En droppe i havet
Barbro Borg

Artikelförfattaren, tills helt nyligen bibliotekschef i Solna summerar
sitt yrkesliv och konstaterar bl a att nyliberalismens frammarsch inte
gynnat biblioteken

►Jag var 15 år och visste redan att jag

landet. Vi alla nyutbildade kunde välja och

i detta samhälle under utbyggnad och vi hade

ville bli bibliotekarie. Uppvuxen i en av

vraka bland tjänsterna, åtminstone om vi

roligt i personalgruppen! Vi jobbade intuitivt,

Blekinges förrädiskt idylliska småstäder

var flyttbara. Vilken lycklig slump att just

inte minst jag som chef. Målstyrning fanns

såg jag boken, läsningen som vägen ut.

vid denna tid befinna sig just här i livet!

inte som begrepp, lagen om medbestämmande

Avsaknaden av utmaningar, av dofter och

Första uppgiften i Jordbro var att flytta det

i arbetslivet kom först 1976. Nyfikenhet

smaker, av intellektuell stimulans, spänning

lilla, provisoriska biblioteket till nya flotta

och initiativkraft fick ersätta erfarenheten.

och motstånd var mördande i småstadsmiljön.

lokaler, som låg i en högstadieskola i ett nytt

Men arbetet blev en ögonöppnare då det

Kommunikationsmöjligheterna, fysiskt och

komplex. En ny arbetsgrupp skulle svetsas

gällde skillnader och klyftor mellan grupper

digitalt, som vi känner dem idag fanns inte.

samman till ett team. Det var mitt första möte

och människor i samhället, och synen på

Men de 28 bokstäverna i alfabetet fanns.

med miljonprogrammens områden och deras

biblioteket och dess möjligheter som en

Möjligheterna att kombinera dem och sedan

problem med många invandrare, alienation

utjämnande kraft djupnade.

gruppera dem i ord, meningar och stycken - i

och brist på integration. Positivt var dock

all oändlighet, eller åtminstone nästintill. Och

att de flesta hade jobb på en arbetsmarknad

därmed, oberoende av tid och rum, komma

som inte kunde mättas. De sociala systemen
var under
utbyggnad,
inte minst
barnomsorgen.
För mig

åt kunskap, insikter, erfarenheter, estetiska
upplevelser, känslor, en förståelse för andra
människors livsvillkor. Helt enkelt verktyg
för att klara livet, stå ut med det, fördjupa
upplevelsen av det. Att i ett arbetsliv få vara
omgiven av sådana möjligheter, det ville jag.

var detta

kommunen gav fler erfarenheter. Tjugosex år
och chef för ett 60-tal biblioteksmedarbetare.
Var det verkligen en god idé? Kanske
inte för verksamheten, men vilken
utvecklingsmöjlighet för mig! Jag tror man
kan tala om “att växa med sin uppgift”.
Alldeles för få inom vårt skrå har fått den

en främmande miljö, långt bort från

möjligheten!

universitetets akademiska frågeställningar

Innehållet viktigare än formen

och biblioteksskolans kurser i administration
och katalogisering och bokhistoria och t o m
Yngve Lindungs kurs om populärlitteraturen,

Men hur blev det?

som skulle göra oss något mer beredda

Ett miljonprogramsområde

att kavla upp ärmarna och påbörja det

att möta “verkligheten”. Det var bara

I Jordbro öppnades ett nytt bibliotek

mödosamma arbetet med att etablera

1971 som jag blev chef för, direkt efter

samarbete med skolledning och lärare, med

biblioteksskolan. Vid ungefär samma

fritidsgårdsledare, fältassistenter, närpolis…

tid började Rainer Hartleb spela in den

Och naturligtvis med våra besökare, där

första delen i sin serie om Jordbrobarnen.

