att sprida kunskap om klubben,
och tyckte att samarbete med Bryggan lat bra. Vi traffades, men det visade sig att ideerna till storsta delen forvantades komma fran var sida. Klubben hade inte mycket eget.
material , men jag fick god hjalp av Kennelklubben i Stockholm, och Brygglaget arbetade flitigt med att gora en trevlig hundutstallning. Vi tog ocksa fram en forteckning over
vara hundbocker, en genomgang som visade sig nyttig for biblioteket - mycket av
bestandet var borta och blev nu bortgallrat ur katalogen.
For att kontakten skulle bli omsesidig var tanken redan fran borjan att klubbmedlemmama skulle inbjudas till en traff pa biblioteket. Jag fick driva pa en del for att en dag
skulle bestammas, och sedan gick inbjudan ut till alla medlemmar. Tva kom! Visst fick
vi ett givande samtal om biblioteket, men det var anda en besvikelse. Jag tror inte att
samarbetet var tillrackligt forankrat bland foreningens medlemmar i det har fallet, och da
ar det svart att fa ett samarbete att fungera.
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Grekiska foreningen
En av bibliotekets trogna besokare ar medlem i Grekiska foreningen, och nar han sett den
ena foreningen efter den andra visa upp sig pa biblioteket, borjade han fundera over om
inte detta skulle vara nagot for hans egen forening. Han sokte upp mig och hade redan
klart for sig vad deras ma! var for en eventuell medverkan: att gora foreningen synlig att starka identiteten - att ge medlemmarna stolthet over sitt land och sin kultur - att ge
inspiration for fortsatt arbete i foreningen.
Iden forankrades i foreningen, och Stine Hee och jag inbjods att komma till deras lokal
for att beratta om projektet. Detta fick goras i tva omgangar, for mannen och kvinnorna
holl till i varsitt rum. Det hela utvecklades till ett intensivt och kansloladdat samtal pa
svenska blandat med grekiska nar orden inte rackte till eller engagemanget blev for stort.
Sa smaningom utkristalliserades en tankbar arbetsgang, och vi startade.
Det fanns gott om ideer, men det blev mest vi pa biblioteket som fick gora arbetet. Kvinnorna delade garna med sig av foremal som vi kunde stalla ut, men resten av materialet
ordnade vi. Brygglaget fick mycket att gora, och med hjalp av broschyrmaterial, hocker,
kartor mm, som vi generost fick fran Grekiska ambassaden och Greklands turistbyra,
Jyckades vi ge hela biblioteket en greklandstouch. Pa alla avdelningar vi kunde gjordes
greklandsanknytning - och det var pa manga!
Ungdomar fni n Brygglaget gjorde tillsammans med sin handledare flera besok i foreningslokalen och aven hemma hos nagra medlemmar. De spelade da in en videofilm dar
greker i olika generationer berattade om sina liv. Denna sattes sedan samman med bilder
fran Grekland, och under utstallningstiden vi sades filmen under bestamda tider pa biblioteket.

Aven Grekiska foreningens medlemmar inbjods till biblioteket for information och samvaro en sondagseftermiddag. Fler an de som brukar komma till deras egna foreningstraffar kom, sa vi fick fullt hus. Vi hade tydligt uttryckt att <let var vi som var vardar, men ·
kvinnorna kom anda med grekiska bakverk som de ville bjuda pa. Over huvud taget praglades dessa kontakter av stor varme och generositet och speciellt gladjande var att kvinnoma var de mest engagerade.
Racker inte det material man har, finns det manga vagar att ga. Vi kontaktade alltsa
ambassaden och turistbyran och aven Foreningen Arme- Marin- och Flygfilm, alla lika
generosa och villiga att dela med sig av vad de hade.
I <let har samarbetet tror jag det var speciellt vardefullt for den personliga kontakten att
vi gav oss mycket god tid nar vi mottes. Det kanns som val anvand tid, nar man marker
att foreningsmedlemmama borjar kanna sig hemma pa biblioteket.
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Tjust Kvinnliga Foretagarforening - TKF
Yid en privat tillstallning matte jag en kvinna som borjade diskutera jobb med mig. Hon
blev genast intresserad av Bryggans verksamhet, och detta resulterade i planeringssamtal efter ca ett halvar.
Har var onskningama annorlunda. TKF hade inget behov av att visa upp sig sjalva, eftersom man ganska nyligen gjort det vid en massa. Daremot onskade foreningen gora ett
biblioteksbesok for att fa veta vad biblioteket kunde erbjuda dem bade som foretagare
och privatpersoner. Hur lar man sig hitta pa biblioteket for att kunna utnyttja det pa basta
satt for sitt eget larande?
Ett TKF-mote forlades till biblioteket, dar jag fick tillfalle att ge den onskade informationen. Dessutom medverkade Vasterviks kommunalrad - en kvinna - vid detta tillfalle,
vilket jag sag som mycket positivt, da hon patagligt fick se vad Bryggan kunde innebara.
Ibland kan det vara ett problem att lyckas na politiker med information om verksamheten, men har fick vi ett naturligt tillfalle att motas.
Projektets arbete kan ha manga ansikten, beroende pa de vitt skilda behov foreningar har.
Korta, intensiva insatser kan ocksa vara vardefulla, och jag har senare i skilda sammanhang mott flera av kvinnoma i TKF.

Vasterviks ekumeniska samarbetskommitte - VESK
Biblioteket ar en neutral plats i samhallet, dit manniskor med alla slags intressen gar. Vill
man fa ut sitt budskap nar man garanterat manga nya manniskor, om man far tillfalle att
anvanda biblioteket som plattform. Vasterviks kyrkor samarbetar i VESK, och en av prastema horde sig for om vi i Bryggans regi kunde ta emot en fotoutstallning som kyrkoma
ville na ut med.
Kyrkomas folk verkade vana att planera och organisera, sa detta arbete kravde ingen stor
arbetsinsats fran bibliotekets sida. Daremot kravde bokningen av utstallningen nagra
manaders framforhallning. Allt, stort som smatt, kraver god planering. Vi stallde plats till
forfogande, men informationsmaterialet framstalldes av VESK, som aven sag till att det
nadde ut till de olika forsamlingama. Som vanligt delade vi ocksa ut flygblad till biblioteksbesokarna infor utstallningsperioden. En mycket professionell fotoutstallning under
rubriken "Till mig" visades, och de tva lordagar som infoll under utstallningsperioden
bjods biblioteksbesokarna pa musik av representanter for kyrkoma.
Vara samarbetspartners hade sjalva ett stort kontaktnat och en fungerande informationsformedling, vilket vi kunde dra nytta av och pa det sattet na manga som kanske inte var
sa biblioteksvana tidigare. Har fanns nagot pa biblioteket som intresserade, det fick manniskor att ta steget in i biblioteket och forhoppningsvis upptackte de da att aven sjalva
biblioteket ar for dem.
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Aven om arbetsinsatsen fran var sida inte var stor kravdes god planering. Aterigen sag vi
bur viktigt <let ar att nagon bar den samlade overblicken och ansvaret for att saker och
ting klaffar.

Roda korset
Kontaktpersonen fran VESK ar ocksa engagerad i Roda korset, och under samma period
planerades ocksa samarbete med denna forening. Aven Roda korsets medlemmar gjorde
storsta delen av <let praktiska arbetet sjalva, men de bebovde bjalp att fa fram PR-material infor utstallning ocb program.
En spiinnande utstiillning om framst Roda korsets arbete under andra varldskriget visades. Manga iildre sag foremal och bilder som framkallade minnen, ocb manga skolklasser fick pa ett levande siitt ett stycke bistoria. Skolklasser fick specialinbjudan till utstiillningen, och foreningsmedlemmar fanns tillgiingliga under bela utstallningsperioden for
guidning och for att svara pa fragor. Mojligheten att tillsammans med en forening kunna
bjuda in grupper, som pa detta satt fick kontakt med bade forening och bibliotek, kiindes
fruktbar.
En offentlig samling holls ocksa, i sjalva verket blev det mest ett foreningsmote. Utstallningen visades och diirefter bade jag mojligbet att informera om Bryggan och biblioteket. Manga sidor av Roda korsets verksarnhet forr och nu formedlades ocksa.
Personer iir ofta engagerade i mer an ett sammanhang, och har man borjat samarbeta hittar man gama fler ocb nya tillfallen att gora nagot gemensamt.

Vasterviks Teaterforening
Redan under det forsta halvaret 1994 visade Teaterforeningen intresse for Bryggan, men
vart gemensamma arbete startade i mars 1995 och kulminerade i september samma ar. ·
Under varen inbjods jag forst till ett styrelsemote, da vi tillsammans gjorde en forsta planering. Efter det forlades tre styrelsesammantraden till biblioteket, varav tva mest hade
karaktaren av arbetsmoten. Material samlades in av foreningen, bade ur egna gommor,
fran Foreningsarkivet, Liinsteaterforeningen och Riksteatern.
Yid planeringen diskuterades ocksa mojligbetema att genomfora en teaterforestallning
i biblioteket. Vi beslutade att prova, ocb "Mannen fran Malmberget", en enrnansforestiillning, bokades. Vidare beslutades att bjuda mindre barn pa dockteaterforestallning i
biblioteket en lordag. En oerbord arbetslust och energi praglade arbetskvallama, ocb jag
tror att styrelsemedlemmarna verkligen larde kiinna biblioteket som sitt under den bar
perioden. Brygglaget arbetade ocksa flitigt med datorer och kalligrafipennor. Det fanns
mycket material, och min uppgift att strukturera, styra och planera sa tidsplanen bolls var
viktig. Med manga inblandade personer iir det extra viktigt att det finns nagon som har
overblick over arbetet. Det mesta tar langre tid an man tror, och nagon behaver driva pa
sa saker blir gjorda i ratt tid.
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Resultatet av allt arbete blev en tilltalande utstallning, dockteaterforestallningen blev en
succe som fick dubbleras och det visade sig vara en utmarkt ide med teater i biblioteket.
De ca attic personerna som kom fyllde lokalen och visade stor uppskattning.
Nurnera ar biblioteket forsaljningsstalle for biljetter till Teaterforeningens forestallningar, och ocksa central for den information som foreningens teaterombud hamtar infor och
under sasongen.
Samarbetet med dockteaterspelaren har fortsatt i andra sammanhang, som vid vart skyltsondagsprogram och vid oppna forskolans aktiviteter pa biblioteket.

Astma- och allergiforeningen i Vasterviks kommun
Under varen 1995 borjade mina kontakter med Astma- och allergiforeningen i Vasterviks
kommun (harefter kallad Allergiforeningen). Deras representant och jag traffades ett par
ganger fore sommaren for planering, och det intensiva arbetet vidtog efter sommaren.
1995 var Apotekets Allergiar, och eftersom vi redan under 1994 samarbetat med Apoteket i Vastervik fanns dar en kontakt art arbeta vidare med. Pa ett mycket smidigt satt
ordnades material till en de! av utstallningen den vagen. Allergiforeningen hade tidigare
producerat en utstallning om fodoarnnesallergi och dessutom gjorde Brygglaget under
den har tiden en utstallning, "Sunda hus", i samarbete med Halsoradet och kommunens
miljo- och halsoskyddskontor. PR-material och ytterligare utstallningsmaterial framstalldes ocksa av Brygglaget. Butiker i staden lanade ut varor och skankte aven gratisprover.
Utover utstallningen genomfordes en del aktiviteter. Under den treveckorsperiod i oktober
som utstallningen pagick, fanns representanter for foreningen tillgangliga i biblioteket
varje lordag. En lordag presenterade dessutom kommunens astmaskoterskor sin verksamhet, och samtidigt var Apoteket pa plats med sin information och nickeltestning.
Aven raddningstjansten fanns med utanfor biblioteket med en ambulans, dar de demon-.
strerade akut astmaraddning.
Tillsammans med ABF och Halsoradet (kommenteras ytterligare i avsnittet Nya ideer "Ringar pa vattnet", s 37) genomfdrdes tva forelasningar, en om fodoarnnesallergier och
en om barn och allergi. Speciell inbjudan gick till foreningens medlemmar, men aven allmanheten inbjods.
I samarbetet med Allergiforeningen syntes det tydligt hur effektivt det ar art ha representanter fran fdreningen tillgangliga under en utstallning. Om syftet med en utstallning ar
att man vill fa nya kontakter, och inte bara informera i storsta allmanhet, behovs ocksa
den personliga narvaron.
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Westerviks segelsallskap Wikingarna - WSSW
En av deltagama i Brygglaget fragade, efter att ha arbetat med manga foreningars material , om den forening hon sjalv var aktiv i, namligen WSSW, kunde fa vara med. Det var
en positiv effekt, som vi naturligtvis garna uppmuntrade. Sjalvfallet utfordes det mesta
arbetet av henne sjalv tillsammans med foreningskamrater, men jag fanns med som stod
och inspirator at dem. Eftersom vi traffades dagligen gick all planering ytterst smidigt,
en skon omvaxling till alla telefonsamtal och cykelturer runt om i staden.
I forsommartid fylldes var utstallningsyta av en segeljolle omgiven av manga marina tillbehor, samt naturligtvis information om den verksamhet WSSW driver. En kvall samlades en grupp aktiva ungdomar for biblioteksvisning och samtal om hocker och bibliotek.
Synpunkter pa var litteratur om batar och batsport frarnfordes, och jag blev lovad en lista
pa onskemal - men inte heller den har gangen kom nagon lista trots pastotningar. Under
kvallen diskuterades inte bara batlitteratur, utan aven den moderna skonlitteraturen och
hur man finner fram till den. Speciellt roligt med detta samarbete var att alla som deltog
var unga. Att i olika sammanhang finna vagar till samtal med olika generationer tror jag
ar en stor uppgift for bibliotekets kontaktarbete.

