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Mitt i byn?

Om möjligheterna för folkbiblioteket
att nå en central position i dagens samhälle

Tillgänglig information tyder på att folkbiblioteken idag kan göra mer än någonsin tidigare.
De används i mycket hög utsträckning och tjänsterna levereras till låg genomsnittlig kostnad.
Den inre effektiviteten är hög. Den har under senare år ökat markant till en del genom att nya
hjälpmedel kunnat tas ibruk, men framför allt genom goda insatser från bibliotekarierna. Bl.a.
när det gäller den inre effektiviteten är folkbibliotekens verksamhet framgångsrik.

God inre effektivitet, d.v.s. stor prestationsvolym i förhållande till använda resurser är i de
flesta fall en nödvändig förutsättning för framgång. Men den är inte en tillräcklig
förutsättning. För framgång krävs också att prestationerna värderas högt av tongivande
intressenter utanför organisationen. För det enskilda folkbiblioteket är den kritiska
intressenten det lokala samhällets politiska företrädare som är bibliotekets huvudman och helt
dominerande finansiär. Om bibliotekets professionella ledning uppfattar biblioteket som
"marginaliserat", att det inte (längre) har sin plats "mitt i byn" är det en signal om bekymmer.
Det kan innebära att kommunens politiska ledning, bibliotekets huvudman, inte uppfattar
biblioteksverksamheten som särskilt betydelsefull för hantering av kommunens aktuella
problem. Uppfattningarna i frågan kan givetvis skilja sig åt, men man bör ha i minnet att
kommunledningen praktiskt sett har tolkningsföreträde. Det är den som bestämmer över
kommunens kassa.

Skillnader mellan inre och yttre värderingar av vad ett företag eller annan organisation
presterar uppstår då och då, vanligen som följd av en förändring i verksamhetens
förutsättningar. Det kan gälla teknologi, finansiering, marknad eller idéer om verksamhetens
syfte. Bertil Torekull har bidragit med sedelärande exempel (i Det emaljerade hjärtat, W&W
2002). Han beskriver hur Kockums emalj i Ronneby slås ut av nymodigheten plast, till
emaljeringsfolkets stora förvåning. Men Torekull gör också troligt att företagets kollaps hade
kunnat undvikas.

Plasten skulle bli en parantes…..Alla älskade emaljen. I emaljen fanns deras
aldrig svikande hjärta, härdat i ugn, minst åttahundra grader. Nu var de dödligt
utmanade….

I kärlek till vad de hade och i förakt och fruktan för det nya såg varken min far
(som var chef för emaljeringsverkstaden) eller någon annan att de alla ägde en
kunskap värd långt mer än plastens möjligheter, ja långt utöver den hemliga brygd
som utgjorde Kockums emalj.

Vad han (fadern) inte såg och inte ägarna heller var deras eget unika kunnande
ifråga om vad ett modernt kök behövde av utrustning, fat, kastruller, slevar,
koppar, kannor etc.



Om han en dag hade vaknat upp och insett att Bruket var svensk mästare, på sina
håll världsmästare, i husgeråd, så hade han lagt emaljen i en återtagen tomlåda
och Bruket hade överlevt som tillverkare i plast, aluminium och rostfritt, med
elegant design och prima kvalitet för det moderna köket, emaljen reserverad för
det konstnärliga.

Allt som behövdes fanns på plats, det var bara att ta för sig: de trogna arbetarna,
formgivarna, marknadsfolket som kände varje återförsäljare, lokalerna, nära till
flyg, järnväg, hamn – allt detta hade Kockums och därtill sitt berömda namn.
Men så älskade Bruket emaljen att det hellre dog än tog med tång i plast.
Trofastheten ledde till blindhet och död i krypande oskönhet. Så kan det gå i
kärlek. (sid 176 ff.).

Situationer liknande den vid Emaljeringsverket är inte ovanliga. Den företagsekonomiska
litteraturen redovisar åtskilliga exempel, ibland under beteckningen "närsynthet".
Standardreceptet för en räddning av organisationen är en förändring av fokus från ett snävt
produktbegrepp till ett vidare funktionsbegrepp. Härigenom skapas plats för fler och/eller
modifierade produkter, men framför allt ett annorlunda tänkt verksamhetsområde.

Begreppet verksamhetslogik anger hur ett (bra) resultat skapas, för t.ex. en organisation.
Denna verksamhetslogik kan knytas till organisationens kompetens resp. funktion. För
Emaljeringsverkets del uppfattas förmågan att göra emaljerat hushållsgods som
verksamhetslogikens grund. När plasten kom reducerades värdet på emaljeringskompetensen.
Funktionen att tillhandahålla hushållsgods minskade inte, troligen ökade det. och det var den
externa värderingen, i detta fall av marknaden som gällde.

