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“Libraries as Gateways to Information and Democracy” 

Bibliotek kan förändra världen. Just detta blev ännu mer tydligt för mig under årets IFLA-konferens i 

Kapstaden. Både i presentationer och vid biblioteksbesök såg jag vilken skillnad bibliotek gör på olika 

håll i världen. Ett stort tack till Svensk biblioteksförening som genom stipendium gjorde denna resa 

möjlig. 

Sydafrika var i år värd för den årliga IFLA-konferensen (International Federation of Library 

Associations). Konferensen lockade 3200 (varav ett 50-tal svenska) deltagare från alla världsdelar och 

många viktiga framtidsfrågor avhandlades under en intensiv vecka. 

Mini-FN kallade Jan Eliasson IFLA för när han för ett par år sedan invigningstalade vid IFLA:s 

konferens i Göteborg. På en global nivå är IFLA:s arbete viktigt då man bland annat driver frågor kring 

massövervakning, upphovsrätt, allas rätt till informationstillgång och andra viktiga biblioteksfrågor 

gentemot bland annat FN. På lokal nivå är det viktigt för oss att ta del av vad som händer 

runtomkring oss för att vi ska hamna rätt i vår biblioteksverksamhet.  

http://conference.ifla.org/ifla81/programme
https://iflasatellitemilnerton2015.wordpress.com/
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Årets IFLA-konferens var väldigt bra. Det märks att IFLA under de senaste åren arbetat med att bli 

mer transparent och öppet. Det är en stor organisation och förändring tar tid, men viktigt att det 

märks att denna viktiga verksamhet går framåt. 

Sedan 2013 sitter jag som co-chair (delat ordförandeskap) i CPDWL-sektionen (Continuing 

Professional Development and Workplace Learning som arbetar med kompetensutvecklingsfrågor för 

bibliotekspersonal). Mellan 2011-2013 var jag informationskoordinator i samma sektion. Eftersom 

jag arbetar aktivt i CPDWL-sektionen blir det för min del långa konferensdagar med många möten 

blandat med konferenssessioner.  

Några viktiga frågor vid årets konferens 

Lyondeklarationen 
Vid förra årets konferens lanserade IFLA Lyondeklarationen, ”Lyon Declaration on Access to 

Information and Development” http://www.lyondeclaration.org/ , som vi i Helsingborg skrev under 

samma dag som den släpptes. Under året som gått har många biblioteksföreningar (bland annat 

svensk biblioteksförening) arbetat nationellt och IFLA har arbetat internationellt med att påverka FN 

att ta med informationstillgång i de globala utvecklingsmålen UN Agenda 2030. Det idoga arbetet har 

visat på resultat då det nu står att läsa följande i FN:s utvecklingsmål: 

”Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national 

legislation and international agreements” 

Biblioteken har här en betydande roll att säkra allas tillgång till information och att utveckla 

kompetensen att använda och tillgå information. Information är en av grundpelarna för utveckling, 

delaktighet i samhället och för demokratin. Med de tendenser som finns globalt är 

Lyondeklarationen och FN:s utvecklingsmål en viktig väg att påverka allas rätt till informationstillgång 

och utveckling. Bibliotek finns över hela världen och utgör en viktig infrastruktur i detta arbete. Det 

är viktigt att bibliotek fortsätter att agera och vara synliga i detta sammanhang och visar på hur 

information skapar utveckling.  

Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling värnar jag extra för med tanke på att det är kompetensfrågorna som jag 

arbetar aktivt med inom IFLA. Omvärlden och bibliotek förändras och i takt med detta behöver 

bibliotekens kompetens utvecklas och förändras. Länge har stort fokus legat på den yrkestekniska 

kompetensen men denna behöver kombineras med utvecklandet av kommunikativa och sociala 

färdigheter samt personlig och strategisk förmåga så att vi får hela den kompetens som behövs i det 

dagliga arbetet.  