vissa kom att tillbringa lika många timmar

Biblioteksverksamheterna ute i

på biblioteket som vi anställda. Lärorikt och

kommunerna expanderade i raketfart. Nya

svårt! Jag lärde mig att ungdomar i kollektiv

filialbibliotek öppnades på löpande band.

och ungdomar individuellt var helt skilda

En professionalisering av verksamheterna

saker. När det kärvade som mest bjöd vi

hade inletts där gamla “bibliotekarier”, inte

ungdomarna på kaffe och fika och satte oss

minst på filialbiblioteken i rask takt byttes

helt enkelt ner med dem och försökte öppna

ut mot högskoleutbildade, samtidigt som

upp för dialog. Det var slitigt och tröttsamt

Kulturrådet (och dess föregångare) med

och när skulle vi hinna eller kunna bedriva

sina utvecklingsmiljoner kraftigt bidrog

den biblioteksverksamhet vi var utbildade

till utbyggnad av verksamheterna runt om i

för? Men biblioteket kom att betyda mycket
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Ett halvår som vikarierande bibliotekschef i

Men som småbarnsmamma i Bromma
måste jag få närmre till jobbet. Stockholms
stadsbibliotek såg jag inte som någon
möjlighet: gammaldags, instängt, hierarkiskt.
Den egna bibliotekarieutbild-ningen som
bedrevs på Stockholms stadsbibliotek
upphörde först vid övergången till 70talet. Fram till dess anställdes i princip
inga bibliotekarier “utifrån” vilket ledde
till inavel och instängdhet. Det blev
Solna. Nu släppte jag arbetsledningen,
men som barnbibliotekarie och senare
AV/musikbibliotekarie fanns mycket att
göra och utveckla. Att bidra till bibliotekets
öppenhet - i fråga om attityder, men
också öppenhet mot nya medier och så
småningom mot ny teknik – det ville jag.
En övertygelse om att vi bibliotekarier
inte kan skapa ett eget samhälle. Vi måste
verka i det som finns och vara viktiga för
människor här och nu. Bara genom att vara
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samtida, och ständigt visa på de kvalitativa

och Biblioteksbladet. Titlar som Online-

Alvin Tofflers bok Tredje vågen gjorde ett

alternativen kan vi vara en utvecklingskraft

teknik på alla bibliotek – stora som små;

stort intryck. En livlig diskussion fördes om

för det goda samhället. Klarar vi inte detta

Datatekniken – hot eller löfte?; Med data

folkbibliotekets uppgifter, målsättning, brist

tappar vi också möjligheten att utgöra en

för framtidens bibliotek; Amerikansk

på ideologier bl a med utgångspunkt i Lars

motvikt mot – jag vågar väl nästan inte

undersökning: Kvinnlig äldre bibliotekarie

G Anderssons bok Det mållösa biblioteket.

skriva orden – “kommersialismens negativa

starkast motståndare till ny teknik, anger

Och den viktiga barnverksamheten fortsatte

verkningar” – en företeelse mer aktuell

vad det handlade om. Intresset för ny teknik

att utvecklas och etablera sig i den ofta svåra

än någonsin! Engagemanget i Sveriges

hade jag redan före USA-vistelsen. Jag

kampen om resurserna på biblioteken.

allmänna biblioteksförenings specialgrupp

ställde samman Bibliotekstjänsts första

för AV-media visade sig ligga i tiden. Mantrat

litteraturvägledning om datalitteratur

som vi förde ut var: innehållet är viktigare

1980, Datorn och du: teknik, debatt, lagar.