Kvinnodagen - 8 mars
Infor Kvinnodagen 1996 kontaktades jag av den kommitte som skulle planera firandet.
Den bestod av representanter for ABF, Flyktingmottagningen, Roda korset och Svenska
Kyrkan. Dessa organisationer samt Radda Barnen, s-kvinnor i Vastervik, Narverqet
(sammanslutning av yrkeskvinnor), Amnesty International och Marieborgskyrkan (ekumenisk frikyrkoforsamling) ordnade tillsammans med Bryggan en stor utstallning med
kvinnors liv och verksamhet som tema. Aven biblioteket bidrog med sitt material for att
ge hela huset en kvinnoprofil under nagra veckor. Det var en ny erfarenhet att samtidigt
ha med sa manga organisationer, men det var berikande och de olika deltagarna inspirerade varandra.
Gruppen planerade ocksa en stor kvinnofest, som av utrymmesskal inte kunde hallas pa
biblioteket. Mat, musik, dans och upptradande av, med och for kvinnor lockade en stor
publik.
I detta samarbete ingick ocksa ett forfattarbesok pa biblioteket av en iransk kvinna, som
numera ar bosatt i Sverige och skriver pa svenska. En intresserad publik, bade kvinnor
och man, lyssnade och stallde fragor, sa att var gast med knapp marginal hann med taget
hem till Stockholm.
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Synskadades Riksforbund (SRF) - Syncentralen Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB)
Samarbetet mellan biblioteket och SRF, Syncentralen och TPB var ett exempel pa hur
den ordinarie personalen kan komma in och arbeta i Bryggans anda. Socialbibliotekarien
hell i planering och genomforande eftersom hon redan tidigare hade nara samarbete med
bade SRF, Syncentralen och TPB. Nu utvecklades det ytterligare, samtidigt som man tillsammans tog tillfallet att informera allmanheten om sin verksamhet. Sjalvfallet fanns jag
med som resursperson, eftersom mina erfarenheter kunde komma till nytta aven Mir, men
huvudansvaret lag inte pa mig. Vid sidan om den evriga informationen gjordes en specialsatsning pa talbecker under dessa veckor.
En viktig tanke i projektet var att ordinarie personal inte bara skulle hallas informerad
utan ocksa vara delaktig vid lampliga tillfallen. Har visade det sig fungera mycket bra i
verkligheten.

Tjusts slaktforskarforening
Slaktforskarforeningen har sina lokaler i biblioteket och dessutom forlagger de alla sina
samlingar till bibliotekets sammantradesrum. Vart samarbete ar och har alltid varit mycket gott och intensivt och vi har stor nytta av varandra. Nar foreningen tirade 10-arsjubileum var det saledes naturligt att det skedde pa biblioteket och att man i det sammanhanget
presenterade en utstallning pa biblioteket. Detta genomfordes nar Brygglaget fortfarande
fanns , sa det blev en uppgift for dem. Fereningen har aven senare varit aktiv i samarbete, bl a vid en utstallning om den svenska emigrationen under 1800-talet.
Bryggan ska inte endast knyta nya kontakter, utan det galler ocksa att odla och utveckla
dem som redan finns. Ferhoppningen ar ju att vi ska hitta arbetsformer som kan leva
vidare efter projekttidens slut. Vart samarbete med slaktforskarfereningen kan har tjana
som en model!.

Vasterviks Filmstudio
Nar filmen fyllde 100 ar celebrerades detta aven i Vastervik. Eftersom kultursekreteraren
ar medlem bade i projektgruppen och i Filmstudions styrelse var det naturligt att hon hell
i detta samarbete. Ferutom en spannande utstallning med tillbakablickar pa filmens langa
!iv hells filmforelasning pa biblioteket i samband med en stor filmhelg pa stadens biograf.
Filmstudion har redan tidigare anvant biblioteket som informationsbas i samband med att
sasongens filmer har presenterats och biblioteket ar forsaljningsstalle for filmkort. Studions ordforande anvander dessutom biblioteket flitigt infor de filmpresentationer han
gor i tidningen fore varje filmvisning.
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Vasterviks filatelif6rening
Vasterviks filateliforening firar varje ar Frimarkets dag pa biblioteket. Detta ar ater exempel pa ett samarbete som ar sjalvgaende och endast kraver samordningsansvar fran var
sida. Det ar viktigt att planera val, sa att aven en sadan har aktivitet under en dag kan fa
plats. Storre delen av biblioteket tas i ansprak den har dagen, och inslaget uppskattas av
manga besokare.

Intressef6reningen For Schizofreni och Andra Psykotiska
tillstand - IFSAP

..

IFSAP visade tidigt intresse for projektet, via en person som bor i Vastervik men var
aktiv i lansforeningen, eftersom det da annu inte fanns nagon lokalavdelning har i staden.
Under varen 1996 aterknot vi kontakten och da hade ocksa en lokalavdelning bildats. I
foreningen kande man stort behov av att gora fdreningens verksamhet kand och att informera allmanheten om vad schizofreni innebar. Lokalordforanden gjorde flera besok pa
biblioteket, da vi tillsammans planerade utformning och innehall av de veckor utstallning
och program skulle genomforas. Eftersom vi da inte hade nagra Brygglagsungdomar och
foreningen sjalv inte kunde stalla upp med praktiskt arbete, blev det mitt jobb att sammanstalla material och att utforma utstallningen. Tidigare hade jag inte lagt sa mycket tid
pa det rent praktiska arbetet med att fran1stalla utstallningar, men i detta fallet var det en
nodvandighet om det skulle bli nagot over huvud taget. Foreningens medlemmar uttryckte stor tacksamhet over att ha fatt detta stod, de kande sig isolerade i sin verksamhet och
hade haft svart att na ut tyckte de. Har kunde de ocksa passa pa att gora sin nya foreningslokal kand, och forhoppningsvis var det manga fler vasterviksbor som kande till
bokstavskombinationen IFSAP efter de har tre veckorna.
Foreningens studiecirkel for anhoriga gjorde ett biblioteksbesok under perioden, och en
forelasningskvall ordnades ocksa. K vallen var oerhort intressant och samtalen och diskussionema ville aldrig ta slut, utan vi var tvungna att bryta for att det inte skulle bli en ·
midnattsforestallning.
Under 1997 kommer en landsomfattande inforrnationskampanj att genomforas av IFSforeningarna, och da kommer det samarbete biblioteket och lokalforeningen paborjat att
fortsatta pa nagot satt.
Samarbetet praglades av att kontaktpersonen kande stort ansvar och visade stor entusiasm, trots att jag kunde forsta att det har rorde sig om ett tungt foreningsarbete.
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6 Nya ideer - "Ringar pa vattnet"
Under projekttiden har nya ideer fotts och nya samarbetspartners kommit till , vilka inte
alltid haft direkt kontakt med foreningslivet. Dessa ideer har i lampliga fall tagits upp och
inlemrnats i projektet och kommer att beskrivas i detta avsnitt.

LIN-projektet
LIN - Lansbiblioteken i ett informationsnatverk - var ett projekt, aven det stott av Statens kulturrad, dar Kalmar lansbibliotek, tillsammans med ytterligare fem lansbibliotek,
deltog. I projektet ville man visa lansbiblioteket i en ny servicefunktion, dar man som
spindeln i natet skulle ta ett regionalt informationsansvar. Projektledaren var placerad i
Kalmar, dar han arbetade med att ta fram databasen On-LIN, som innehaller sarnhallsinformation av olika slag, bland annat ett foreningsregister. Det var har de bada projekten
kunde motas. Som vi sag <let var en viktig uppgift for Bryggan att pa ett enkelt satt gora
information om Vasterviks foreningsliv tillganglig for alla. Fritidsnamnden hade ett register pa manga foreningar i kommunen, och detta material var en god utgangspunkt for
<let arbete som under ett halvar gjordes i Bryggan. Genom Arbetsformedlingen fick vi en
ALU-anstalld, som aktivt arbetade med att fa fram ett sa komplett register som mojligt,
och detta lades in i den databas som LIN-projektet redan hade. Alla foreningar som redan
fanns i fritidsnamndens register kontaktades for att uppgiftema skulle vara aktuella, och
darutover arbetade var ALU-are med att pa olika satt hitta ovriga foreningar. Manga foreningar som tidigare inte funnits med i registret blev nu kanda och dessa uppgifter finns
nu tillgangliga for allmanheten pa biblioteket. Uppdateringen ar naturligtvis viktig, och
det ar for narvarande osakert hur denna ska ga till, eftersom man i kommunen arbetar pa
ett nytt system for informationsdatabas. Nar det ar klart hur denna ska utformas har man
dock en god startpunkt i de uppgifter som redan ar insamlade, och uppdateringsarbetet
behover inte bli sa arbets- och tidskravande.

Biblioteksprojektet
I Vastervik blev vi inblandade i ytterligare ett projekt som Statens kulturrad stott, namligen Biblioteksprojektet. ABF, Studieforbundet Vuxenskolan (SV) och Sveriges Forfattarforbund sokte och erholl bidrag fran Statens kulturrad for att skapa nya samarbetsformer med folkbiblioteken. Pa fjorton orter i landet har detta treariga projekt pagatt, och i
Vastervik var <let SY som i Biblioteksprojektet samarbetade med biblioteket tillsammans
med en representant for Forfattarforbundet. Det var naturligt att knyta detta till Bryggans
foreningssamarbete, sarskilt som det visade sig att vi redan hade gemensamma samarbetspartners. Som redan beskrivits var SV delaktig i <let arbete som gjordes tillsammans
med FUB, dar ocksa projektets "egen" forfattare aktivt deltog.
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I Biblioteksprojektet arbetade vi aven med cirkelledarutbildning, dar vi ocksa stotte pa
manniskor med foreningsanknytning. En landsomfattande aktivitet som startade i Biblioteksprojektet ar en arligen aterkommande poesidag, som har genomforts aven i Vastervik.
Bade i dessa poesidagar och i cirkelledarutbildningen medverkade flera studieforbund.
Aven om det var kontakterna mellan biblioteket och SV som var det primara var det
naturligt for oss att ta med aven ovriga studieforbund som var intresserade.
I presentationen av Biblioteksprojektet skriver initiativtagama:
"Studieforbunden och de komrnunalt drivna, politiskt neutrala, folkbiblioteken utgor historiskt sett tva grenar pa samrna folkbildningstrad.
Darfor finns det naturliga ska! for ett utokat och fordjupat samarbete.. ..
Det galler att finna praktiska, dagliga rutiner for att underlatta samarbetet mellan alla inblandade." (Studieforbunden och folkbiblioteken tva
grenar pa samrna folkbildningstrad).
Vi har kommit en bit pa vag genom att battre Iara kanna varandra, och aven i detta arbete har vi funnit att vara respektive kontaktnat delvis har sammanfallit och kunnat utnyttjas tillsammans. En utforlig redogorelse for Biblioteksprojektet har gjorts i en magisteruppsats pa Bibliotekshogskolan i Boras (Soderlind 1996). I den finns Vastervik med som
en av de orter forfattama mer ingaende studerat.
Folkbildningsanknytningen har jag tidigare redogjort for i avsnittet Folkbildning - sjalvstyrt larande - livslangt larande (se s 7), och jag aterkommer till det i intervjuredovisnmgama.

Halsoradet
Utover rena foreningskontakter har Bryggans arbete ocksa kommit att innefatta samarbete med organisationer och myndigheter. Redan tidigare har jag t ex beskrivit det ALUarbete som gjorts i samarbete med Arbetsformedlingen. Ett forsok till en storre satsning .
gjordes 1995 av representanter for Forsakringskassan, Arbetsformedlingen, Bryggan och
Halsoradet i komrnunen. Planema var stora och pengar soktes for att bygga upp ett "Halsobibliotek" pa biblioteket. Detta blev inte verklighet, men ett samarbete med Halsoradet
kom anda till stand. Som jag tidigare skrivit arrangerades tva forelasningskvallar dar Halsoradet deltog och stod for en del av ekonomin under Allergiforeningens utstallningsperiod. Kontakten ar knuten och samarbetet kommer sakert att fortsatta pa olika satt.
Aven om inte alla planer blir genomforda direkt behover detta inte ses som ett misslyckande. Att ideer vacks och kontakter knyts ar vardefullt i sig, aven om det inte blir ett konkret resultat pa en gang. Manga ganger under projekttiden har vi sett att tiden maste fa
ha sin gang, och finns det livskraft i ideer och nagon som ar uppmarksam pa nar det ar
lampligt att genomfora dem blir det oftast ett konkret resultat till slut.
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Dyslexikam panjen
I samband med Dyslexikampanjen hosten 1996 tog socialbibliotekarien initiativ till att
genomfora en informationsvecka pa biblioteket. Hon skotte den mesta planeringen och
bade de externa kontakterna infor veckan, medan Bryggan stod for en del av arbetet med
att utforma informationsutstallningen. Tillsamrnans genomforde vi ocksa en forelasningskvall pa biblioteket, da vi i publiken nadde bade dyslektiker, anhoriga och larare.
Blandningen pa publiken gjorde att diskussionerna blev intensiva och problemen belysta fran manga hall. Under kvallen diskuterades bildandet av en lokalavdelning av FMLS
(Forbundet mot las- och skrivsvarigheter) och detta blev verklighet senare under hosten.
Detta blev ett bra exempel pa hur projektets ide kan inlemmas i den ordinarie verksamheten med en annan person an projektsekreteraren som ansvarig, en utveckling som kommer att bli nodvandig den <lag projektet ar over.

Oppna forskolan
Aven om tyngdpunkten i projektet har legat pa foreningssamarbete, har vi hela tiden varit
oppna for kontakter med andra organisationer och verksamheter. Vi var alltsa positiva nar
oppna forskolan kom med en forfragan om att fa presentera sig pa biblioteket. De hade
sjalva producerat en utstallning som visade deras olika aktiviteter och dessutom bjod forskollararna pa ett trevligt lordagsprogram for barn, med bade dockteater, dans, sang och
musik.
Personalen ville dels visa allmanhet och politiker att de aktivt vill marknadsfora sin verksamhet, dels ville de inspirera foraldrarna att ga till biblioteket med sina barn. Nu fanns
det en mycket naraliggande anledning- nar de egna bamen ar pa bild och dessutom staller ut sina egenhandigt tillverkade saker, da kommer garna foraldrama.
Likaval som biblioteket hade ett behov av att utveckla sin marknadsforing, kan det sakert ·
finnas motsvarande behov hos andra kommunala verksamheter, och da ar biblioteket en
ypperlig plats aven for dem att presentera sig pa.

Apoteket
Som jag redan beskrivit var Apoteket inblandat bade i samarbetet med Demensforbundet
och Allergiforeningen. 1996 var Apotekets Smartar, och i samband med det tog Apoteket
och anestesikliniken kontakt med Bryggan och onskade att tillsamrnans med oss genomfora en informationskampanj . Jag fick mycket material att gora en utstallning av, vilket
tog mycket tid. Har saknade vi Brygglaget till <let praktiska arbetet. Det ar en svar avvagning att avgora hur mycket hjalp vi ska erbjuda i olika samrnanhang, och det ar alltfor
latt att ta pa sig arbete nar man moter entusiastiska manniskor som har ideer men inte
mojlighet att sjalva skota utforandet. Man lar sig dock ganska fort att allt tar mycket langre tid an man tror i starten.
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En apotekare och en smartsjukskoterska fanns pa plats ett par timmar varje <lag under den
vecka utstallningen pagick, for att svara pa allmanhetens fragor. Manga tog chansen att
fa tala om sina mediciner och sina sjukdomar med kunniga yrkesmanniskor som hade tid
for dem. En overlakare fran anestesikliniken gav dessutom en mycket informerande forelasning om smarta under kampanjveckan.
Har sag vi hur en "gamma!" kontakt levde vidare, och fran att ha varit en medarrangor
blev nu Apoteket en huvudaktor som sjalv tog initiativet. Vi hoppas att projektiden ska
leva vidare pa det har viset genom alla de manniskor som deltagit genom aren, och har
fick vi ett exempel pa att det kan fungera.