Självklart används tekniken allt mer vid kompetensutveckling. Vid förra årets konferens arrangerade 

vi en session på temat MOOCS (Massive Online Open Course). Dessutom arrangerar CPDWL-

sektionen och NPSIG (New Professionals Interest Group) årligen tre webinars med presentationer 

från olika delar av världen och med olika teman, ”New Librarians Global Connection: Best Practices, 

Models and Recommendations” https://npsig.wordpress.com/webinars-2/. Fördelen med dessa är 

att man om man inte kan vara med när de sänds har möjlighet att se dem i efterhand då de spelas in.  

http://www.lyondeclaration.org/
https://npsig.wordpress.com/webinars-2/
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Vid förkonferensen i år berättade Ray Pun om hur det var att arbeta på New York University, men 

inte i New York utan i Kina. Intressant tycker jag att höra om hur allt fler universitet bygger upp 

campus i olika länder och därmed delar på resurser, bygger gemensam kompetens och forskning 

samt samarbetar på den globala arenan. Men det ställer krav på kompetensutvecklingsinsatserna att 

ha personal utspridd över världen och det gör att tekniken behövs för att kunna delta i olika 

konferenser utan att vara fysiskt på plats. En annan utmaning är att bygga sina professionella nätverk 

på avstånd men även detta fungerar via tekniken tyckte Ray.   

Vikten av att ta initiativ för den egna karriär- och kompetensutvecklingen är något som CPDWL drivit 

de senaste åren då vi arrangerat sessioner, workshops och seminarier på temat ”Taking charge of 

your career”. Men vem har då ansvar för kompetensutvecklingen, arbetsgivaren eller arbetstagaren? 

Denna fråga har många olika svar och det går att se olika utgångspunkter i olika länder. I Sverige 

förväntar vi oss generellt att arbetsgivaren betalar för kompetensutvecklingen, den är del av vårt 

professionella liv. Men samtidigt är den också en del av vår personliga utveckling, något som lyfts till 

viss del i Sverige och mycket mer i många andra länder. Där läggs mer ansvar på individen att säkra 

och upprätthålla sin kompetens, en utveckling som löper under alla yrkesår och hos olika 

arbetsgivare. En viktig del av kompetensutvecklingen som ofta glöms är den utveckling som sker i det 

dagliga arbetet, därav workplace learning i förkortningen CPDWL. 

Kompetensutvecklingsfrågorna handlar inte bara om att arrangera olika insatser utan än mer om hur 

strategisk kompetensutveckling byggs upp inom biblioteksvärlden, så att vi alla är redo att möta nya 

uppdrag, nya biblioteksverksamheter och nya målgrupper. 

CPDWL 30 år  
Under satellitkonferensen som vi i CPDWL arrangerade firades att sektionen i år har funnits i 30 år. 

Extra glädjande var att tre deltagare som varit med från början i CPDWL-arbetet deltog i firandet, 

Clare Walker, Jana Varlejs och Blanche Wools.  

Skolbibliotek 
Liksom nationellt och lokalt är skolbibliotek en viktig del av IFLA:s arbete. Under konferensen släppte 

man reviderade riktlinjer för skolbibliotek ”School Library Guidelines” 

http://www.ifla.org/publications/node/9512. Dessa riktlinjer ska stötta skolbiblioteksanställda och 

beslutsfattare i deras arbete att säkra elevers och lärares tillgång till skolbibliotek med kvalificerad 

personal. 

  

http://www.ifla.org/publications/node/9512
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Viktiga tendenser 
Vilka tendenser finns inom området? Jag väljer här att lyfta några. 

Läsfrämjande arbete 
Fokus på läsfrämjande arbete är något som inte bara sker nationellt i 

Sverige utan runt om i världen. I Sydafrika genomförs det prisbelönta 

arbetet Nal’ibali (=here is the story). http://nalibali.org/ En nationell 

kampanj för läsande. Man vill väcka barns potential genom berättelser och 

läsning. 

Extra inspirerande var det att höra hur man i Gauteng regionen lockat barn 

att delta. På dagen för lansering gick personalen helt enkelt ut i 

närområdet och kom tillbaka med 17 barn (8-18 år) som därefter deltog i 

den läsfrämjande insatsen.  Det visar på ett kraftfullt initiativtagande och 

driv att lyckas. Projektledaren utryckte det som att ”If you have the 

passion, you can make it happen!”  