än formen. Prova nya medier, se vad de kan

Internet fanns ännu inte som begrepp och

tillföra! En inställning som jag tycker är lika

mikroprocessorn, som var en förutsättning för

fruktbar idag. Vi anordnade konferenser, höll

skapandet av persondatorn, PC:n, var ganska

föreläsningar, och jag hoppade in som lärare

nyuppfunnen. “Mikrodatorrevolutionen”

på bibliotekshögskolan i Borås.

kom att bli ett begrepp, en revolution med

Det blev ändå SSB
En dag i slutet av 1987 kom ett telefonsamtal
från Stockholms stadsbibliotek med
frågan om jag ville ha ett nytt jobb. I
Stockholm var det kris med den nyligen
inledda konverteringen av hela den gamla
kortkatalogen till Marc-poster som lades in
i BURK . Tiotusentals nyinköpta böcker på
invandrarspråk låg samtidigt och dammade
igen i väntan på katalogisering innan de
kunde komma ut i cirkulation. Den tidigare
chefen hade hastigt gått bort, 40 år gammal.
Kunde jag komma och ta hand om det hela?
Pigg på nya utmaningar tackade jag ja, utan
något särskilt intresse för katalogisering,
klassificering och indexering, men med stort
intresse för datorisering, problemlösning och
utveckling av personalgrupper. Att samla,
lagra och återvinna information är trots allt
den grund på vilket biblioteken vilar. Och
utan detta kulissarbete klarar man ingen del
av de mer ideologiskt formulerade uppdragen.
Och det visade sig vara spännande:
samarbetet med KB och BTJ i alla frågor

Myntdator på Free Library of Philadelphia 1982

USA

större påverkan på samhällsutveckling och

En viktig erfarenhet på vägen mot det nya

biblioteksutveckling än vad vi då kunde

var ett års vistelse i USA 1981-82, då jag

föreställa oss i vår vildaste fantasi.

med hjälp av pengar från Greta Linders

Åren i Solna var fria och obundna utan

stipendiefond kunde resa runt och studera

arbetsledaransvar och med rent fokus

bibliotek och biblioteksutbildningar. Här

på mötet med biblioteksbesökarna och

hade datoriseringen kommit långt och här

utveckling av de områden jag ansvarade för.

fanns det goda exempel på hur datorerna

Det gav utrymme för att klara av livet med

användes i det praktiska arbetet för att

tre småbarn hemma och också för ett års

förbättra servicen. Diskussionerna i Sverige

tjänstledighet med arbete på Kulturrådet, dit

runt BUMS-systemets nackdelar kändes

jag skaffade rådets första dator 1983, som då

plötsligt inskränkta. Här mötte jag för första

kallades för skrivautomat som kunde ta in

gången också annan ny teknik som fick mig

ändringar i löpande skrift, sortera information

att häpna: e-posten på universitetet, hålet i

kors och tvärs och räkna samman siffror i

väggen där man fick ut pengar (bankomaten),

kolumner – och bäst av allt – i bakändan

ugnen där man värmde kaffet direkt i muggen

på den hiskeliga maskinen kom det ut

utan att den gick sönder (mikrovågsugnen).

färdigskrivna prydliga buntar med papper.

Väl hemma blev det deltagande i seminarier

Ordet skrivare var ännu ett okänt begrepp.

och föreläsningar på temat bibliotek och

Men åttiotalet var inte bara början på

datorer och ett antal artiklar i Bibliofack

marschen in i informationssamhället, där
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runt den bibliografiska beskrivningen. Och
så småningom arbetet inom IFLA:s Division
on bibliographic control, med utvecklingen
av ett helt nytt sätt att tänka runt den
bibliografiska beskrivningen: ett modernare
och mer användarorienterat sätt att beskriva
medier, som vi gav namnet FRBR (Functional
Requirements for Bibliographic Records).
En sen återgång till dessa frågor blev arbetet
som ordförande i Svensk Biblioteksförenings
utvecklingsråd för medier och samlingar
2007-2008, där vår expertgrupp kunde
ge föreningen rekommendationen att
släppa utveckling och ansvar för ett
klassifikationssystem som teknikutveckling
och verksamhetsutveckling sprungit förbi,
och gå över till det stora internationella
klassifikationssystemet Dewey.
Men datoriseringen på SSB handlade inte
bara om att bygga upp en katalogdatabas. Alla
cirkulationsrutiner skulle äntligen datoriseras,
också på alla stadsdelsbibliotek, och alla
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500 medarbetarna skulle få grundläggande
utbildning i datoranvändning. Valet hade fallit
på BTJ 2000 och jag tillfrågades om jag ville

utgör en enorm kompetensbank!
-

dig själv (svårast av allt)

ställa upp som projektledare med ansvar för
logistik, utbildning, länkning och utrullning
av teknik. Jag tror vi öppnade nästan ett