Agenda 21

Aven biblioteket ar naturligtvis med i kommunens miljoarbete i Agenda 21-gruppen,
med en bibliotekarie som kontaktperson. Eftersom kommunens Agenda 21-samordnare
ocksa har ett nara samarbete med bl a foreningslivet, var det naturligt att knyta Bryggan
till detta arbete pa nagot satt. Projektgruppen utokad med bibliotekets Agenda 21-representant tillsammans med samordnaren planerade for tre miljoveckor under hosten 1996.
Sex foreningar eller grupper visade intresse att delta och fl era planeringsmoten med dessa
agde rum. Pa olika san forsokte de presentera hur de onskar att framtidsmiljon ska se ut
i var stad. Forskolebarnfran Svenska Kyrkans verksamhet, ungdomar p a kommunensfritidsgarda,; arbetsldsa ungdomar i ell framtidsprojekt, Svenska Naturskyddsfdreningen,
Radda Barnen och pensionarer fran PRO (Pensionarernas riksorganisation) aktiverade
sig i detta arbete. Bredden var stor och vi sag med spanning fram mot resultatet. Biblioteket var centrum for aktiviteter och utstallningar aven om en programkvall lades till
andra lokaler. I samband med detta sag biblioteket over sin miljoavdelning, och planerna ar att bygga upp en permanent miljohoma efter den har satsningen.
Agenda 21-samordnaren drog ett tungt lass i det har samarbetet och det gick inte Ian ell er·
utan problem. Fran att ha visat stor entusiasm i borjan drog en del av representanterna sig
tillbaka nar det borjade narma sig utstallningsdags. Detta innebar mycket extra arbete och
mycket tid och energi fick laggas pa att ater inspirera och entusiasmera. Den stora arbetsgladjen infann sig inte riktigt, men trots att det gick trogt var vi overtygade om att tanken var ratt. Nar flera foreningar eller organisationer ar inblandade kan risken vara storre att man litar for mycket pa varandra och att ansvaret inte kanns lika starkt, anda tror
jag att det kan vara ett bra arbetssatt. Att ett inslag moter problem far ju inte innebara att
man inte vagar prova flera ganger. Det galler att forsoka analysera var problemet ligger
och gora pa ett annat och battre sart en annan gang.
Som redan tidigare har framhavts tycker vi i projektgruppen art det ar viktigt art fanga
upp det som ar aktuellt i samhallet och tiden och knyta det till bibliotekets verksamhet.
Det gors inte av sig sjalvt utan kraver bade personella och ekonomiska resurser, men vill
vi finnas med i nuet maste dessa resurser finnas.
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Personalutbildning
Om ett forandringsarbete ska fa genomslagskraft racker det inte med en eldsjal eller en
liten klick entusiaster, utan hela personalen maste vara delaktig i storre eller mindre
omfattning. Bryggans ide om marknadsforing till och via foreningslivet har aktualiserat
bibliotekets marknadsforing i stort. For att samla hela personalen kring dessa ideer ordnades en studieresa hosten 1995, mitt i projektperioden. Syftet var att vi genom studiebesok skulle fa inspiration och nya impulser for vart fortsatta arbete och att dessa studiebesok skulle utgora underlag for vidare diskussioner om var marknadsforing. Vi besokte
Kungsbacka nya kulturhus, ett gymnasiebibliotek i Uddevalla samt Bohuslans museum.
Forutom att vi fick lyssna till presentationer av de olika verksamhetema pa de platser vi
besokte, hade vi ocksa inbjudit bibliotekschefen fran Asker, Norge, till Uddevalla. Vi
hade haft kontakt redan tidigt under projekttiden, da hon var en av dem som svarade pa
min forfragan i 870 och sedan ocksa deltog i en PR-konferens dar vi var med fran projektgruppen. Hon gav oss en inspirerande forelasning om marknadsforingen pa Askers
bibliotek. Eftersom bussresan var ganska lang fanns det gott om tid till diskussioner och
grupparbeten under resans gang, och i utvarderingen uttrycktes stor tillfredsstallelse med
resan och dess innehall.
Vid en studiedag for all kulturforvaltningens personal lyssnade vi till en marknadsforingsansvarig kvinna fran Posten. Att ta del av marknadsforingsstrategier pa den nivan
gav ocksa upphov till intensiva samtal om vad som kan vara tillampligt for ett bibliotek.
Det var tva olika viirldar som mottes och bland personalen radde det olika meningar om
de marknadsforingsideer vi blev presenterade for. Den viktigaste effekten av denna dag
var kanske de samtal som foljde efterat.
Overhuvudtaget har marknadsforing och vart ansikte utat alltmer kommit att sta i fokus
ju langre vi har arbetat med projektet, och manga i personalen har tagit del i aktiviteter
och skyltningsarbete det sista aret. Tidigare lag ansvaret for bibliotekets storre och mindre utstiillningar pa Brygglaget, men ingen har fatt det huvudansvaret sedan ungdomama
slutade. I stiillet har vi med gott resultat forsokt fordela detta arbete pa personalen. Dolda ·
formagor kommer fram , variationema bade vad galler intresseomraden och utforande blir
stora och manga kanner sig delaktiga.

Idespridning
I projektet har vi hela tiden velat ha kontakter utat och sokt dessa pa olika satt. De artiklar som skrevs i starten gav en del gensvar, men den medverkan som skedde vid ett par
konferenser under 1995 hade storre genomslagskraft.
Efter att ha presenterat Bryggans ide i ett paper, blev vi uttagna att skriva en uppsats om
projektet och sedan deltaga i ett seminarium i konferensen Kvalitet i kommuner och
/andsting, Goteborg. Sammanhanget var stort, vart seminarium relativt litet, men de ca
30 personer som deltog hade intresse av just detta och vi knot en del kontakter diir. I
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seminariet medverkade ocksa representanter fcir Statens kulturrad, vilket jag uppfattade
som positivt for vara kontakter.
Inom SAB finns, som jag tidigare namnt, en speciell kommitte fcir marknadsforing och
information, kort kallad PR-kommitten. Denna kommitte ordnar arligen en PR-konferens, som tre ur projektgruppen besokte 1994. Aven dar knots kontakter, bl a fordjupade
vi kontakten med Askers bibliotekschef, vilket resulterade i ovan beskrivna inslag under
var studieresa. Till 1995 ars PR-konferens kallades jag att deltaga med information om
Bryggan och aven vid detta tillfalle visades stort intresse for vart projekt.
Nar projektet ar avslutat hoppas vi finna vidare mojligheter att sprida vara erfarenheter
pa olika satt. For oss ar det viktigt att det livskraftiga i Bryggan blir kant, och vi vill gama
dela med oss av det vi !art under de har tre intensiva aren.
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7 Intervjuer
Forberedelser och genomforande
Nar jag valt att gora kvalitativa intervjuer (se s 5), valde jag ut de tio personer som skulle intervjuas, fem anstallda pa biblioteket och fem foreningsrepresentanter. De fem fran
foreningslivet representerar tillsamrnans atta olika samarbetstillfallen - som jag skrivit i
de beskrivande avsnitten visade det sig flera ganger att manniskor kom tillbaka i mer an
ett sammanhang. Alla tillfragade var direkt villiga att stalla upp. De tilltankta intervjupersonema fick varsitt brev dar jag forklarade syftet med intervjun och dar jag skrev att
jag skulle ta telefonkontakt for att forhoppningsvis kunna avtala en tid. Jag gjorde klart
for intervjupersonema att inga narnn skulle narnnas och att jag inte skulle komma att
redovisa de enskilda intervjuerna utan arbeta med olika teman for att sedan gora en sammanfattning och en jamforelse mellan personalgruppen och foreningsgruppen.
Samtliga intervjuer utfordes pa stadsbiblioteket under november 1996-januari 1997,
antingen i mitt arbetsrum eller i ett sammantradesrum i fullstandig avskildhet. Intervjuerna tog i genomsnitt 30- 40 minuter och alla spelades in pa band. lngen motsatte sig
detta och i stort sett alla var obesvarade av bandspelaren, ingen onskade heller se mina
utskrifter efterat. Att spela in intervjuema pa band kandes som en nodvandighet for mig;
jag hade blivit alltfor bunden av att forsoka fa med det vasentliga i anteckningar, och det
var lattare att fa en naturlig samtalssituation pa det har viset. Att ha alla intervjuer inspelade pa band gav mojligheter att lyssna om och om igen for att verkligen fa fatt pa vad
som sades.
Jag arbetade med frageomraden for att fa struktur pa intervjuema, men forsokte larnna
manga mojligheter for intervjupersonema att sjalva styra samtalets innehall genom att
anvanda oppna fragor. En intervjusituation ar beroende av hur samspelet mellan intervjuare och respondent fungerar. I det har fallet kande jag alla de intervjuade val och vid
all a intervj uema rad de en oppen och avspand stamning. Sa vitt jag kunde bedoma var all a·
arliga. lngen skulle ha nagot att vinna pa att undanhalla negativa synpunkter, och bade
inom personalgruppen och i foreningskontaktema ar vi vana vid ett oppet klimat.
Intervjusvaren har skrivits ut, och jag har last, last och last om igen. Det mesta av materialet lag vilande under en dryg manad, och nar jag ater laste det markte jag att jag delvis
gjorde det med nya ogon. Det var bra att fa distans till materialet genom detta uppehall,
och det var spannande att ateruppta arbetet med alla intressanta synpunkter. Begreppet
omlasning utvecklar Carin Holmberg i sin bok "Det kallas karlek". Hon skriver om hur
hon arbetar enligt denna metod och kortar ner svaren till dess en koncentrerad kamrnening aterstar. Vid omlasningen arbetar Holmberg med att se vad som ar gemensamt och
vad som skiljer hennes bada undersokningsgrupper at (Holmberg 1993, s 85). Vid mina
omlasningar har jag funnit teman, likartade men inte identiska hos de bada intervjugruppema. Jag har markerat med farger i texten och darefter sammanstallt koncentrerade
meningar som jag arbetat vidare med under respektive teman. Som rubriker i foljande
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redovisning anvander jag citat ur intervjuerna. Jag behandlar varje intervjugrupp for sig
och aterkommer till intervjuresultaten i den avslutande diskussionen. Jag kommer ocksa
att ta upp projektsekreterarens och chefens - tillika initiativtagarens - tankar kring Bryggan i varsitt avsnitt.

Bibliotekspersonal
"Det skulle vara ytterst sjalvbelatet att inte gora nagot"
Bibliotekspersonalens allmanna intryck ar att biblioteket har fatt nya besokare genom
Bryggan. En mer forsiktig bedomare " ... hoppas att vi fatt nya besokare", medan ovriga
verkar overtygade om att sa ar fallet. "Man har sett folk som inte visat sig tidigare har.
Och det tycker jag ar nagot av karnpunkten."
Projektet ses som en startpunkt for ett PR-arbete som biblioteket alltid bor syssla med,
ett arbete som inte forekommit pa flera ar tidigare. Biblioteket maste se till att vara med
dar det hander nagonting och maste synas. Det anses " ... ytterst sjalvbelatet att inte gora
nagot." Genom projektet har det lyckats. " ... Bryggan har ju synts utat. Valdigt mycket
egentligen."
Personalen har uppfattningen att bredden pa bibliotekets verksamhet har okat under projekttiden, an allmanheten har upptackt att biblioteket inte bara ar bocker utan ocksa en
naturlig plats for utstallningar och program av olika slag. Biblioteket har borjat bli etablerat som " ... en karna ...", " ... spindel i natet. ..", " .. . samlingspunkt for folk med
gemensamma intressen .. .", anser personalrepresentanterna. Intrycket ar att Bryggan har
lyckats bra med detta, framfor allt nar respektive forening ocksa satsat ordentligt. Om
nagot ska lyckas kravs engagemang fran bada parter, och personalen har markt nar sa har
varit fallet. Kulturhustanken, med manga aktiviteter samlade under ett tak, foresvavar
nagon. Att projektet har fatt ringar pa vattnet betonas och en respondent uttrycker med
tillfredsstallelse att Vasterviks komrnuninvanare aktiverat sig pa ett nytt satt.
Personalens intryck ar att Bryggan varit roligt och spannande, det har alltid varit nagot
pa gang. - "En san harlig kansla! " - Att vissa inslag har varit roliga aven for dem som
jobbar anses ocksa vardefullt.

"Det var sa sjalvklart att det var bra med bibliotek ..."
Minnet av hur PR-arbete togs upp i utbildningen varierar mycket hos intervjupersonerna. "Jag har inte nagot som heist minne av det" arena ytterligheten; " ... da var detju sant
har man skulle syssla med i stort sett" ar den andra. Det var sa sjalvklart att det ar bra
med bibliotek att man inte skulle behova tala om det for nagon, ar ocksa en installning
som utbildningen har formedlat. En intervjuperson uttrycker sa har i efterhand sin forvaning over att man under utbildningstiden inte fick klart for sig hur lite politiker prioriterar bibliotek over huvud taget.
43

Ett verkligt positivt minne fran utbildningstiden redovisas ocksa i intervjusvaren: " .. . en
larare ... som hade lite vyer utat. Han var en manniska som satte in biblioteket i ett storre sammanhang, just att det ar den enda samlingspunkten for dom fiesta kommuninvanare ... i den har oerhort kommersiella varlden sa behovs det nan plats atminstone dar man
kan traffas utan att behova ha koptvang och utan att hora musakmusik." Men intervjupersonen papekar att detta var inte i marknadsforingsutbildningen, den minns personen
inte nagot sarskilt ifran, utan i ett helt annat sammanhang.

"Har tror jag dom bar blivit behandlade som manniskor"
Ungdomama i Brygglaget fanns med under projektets tva forsta ar. Jag ville ocksa fa
nagra synpunkter pa deras betydelse for biblioteket, och om intervjupersonema ansag att
det innebar nagon skillnad att verksarnheten upphorde. Ett svar jag fick ar: "Om jag ska
vara arlig sa tycker jag inte <let har markts sa mycket." Synpunkterna pa vilken hjalp man
fatt av ungdomarna varierar mycket, och det sags ocksa att ungdomama ofta gjorde ett
mycket bra jobb, speciellt med tanke pa att en del av dem hade <let " lite struligt". "Har
tror jag dom har blivit accepterade som manniskor." En ur personalgruppen tycker det ar
viktigt att det kommer fram att ungdomarna har betytt mycket for biblioteket och allmankulturen och "inte bara kostat pengar". Vi vet att manga lyckats bra langre fram i
livet och detta bor politikerna som haller i pengarna fa veta.
En annan aspekt pa Brygglaget ar att biblioteket pa detta satt fatt in nya ideer och ett ungdomens sprak. "Vi inbillar oss ibland att vi ar ungdomliga ...", men medelaldem bland
personalen ar ganska hog och den stora fdrdelen med Brygglaget var just att ungdomarna fick chans att komma in och " ... styra och stalla lite ocksa, tillsammans med oss."

