
IFLA 2014, the true story 
 
Vi kommer med tåget från Paris och följer med kartans hjälp Cours Lafayette till vårt hotell. 
Det är ännu högsommarvarmt här, och ju närmare vi kommer vårt hotell desto mer slås jag av 
stadens skönhet, på den var jag inte alls förberedd – hur bebyggelsen klättrar uppför den 
branta sluttning som just i detta ögonblick utgör fonden för vår vy. Vi checkar in på Grand 
Hotel de la Paix, och konstaterar att vi än en gång dragit en vinstlott; rummet ligger på översta 
våningen och har en balkong som vetter ut mot folklivet på det lilla torget framför hotellet. 
 
Vi frågar i receptionen och får veta att det tar ungefär tjugo minuter att promenera till 
kongresscentret. Utrustade med varsin vattenflaska anträder vi vår vandring längsmed Rhone, 
som flyter där så grön och långsam. Tjugo minuter var nog en glädjekalkyl, konstaterar vi 
snart, men det är vackert och varmt och vi har tid på oss. 
 
Väl framme vid det gigantiska Cité Centre de Congrès du Lyon tar det en stund att orientera 
oss, även om blåvita IFLA-skyltar välkomnar oss överallt så är det inte alldeles tydligt i 
vilken riktning vi ska bege oss för registrering. När vi väl listat ut det och fått våra pryttlar och 
papper (inklusive en väska som inte direkt andas haute couture) beger vi oss till 
välkomstminglet. Där händer inte mycket, och störst intresse röner utan tvekan de propert 
klädda servitörer och servitriser som går runt med snittar på små brickor. Vi hälsar på en del 
svenska kollegor, pratar lite förväntningar på veckan, dricker lite ljummet vin och tar sedan 
bussen tillbaka in till stan. En kan inte leva på snittar allena, nämligen. 
 
Att vara vegetarian i Frankrike är något av en utmaning, det har de senaste två dygnen i 
landets huvudstad gjort helt klart för oss. Dessutom verkar de flesta restauranger i Lyons 
gamla stadsdel inte öppna förrän senare på kvällen, och mitt i vanliga fall stabila och muntra 
ressällskap börjar förlora både hoppet och humöret. Till sist hittar vi en tapasrestaurang där 
köket öppnat, och efter patatas bravas och oliver och några goda ostar har vi energi som 
räcker för en lång promenad i de vindlande gränderna. Sedan är det hög tid att sova, för nu 
väntar tre dagars intensivt IFLA:nde. 
 
Det som händer under de följande tre dygnen är förstås svårt att sammanfatta. Så många 
presentationer och diskussioner och frågor och svar och tweets och retweets. Jag plockar upp 
några av de intryck som stannat kvar hos mej. 
 
Under rubriken Telling the library story (måndag förmiddag) diskuterades frågor om 
utvärdering och utveckling. Precis som så ofta annars i internationella sammanhang slås jag 
av hur mycket som ändå är gemensamt på bibliotek världen över. Så också frågan om vad vi 
mäter, varför vi mäter just det och vad vi sedan gör med det.  
 
Vad vi mäter, först: av hävd eller lathet eller för att politiker efterfrågar det så tycks det på de 
flesta håll fortfarande vara slagsida åt det enkelt mätbara. Det mäts utlån, besökare, antal 
deltagare i programverksamhet. Men kanske kan vi, om vi också mäter något annat, få syn på 
nya saker. Vad händer till exempel om vi börjar mäta aktiviteten i biblioteksrummet. För, som 
det uttrycktes: ”Space is a public service!” – och då blir det också rimligt att på något sätt 
mäta hur rummet används.  
 
Vi tror gärna att vi vet precis vad användarna gör, och var i biblioteket de gör det, 
konstaterade Julie McKenna från Kanada. Men när vi observerar faktiskt beteende blir vi ofta 
överraskade och upptäcker att de gör helt andra saker och på helt andra ställen än vi trott oss 



veta. McKenna gav exempel på användarobservationer där personalen i ett bibliotek 
tvärsäkert sa "användarna, dom pratar i telefon hela tiden, allihopa" – observationen visade att 
62 % av användarna faktiskt satt och... läste! 
 
Med hjälp av användarobservationer får vi syn på mycket, och det är ett effektivt sätt att sluta 
gissa. I realiteten är observationen det enda sättet att faktiskt få reda på hur rummet används, 
och hur det inte används – åtskilliga studier visar här (liksom ifråga om mycket annat) att 
självrapportering är en rätt opålitlig metod.  
 
Vad kan vi få syn på då, om vi börjar mäta hur biblioteksrummet används? Kanske är det 
stora delar av rummet som används mycket sparsamt, medan andra är packade med folk? Och 
då måste vi förstås fråga oss om det bara är dåligt – till exempel kan vi tänka oss att vissa 
användare uppskattar känslan av "folkligt och fullsatt", så det är inte säkert att vi alltid ska 
"bygga bort" alla de platser där många samlas. 
 
En formulering som stannade kvar hos mej efteråt handlade om utvärdering. Det var något i 
stil med detta: it's not about reporting - it's about improving. Det kan vi gott påminna oss 
själva och varandra om.  
 