Lokalt producerade texter och utveckling av samlingen 
Efter förra årets konferens lyfte jag tendensen att allt fler bibliotek arbetar med att själva producera 

texter. Michael Kevane, USA, berättade även i år om det arbete som bedrivs i Burkina Faso. Här har 

man sett behovet av att ha Afrika-orienterade böcker då det är dessa som läsarna föredrar. Läsarna 

behöver känna igen sig i texten varför berättelser som utspelar sig i t. ex USA inte är lika gångbara för 

att stimulera läsning. 

Michael Kevane lyfte också forskning som visar på att bibliotek genererar läsning och gav exempel på 

olika sätt att arbeta. Ett exempel som nämndes var sommarbokklubbar där man läste utomhus. 

Något att ta till sig är också att behoven inte alltid är de som man först tänker på. Ett sätt att 

förbättra läsning i Burkina Faso var att biblioteket började låna ut soldrivna lampor för att man skulle 

kunna läsa på kvällen. Resultatet av detta visade att den som hade fått låna en lampa läste 10% mer. 

Visar på behovet av att tänka utanför boxen. 

En annan intressant presentation handlade om utveckling av samlingarna som genomförts i Zambia. 
Resultatet av denna studie visade på behovet att: 

 Ha ett övergripande perspektiv på behoven för att täcka många olika behov 

 Vara mottaglig för input som kommer in och se att liknande samhällen kan ha olika behov. 

 Fokusera på det specifika sammanhanget, studera användarna och reagera på behoven. 

 Ha en tilltalande samling som är tillgänglig, känns igen och som är visuellt tilltalande.  

 Ha ett barnperspektiv och i det låta barnen utveckla samlingen för barn och unga, 

tillsammans med bibliotekspersonalen. 

Utmaningar i att utveckla samlingen som lyftes var bok dumpning (att man ger stora mängder av 

utgallrade samlingar till andra bibliotek) samt program för bok donationer. Det är viktigt att dessa är 

del av planen för att utveckla samlingen och möter de lokala behoven. Ett exempel som lyftes som 

ett gott exempel var det bok donationsprogram som genomfördes under IFLA-konferensen och som 

från början utgått från behov. 

 

http://nalibali.org/
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Samtidigt som samlingarna ska spegla det lokala och ha en igenkänningsfaktor är det också viktigt att 

använda litteraturen för att öppna nya världar. 

“In every library there needs to be books that are mirrors and books that are windows” 

Tekniken 
Generellt var det ovanligt lite teknik som visades på årets konferens. Men en spännande nyhet som 

jag inte tidigare sett var Sparkup book reader. Den som vi fick förevisad för oss kunde dessutom 

hantera tre olika språk vilket är viktigt i mångspråkiga länder. Sparkup book reader fästs överst på 

den tryckta boken och läser högt upp texten för t.ex barnet som vill läsa en bilderbok. 

http://sparkup.com/the-reader/intro/ 

Bibliotek utanför de egna lokalerna 
Vi pratar mycket om vikten av att gå utanför våra egna bibliotekslokaler och möta nya målgrupper 

där de befinner sig, på deras arenor. Detta var något som kom igen både i presentationer men också 

vid olika biblioteksbesök. Generellt kändes det som att biblioteken i Sydafrika använde utomhusytor 

betydligt mer genomgående än vi gör i Sverige. Visst beror det på klimatet, men vi kan lära en hel del 

från detta synsätt.  

När vi kom till 

biblioteket i 

Masipumulele 

samlades vi utanför 

för en introduktion. 

Innan vi gick in i 

biblioteket gick vi till 

den närbelägna 

parken och tittade på 

den eftersom den 

används mycket i verksamheten. Biblioteket har varit med i utformningen av parken, bland annat har 

parkbänkarna utsmyckats med bilder som anknyter till verksamheten. Att inleda en biblioteksvisning 

i parken tolkar jag som ett tecken på hur viktig de ansåg att parken var.  

 

 

http://sparkup.com/the-reader/intro/
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Stadsbiblioteket i Kapstaden lyfte särskilt utomhusaktiviteter i sin presentation, läsande är inte något 

man bara gör i biblioteket. Man valde att gå utomhus för att visa användarna på andra sätt att ha 

roligt med läsandet. Berättelser och roligheter i stadsparken eller arrangera en berättarfestival i olika 

trädgårdar och parker var exempel på aktiviteter.  