"Jag tycker vi ar samstammiga"
I stort sett rader enighet om att personalen varit engagerad och kant sig delaktig i Bryg- ·
gans arbete. Alla ar nojda med informationen som getts, " ... man har ju inte varit oforberedd ... bra pa att beratta pa personalmoten ...". " ... i allra hogsta grad, for du har ju
informerat sa fort <let hander saker och ting." Men det framkommer ocksa att <let racker
inte med organiserad information pa t ex personalmoten, utan det dagliga samtalet vid
fikabordet ar minst lika viktigt, for det ar dar alla verkligen deltar i samtalet och dar detaljema diskuteras. Om ett projekt inte ska bli en o i verksarnheten utan en del i bibliotekslivet, maste personalen bade veta vad som hander och ocksa sjalva vara aktiva, t ex med
information till biblioteksbesokarna. "Det ar nagot som vi maste tanka pa ofta, ofta for
att det ska fungera. " I ett av intervjusvaren frarnkommer viss tvekan till personalens
engagemang: " ... jag kan tanka mig att en del av personalen anda pa nagot vis gjort sitt
jobb och inte hojt blicken en smula."
Att sjalv aktivera sig i <let har arbetet upplevs positivt. Speciellt under det tredje projektaret har personal pa ett mer aktivt satt deltagit bade i projektarbetet och i bibliotekets
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ovriga arbete med skyltning och PR. I intervjusvaren sags att det nya ansvaret kants nervost i borjan, att aven om samarbete forekommit tidigare har ansvaret kants storre nu, att
det ar positivt att sjalv fa gora en utstallning ibland. Det rader enighet om att det har ska
inga i bibliotekets satt att arbeta i vardagen och inte bara vara kopplat till ett projekt, men
om det ska fungera maste det pa nagot satt laggas in i planeringen. Personalen i allmanhet kan "hjalpa till", men nodvandigheten av att nagon har huvudansvaret papekas. Men
om det ska komma att fungera efter projekttidens avslutning ar detta " ... en valdigt bra
utveckling av ett tillfalligt projekt".

"... vi bar fatt en kansla av att det ar viktigt med marknadsforing"
Hur ser personalen pa de utbildningssatsningar som gjorts inom marknadsforingsomradet? Jag fragade om bade studieresan till Kungsbacka-Uddevalla och om forelasningen
vi lyssnade till med Postens representant.
"Postdamen kommer jag ihag, och det som ar viktigt tror jag ... ar att vi upplever vara
besokare som kunder. Att vi har ett serviceyrke." "Darnen fran posten minns jag valdigt
lite av. Inget som direkt berorde mig. Eller ocksa var det sjalvklarheter, jag vet inte."
"Postdamens" budskap gjorde olika intryck pa intervjupersonema. Minnen finns om de
ganska livliga diskussionema efter forelasningen - var man for eller emot - var det over
huvud taget nagot innehall i vad hon hade sagt - och detta kanske gav naring at de fortsatta samtalen i arnnet. Det handlar om medvetandeforandring, och det gar inte automatiskt utan ar nagot man maste arbeta med pa Jang sikt.
Nar det galler studieresan rader daremot stor enighet om att den var mycket stimulerande och rolig. Vid besok pa andra bibliotek hittar alla ideer att ta med sig hem, men det
finns ocksa en medvetenhet om att risken ar stor att man snabbt faller tillbaka i sitt eget
nar man ar hemma igen. For att det ska bli resultat kravs inte bara enskilda inspirationstillfallen utan ocksa konkreta handlingsplaner och att det fran ledningshall tas itu med
fragoma pa allvar.
Den allmanna uppfattningen ar att personalen utvecklas inom mark.nadsforingsomradet,
inte minst genom studieresor, och de betyder ocksa en kick for dem som deltar: "Man
kanner sig uppiggad! ", och det ar ocksa viktigt for att vardagsarbetet ska fungera.
"Marknadsforing har vi ju inte varit sabra pa forut. Sa det skadar inte om vi kommer lite
framat dar." " ... att nappa pa saker som hander. Det tror jag det harmed Bryggan har
bidragit till."

"Biblioteken ar val en av spjutspetsarna i folkbildningen. Det hoppas jag
vi tanker pa"
Vad ar folkbildning? Rakt och direkt, utan inledande fraser, stallde jag denna fraga. Pa
olika satt har folkbildningsbegreppet funnits med under projekttiden, dels naturligtvis i

45

samarbetet med studieforbund i Biblioteksprojektet (se s 36) men ocksa som grundtanke
i vart eget arbete. Vi har dock aldrig diskuterat det i nagot personalsammanhang, och det
intresserade mig att hora vilka tankar det finns kring detta begrepp.
Jonsson ( 1995) konstaterar i den utredning som jag tidigare refererat till att ingen direkt
forknippar folkbildning med folkbibliotek. Han resonerar ocksa kring om det beror pa att
sambandet ses som en sjalvklarhet, eller om det faktiskt ar sa att det inte langre finns
nagon narmare koppling. Nar jag fragade personalrepresentantema fickjag motsatt resultat - de fiesta kopplar direkt samman de bada begreppen. "Biblioteket horde sta for folkbildningen." "Biblioteken har en valdigt viktig roll." "Bibliotek. Ratt upp och ner." "Vi
ar en de! i folkbildningen ... allt vi gor ar en del i folkbildningen. Biblioteken ar val en
av spjutspetsama i folkbildningen. Det hoppasjag vi tanker pa." Biblioteket beskrivs som
den knutpunkt varifran allt stralar ut.
Associationer gors till foreningslivet, som ocksa anses vara en form av folkbildning, aven
om intervjupersonen i fraga i nasta andetag sager att det viktigaste nar det galler folkbildning ar biblioteket. Foredragsverksamhet ar det forsta en annan tanker pa; dar ar det
de egna, tidiga upplevelsema som styr tankama. Studiecirklar namns ocksa, men da i
samband med att deltagarna anvander biblioteket i cirkelarbetet.
Bibliotekens folkbildande uppgift anses stor, speciellt nar det galler de nya mediema. Det
kan kannas kluvet att anpassa sig till modemt marknadsforingstankande samtidigt som
man haller fast vid den gamla folkbildningstanken. Aven om nagon menar att folkbildning har fatt en negativ klang, ar grundmeningen i begreppet alldeles utmarkt.
Folkbildning anses vara att fanga upp bade gamma! kunskap och det som Jigger i tiden.
Da ar boken oovertraffad som hjalpmedel, aven om det ar viktigt att ge alla tillgang till
och kunskap om de nya medierna. " Ar man valdigt obildad och har alltfor svart att
uttrycka sig sa har man ju valdigt sma chanser att fa nat genomfort som man skulle vilja.
Detar ju svart att argumentera om man inte har nanting bakom. Det handlar ju om makt
ocksa." Har beskrivs bibliotekets viktiga uppgift att hjalpa till att ge alla manniskor den.
kunskap och styrka som behovs for att aktivt kunna ta de! i samhallet. Folkbildning ar att
" ... bygga ny nyfikenhet ... och ga vi dare och ga vi dare".

"Det viktigaste med Bryggan ... att det fortsatter efter projektet ar slut"
I intervjuema ville jag ocksa ta reda pa hur personalen ser pa framtiden nar det galler
bibliotekets marknadsforing och kontakt med foreningar och organisationer. En av tankama med projektet var att ta reda pa hur olika samarbetsformer fungerar for att dra lardom av det infer framtiden. Olika aspekter togs upp i intervjuema, bade principiella,
ekonomiska och praktiska.
Alla ar tydliga i sina asikter om att det viktigaste med Bryggan ar att det maste fa finnas
kvar och bli en de! av det vardagliga arbetet, " ... fortsattning . . . annars blir det for
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bedrovligt. Att ha det sa har bra under tre ar och sedan var det bara slut." De mojligheter
som finns i huset maste anvandas maximalt, och det ar viktigt att anvanda det kontaktnat
som byggts upp de har tre aren. Nagon menar att biblioteket troligen komrner att bli mer
och mer beroende av ett fungerande kontaktnat och att det kan bli nodvandigt att larnna
over en del verksamhet till extema aktorer. Darfor ar det valdigt viktigt att varda de kontakter som finns och dra nytta av vad de kan bidra med i t ex utstallnings- och programverksamhet. Att alla aldersgrupper finns med betonas, ungdomar maste fa vara med och
styra och stalla om en ungdomligare publik ska nas. Dessutom ar det viktigt med bredd
pa verksamheten. Overraskningsmomentet ar viktigt - det ar roligt att mota ovantade
saker pa biblioteket.
Om verksamheten ska fungera ar det viktigt att det finns pengar och personal till den, och
att den finns med i bibliotekets overgripande planering. Arbetet maste vara strukturerat
for att alla ska vara delaktiga, annars ar risken stor att det gloms bort, sags i en av intervjuema. Att fortsatta far nog ske pa bekostnad av nagot annat, men finns det inte med i
nagons befattning ar risken stor att det snart dor ut. Det maste ocksa fa finnas resurser att
driva verksamheten, " .. . du ska aldrig behova fundera pa hur du ska fa ihop det''.
Politikemas betydelse poangteras av alla i personalgruppen. Manga av politikema ar sjalva foreningsmanniskor och borde vara intresserade av en sadan har verksamhet. Men de
behover fa upp ogonen for vad som kan ske pa biblioteket och det maste ligga pa personalen att informera dem, for de ar oftast inte biblioteksbesokare. "Jag tror ofta att dom
(politikerna) tar inte reda pa mer om biblioteket, for att dom tror att dom vet." Det galler
for biblioteket att forankra de har tankama hos politikema, men det kraver aktiv marknadsforing riktad till dem. Varje personlig kontakt personal har med nagon politiker ar
otroligt viktig for att de ska Iara sig " ... lyssna pa vanligt folk och satta sig in i varfor du
och jag har en annan asikt". Det ar en stor fara om politiker befinner sig i en varld for sig,
darfor ar det viktigt an odla de kontakter som finns. "Jag hoppas att en del politiker forstatt att Bryggan ar viktig. Atminstone kultumarnndspolitiker och kanske rent av en och
annan pa kommunstyrelseniva." Nu ar det viktigt att resultatet av det har projektet nar ut
till kommunens politiker.
Den fortsatta verksamheten i Bryggans anda bor knytas till allmankulturen, menar en av
personalrepresentanterna. "Jag menar att allt det har som du gjort det ar ju allmankultur
.. . i allra hogsta grad ... du har fatt Vasterviksbor att aktivera sig. Och det ar vi daliga pa
i Vastervik." Det kontaktnat som byggts upp bor kunna anvandas i allt det allmankulturella arbetet.
"Jag tror vi ar pa ratt vag har i Vastervik. Vi forsoker hanga med i tiden ... Vi far anda
inte glomma kamverksamheten. Boken kommer att overleva under alla omstandigheter
... det levande ordet tror jag ar jatteviktigt."
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Foreningsrepresentanter
" ... sa mycket bar jag ju varit pa biblioteket sa jag ser att det kan handa
saker dar."
I mina intervjuer var jag bl a intresserad av att fa veta hur de olika foreningama forst fatt
information om Bryggan och hur starten av samarbetet gatt till. Jag fick fl.era olika svar
pa fragan, vilket visade att bade mer officiell information och mun-mot-mun-metoden
fungerat.
Det som skrivits om projektet i tidningarna namns som en bidragande orsak till att man
blivit intresserad, men ocksa att man sett utstallningar pa biblioteket och darav dragit
slutsatsen att det gar att ta kontakt med biblioteket for ett samarbete. En av intervjupersonema ar medlem i kultumamnden och harden vagen naturligtvis kunskap om projektet, och han tog tidigt kontakt med mig. Det drojde sedan innan det konkreta samarbetet
kom igang, men under den tiden deltog en annan forening dar denne person ar medlem.
I det samarbetet var han inte med aktivt och arbetade, men erfarenheten av det gjorde att
han blev drivande i nasta. "Det var en bra grej , da sag man rent praktiskt hur det fungerade." En av de intervjuade namner tva andra organisationer som gett information om
projektet och pa det viset vackt intresset.
Nar val intresset finns hos nagon drivande person i en forening, har styrelser eller andra
samarbetsgrupper informerats och diskuterat hur man vill arbeta. Oftast har jag kontaktats forst, innan man gatt till sin styrelse, och nagra ganger har jag inbjudits till styrelsemoten for att vara med nar den forsta informationen getts och da direkt kunnat svara pa
fragor och hjalpa till med planering.
Flera av intervjupersonerna har varit med i mer an ett sammanhang, och da ar det naturligtvis de tidigare erfarenhetema som gjort att man velat fortsatta med annu en forening.
Men det ar inte sakert att kunskapen om projektet hade varit nodvandig i alla fall , sager
en intervjuperson: "Jag hade kanske kunnat fa iden anda, for sa mycket har jag ju varit.
pa biblioteket sajag ser att det kan handa saker dar."

"Plocka dom som sitter i kallare och ar osynliga opp pa torget sa att saga"
Varfor har man da onskat deltaga i detta projekt?
En av orsakema till att foreningama har vant sig till biblioteket for samarbete ar onskan
om att fa PR for foreningen. "Vi kanner att vi behover gora lite reklam for oss." Man
onskar na dem man inte vanligtvis nar och t ex forklara en obegriplig bokstavskombination (forkortningen av foreningens namn) for allmanheten. En av intervjupersonerna
betonar att marknadsforing ar viktig hela tiden, och da ar det viktigt att hitta nya vagar
for an na nya manniskor. Bland foreningsrepresentanterna rader enighet om att biblioteket ar en bra plats for denna PR-verksarnhet. "Biblioteket har en lag troskel, folk ror sig
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bar." Det forsiggar mycket foreningsverksamhet i det tysta; troget arbete som sallan kommer fram i ljuset. Har har man sett en mojlighet att "Plocka dom som sitter i kallare och
ar osynliga opp pa torget sci att saga" .
En annan orsak till varfor man velat delta i projektet ar att man anser att samarbete ar viktigt. "Detar alltid bra att ha samarbetspartners . .. man far andra synvinklar ... man Jar
sig mycket pa samarbete." Biblioteket betraktas som en " ... centralfigur ... ett bra stalle
att samarbeta med ..." Pa biblioteket syns man och det ar bra att " ... kornma in i hela den
har ruljansen da pa biblioteket och kulturen".
Ett par av intervjupersonema talar ocksa om den andra sidan av projektet - att gora biblioteket kant. "Jag kande istallet att man dar forsokte fa manskor att ga till biblioteket
som kanske inte gor det annars."