-

viktigare än att arbetsplatsen

ett år. Den stora utmaningen var inte tekniken

ständigt är fullbemannad

utan den pedagogiska uppgiften att få alla
-

och belönande arbete.

Att verka genom andra
Hösten 1994 tillträdde jag som chef i Solna.
Jag hade börjat längta efter att komma
närmre bibliotekens slutanvändare, få jobba
närmre politikerna, helt enkelt på det plan

Tid för kompetensutbildning och
omvärldsbevakning är kanske

nydatoriserat bibliotek i veckan under nästan

medarbetare med på tåget. Det blev ett roligt

Vänta in medarbetarna – bromsa

stadsdelsbibliotek har minskat framför allt
barnens möjligheter att ta del av berättelser.
Och det har naturligtvis främst drabbat just de
barn vi alldeles särskilt vill nå: dem som inte
har föräldrar som tar med dem till biblioteket.
Och skolbiblioteken eller snarare bristen på
skolbibliotek är en katastrof. Bibliotekens
snabbhet att ta till sig de möjligheter som
teknik/internetutvecklingen gav på 90-talet

Uppmuntra medarbetare att knyta

innebar en viktig statusmässig skjuts framåt

nätverk utanför det egna biblioteket

för biblioteken ute i kommunerna. Men

och engagera sig lokalt/nationellt/

idag ser vi teknikens baksida: en ny digital

internationellt/ideellt. Bjud gärna på

klyfta mellan dem som till fullo behärskar

arbetstid för utbildning också inom

nätets möjligheter och kan ta ut den kvalitet

den ideella sektorn

som finns, och dem som fastnar i nät/spelmissbruk, en ny skräpkultur. Kan biblioteken

-

Låt medarbetarna lägga mest tid på

där ideologierna transformeras till praktisk

göra en skillnad där har vi en ny stor uppgift.

det de är bäst på. Helheten vinner

verklighet.

Nyliberalismens framtåg har knappast gynnat

på detta, även om standarden på

biblioteken. Samhällsklimatet har blivit

olika arbetsområden tidvis kan bli

kyligare, det orimliga kravet på att kultur

ojämn

skall vara lönsamt förskräcker. Och en, som

Vad är det då som drivit mig som chef?
Naturligtvis lusten och möjligheten att
förändra och utveckla i samspel med andra,
för kvalitet, bildning och fördjupning.
Biblioteket är i sin grundfunktion en
kommunikativ institution, som rör vid något
väldigt grundläggande: människans basala
behov av kommunikation och samspel, som
i grunden är en förutsättning för utveckling
och överlevnad. Och den arena vi kan erbjuda

jag uppfattar det, nyliberal syn på ledarskap,

-

Ha roligt på arbetsplatsen

-

Effektivitet är inte allt här i världen

handen än att arbeta fram en samsyn i

-

Se till att medarbetarna får ett gott

samlade kompetens. Massmediernas

slut på sitt arbetsliv – får sluta med

utveckling mot förytligande, förenkling och

god smak i munnen

där det handlar mer om att visa med hela
personalgruppen och ta tillvara medarbetarnas

fördumning är nedslående. Som chef har
jag fått lägga ner allt mer tid på försvar för