En annan fråga som vi pratar mycket om är deltagandekulturen och att göra verksamhet tillsammans 

med biblioteksanvändarna. Biblioteket i Kapstaden berättade om hur man i sitt arbete med barn och 

unga involverade barn och unga i verksamheten. Bland annat hade ett barn bett att få hålla i en 

workshop för att göra hantverk av återvunnet material – något som blev uppskattat av alla.  

Lokalisering 
Lokalisering av bibliotek diskuteras utifrån olika orsaker, bland annat behovet av att öka samarbete 

med andra verksamheter och att säkra placering utifrån dagens förutsättningar och behov.  

I Espoo i Finland bygger man upp ett 

servicetorg för att möta 

allmänhetens behov. Olika typer av 

verksamheter kommer rymmas 

under samma tak, bland annat 

bibliotek, mödravård och barnavård.  

I den finska presentationen lyfte 

man också behovet av att finnas där 

målgruppen finns. Just därför har 

man valt att lägga ett bibliotek i ett 

shoppingcenter. Dagligen möter 

man 250 ungdomar vilket kan 

jämföras med det centrala 

ungdomscentrets 50 besök. Klart 

läsvärd presentation: “It takes a 

shopping center to raise a child - 

Library develops at the Service 

Square” http://library.ifla.org/1098/1/076-kettunen-en.pdf 

 

  

 

http://library.ifla.org/1098/1/076-kettunen-en.pdf
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Samarbete med Public Library sektionen 
Under konferensen fortsatte jag att bygga upp mitt nätverk inom folkbibliotekssektorn på global 

nivå. Vid årets konferens genomförde CPDWL sektionen en gemensam session tillsammans med 

folkbibliotekssektionen. ”Learning across boundaries: a workshop” 

 

CPDWL har arbetat mycket under de senare åren med att införa mer 

deltagande metoder vid sessionerna. Runda-bords-samtal, open 

space, world café etc blir allt vanligare inslag under konferensen 

vilket gör att alla deltagares kompetens tillvaratas. 

Vid ”Learning across boundaries” sessionen gavs korta 

presentationer som följdes av förberedda frågor och diskussioner 

vid borden. Vi hade planerat för 15 bord, men fick så stort 

deltagarantal så vi utökade till 17 bord. Resultatet av diskussionerna 

kommer publiceras på CPDWL-sektionens blogg. 

http://blogs.ifla.org/cpdwl/ 

 

 
 

 

 

http://blogs.ifla.org/cpdwl/
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Studiebesök 
 

 

Under konferensen hade jag möjlighet att besöka några olika bibliotek. Det som gjorde starkast 

intryck på mig var Masiphumelele Library. Detta bibliotek drivs av 

Kapstaden i samarbete med det USA-baserade Masiphumelele 

Corporation. Masiphumelele är ett township ett par mil söder om 

Kapstaden. Bebyggelsen är en blandning av skjul samt småhus som är 

uppförda av staten. Invånarna är mycket utsatta och behoven är stora.  

Biblioteket syfte beskrivs som ”The joint vision of the Library includes 

supporting education, early childhood learning, gender and HIV/AIDS 

initiatives, informational and recreational needs”. 

Här erbjuds biblioteksverksamhet som arbetar både läsfrämjande och 

med att minska den digitala klyftan. En datasal full med datorer används 

flitigt av invånarna för att söka jobb, söka information och kommunicera 

med 

omvärlden. 

Personal 

finns 

tillgänglig för 

handledning 

och support. 
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IkamvaYouth är en organisation som arbetar inom bibliotekets lokaler för att stötta ungdomar med 

karriärhandledning, att söka jobb eller studera vidare. Knappt 10% av Sydafrikas invånare går vidare 

till högre utbildning varför insatser görs för att visa på möjliga vägar. Bussturer genomförs bland 

annat för att visa på vad universitetsstudier är. Andra delar i denna verksamhet är att utveckla 

datakunskap, hälsokunskap, ledarskap, samarbete och att uttrycka sig själv på olika sätt (genom 

bland annat dans, konst, sociala media).  