"Gratis far man det inte!"
Vad har man da for uppfattning om och erfarenheter av att ha deltagit i Bryggan?
"'Folk i foreningen stallde gama opp ochjobbade ... det tyckte dom var roligt ... det forsta positiva var ju att man borjade jobba med rdreningens historia. Det hade vi ju aldrig
gjort forut", svarar en av intervjupersonema. En annan uttrycker att ansvaret for att foreningsmedlemmama gor sin del av arbetet ar tungt for den som klackt iden. En hel del tjat
behovs. Man far ingenting gratis utan det ar ett ganska stort lass att dra, men anda sager
hon att det absolut varit vart jobbet eftersom det varit sci roligt.
Man kan mycket val tanka sig att folk som inte brukar ga till biblioteket annars gjort det
under ett sadant har foreningssamarbete. Yid de offentliga programmen har det varierat
hur stor publiken varit, nagon gang har det varit fullt hus, andra ganger har publiken varit
mindre. En liten publik upplevs dock inte som ett misslyckande, det viktigaste ar vem
som kom: '"Temakvallarna ... man nadde ju dom som man verkligen ville na . . . dar knot ·
jag kontakter som jag sedan haft nytta av." " Det var ju hemskt roligt aven om det inte var
nan publiksucce. Sa var det meningsfullt."
En av foreningsrepresentantema ar saker pa att foreningen fick fl.er medlemmar som en
direkt foljd av projektsamarbetet.
Det arbete som Brygglaget utfort ar uppskattat; <let beskrivs som " .. . mycket snyggt gjort
alltsa! " Utstallningar har anvants pa fl.era andra hall efter perioden pa stadsbiblioteket.
Naturligtvis fragade jag efter negativa erfarenheter ocksa, men alla ar eniga om att det
positiva dominerar. Nar man forsokt na skolklasser har det dock inte givit det onskade
resultatet. En av de intervjuade staller fragan om hur man ska ga tillvaga for att vacka
intresse och fa larare att nappa pa ett erbjudande om att komma till biblioteket och meta
en foreningsmanni ska som berattar och visar en utstallning. lngen enkel Iosning tycks
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finnas pa problemet, men man maste Uinka pa det vid ett annat tillfalle. Det ar dessutom
svart att fa foreningsfolk att finnas till hands som guider vid utstallningama. "Nackdel att
ingen fanns pa plats, det som vi ju tankt." De som skulle klara av det ar uppbundna av
skolor och arbeten, och ibland tar helt enkelt kraftema slut. I de fall dar det varit regelbunden bemanning vid utstallningama visade det sig vara mycket positivt for kontakten
med allmanheten.
"Det behovs inte sa mycket", sager en av intervjupersonema. Med enkla medel kan man
na langt, och det ar storre chans att nagot blir av over huvud taget om man inte overarbetar utan haller ambitionema pa en rimlig niva.
Om det fungerar sa att foreningsmedlemmar kanner sig " ... stolta och glada for att fa
synas dar ... saga at sina kompisar att ga och titta ... Och det ar ju det som ar meningen", da menar en intervjuperson att malet ar natt.

"Biblioteket ska vara en informationscentral pa na 't satt"
Ingen av intervjupersonerna fran foreningar har nagot att invanda mot att biblioteket aven
i fortsattningen satsar pa sadan verksamhet som den Bryggan arbetat med i tre ar. Biblioteket beskrivs som en traffpunkt, en informationscentral, ett informations- och kulturcentrum, ett folkets vardagsrum. Genom att biblioteket ordnar utstallningar, forelasningar
och andra program tror man att nya besokare kan komma att upptacka bibliotekets mojligheter. Det kan ocksa fa som effekt att besokarna upptacker bockerna. "Ju mer ni har
pa biblioteket ju fler folk kommer det ju hit. Folk som kanske aldrig har sett biblioteket
forr kanske gar in och sen lanar en bok pa kopet."
Intervjupersonerna betonar att det ar viktigt med levande inslag, som motvikt till backer
och datorer. De levande inslagen, i form av forelasningar, andra program och utstallningar kan fa manniskor att upptacka " ... att det inte ar sa torrt". Motet med levande
manniskor ar dessutom roligt, och kan ge en naturlig koppling till bibliotekets ovriga .
verksamhet. Nar rummet finns bar det anvandas sa variationsrikt som mojligt.
Utstallningsytan pa bibliotekets entreplan har en mycket bra placering betonas, da i stort
sett alla besokare passerar dar. Det ger en fantastisk mojlighet for organisationer att visa
upp sig, sager en av intervjupersonema. Dessutom vore det bra om man arligen kunde
aterkornn1a, men det ar inte sa latt om manga foreningar ska ha mojlighet att komma
intill.
Det finns ocksa en medvetenhet hos de intervjuade att en sadan har verksamhet kostar
pengar. Den bedoms anda sa viktig att: "Det ar ju fraga om, ska man kopa x stycken
backer eller ska man anstalla nan timma for sant har. Men jag tror nog." (Underforstatt:
man ska anstalla nagon; min komm.).
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"En mojlighet for vanliga manskor att fa kunskap och vaxa som manska"
Vad ar folkbildning?
fraga .

Aven

till intervjupersonerna fran foreningarna stallde jag denna

"Oj !" , foljt av en lang tystnad, ar en reaktion. "ABF, eftersom det ar varat studieforbund",
sager en annan. "Det man inte hittat i skolan, dar har man ju biblioteket och man har studieforbunden", svarar en tredje. Forelasningar namns ocksa, men tydligast ar kopplingen till bibliotek och studieforbund.
Olika definitioner formuleras:
"Detar ju olika satt att Iara sig saker och ting pa."
"Det borde val vara allting egentligen. Som for manniskan framat, tycker jag."
"Allt man lar sig, allt nytt ar val folkbildning."
"Ett mycket vitt begrepp."
"En mojlighet for vanliga manskor att fa kunskap och vaxa som manska. Att fa hji:ilp att
soka kunskap, fa hjalp att upptacka sin omvarld."
Radions P 1 namns ocksa som en viktig folkbildande verksamhet.
Eftersom dagens manniskor inte sa latt binder sig i studiecirklar, som under en lang period tar en viss kvi:ill i veckan i ansprak, betonas bibliotekets betydelse: " ... biblioteket
jatteviktigt. Dit kan man ga nar man vill och osa ur ki:illorna. Det ar fantastiskt har med
datorer och program och fa hji:ilp att hitta. "
Ett onskemal som uttrycks, i:ir att man skulle kunna ha studiecirklar pa biblioteket for att
direkt ha mojlighet " ... att krafsa i hyllorna .. .", men det i:ir en ekonomisk fraga, eftersom
bibliotekets samlingslokaler inte kan utnyttjas utan kostnad. Enskilda biblioteksbesok
med handledning for studiecirklar kan dock bokas.

"Detar ju bra om man kan halla i traden"
Nar det gi:iller bibliotekets arbetssatt i framtiden i:ir det tydligt att alla intervjuade foreningsrepresentanter anser att man bor finna en fortsattning pa Bryggans verksarnhet. Ur
foreningarnas synvinkel ar det viktigt att kunna na ut pa olika platser, och arbetssattet
passar ocksa manniskor i foreningar bra. Alla kan tanka sig ett fortsatt samarbete: " Det
ar ju bra om man kan halla i traden", " Hoppas det fortsatter for det ar ju sa positivt."
Samarbete anses vara A och 0 , och en ganska opretentios och ibland lite lattsamrnare
form for samarbete fungerar bra. En fonsterskyltning eller utstallning inne i lokalen ar
perfekt for att synas, och foljer sedan biblioteket upp med kompletterande litteratur, ar
det valdigt bra for foreningslivet. Biblioteket kan ocksa vara mer aktivt vid teaterforestallningar med bokutstallningar i biblioteket och i teaterfoajen.
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"Och sa horjar folk hli medvetna om att det ar utstallningar har nere tror jag ... hara jag
gar till mig sjalv. Jag hrukar ta en svang och titta vad det ar." "Alltid om jag kommer och
det ar nanting sa tittar jag vad det ar." Detta hor hihlioteket ta vara pa, anser intervjupersonerna, och da ar det viktigt att det finns nagon som haller i verksamheten aven efter
projekttidens slut. Om detta inte sker ar risken stor att hihlioteket hlir isolerat. " Det hlir
hara hocker till slut." Detar viktigt att det inte gar ut over det ordinarie hiblioteksarhetet, papekar en intervjuperson, men om nagon far tid till verksamhet i linje med projektet kommer hada delarna att fungera.

Tankar fran initiativtagaren
For att fa del av initiativtagarens tankar kring projektiden har jag stallt nagra fragor till
kulturchef Ernst Zryd (EZ). Han har deltagit aktivt i projektgruppen under de tre aren och
pa det viset varit delaktig i all planering, men jag tycker det ar intressant att fa hans syn
pa Bryggan ocksa ur kulturchefsperspektiv. lntervjun har gatt till sa att EZ fatt nagra
skriftliga fragor, som han kortfattat har besvarat, dessutom har vi muntligt gatt igenom
fragorna.
Jag har i inledningen herort vad som lag bakom Bryggan men ville garna hora lite mer
direkt fran EZ vilka tankar han hade nar han fran horjan drev projektiden. Han beskriver
da den forandring som skedde pa stadsbihlioteket 1992, nar lokalerna utokades men
ovrig resurstilldelning minskade. Detta fick bl a en kraftig personalminskning till foljd.
Da stallde EZ sig fragan om hur det som anda finns pa biblioteket pa ett effektivt och hilligt satt skulle kunna marknadsforas, och fann en tank.bar losning i att engagera "fcirmedlare" som skulle kunna nas via foreningslivet. Genom att de samtidigt skulle erhjudas
stadshihliotekets resurser for att marknadsfora sin egen verksamhet kunde bada parter
vinna pa ett samarbete. Tank.en var ocksa att om manga manniskor kanner att biblioteket
ar en viktig angelagenhet for dem, skulle hiblioteket fa ett kraftigare stod och darigenom
kunde man undvika fler nedskamingar. Det fi.nns ocksa ett overgripande politiskt mal om
att "hredda delaktigheten i kulturlivet" , och Bryggan skulle kunna anvandas i det arbetet..
EZ talar ocksa om hur viktigt det ar att bihlioteket utvecklar sin roll och utover den traditionella verksamheten aven arbetar for att hli en viktig plats for det offentliga samtalet,
nagot som hlir allt mer betydelsefullt i var tid nar mycket kommunikation sker elektroniskt. Har kan man urskilja tre aspekter: den demokratiska, den sociala (bihlioteket som
en motesplats) och den ekonomiska (hihlioteket som ett kreativt centrum).
I en tid nar verksamheten drahhats av nedskarningar ar det betydelsefullt for en chef att
ha mojlighet att lata personal arbeta med ett utvecklingsprojekt som sander ut positiva
signaler. Nedskarningar paverkar verksamheten direkt, men manniskorna i organisationen
paverkas ocksa mentalt, och det ar viktigt att fcirsoka finna vagar att hryta de negativa
stamningar som ar en naturlig foljd av neddragningar.
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Eftersom projektet kom till i en period da det var svart att i den kornmunala budgeten
avsatta medel till utvecklingsarbete, har Kulturradets kraftiga stod varit mycket viktigt.
I det har projektet har vi lyckats finna arbetsformer som kommer att leva vidare efter
projekttidens slut som en del av den ordinarie verksamheten, sa de medel Kulturradet
bidragit med ar val anvanda pengar. EZ sager att han sjalv kommer att vara engagerad i
uppfdljningen av Bryggan genom den programgrupp som finns pa stadsbiblioteket, dar
kultursekreteraren och en bibliotekarie, som pa deltid (25 %) anstalls for att fortsatta och
utveckla arbetet, kommer att delta. Kultursekreteraren och denna bibliotekarie kommer
att ha lattare for att samarbeta i framtiden, da "allmankulturen" fatt sina lokaler i anslutning till biblioteket.
Enligt EZ stoder bade kommunledning och kulturnarnnd projektet och man ser positivt
pa den "breddade delaktigheten i kulturlivet" . Att projektet har varit ett satt att arbeta for
att utnyttja resurser pa basta satt, ar naturligtvis nagot man uppskattat.
Jag ville gama ha EZ:s synpunkter pa Brygglagets betydelse, och han tar i likhet med
ovrig personal upp den negativa effekt det fick pa bibliotekets vardagliga marknadsforing, nar Brygglaget upphorde. Nar ungdomama inte fanns pa biblioteket langre marktes
det hur mycket de faktiskt hade betytt och personalen reagerade nastan med sorg, sager
EZ. Men stangs en vag kan en annan oppnas, och eftersom EZ menar att det av olika ska.I
ar viktigt att fa in ungdomar i verksarnheten, kan han redan nu beskriva en ny forsoksverksamhet for att Josa detta som redan ar i full gang. Fran arsskiftet 1996-97 sysselsatter stadsbiblioteket sex ungdomar som far viss utbildning, deltar i bibliotekets ordinarie
arbete och ocksa arbetar med marknadsforing och arbete i Bryggans anda. En handledare (25 % ) led er ungdomarnas arbete och forsoksverksamheten kommer att paga under ett
halvar, med stod av kommunstyrelsen. Varfor ar det da viktigt att forsoka fa in ungdomar
i verksamheten? EZ narnner nagra olika skal: Deis ar det viktigt for ungdomamas egen
skull, de far chans att prova hur det ar att arbeta inom kultursektom och far Iara sig mycket om kulturverksamhet. Deis ar det viktigt for verksarnheten, da det pa ett naturligt satt
kommer in "ungdomliga" synpunkter. De ungdomar som nu finns pa biblioteket kommer
att utgora kulturforvaltningens "ungdomsreferensgrupp". Dessutom maste vi borja tanka ·
pa atervaxten, medelaldern bland de anstallda ar hog och manga pensionsavgangar kommer att drabba kulturforvaltningen om nagot artionde.
Som tankbart nyn verksamhetsprojekt anknyter EZ just till forsoket att fa in ungdomar i
verksarnheten. Detta skulle kunna utvecklas vidare och foljas upp i en magisteruppsats,
dar man kunde soka svar pa hur ungdomama sjalva ser pa det och hur det paverkar dem
i deras fortsatta utveckling. EZ har flera forslag pa tankbara magisteruppsatser, bl a kunde
det vara intressant att belysa hur man skulle kunna lyfta fram och levandegora det material som finns i Kunskapskallan, det specialbibliotek med aldre litteratur som iordningstallts i Vastervik. Ett annat mojligt magi steruppsatsamne, som EZ namner, ar att genom
intervjuer med elever, la.rare och bibliotekarier studera hur gyrnnasiebiblioteket jobbar
med specialarbeten. Nar vi talar om magisteruppsatser papekar EZ det positiva i att bibliotekarier som arbetat nagra ar har mojligheten att skriva, men han staller fragan hur BHS
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sprider information om detta. Det ar bra att det gar att hitta alla magister- och kandidatuppsatser med abstract pa BHS hemsida, men aven detta borde bli mer kant. Om biblioteken mer aktivt foljde med i de uppsatser som skrivs, kunde sakert manga intressanta
amnesforslag, vilka skulle kunna spegla mycket av vad som sker i biblioteksvarlden,
kornma fram och kanske ocksa fler aktiva bibliotekarier skulle intressera sig for att sjalva skriva.