Måndagen bjöd också på ett långt pass där MOOC (Massive Open Online Course) stod i 
fokus. Det handlade om ”vanliga” MOOC:s, om xMOOC:s (som är utbildningar i litet format, 
”small chunks of information”) och cMOOC:s som deltagare skapar tillsammans. Här öppnas 
förstås hisnande perspektiv för bibliotekens möjlighet att bli en (ännu mer) relevant aktör i 
människors livslånga lärande.  
 
Ingen festival är komplett utan några superstjärnor, och detsamma gäller för en stor 
bibliotekskongress. På temat MOOC talade en sådan superstjärna, nämligen amerikanen 
Michael Stephens, som delade med sej av erfarenheter från att leda en MOOC. Intressant var 
att många av hans deltagare menade att de, förutom själva stoffet i kursen, också lärt sej saker 
om sitt eget lärande; hur de lär sej bäst, hur de tycker om att lära, vad de själva upplever som 
lustfyllt (och därmed gärna gör igen).  
 
Jan Holmquist berättade om den danska satsningen 23 mobile things – en kurs för anställda 
som vill/behöver lära sej mer om ny teknik, sociala medier etc. Kursen utvecklades utifrån ett 
behov av samlad kompetensutveckling, då bibliotekets användare ställer allt fler frågor om till 
exempel surfplattor, e-böcker och sociala medier.  
 
23 mobile things är till sitt upplägg mindre strukturerat än en MOOC – du kan lära dej allt på 
en vecka, ta en sak per vecka eller bara fritt plocka de delar just du vill lära dej. Till skillnad 
från en MOOC erbjuder 23 mobile things inga färdiga strukturer för att till exempel skapa 
grupper bland deltagarna, eller ha en löpande interaktion. Men eftersom människor lär på 
olika sätt, och också har olika mål med sitt lärande, tänker jag att många olika metoder och 
varianter på metoder i stort måste ses som en positiv utveckling. 
 
Hela MOOC-passet öppnade upp för att liksom tänka nytt och ”större” kring lärande, att det 
kan se ut på så många sätt, och pågå på många olika arenor. Föreläsarna tycktes också 
förutsätta att de allra flesta människor faktiskt VILL lära sej nya saker, och lära sej mer om 
det de redan kan. Det tycker jag är en i största allmänhet sympatisk hållning! 
 
På tisdagsförmiddagen tog jag del av presentationerna under rubriken Libraries creating 



content for/with children and youth. Här började det lite knaggligt, med olika tekniska 
problem. Något wi-fi fanns heller inte att tillgå i den stora konferenslokalen (och det var 
tydligen som det skulle: ”Nej, i den här salen finns inget wi-fi” sa en av funktionärerna glatt). 
En inspelad föreläsning ska visas på storbild, men ljudet funkar inte. Inte finns det någon 
tekniker heller. När ett fullt auditorium sitter och väntar, då känns det lite klent att inte ha 
någon form av teknisk backup, och jag tyckte för en stund riktigt synd om funktionärerna. 
Men efter sju sorger och åtta bedrövelser startade programmet.  
 
Först ut var en presentation av ett fransk-amerikanskt projekt som stödjer ökad produktion av 
fotoböcker och böcker för barn och unga med afrikanskt innehåll. Det var inte fråga om att 
skapa "great pieces of art", hellre många okej böcker än en riktigt bra. Bakgrunden till 
projektet är att det finns ett mycket litet utbud av böcker med ett vardagligt innehåll, som barn 
kan känna igen. 
 
Det kunde till exempel vara bildrika böcker med många nya franska ord inom olika 
intresseområden, till exempel bilar, matlagning, odling, växter – tänk Richard Scarry light. 
Barnens föräldrar är oftast inte så bra på franska men det är franska som är instruction 
language i landet så det är viktigt att barnen lär sej många ord på franska. 
 
Även lokalhistoria, i form av böcker om dem som bor och lever i de samhällen där biblioteken 
ligger, är populärt, liksom böcker skrivna och illustrerade av bibliotekarier och 
lokalbefolkning. Det kan vara historier ur verkliga livet, didaktiska berättelser (t ex om varför 
det är viktigt att gå i skolan) och lokala myter. 
 
Hela projektet genomsyrades (i alla fall av presentationen att döma) av en stark DIY-anda. 
Med en digitalkamera och lite kreativitet kommer man långt, liksom.  
 
Nästa exempel kom från USA, närmare bestämt från Rochester School, belägen i ett 
underprivilegierat område (det sjätte fattigaste i USA!), där hälften av barnen har annat 
modersmål än engelska, och skolan står för både frukost och lunch. 
 
Här startades en skapandeprocess i samverkan mellan skola och biblioteket. Eleverna skriver 
och illustrerar små böcker själva. Biblioteket katalogiserar och lånar ut, böckerna hamnar i 
bibliotekets riktiga katalog, blir sökbara och kan till och med lånas till andra bibliotek. Barnen 
får tillbaka sina böcker på avslutningsdagen det sista skolåret. 
 