Masiphumelele biblioteket är även med i Nal’ibalis 

läsfrämjande arbete. Vid studiebesöket fick vi till och 

med prova att vara med vid en aktivitet tillsammans 

med barnen från den närbelägna skolan. Vi fick 

sjunga, leka och därefter satte barnen sig för att 

lyssna på läsning samtidigt som alla följde med i det 

tvåspråkiga häftet.  

 

 

 

 

 

 

http://ikamvayouth.org/
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Vad tar jag med mig hem till Helsingborgs bibliotek?  
Lokaliseringsdiskussionen är av stor vikt för oss inom Helsingborgs bibliotek. En annan fråga som är 

av stor vikt just nu är hur vi arbetar med att involvera andra i vår verksamhet, något som är en global 

fråga inom bibliotekssektorn. Det räcker inte att bara lyssna på den input som kommer från 

biblioteksanvändarna, utan olika aktiviteter som görs tillsammans behöver bli en större del av 

verksamheten. 

Helsingborgs bibliotek har i sin nya organisation ytterligare lyft fram vikten av att satsa på medie- och 

informationskompetens i bibliotekets verksamhet. Arbeten kring Lyondeklarationen och FN:s 

utvecklingsmål tydliggör ytterligare behovet av att inte bara ge tillgång till information utan också 

kunskap att använda informationen och den digitala arenan. Detta säkrar allas rätt till fri 

åsiktsbildning som är viktiga delar i bibliotekets uppdrag och möjliggör deltagande i samhället. 

En konkret insats efter årets konferens är också att vi planerar att genomföra en IFLA-producerad 

utställning i samarbete med Helsingörs bibliotek under 2016. 

Sektionen för barn och unga genomförde under konferensen en workshop för att uppdatera riktlinjer 

för barnbibliotek. Dessa diskussioner inspirerar mig till fortsatt satsning på barnverksamheten och 

vikten av att säkra verksamheten gentemot unga. 

Input som jag skickar vidare till berörda i Helsingborg 

IFLA:s nyantagna riktlinjer för skolbibliotek (se ovan), informerar jag om för skolbiblioteksansvariga 
inom staden. 

IFLA ”Risk Register for documentary heritage ”är något som jag skickat information om till Joakim 

Thomasson, chef för Helsingborgs museer. http://www.ifla.org/node/9655 

Lokalisering av bibliotek och framförallt det arbete som gjorts i Espoo i Finland var mycket 

inspirerande. Detta tar jag med som ett tips in i vår utredning kring lokalisering samt framtida 

biblioteksverksamhet i Helsingborg. 

Sydafrikas läsfrämjande arbete i Nali´bali är något att inspireras av. Material finns på webben, men 

jag fick även med mig en del material hem som jag lämnar vidare till avdelning barn och unga. 

Nya kontakter 
En viktig del av konferenser är att utveckla och underhålla sitt yrkesnätverk. Att träffa 

bibliotekskollegor från Sydafrika, Namibia, Etiopien, Uganda, Canada, Australien, USA, Singapore, 

Kina, Tyskland, Finland, Danmark och Norge (bland annat) ger en utblick och möjlig jämförelse med 

vår verksamhet och framtida möjligheter och utmaningar. Sakta men säkert byggs ett nätverk upp 

som jag sedan kan använda i olika verksamhetsfrågor, något som jag ser som mycket värdefullt. 

 

 

http://www.ifla.org/node/9655
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CPDWL Sektionsmöten 

Som aktiv i IFLA-arbetet genom mitt arbete i CPDWL sektionen blir det många möten. Samtidigt som 
konferensen pågår görs mycket av IFLA:s inre arbete och en hel del strategiska initiativ samt 
planering inför nästkommande års konferenser.  

I CPDWL-sektionen arbetar 20 standing committé medlemmar från olika delar av världen 
tillsammans. Vid årets sektionsmöte återvaldes jag till cochair, delat ordförandeskap. Ewa Stenberg 
från Malmö högskola nyvaldes som cochair. Tillsammans med Vivian Lewis från Canada är vi 
sektionens ”officers”. Mary Lakowski från USA utsågs till Informationskoordinator.  Vi har dessa roller 
i två år då nästa omröstning sker. 

 

 

 