Tankar fran projektsekreteraren
Eftersomjag sjalv varit projektsekreterare och haft uppgiften att driva verksamheten i det
har beskrivna projektet, har jag givetvis tankar om hur arbetet fungerat, om bibliotekets,
personalens och min roll i forandringsarbetet och om framtiden. Jag tror att det kan bidra
till att ge en helhetsbild av Bryggan nar jag har for fram nagra av dessa tankar.
Det forsta jag tanker pa nar jag ser tillbaka pa de tre projektaren ar att allt har tagit langre tid an jag trodde att det skulle. I ansokan till Statens kulturrad fanns en formulering
om att varje foreningssamarbete skulle stracka sig over ca tre manader, men som jag
redan skrivit visade det sig omojligt att arbeta med sadana tidsperspektiv. All planering
tar tid, inte minst i fdreningssarnmanhang dar ideerna maste fa tid for fdrankring innan
man over huvud taget kan borja gora nagot. Jag har tillbringat mycket tid i telefonsamtal
och i moten med personer, tid som har varit nodvandig for att bygga upp ett fortroende
som det fortsatta arbetet ska bygga pa. Nar det sedan ar dags for det praktiska arbetet tar
ocksa det lang tid. Jag har upptackt att jag har latt att vara tidsoptimist, jag har ofta felbedomt hur lang tid saker och ting tar att gora, men oftast har jag sjalv fatt ta konsekvenserna av det, vilket har inneburit perioder av overtid och hard tidspress.
Samarbetet med Brygglaget fungerade bra for det allra mesta, men aven dar blev tiden
ett problem ibland. Ungdomarna hade svart att inse vikten av att material var klart till den
dag jag bestallt, men nar jag upptackt det fick jag se till att de fick storre marginaler.
Deras perioder pa biblioteket var ju en traning i att fungera pa en arbetsplats och det var ·
viktigt att de fick rimliga krav pa sig, sa att de forstod att vi raknade med dem som med
vilken arbetskraft som heist. Projektet tappade fart nar Brygglaget upphorde, for det var
mycket som hade blivit sa sjalvklart att de ordnade nar det gallde skyltning, textning,
trycksaksframstallning mm. Nar de inte fanns i huset langre gallde det att finna nya losningar och gora pa andra satt. Dessutom blev det naturligtvis ett tornrum efter sa manga
ungdomar, de hade bade synts och horts. I projektgruppen forlorade vi ocksa en medlem,
och jag sjalv kande att vii det skedet kom till en paus. En paus som kanske behovdes, vi
hade kort intensivt under tva ar, och aven om vi hela tiden utvarderade och samtalade om
det som skett och hur vi skulle ga vidare, kande jag att det var bra med lite andhamtning.
Det hade hant sa mycket under de forsta tva aren att det var nodvandigt att stanna upp
och tanka.
Ansvaret for ett sa har stort projekt kan kannas tungt ibland och det ar jobbigt att hela
tiden vara drivande och aktiv. Det var kanske det ansvaret jag behovde vila mig fran ett
litet tag for att orka ga vidare. Jag upptackte snart att det ofta behovdes paminnelser, och
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att jag fick ligga pa for att fa saker gjorda i overenskommen tid aven nar det gallde fdreningsrepresentantema. De fiesta ar glada och energiska, men tiden kan ibland vara ett
problem. Eftersom verksamheten ar varierande och mycket arbete maste utforas pa
kvallstid, behaver man vara fl.exibel i ett sadant bar jobb. Man maste ocksa vara fl.exibel
pa andra satt, det ar ju alla sorters manniskor med mycket varierande intressen som man
ska kunna meta. Det ar ocksa nodvandigt att kunna leva med den osakerhet det innebar
att inte veta bur lange arbetet kommer att paga. I Bryggan har vi ju :fatt bidrag fnin Statens kulturrad for ett ar i taget, och det har ibland kants nervost med den ovissheten. Jag
ar glad for det stod jag kant fran var kontaktperson pa Kulturradet, Siv Hagard, som alltid visat stort intresse for var verksamhet och varit uppmuntrande vid alla vara samtal.
I projektgruppen var vi redan fran borjan klara over vikten att halla ovrig personal informerad och att fa dem intresserade av var verksamhet. Jag, som anvande hela min arbetstid at projektarbetet, var angelagen om att inte harnna isolerad pa en o vid sidan om ordinarie biblioteksverksamhet, och jag tycker att det lyckades bra. Jag ar mycket glad over
det stod och den uppmuntran jag hela tiden kant fran alla arbetskamrater, det bar varit en
forutsattning for att jag skulle klara jobbet. Manga ganger bar jag kant mig priviligierad,
som fatt syssla med nya och oftast mycket roliga saker, medan ovrig personal fatt fortsatta med det vardagliga arbetet. Allt eftersom tiden bar gatt tycker jag att fl.er har blivit
mer intresserade och aven deltagit mer aktivt, och det var mycket roligt att fa arrangera
den studieresa vi gjorde, da hela personalen hade tillfalle att diskutera framtiden samtidigt som vi fick manga nya impulser. Den tiden saknas oftast annars, eftersom verksamheten tar all tid och kraft. Det ar svart att :fa forandringar till stand, om det inte finns tid
bade till planeringsdiskussioner och till praktiskt genomforande, och jag tycker att arbetssituationen pa biblioteket ar valdigt pressad och ger ganska liten mojlighet till sadana
samtal. Under projekttiden har personalen blivit van vid att det alltid hander nagot, utstallningarna har avlost varandra, oftast utan att egentligen nagon mer an jag varit inblandad, och nu galler det att finna en fortsattning dar alla kanner sitt ansvar.
Det fortroende jag bar kant fran min chef bidrar ocksa i hog grad till att det har varit sa
roligt att jobba med det har projektet. Visserligen har vi tagit alla beslut gemensamt i pro- .
j ektgruppen, men sedan bar jag haft mycket fria hander och jag tror det betyder mycket
att fa <let ansvaret for att man ska kunna gora en helhjartad insats.
Projektarbetet har varit mycket energikravande, men samtidigt bar det gett mig manga
rika erfarenheter som jag tar med mig in i framtida jobb. Det har varit oerhort spannande
och Jarorikt att fa prova sa mycket nytt och att :fa samarbeta med sa manga olika sorters
manniskor. Att arbeta i ett forandringsprojekt forandrar aven den som arbetar med <let.
Parallellt med det praktiska arbetet har jag ocksa skaffat mig teoretisk kunskap genom
litteraturstudiemajag gjort till den bar uppsatsen, och det har varit stimulerande att koppJa studier till projektarbete pa det viset jag haft mojlighet att gora.
Som jag redan skrivit, tror jag att det ar nodvandigt att man stannar upp och tar tid till
eftertanke i sitt arbete. Detar omojligt att bara kora ett hogt tempo hela tiden utan att ge
sig sjalv och andra mojlighet till refl.ektion. Intensiteten i arbetet maste :fa variera och olika
faser maste genomlevas for ett gott arbetsresultat - det tycker jag att j ag har sett i Bryg55

gan. Stimulans fran olika hall ar ocksa betydelsefullt. Jag tror det ar viktigt vad man an
arbetar med, men speciellt nar man hela tiden har kravet att vara den som ska ge andra
inspiration.
Engagemang fran bada parter kravs om man ska lyckas. Det har visat sig tydligt i Bryggan att ju storre engagemanget har varit fran foreningamas sida ju mer har vi ratt ut av
samarbetet. En sjalvklarhet kan det tyckas men det ar anda vart att notera, for vi har
nagon gang mott fcirvantningar pa att det var vi som skulle gora hela jobbet. Vid nagot
tillfalle blev det sarskilt tydligt att om det inte finns en drivande kraft i foreningen blir
det svarare att na ett bra resultat. Mojlighetema ar stora och <let kravs ofta inte sa komplicerade insatser om bara entusiasmen och viljan finns . De personliga kontaktemas varde
ar stort i ett sadant har arbete, och det har ofta visat sig att personer kommit tillbaka i flera
sammanhang, nar val den forsta kontakten var knuten. Mycket foreningsarbete sker i det
tysta, och man kanske inte ser sa stora mojligheter att tala om att man finns, men i Bryggan har ocksa sadana foreningar lyfts fram. Att finnas till aven for de sma, som inte talar
med sa hoga roster, ser jag som en viktig uppgift for biblioteket.
I ett utatriktat arbete med manga externa kontakter behover nagon ha overblicken for att
kunna samordna verksamheten. I Bryggan har det hela tiden varit manga olika samarbeten pa gang under samma tid, alla i olika faser, och det har kravt formaga att organisera,
planera och strukturera arbetet. Den samordnande rollen kan ocksa innebara, att man med
fast hand far gripa in och losa uppkommande konflikter, fcir ingen ska tro att ett sadant
har omfattande arbete flyter utan sadana.
Ju langre tiden har gatt ju mindre har arbetet kants som ett projekt. Detta tycker jag ar
positivt och ett tecken pa att projektet mer och mer blivit en naturlig del av bibliotekets
verksamhet. Darfor ar det ocksa en stor gladje att arbetet i Bryggans anda kommer att
fortsatta genom nagra bibliotekarietimmar som knyts till kultursekreteraren. Men ska en
verksamhet fungera kravs det sjalvklart bade pengar till personal och till att driva verksamheten. Eftersom jag hela tiden har motts av manniskor som har en positiv uppfattning
om biblioteket, menar jag att det ar oerhort viktigt for oss att vi inte slarvar bort detta for- ·
troendekapital utan vardar det val - och det gors inte gratis. Om en projektverksamhet
ska vara meningsfull, bor den fa effekter pa den ordinarie verksamheten pa ett eller annat
satt - det ligger i projekttankens ide.
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8 Diskussion kring problemstallningen:
Kan man forandra och utveckla verksamheten pa biblioteket
genom att samarbeta med foreningslivet?

I detta kapitel vill jag aterknyta till de fragor jag stallde i borjan av uppsatsen och besvara dem med utgangspunkt fran vad jag funnit i studiet av de olika foreningssamarbetena,
intervjuema och mina egna erfarenheter, samtidigt som jag ocksa kommer att gora en del
aterkopplingar till den litteratur jag behandlat i teoriavsnittet.

Hur har foreningarna fatt information om Bryggan
och varfor bar de onskat samarbeta?
For att finna svar pa den forsta fragan maste jag ga till intervjusvaren, och dar gar det att
urskilja nagra olika svar pa bade hur informationen spridits och pa vilka forvantningar
man haft pa samarbetet fran foreningarnas sida.
Nar det galler informationen har det som skrivits i tidningama om Bryggan haft stor betydelse, och det ar inte svart att forsta nar man foljer pressens bevakning av projektet genom de tre aren. Tidningarnas medarbetare har oftast reagerat pa vara pressmeddelanden
och varit flitiga besokare pa utstallningar och vid olika program. I en liten stad, dar alla
laser lokaltidningen, ar det Ji:itt att fa ut sitt budskap den vagen, darfor ar det viktigt att ta
vara pa de kontaktema ocksa. Som jag redan skrivit kravs det att vi gor speciella satsningar pa information om vi viii fa ett okat utnyttjande av var verksamhet, och da kan
vagen via pressen vara ett satt.
En annan orsak som namns ar att kontaktpersonema sjalva sett utstallningar nar de besokt
biblioteket, och da dragit slutsatsen att det iir en verksamhet som kan galla aven dem.
!bland har en koppling da gjorts till att man aven last om projektet, och sedan har steget .
inte varit langt till den forsta kontakten. Det visar sig ocksa att samma personer aterkommit i flera sammanhang, kanske fran att ha deltagit lite mer i bakgrunden den forsta
gangen till att senare bli drivande. Att verksarnhet foder verksarnhet ar en sanning som
bekraftats manga ganger under projekttiden. De som sjalva har deltagit i eller haft vetskap om Bryggan har spritt informationen vidare, och det ar ocksa nagot som gar lattare
pa en mindre ort dar de olika kontaktnaten ofta gar in i varandra.
Den storsta orsaken till att de olika foreningama onskat deltaga i Bryggan ar behovet av
att gora PR for sig sjalva. Har har man sett en ny mojlighet for sin marknadsforing.
Manga upplever att de arbetar i skymundan med verksarnheter som ar tamligen okanda
for allmanheten. En del har haft som mal att fa nya medlemmar, medan andra i forsta
hand velat tala om att man finns och vad man sysslar med, for att bli lite mindre anonyma. I foreningssamarbetet har jag ocksa mott dem som i forsta hand velat vara med for
att fa veta vad biblioteket har att erbjuda just dem. Samarbetets betydelse betonas ocksa,
och da betraktas biblioteket som en positiv samarbetspartner. Man vet att manniskor i
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varierande aldrar och med olika intressen kommer till biblioteket sa att man dar nar en
bred publik. Genom att samarbeta har man ocksa sett storre mojligheter att genomfora
olika program. En de! foreningar har av egen kraft inte klarat det, men nar vi arbetat tillsammans har vi kunnat genomfora mer an vi skulle kunnat var for sig. Foreningarna bar
i de allra fiesta fall velat ha praktisk hjalp med utformning av utstallningar och annat
informationsmaterial, en hjalp som gick lattare att ge nar Brygglaget fanns, men som
aven under det tredje aret gick att ordna pa tillfredsstallande satt.
Det visar sig alltsa att foreningarnas och Bryggans ma! delvis sammanfaller - bada parter vill gora sin egen verksamhet mer kand genom att na nya grupper - och bada bar funnit art man for att na detta ma! har nytta och gladje av varandra.

Gar det att urskilja nyckelbegrepp och olika faser i ett
forandringsarbete genom att studera Bryggan?
For att besvara denna fraga valjer jag att delvis aterknyta till begrepp jag beskrivit i
avsnittet Forandringsarbete (se s 9) for att se vilka anknytningspunkter jag kan finna, nar
jag studerar genomforandet av Bryggan och intervjuerna.