Folkbibliotekets situation överensstämmer delvis med Emaljeringsverkets, delvis är den
annorlunda. Den tidigare dominerande kompetensen att kunna tillhandahålla en lokal
mediasamling har förlorat i relativ betydelse, olika mycket i olika sammanhang.
Utvecklingen på IT-området samt ökningen av pocketböcker och bokhandelns bokklubbar är
viktiga bakomliggande faktorer. Ökad betydelse har istället bibliotekariekompetensen och
möjligheten att för olika ändamål erbjuda lokaler. Inte minst olika kombinationer av de
grundläggande kompetenserna är väsentliga. Framväxten av "studiebibliotek" är ett gott
exempel. Möjligheterna att skapa programverksamhet av varierande slag och i kombination
med tillhandahållandet av en mediasamling, ofta i ett speciellt urval och en speciell
presentation, innebär vidare att biblioteket kan skapa uppmärksamhet åt nära nog vilket ämne
eller tema som helst.

Dessa nya eller nygamla kompetenser utnyttjas av några, kanske flertalet folkbibliotek,
självfallet i varierande utsträckning. Det innebär en förskjutning av folkbibliotekets
verksamhet från mediautlån och informationsgivning som svar på beställningar från
bibliotekets användare till projektverksamhet som bedrivs på initiativ  från bibliotekets sida.
Detta ger uppmärksamhet inte enbart till programmets/projektets objekt utan också åt det
bibliotek som driver resp. projekt. (Jfr bl.a. Matarasso, F. Beyond book issues: the social
potential of library projects. Comedia, 1977).

Diskussion om folkbibliotekets kompetens kan summeras på följande sätt:
- Den tidigare helt dominerande på den lokala mediasamlingen baserade kompetensen har

blivit relativt sett mindre betydelsefull.



- Relativt nya kompetenser har tillkommit och särskilt när de kombineras gör det möjligt
till insatser på områden som hittills inte penetrerats särskilt ingående. Framförallt torde
möjligheten att skapa uppmärksamhet om olika aktuella objekt och teman vara
betydelsefulla.

Detta innebär nya krav på biblioteket och dess ledning. Tidigare som relativt självklara
aktivitetsområden kan behöva ifrågasättas och nya framstår som möjliga och kanske
önskvärda. I detta läge har bibliotekets huvudmän en självklar men hittills endast i mindre
utsträckning utnyttjad position. Från biblioteksprofessionens håll kan det heta att politikerna
skall klara finansieringen medan vi i professionen bestämmer verksamhetens utformning,
d.v.s. avgör hur pengarna skall användas. Denna frikoppling blir allt mindre trolig. Det
finansiella utrymmet upplevs som allt snävare av orsaker som ligger utanför uppsatsens
område. För huvudmannen finns då två huvudalternativ. Det ena innebär att biblioteket
betraktas som en perifer angelägenhet, värd liten uppmärksamhet och mycket begränsade
resurser. Men vackra ord kan man alltid bjuda på. De kostar så lite.

Huvudmannens andra alternativ är att från bibliotekets, liksom från övriga kommunala
organisationer, försöka få fram bidrag för hantering av de problem som man uppfattar som
särskilt besvärande. Problemen skiftar naturligt nog från kommun till kommun. För ett stort
antal kommuner, kanske två tredjedelar av totalantalet, har vi anledning räkna med problem
sammanhängande med utflyttning på grund av bl.a. försämrade sysselsättnings- och
försörjningsmöjligheter, låg utbildningsnivå i förhållande till aktuella krav samt bristfällig
lokal identitet. Sammantagna kan dessa huvudmännens problem, liksom en hel del andra,
uppfattas som frågor om lokal samhällsutveckling. Kan huvudmannen räkna med att
biblioteket kan och vill lämna bidrag till hanteringen av dessa problem? Biblioteket som
motor för lokal samhällsutveckling? Är det möjligt med hänsyn till den kompetens
biblioteket har eller kan förvärva? Är det förenligt med bibliotekets självbild?

I nuläget torde få kommunpolitiker räkna med att biblioteket skall leverera något större
bidrag till den lokala samhällsutvecklingen. Årsredovisningar och annat material från
biblioteket ger inte heller några signaler om sådana möjligheter. Bibliotekarieprofessionens
företrädare ger sällan på ett konkret plan uttryck för tanken att det lokala samhällets problem
är bibliotekets. De facto ger biblioteket dock en hel del bidrag, stöd till utbildning torde vara
det mest omfattande. Om lokal samhällsutveckling kom att betraktas som centralt
verksamhetsområde skulle åtskilligt av nuvarande aktiviteter kunna hänföras till detta, och få
ökad uppmärksamhet. Och biblioteket skulle få en centralare position i det lokala samhället.

Vägen mot centrum kan vara besvärlig. Det finns troligen en hel del mentala blockeringar
som hindrar. Men blockeringar kan lösas upp, i synnerhet om alternativen uppfattas som
dåliga. Att vara marginaliserad. Nej!

Årsredovisningen kan användas som verktyg för att starta ett förändringsarbete. Den erbjuder
bl.a. ett underlag för ett utbyte av tankar mellan kommunledning och biblioteksledning.
Några idéer om tänkbar utformning av en sådan årsredovisning visas i bilagda "Årsbok 2004
för Kåköpings bibliotek".


