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Forskningsfond
De två övriga motionerna var 
initierade av BiS. BiS motionerade 
enligt beslut på årsmötet om 
att styrelsen skulle få i uppdrag 
”att utreda förutsättningarna 
för att inrätta en fond för 
forskning och långsiktiga, 
strategiska utvecklingsprojekt”. 
Biblioteksforskningen har diskuterats 
vid flera konferenser det senaste året 
och BHS har nyligen på SB:s uppdrag 
slutfört den s.k. Delphistudien, där 
flera angelägna forskningsområden 
pekades ut. Men pengar saknas 
och den enda aktören i den svenska 
biblioteksvärlden som har pengar är 
SB. Forskning förutsätter fleråriga 
satsningar och för att garantera 
finansiering behövs en fond som kan 
ge stabilitet åt bidrag till forskning 
och utvecklingsprojekt. Styrelsen 
föreslog att motionen skulle bifallas 
och den antogs också av årsmötet. 

Dewey
Motionen som gällde konsekvenserna 
för folkbiblioteken av införandet av 
Dewey som klassifikationssystem 
hade däremot styrelsen förslagit 
skulle avslås av årsmötet. En grupp 
inom SB har i ett kort yttrande 
rekommenderat även folkbiblioteken 
att övergå till Dewey, liksom KB 
och med all sannolikhet även de 
flesta forskningsbiblioteken kommer 
att göra. Konsekvenserna för 
folkbiblioteken är i detta yttrande 
ytterst summariskt beskrivna och 
inget försök har gjorts att exempelvis 
beräkna kostnader eller tidsåtgång för 
en övergång. Ingrid Atlestam har på 
Biblist och i bisbloggen ifrågasatt både 
KB:s beslut och själva hanteringen 
av en så stor och viktig fråga. Än 
mindre har någon analys gjorts 
av konsekvenserna för barn- och 
skolbiblioteken. Detta diskuterade 
länsbibliotekens barnkonsulenter på 
sitt årliga möte och på initiativ av mig 
beslöt konsulenterna att skriva en 
motion med krav på en grundligare 
utredning av konsekvenserna.

Styrelsen ansåg att varje bibliotek 
måste göra förberedelsearbetet självt 
och var inte beredd att underlätta 
denna stora omställning för 
folkbiblioteken! Efter diskussion 
där motionen fick stöd av flera SB-
medlemmar gick den igenom, efter 
votering! Förhoppningsvis kan vi se 
fram emot en utredning som kan ge 
hjälp åt folkbiblioteken i övergången 

till Dewey, ett stöd som SB självklart 
borde ha erbjudit redan när beslutet 
togs. KB:s agerande väcker också 
frågor. Att fatta detta beslut utan 
förankring i folkbiblioteken i ett 
läge då KB föreslås bli den nationella 
biblioteksmyndigheten bådar inte gott 
för framtiden. 

Varierat program
Som vanligt var programmet för 
övrigt varierat, vad gäller ämnen 
och kvalitet. BiS-medlemmen 
Åse Hedemark höll ett utmärkt 
föredrag om sin nyligen framlagda 
avhandling Det föreställda biblioteket 
– en diskursanalytisk studie 
av biblioteksdebatter i svenska 
medier 1970−2006, där hon mycket 
pedagogiskt sammanfattade delar 
av avhandlingen. Föreläsningen av 
Maija Berndtson, biblioteksdirektör 
i Helsingfors, blev däremot en 
besvikelse. Helsingfors har en rad 
intressanta bibliotek, som dessutom 
har fått internationella pris, och 
många hade sett fram emot att få 
höra något om framgångskonceptet. 
Men tyvärr fick vi höra mycket litet 
om analys eller strategier utan mest 
allmängods om samhälls- och IT-
utvecklingen. 

En rad parallellseminarier erbjöds och 
den stora frustrationen uppstod när 
man skulle försöka välja. Som vanligt 
verkade det som om alla andra hade 
valt intresserantare spår än man själv. 
Ulrika Knutsson, som jag annars 
gärna lyssnar på, hade exempelvis 
uppenbarligen tagit till en gammal 
föreläsning, från ett stadsbiblioteks 
jubileumsfestligheter, ryktades det. 
Många studiebesök erbjöds, vilket 
är naturligt med de möjligheter som 
finns i Uppsala med omnejd, och 
minglet på Uppsala stadsbibliotek 
den första kvällen innehöll en rad 
muntrationer, allt från skönsång 
av Carolinakören över poetry slam 
till tangouppvisning, och tillfällen 
till diskussioner om aktuella 
biblioteksfrågor. 

BiS i ny avhandling
Biblioteksforskaren Åse Hedemark 
disputerade den 9 maj på sin 
avhandling Det föreställda biblioteket 
– en diskursanalytisk studie av 
biblioteksdebatter i svenska medier 
1970–2006 vid Institutionen för ABM 
vid Uppsala universitet. Opponent 
var Jenny Johannisson från Centrum 
för Kulturpolitisk forskning vid 
Högskolan i Borås. Inför en fulltalig 
publik förde Åse Hedemark och Jenny 

Johannisson ett intressant samtal om 
några utvalda biblioteksdebatter från 
1970-talet och framåt, deras aktörer 
och framförallt om diskursanalys 
som forskningsmetod. Åhörarna 
fick en utmärkt introduktion till 
avhandlingen av Jenny Johannisson 
och Åse Hedemark var föredömligt 
klar och tydlig i sin argumentation så 
även vi som inte var forskare kunde 
hänga med i diskussionen. 

Föreningen BiS nämns i avhandlingen 
i diskussionen om debatten 
under 1970-talet. Det är i två 
sammanhang BiS förekommer i 
biblioteksdebatten. Dels åberopades 
BiS programförklaring, att föreningen 
vilade på socialistisk grund och skulle 
arbeta för att krossa kapitalismen och 
stödja FNL, dels var det diskussionen 
i tidskriften bis om biblioteket som 
ett allaktivitetshus snarare än som 
bokförmedling som lyftes fram. 

Vill du veta mera? I nästa nummer 
av bis recenserar Mats Myrstener 
avhandlingen. 
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