Manniskosyn
Ambitionen i Bryggan var hela tiden att vi, genom att arbeta tillsammans med manga
olika foreningar, skulle na sa manga manniskor som mojligt fran skiftande forhallanden
och med varierande intressen. Vi ville att biblioteket skulle bli kant for dem som av olika
anledningar inte var vara besokare, och vi ville betona allas ratt till fri information. I
denna installning lag ocksa overtygelsen om art alla har nagot att tillfora i ett samarbete,
oavsett alder eller intresse. Omsesidighet, respekt for varandra och tro pa manniskors
kreativitet pa olika omraden har praglat samarbetet. Derta anknyter till den manniskosyn
jag beskriver pas 9.

Motivation
Har bibliotekets personal kant sig motiverad art stodja och delta i det forandringsarbete
Bryggan inneburit?
Enligt den motivationsmodell som jag hanvisar till pa s 10 (Angelow 1991, s 89), bygger motivation forst pa vilja till forandring och pa delaktighet. I intervjusvaren framkommer det art personalen hela tiden kant sig valinformerad om det som hant inom projektet, och art man bar sett det positiva <let inneburit for biblioteket. Personalrepresentanterna urtrycker vilja att aven i fortsattningen delta i arbete i denna anda. Har vill jag
poangtera betydelsen av att man som personal ges reella mojligheter att paverka och att
man far fortroende att handla sjalvstandigt. Tilltro fran ledningens sida skapar ett forand-
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ringsvanligt klimat, medan en ledning som blandar sig for mycket i detaljer far svarare
att fa med sig sin personal. Det fortroende jag som projektsekreterare har kant fran bade
Jedning och arbetskamrater har varit stimulerande och gett mig storre sjalvfortroende i
mitt arbete. Jag tror att vi oftare behaver tanka pa hur viktigt det ar att vi pa en arbetsplats ger varandra positiv respons.
AngeJow tar ocksa upp information och kunskap som forutsattningar for att skapa
motivation. Personalrepresentanterna tycks vara nojda med den regelbundna information
de har fatt pa olika satt, och den personalutbildning som genomforts anses viktig. For att
kunna genomfora ett forandringsarbete kravs stimulans utifran pa varierande vis. Detta
behovs i personalgruppen som helhet - alla betonar det positiva i en studieresa, dar det
ges tillfalle att fa ny kunskap och ocksa tid att samtala och planera - men ocksa for den
enskilde personen. Sjalv har jag upplevt det oerhort betydelsefullt med de extema kontakter jag haft under projekttiden, oavsett om jag gjort studiebesok eller deltagit i konferenser, antingen som deltagare eller medverkande. I motet med andra stalls man infor fragor som gor att man tvingas reflektera over sitt arbete, och det Jar man sig mycket av.
Forandringar kan innebara en kansla av att marken gungar under ens fotter. For att orka
med en forandringssituation och kunna fa ut nagot positivt av den kravs att man i grunden kanner trygghet. Jag tror att vi pa vart bibliotek under den har trearsperioden har
kant ett Jugn och en trygghet som varit betydelsefull for hur bade projektet och biblioteksarbetet i stort har utvecklats. En period av oro i borjan av 90-talet har bytts i storre
stabilitet, och far vi fortsatta arbeta utan nya orosmoln pa var hinunel tror jag forutsattningar finns att arbetet ytterligare kommer att forandras och fornyas.

Tidsplan och faser
Redan i projektansokan fanns en skiss till tidsplanering, vilket jag redan konunenterat.
Planema att under ett par manader arbeta med varje forening holl inte, utan det visade sig
i stallet att varje samarbete tog flera manader fran start via planering till resultat. Detta .
hade olika orsaker, bl a var det ofta sa att en kontaktperson forst talade med mig och
sedan behovde tid for att presentera och forankra iden i sin styrelse. Aven de ganger da
jag besokte styrelser eller deltog i foreningstraffar under ett tidigt skede behovdes denna
tid av forankring, nar medlemmarna eller de utsedda i en planeringsgrupp hade chans att
lata tankar och ideer mogna. Dessutom hade det naturligtvis betydelse att man inte har sa
tata traffar i alla foreningar. Det praktiska arbetet pa biblioteket tog ocksa tid som behovde planeras in. Detta innebar i sin tur att det var nodvandigt att ha manga bollar i luften
samtidigt och att arbetet inte flot i en jamn strom, utan att vissa perioder blev hektiska
och stressiga. Vi gjorde hela tiden bade langtidsplaneringar och mer kortsiktiga for att ha
overblick, och erfarenheten ar att man maste vara beredd pa standiga revideringar och
snabba insatser for att fa arbetet att fungera. Ingen av de intervjuade har kommenterat
tidsaspekten, och jag hoppas att jag lyckades halla eventuell stress innanfor mina egna
vaggar.
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Naturligtvis har vi upplevt olika perioder i ett sa har langvarigt projekt, fran den lite tvekande starten till perioder av stor entusiasm. Vi har ocksa kommit till mer kritiska punkter i arbetet, t ex nar Brygglaget slutade och vi var tvungna att ga vidare utan deras insats.
I projektgruppen har vi i en fortlopande utvardering diskuterat allt som har hant och hur
vi skulle fortsatta vart arbete. Den standiga kontakten med nya och engagerade foreningsmanniskor hjalpte till att halla gnistan vid liv, liksom den uppmuntran personalen i
stort gav. lngen forvantar sig att ett arbete ska ga kapprakt framat, utan konflikter och
perioder av stagnation, men erfarenheten visar att aven de periodema gar over, och att
man ocksa under dem Jar sig saker, om man bara stannar upp och ger tid till eftertanke.
Nar vi ser tillbaka pa projektet i sin helhet gar det att urskilja olika faser i utvecklingen.
Det hela startade naturligtvis med en introduktions- och planeringsfas, vilket ar viktigt
for ett projekt om man vill ha en stabil grund att bygga vidare pa. Genomforandefasen
har i Bryggan varit lang, men man kan saga att vi i varje samarbete pa nagot satt gatt igenom de olika faserna i miniformat, i och med att varje del har kravt sin introduktion och
sin planering fore genomforandet. Slutligen har vi nu natt implementeringsfasen, nar vi
efter de har tre aren tar med oss erfarenhetema fran projektet in i den ordinarie verksamheten och arbetar vidare i Bryggans anda. Visserligen kommer resurserna inte att vara
lika stora i framtiden, men att doma av bade personal- och foreningsrepresentanternas
intervjusvar finns en vilja att fortsatta den utveckling som borjat i Bryggan.

Dialog

I ett avseende har vi inte natt dit vi hade hoppats med Bryggan, namligen nar det galler
att fa ett samarbete till stand vad galler mediainkop. Ett par foreningar har sjalva foreslagit att de skulle komma med forslag, men trots upprepade pastotningar har det inte blivit nagot resultat. Daremot har enstaka personer, knutna till foreningar vi haft kontakt
med, kommit med inkopsforslag. Jag vet inte om det beror pa att vi inte tillrackligt tydligt visat att vi ar beredda att lyssna pa lantagama eller var knuten ar. Kanske ar det sa att
manniskor hellre kommer som enskilda lantagare med sina forslag, for ser vi till biblio-.
teket i stort har just sadana forfragningar okat mycket. I tider med laga mediaanslag har
vi inte rad att gora felkop, och da ar det extra viktigt att lyssna till vad lantagarna sager,
och kanske finns har en uppgift att arbeta vidare med. Jag tror fortfarande att vi skulle
kunna ha nytta av fackkunskaper inom olika amnesomraden, t ex nar vi ser over olika
avdelningar for kompletteringskop, och tycker inte att biblioteket ska ge upp utan forsoka finna former for detta.
Dialogen pa arbetsplatsen ar ocksa viktig for forandringsarbetet, vilket personalen tycks
vara medveten om. Inte minst de informella samtalen har betydelse for bade informationsspridning och mer principiella diskussioner. Kafferasternas betydelse ska inte underskattas!
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Serviceorientering
De foreningsrepresentanter jag intervjuat uppfattar biblioteket som en bra samarbetspartner och uppskattar de mojligheter till samarbete som erbjudits i projektet. Man har
sett att det kan handa saker dar, tycker att lokalema fungerar bra och ar nojda med den
hjalp man far som biblioteksbesokare.
Under projekttiden har marknadsforing och service varit nyckelord, och det framkommer
i intervjuema med personalrepresentantema att de anser att personalen utvecklats och
blivit mer medveten om dessa begrepps betydelse. En utveckling har startats, men det ar
en process som tar Jang tid och den maste fa chans att fortsatta. Nu ar det viktigt att de
har positiva attitydema tas tillvara och att personalen far fortsatt stimulans for att utvecklas annu mera. Gronroos talar om detta, som jag redan skrivit, och papekar vikten av att
ledningen inser att det ar en langsiktig process som kan startas i och med ett projekt men
som behover fortsatt engagemang om det ska leva vi dare (Gronroos 1988, s 106 f). Det
skulle vara sorgligt om Bryggan bara blev en parentes i bibliotekets verksamhet.

Vilken syn har foreningsrepresentanter och bibliotekspersonal pa
bibliotekets iorandrade arbetssatt?
Nar jag studerar intervjusvaren finner jag en mycket positiv installning till det arbetssatt
som provats i Bryggan. Bade personal- och foreningsrepresentanter ar i stort sett eniga
om att projektet gett biblioteket nya besokare. Ju fler aktiviteter biblioteket har, ju fler
manniskor kan finna en anledning att gora ett besok. Hos personalrepresentantema har
jag mott uttryck om att det har varit roligt och spannande med den nya bredden pa verksamheten, ochjag tror att den installningen ar representativ for personalen i ovrigt. HiortLorenzen (1989) betonar vikten av att personalen har en gemensam grundsyn for att ett
forandringsarbete ska lyckas, och hon talar aven om humor, njutning och formaga att
tan.ka i nya banor. Gladjen i arbetet ar en nog sa viktig drivkraft, vilket kommit fram i
intervjuerna, och en annan forutsattning ar att man vagar gora bort sig. Nagon namner att ·
det kants nervost med det nya ansvar som getts i samband med att personalen mer aktivt
tagit del i Bryggans arbete, men vagar man aldrig prova nagot nytt kan man inte heller
forvanta sig en positiv utveckling. Det finns ocksa en allmant positiv installning hos personalen till att sjalv aktivera sig, bara det finns nagon som har ett overgripande ansvar.
Biblioteket far inte leva i en isolerad varld utan maste veta vad som ar pa gang och forsoka finna satt att knyta an till olika saker som hander runt omkring i samhallet. I intervjuema papekas att det ar viktigt att synas, och det verkar som om detta har lyckats i
projektet. Foreningsrepresentantema ser biblioteket som en sjalvklar plats inte bara for
information utan aven for program och utstallningar av skilda slag. "Folkets vardagsrum", som nagon uttrycker det, ska vara levande och innehalla mycket verksamhet av
olika slag, gama sadant som overraskar. Bocker och datorer ar sjalvklart nodvandiga och
uppskattas, men motet med levande manniskor kan ge ytterligare en dimension at biblio-
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tekets verksamhet. Fler kan finna en anledning att besoka biblioteket, och for den vane
besokaren ger det extra stimulans och gladje.
Bade representanter for foreningar och biblioteket papekar att ett forandrat arbetssatt inte
far ga ut over den ordinarie verksamheten. Boken kommer alltid att overleva, papekar en
personalrepresentant, och samtidigt sager en foreningsrepresentant att det ar viktigt att
Bryggans verksamhet fortsatter for att motverka bibliotekets isolering. "Det blir bara
backer till slut", sager denne person. Har galler det att hitta en balans i det fortsatta arbetet, dar basverksamheten :far de resurser som behovs, sa att biblioteket verkligen har
nagot att erbjuda, om man valjer att fortsatta med sin marknadsforing. "Det levande
ordet", som nag on betonar, kan ta sig manga uttryck, och jag tror det gall er att vara fantasifull och forsoka se nya mojligheter hela tiden. I Vastervik finns goda forutsattningar
att doma av intervjusvaren och de erfarenheter som gjorts i projektet. Ingen tycks vara
radd att prova nya vagar och det rader en positiv installning till nya arbetsformer, sa lange
grundverksamheten fungerar.

Har folkbildningsbegreppet nagon betydelse for foreningsrepresentanter och bibliotekspersonal?
Folkbildningsbegreppet har pa olika satt aktualiserats for mig under projekttiden, dels
genom de litteraturstudier jag gjort, <leis genom att Vasterviks bibliotek utsags att delta i
Biblioteksprojektet, som just byggde pa att folkbibliotek och studieforbund har samma
rotter i folkbildningen. Nar jag tog upp begreppet i mina intervjuer var jag intresserad av
om mina intervjupersoner over huvud taget hade nagon relation till det, och om de i sa
fall gjorde nagon koppling mellan folkbildning och bibliotek.
Biblioteksrepresentantema var mycket tydliga i sina svar och alla uttryckte pa sitt eget
satt hur viktigt biblioteket ar i folkbildningsarbetet. Aven om studiecirkelarbete, foredrag
och foreningsliv narnns, sa ar det biblioteket som ar det centrala - "spjutspets", "knutpunkt'', " ... allt vi gor ar en del i folkbildningen" - och betydelsen minskar inte med·
tiden, utan biblioteket stalls hela tiden infor nya folkbildningsuppdrag. I detta sammanhang papekas vikten av att biblioteket gor nya medier tillgangliga for allmanheten och att
manniskor far den kunskap som behovs for att utnyttja dem. Detta kopplas ocksa till
demokratibegreppet, nar bibliotekets uppgift att ge manniskor kunskap och styrka for att
kunna deltaga i samhallet poangteras. Har ar det inte svart att se en anknytning till Bryggans ide om att gora biblioteket kant for nya grupper genom foreningssamarbete, och
aven till Kulturutredningen som nar den talar om folkbildning ser utvecklingsmoj ligheter i just ett okat samspel mellan olika grupper och organisationer.
Foreningsrepresentantema har ocksa tankar om folkbildning, aven om jag dar matte en
storre tvekan om hur begreppet skulle definieras. Forelasningar och radio namns, men
den tydligaste kopplingen gors till studieforbund och bibliotek. Alla intervjupersonerna
fran foreningar talar pa olika satt om folkbildning som en vag for vanliga manniskor att
Iara sig nya saker for att pa <let sattet vaxa och utvecklas. Biblioteket ar viktigt, speciellt
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med tanke pa att man sjalv kan valja nar man vill ga dit jamfdrt med att vara uppbunden
en viss veckokvall i en studiecirkel. Pa biblioteket kan man alltid fa hjalp, och dit kan
man ga och " ... osa ur kalloma". Begreppen "det livslanga larandet" och " sjalvaktivitet"
lever fortfarande, aven om just de orden inte anvants i mina intervjusvar.
Jag har tidigare refererat till Jonsson (1995), som fann att hans intervjupersoner (bade
bibliotekspersonal, brukare och politiker) inte gjorde nagon omedelbar koppling mellan
folkbildning och folkbibliotek. Min undersokning ar mycket mindre, och jag drar inga
all manna slutsatser av mina svar, men jag kan dock konstatera att jag pa min fraga oftast
:fick svar som direkt kopplade biblioteket till folkbildning. Jag har ingen fdrklaring till
skillnaden, utan kan hara konstatera att det tydligen ar olika hur man i biblioteks- och
fdreningsvarlden ser pa folkbildningen och dess eventuella anknytning till folkbibliotek.