öppnar för kommunikation både människa till
människa, möten i det virtuella rummet, och
först och sist mötet människa-boken/mediet
där tid och avstånd utplånas.
Att vara chef är i stor utsträckning att verka
genom andra. Det är ofta tålamodskrävande.
Och samtidigt kvalificerar man sig delvis
till ett chefsjobb just för att man vill mer, är
otåligare och vill få saker snabbare gjorda.
Vilken motsättning! En ödmjukhet inför
chefsskapet är viktig. Man kan göra mycket
gott som chef, men också mycket illa. Och
vad mer har jag lärt mig?
-

Var närvarande

-

Upprätta och odla goda kontakter
med kommunledning och politiker

-

Samhället förändras

verksamheten, argumentation för att bibehålla

Se till att uppdraget är tydligt för

Stora samhällsförändringar och

resurserna och lobbyarbete gentemot ledning

medarbetarna. Skriftligt formulerat

attitydförändringar och därmed

och politiker i kommunen.

på alla nivåer

förutsättningar för att driva

-

Ge ansvar och frihet

-

Lyssna på alla kloka medarbetare,
och var beredd att ändra ståndpunkt.
En arbetsgrupp på 30 personer

14

Minibiblioteket i Mulle Meck-lekparken i Solna invigt 3 juli 2009

Men vi måste verka i det samhälle så som

biblioteksverksamhet har förstås hunnit

det faktiskt ser ut och ljuspunkter finns: alla

ske under alla mina år i yrket. Den stora

nya, unga, engagerade bibliotekarier med

optimismen från 70-talet började falna redan

gedigna kunskaper, kraft och förmåga att

under andra halvan av 80-talet. Den ännu

orientera sig i en värld jag ibland känner

idag fortlöpande nedläggningen av filialer/

mig främmande inför, med förmåga till
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reflektion och samma lust att förbättra,

överraskande. Besökaren skall möta något

utveckla och arbeta för det de tror på, som

nytt och spännande mest varje gång. Skapa

min generation hade. Och det finns fler och

lust att återkomma! Se till att det fortlöpande

fler indikationer på att allt fler människor

samtalet i biblioteket aldrig tar paus.

vill träffas i bokcirklar, gå på föreläsningar,
filosoficaféer… Och de kommersiella
radiokanalerna pressas tillbaka till förmån
för P1 – och Spotify! Och kan man inte
i samhället ana en allt större tveksamhet
till konkurrensens och kommersialismens

Hypermodern förmedling: Räkna med att

KarmaKult Twittrar
· Under sportlovet händer det en massa
saker på bibblan i Solna C.

strömmande medier och läsplattor är de

· Skrivarverkstad med Cannie Möller,

stora teknikförändringarna den närmaste

speldag. Kom kom! http://tinyurl.se/pe2fw4

femårsperioden. Reflektera över vad denna

5 days ago

teknik innebär för biblioteket och dess

möjligheter?

uppdrag!

· Glöm inte att anmäla er till Twilight-

Och nu då?

Det klassiska biblioteket: Glöm aldrig

kl. 16.30! 3 weeks ago

Barn och unga: Ge högsta prioritet idag och
alla dagar!

någonsin vår historia! Ta tillvara allt det som
varit så bra och byggts upp under så många
decennier. Allt nytt vilar på det gamla!

Vidgat deltagande: Skaffa en policy för
sociala medier och ett förhållningssätt
till dem. De finns för att stanna. Utveckla
den virtuella kommunikationen. Utan att

träffen på Solna biblioteket den 23 februari

· 1 vecka kvar till biopremiär av
“Vildingarnas land”. 1 month ago

Ja, vad kan man göra under ett yrkesliv?

Mest lästa inlägg

En droppe i havet blir det. Men havet

Mitt extra liv- en serieroman av Johan

består trots allt av droppar.

Unenge

någonsin glömma samarbetsmöjligheterna i
närsamhället.
Utveckla biblioteket som samlingsplats:
Skapa riktigt attraktiva rum, oväntade,

STÖD BIS INSAMLING TILL LÄGREN. Sätt in pengar på
pg 335316-6. Skriv Västsahara på talongen.
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