Eleverna skriver superhjälte-historier, semesterberättelser och berättelser om det land de 
lämnat – och de lånar och läser varandras böcker. Projektet ska nu expandera till att också 
skapa digitala böcker.  
 
Därefter förflyttades vi till Grönland, och projektet Allatta, som på svenska betyder ungefär 
”Nu skriver vi!”. Allatta-projektet startade för att öka beståndet av litteratur om det liv som 
barn på Grönland lever idag, eftersom såväl bibliotekarier som barn och unga reagerat över att 
det fanns så få sådana titlar.  
 
Projektet bjöd in unga mellan 15 och 25 år att söka till ett slags författarprogram för unga. De 
aspirerande deltagarna fick skriva en text på temat Ung på Grönland, ung i världen. 37 bidrag 
kom in, och 10 av dessa valdes ut. De ungdomar som skrivit dem fick delta i en ”litterär 
bootcamp”, en intensiv skrivarskola, där de fick lära sej mer om språk, teman och hur de 
skapar en egen ton i en text. Deltagarna fick också åka på en litterär inspirationsresa till några 



av de nordiska länderna.  
 
Två exempel på texter som har skrivits inom projektet: 
 
San Fransisco, en historia om en ung lesbisk kvinna – faktum är att det är den första i sitt slag 
skriven av en grönländsk författare för en ung publik. 
 
Qivittoq syndrom, den första grönländska titeln i genren dark romance (tänk grönländsk 
Twilight)  
 
Två av ungdomarna som deltog i den första upplagan av Allata har fått författarstipendium 
från grönländska staten, en har en bok som kommer ut på förlag under 2014. Allatta 2 startar i 
september 2014 
 
Därpå begav vi oss till Hattula i Finland där biblioteket bland annat arbetat tillsammans med 
unga besökare och gjort filmer för att marknadsföra bibblan. Vi fick se några exempel, bland 
annat en hysteriskt rolig film om en ung kille som vill låna en faktabok om kärlek och sex, 
men är enormt nervös för hur bibliotekarien ska reagera. Ett annat exempel är en film om ett 
mystiskt mord som utspelar sej i ett historiskt Hattula. Besökaren kan lösa mordmysteriet 
genom att leta efter ledtrådar i biblioteket (och förstås vare bibliotekarien som blev 
mördad...). Det blev alltså en typ av gamification, och ungdomarna älskade det! 
 
Biblioteket har också arbetat tillsammans med ungdomar på temat "What bugs me in 
Hattula?", där unga får tycka till om problem i närsamhället, tänka ut en lösning och göra en 
film om detta för att presentera för politiker. Bibliotekspersonalen har stått för teknisk 
handledning, lokal och fika.  
 
Som ett resultat av arbetet ser biblioteksledningen en modigare personal, som inte rädd att 
misslyckas längre, större cred i närsamhället, ökad popularitet hos unga, bättre samarbete med 
skola och andra aktörer. Ungdomarna har överlag fått en förändrad bild av biblioteket som en 
plats där de inte bara kan läsa och låna, utan också skapa och ha roligt.  
 
Ska jag låna med mej en formulering från den här sessionen, så väljer jag den här: Libraries 
are not grocery stores anymore, they are kitchens! En bra metafor för ett bibliotek i 
omvandling! 
 
IFLA i Lyon 2014 i stort då? Till exempel i jämförelse med IFLA i Helsingfors 2012, som är 
min enda referenspunkt?  
 
Sett till faktorer som bemötande, lokaler och något slags allmän feel good-faktor vinner 
Helsingfors på alla punkter. Där låg lokalerna i kongresscentret väl samlade, och det var 
enkelt att smita mellan olika sessioner om intressanta programpunkter krockade. Redan efter 
en dag var det också överblickbart och enkelt att hitta.  
 
I Helsingfors upplevde jag på ett mer påtagligt sätt att vi faktiskt var så himla många 
deltagare; det var trevligt trångt och mingligt i trappor och korridorer, medan det i Lyon var 
förvånansvärt glest och tomt på de öppna ytorna. Dessutom bjöds det i Helsingfors på starkt 
kaffe och Fazer-bakverk, medan vi i Lyon fick köa länge för att köpa (dyrt) kaffe i små 
pappersmuggar. Så klart: fika doesn´t make the world go round, men det gör något med 
människor att byta några ord med varandra över kaffet och kakan, det blir naturliga platser för 



nya samtal. Dessutom – och inte helt oviktigt – att bli bjuden på kaffe och kaka får människor 
att känna sej lite ompysslade. 
 
När det kommer till innehållet, däremot, fick jag minst lika mycket med mej denna gång, och 
med ett IFLA-deltagande i bagaget blev det lite lättare att prioritera i det späckade 
programmet och ibland välja bort något. Ska en ta in mycket så behöver en också andas, 
liksom. Och ska jag ta med mej en formulering till, som får fungera som kompass framöver, 
så väljer jag den här:  
 
Library is an investment, never a cost.  
 
Det kanske vi borde säja, till varandra och till andra, lite oftare och lite högre? 
 
Tack Lyon! Merci! 
 
 
 
 
Lisa Eriksson, Länsbibliotek Uppsala 