Hur ser de inblandade pa framtiden nar det galler bibliotekets
utatriktade verksamhet?
Som det redan har framkommit i diskussionen om hur de inblandade ser pa bibliotekets
forandrade arbetssatt, har alla en positiv installning till att bibliotekets verksamhet breddas och fdrandras pa det satt som skett i Bryggan. Nar jag mer direkt fragade om hur man
ser pa framtiden bekraftas denna installning hos intervjupersonema, som alla svarar att
de anser att det ar viktigt att det arbete som paborjats i Bryggan far fortsatta. Foreningsrepresentantema papekar att folk borjar bli medvetna om att det sker olika saker pa biblioteket, och detta bor biblioteket ta vara pa. Arbetssattet som provats i projektet passar
fcireningarna bra, och samarbetet kan gama vara lattsamt och opretentiost. Fran foreningshall inser man vikten av att det finns en kontaktperson pa biblioteket, som har tid
till sadan har verksamhet. I samarbetet har de sett att det gatt at tid for bade planering,
samordning och praktiskt arbete.
Personalrepresentanterna menar ocksa att Bryggans arbetssatt maste fa leva kvar och inforlivas med det ordinarie biblioteksarbetet. Det kontaktnat som byggts upp ska anvan- .
das och de erfarenheter som gjorts bor tas tillvara. Bredd bade i alder och intressen ar
viktigt, och om biblioteket ska vara spannande maste det bjuda pa overraskningar. Alla
papekar vikten av att resurser avsatts till verksamheten om den ska fortsatta. Aven om
man ar villig att delta sjalv anser man att nagon bor ha huvudansvaret, och det ar ocksa
viktigt att verksamheten finns med i den overgripande planeringen for att inte glommas
bort. Nagon anser att en fortsatt verksamhet i Bryggans anda bor knytas narmare allmankulturen, och det ser aven jag som en naturlig utveckling, speciellt eftersom kultursekreteraren just fatt sina lokaler flyttade till biblioteket. Ett nara samarbete mellan
kultursekreteraren och den person som far ansvar for den utatriktade verksamheten pa
biblioteket ar sakert en bra model! for framtiden.
Politikerna borde vara intresserade av en verksamhet som aktivt arbetar for att sprida kulturen pa olika satt till fl era manniskor, speciellt som de sjalva ofta ar foreningsmanniskor,
anser personalrepresentantema. Ofta ar de dock inte sarskilt flitiga biblioteksbesokare
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och har kanske inte riktigt klart for sig hur verksamheten fungerar, darfor ar det viktigt
att personalen tar alla tillfallen i akt att informera dem. Har tanker jag pa en samling som
holls med all personal pa kulturforvaltningen tillsammans med kulturnamnden under
1996, da bade principiella och praktiska fragor diskuterades i mindre grupper. Detta var
ett bra tillfalle for alla att fa tillfalle att lyssna pa varandras asikter och framfora ideer,
och det ar gladjande att det finns planer for likadana traffar aven i framtiden. Sjalv har
jag naturligtvis informerat grundligt om Bryggan pa ett kulturnamndssarnmantrade, men
fragan om bibliotekets arbetssatt maste hela tiden hallas levande. Nu ar en process startad och da galler att se till att den far fortleva.

Slutligen ...
Vissf lzar def gaff attforiindra och utveckla verksamhefen pa bibliofeket genom att samverka medforeningslivef!

Informationen nadde ut till fcireningslivet pa olika vagar, bade officiella som tidningsannonser och reportage, men ocksa genom att manniskor deltagit i eller sett nagot pa
biblioteket som de sedan berattat vidare. Drivkraften till att delta i projektet var bade
onskan om att fa mojlighet att marknadsfora sig sjalv och att fa storre kannedom om vad
biblioteket kunde ge.
Genom att studera Bryggan kan man finna nyckelbegrepp, som haft betydelse for arbetet. Grunden for projektet var bl a synen att alla skall ha kannedom och tillgang till vad
biblioteket har att erbjuda, och att alla dessutom har nagot att tillfora i ett samarbete. Personalen har kant sig motiverad att delta i forandringsarbetet. Planering ar nodvandig,
bade pa kort och lang sikt, och det ar viktigt att inse att forandringsarbete tar tid. Utvecklingen sker inte i en jamn strom utan med varierande intensitet, dar aven pauserna och de
lugnare perioderna av eftertanksamhet ar lika viktiga. Dialogen med all personal behovs
for att ett projekt inte ska bli en isolerad o, och aven en dialog med de inblandade ar
givetvis nodvandig for ett fungerande samarbete. Personalens okade medvetenhet om·
vikten av marknadsforing och service har kunnat noteras.
Bade forenings- och personalrepresentanterna anser att bibliotekets forandrade arbetssatt
tillfor basverksamheten nagot positivt.
Folkbibliotekets uppgift, att ge manniskor kunskap om nytt och gamrnalt for att de aktivt
ska kunna ta del i samhallet, kopplas till folkbildningsbegreppet. Biblioteket ska hjalpa
till att " ... bygga ny nyfikenhet ... och ga vidare och ga vidare".
Biblioteket bor aven i fortsattningen avsatta resurser, bade i tid och pengar, for att malmedvetet arbeta utatriktat. Ett intervj ucitat far avsluta: "Jag tror aft vi iir pa riitt viig hiir
i Viistervik. "
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9 Sammanfattning
Syftet med denna uppsats ar att folja projekt Bryggan, som under tre ar pagatt pa stadsbiblioteket i Vastervik. Genom att samarbeta med foreningslivet har biblioteket velat na
nya manniskor och prova nya samarbetsformer som ar till gagn for bade foreningama och
biblioteket.
Uppsatsen har foljande problemstallning: Kan man forandra och utveckla verksamheten
pa biblioteket genom att samverka medforeningslivet?
Huvudfragestallningen har brutits ned till ett antal delfragor som jag sedan sokt svar pa
under mitt fortsatta arbete:
• Hur har foreningama fatt information om Bryggan och varfor har de onskat samarbete?
• Gar <let att urskilja nyckelbegrepp och olika faser i forandringsarbetet genom att studera Bryggan?
• Vilken syn har foreningsrepresentanter och bibliotekspersonal pa bibliotekets forandrade arbetssatt?
• Har folkbildningsbegreppet nagon betydelse for foreningsrepresentanter och bibliotekspersonal?
• Hur ser de inblandade pa framtiden nar det galler bibliotekets utatriktade verksamhet?
Eftersom jag studerat Bryggan inifran och varit medaktor i projektets process, har jag valt
en aktionsforskningsansats. Projekt Bryggan kan sagas vara en aktionsforskningsprocess,
dar hela tiden erfarenheter utvarderats och lagts till grund for <let fortsatta arbetet. I
metodkapitlet diskuterar jag kring denna forskning och gor hanvisningar till litteratur dar
dess principer definieras och beskrivs. Hos Hansson (1984) hamtar jag foljande indelning
dar principerna gors tydliga och overskadliga: faltexperimentprincipen, aterforingsprincipen, participationsprincipen, mobiliseringsprincipen, medvetandegorandeprincipen,
konfliktprincipen och kreativitetsprincipen. Detta utgor grund for bade projektet och upp- .
satsen. Att vara medaktor i den process som studeras kan ses som ett problem eller en tillgang vilket jag ocksa diskuterar har.
Jag presenterar sedan de tre metodiska delama i uppsatsen: litteraturstudier, fallstudier
och kvalitativa intervjuer. I litteraturkapitlet redovisas den litteratur som haft betydelse
bade for projekt- och uppsatsarbetet. Ett avsnitt behandlar folkbildning - sjalvstyrt larande - livslangt larande; begrepp som enligt vad jag funnit fortfarande har betydelse for
biblioteksarbete. Har refererar jag bl a till Bernt Gustavsson (1991 , 1995) och Lars
Arvidson (1991), som bada studerat Oscar Olssons folkbildningsideal och funnit sjalvaktivitet vara ett nyckelord. Livslangt larande ar ocksa ett begrepp som definieras enligt
Klassen (1994) och Borgstrom (1988). Folkbildningens eventuella betydelse for dagens
folkbibliotek tas upp i detta sammanhang med hanvisning till en undersokning utford av
Bosse Jonssons ( 1995). Litteraturstudier om forandringsarbete har fatt mig att stanna
infor begrepp som manniskosyn, motivation, tidsplan och faser, dialog, serviceorientering, tvivel och nyfikenhet. For att finna fram till dessa begrepp har jag studerat flera for65

fattare, bl a Angelow (1991 ), Gronroos (1988), Kronvall (1987) och Hiort-Lorenzen
( 1989). Till sist refererar jag till litteratur om utatriktad biblioteksverksamhet och till
demokratibegreppets betydelse for biblioteksverksamheten. Den historiska oversikten
har jag funnit hos Herder (1986), som gor en genomgang av hur man under 1900-talet
arbetat for att gora fl.er manniskor till biblioteksbesokare och lantagare. Att demokratin
ar avhangig av ett samhalle med rikt fdreningsliv och aktiva manniskor finns beskrivet
hos Putnam (1995, 1996), och jag hanvisar till bans teorier i detta avsnitt.
I kapitlet Planeringsfas beskriver jag sedan bur projektarbetet planerades och startade
och darefter foljer en genomgang av olika foreningssamarbeten som agt rum under projekttiden. Denna genomgang bygger pa <let material i form av minnesanteckningar och
protokoll som forts under projekttiden. Att aktivitet foder aktivitet noterades ofta under
projektet, och nagot av detta beskrivs i kapitlet Nya ideer - "Ringar pa vattnet", dar samarbeten som inte har direkt foreningsanknytning tas upp.
En viktig del i uppsatsen ar redovisningen av de tio kvalitativa intervjuer jag genomfort
med forenings- och biblioteksrepresentanter. Genom att anvanda en metod som bygger
pa omlasning (Holmberg 1993) bar jag funnit fram till nyckelfraser och teman som ligger till grund for den genomgang jag gor av de olika intervjusvaren.Dessutom har jag
gjort en intervju med initiativtagaren till Bryggan, kulturchef Ernst Zryd. Fore den avslutande diskussionen later jag ocksa projektsekreterarens egna tankar kring projektet
komma fram.
I diskussionsavsnittet utgar jag fran fragestallningen och de delfragor jag stallde i borjan
av uppsatsen. Jag konstaterar efter att ha foljt projektet och intervjuat fl.era inblandade att
foreningssamarbete kan vara ett bra satt att utveckla biblioteksverksamhet. Foreningarna
vill garna ha samarbete med biblioteket och ser biblioteket som en naturlig informationsoch samlingsplats och aven personalen ar positivt installd.

Det ar viktigt att biblioteket inte lever i en isolerad varld utan foljer med i vad som sker
i samhallet och anknyter till det i sin verksamhet. Bada parter ar eniga om att biblioteket.
behaver forandra sitt arbetssatt for att inte stelna i gamla former. Det ar dock viktigt att
<let finns en fungerande basverksamhet innan man startar forandringar. For att belysa
detta har jag i diskussionskapitlet aterknutit till den litteratur om forandringsarbete jag
studerat, dar de tidigare namnda begreppen belyses utifran erfarenheterna av projektet.
Folkbildningsbegreppet lever fortfarande, och alla jag tillfragat anser att biblioteket har
en betydelsefull roll for att manniskor ska kunna finna vagar till ny kunskap. Man betonar vikten av alla manniskors demokratiska ratt att fa del av information, nagot som ar
speciellt viktigt i var tid med snabb utveckling av nya media. Efter de tre projektaren
anser de tillfragade att arbetssattet bor leva vidare och att resurser i tid och pengar ska
avsattas for arbete i Bryggans anda aven i framtiden.
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Kallforteckning
Otryckta kallor
Viistervik
Stadsbiblioteket
Projektansokan till Statens kulturrad 1993
Protokoll forda vid projektgrupp Bryggans sammantriiden 1993-1996
10 intervjuer utforda i november 1996-januari 1997
Ljudupptagningar med utskrifter
Skriftlig och muntlig intervju med Ernst Zryd, februari 1997
Bibliotekets interna pressklippsamling

Muntliga kallor
Lule a
Forsberg, Berith, Bjorkskatans bibliotek, Lulea
Intervju 1994-03-09
Alborg
Knudsen, Kirsten och
Nielsen, Lotte Due, Det nordjyske Landsbibliotek, Alborg
Intervjuer 1994-09-19
Wendelbo, Torben, Norresundby bibliotek
Intervju 1994-09-20
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Ovrigt
"Studieforbunden och folkbiblioteken tva grenar pa samma folkbildningstrad." - lnformationsbroschyr, utgiven av Biblioteksprojektet
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Hogskolan
i Boras

lnstitutionen
bibliotekshog:.kolan

Hogskolan i BorAs ar en nationell hogskola. Studenter kommer frAn hela landet for att studera har. Hogskolan bestAr
av fem institutioner och utbildningsprogram och kurser ges
inom omrAdena bibliotek och information, textil, teknik, pedagogik samt data och ekonomi.
Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala BorAs.
1977 grundades Hogskolan i BorAs, men de textila utbildningarna har sitt ursprung annu langre tillbaka i den statliga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866.
Forskning och utvecklingsarbete lir en expanderande del
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju-haradsbygden och i andra delar av landet och utlandet.

Bibliotekshogskolan har funnits i BorAs sedan 1972.
I mAnga Ar var bibliotekshogskolan i BorAs landP-ts enda
specialhogskola for bibliotekarier, men genom universitetens och hogskolomas nya frihet har bibliotekarieutbildningar inrlittats aven pA andra universitet.
Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen
som omfattar sammanlagt 160 poling (motsvarar Atta termi,
ner), varav minst 80 poang inom limnet biblioteks- och
infonnationsvetenskap.
Forskarutbildning i biblioteks- och infonnationsvetenskap ges vid Goteborgs universitet.
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