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Abstract

The purpose of this thesis was to trace and discuss tendencies in the debate of the com-
puterization of the libraries, in swedish library press during the period of 1970-1999.
The set-out was the issue of how the library journals, as representatives and mouthpie-
ces of a by tradition humanistic profession, coped with a revolutionary innovation rela-
ted to a field (data technology) which they hadn’t any knowledge or even interest in.
     The examination included three Swedish library journals: Biblioteksbladet with con-
nection to Swedens most established library organization (SAB); Bis which is founded
upon a socialistic base and; DIK-forum rooted in the union.
      The analysis of the debate was partly based on three different sets of values related
to data and systems development. These were identified and defined by the behavioural
scientists Johansson/Grahm in Den datoriserade Prometheus (1985) and labelled positi-
vism, commersialism and humanism.
     The conclusions showed a fragmentary and polarized debate during the 1970’s,
which didn’t speed up until the last years of the decade. During the 1980’s the debate
was intensified, with a wider range of subjects and arguments. During the 1990’s the
debate narrowed, holding it’s primary focus on the Internet and questions concerning
copyright and democracy.
     Due to the resonings of Johansson/Grahm the opposition - during the 1970’s and the
early 1980’s - mainly between humanism on one hand and commersialism and positi-
vism on the other was made clear. But one should also bear in mind that some argu-
ments were rooted in fear and ignorance, rather than in humanism. During the 1980’s
and the 1990’s, when the experience and knowledge of data technology increased, the
polarized debate became more attuned and positiv towards the possibilities of IT.
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1. Inledning

Datorernas genomslag i samhället i stort är väl dokumenterat. Det finns däremot ingen
samlad bild av situationen på svenska folkbibliotek. De mer genomgripande förändring-
arna inträffade först under 1980-talet, när mikroteknologin och lägre investeringskost-
nader gjorde det möjligt att på bredare front introducera datatekniken. Därmed lades
också grunden för nya former för information och kommunikation. Men de frågor och
problem som väcktes rymde fler aspekter än tekniken i sig. Biblioteksanställda har un-
der de senaste decennierna inte längre kunnat känna sig tryggt förankrade i en given
organisation, med självklara uppgifter inför framtiden.
     Den här uppsatsen har haft som ambition att spåra tendenser i och diskutera datorise-
ringsdebatten i svensk bibliotekspress under de senaste tre decennierna. Det ligger nära
till hands att tänka sig att debatten av tradition i första hand rört sig kring humanistiskt
orienterade ämnen som litteratur, kulturförmedlarroll, folkbildningsfrågor men också
användarperspektiv, bibliotekariers utbildning och yrkesroll etc. Ny teknik och dess
tillämpningar tillhör ett kunskapsområde som biblioteksmänniskor av tradition sällan
varit insatta i eller ens intresserade av. Samtidigt har aldrig IT, lika lite som biblioteks-
organisationen i stort, utgjort en isolerad företeelse. Tekniken har trängt in på bibliote-
kens alla områden och i längden har man varken velat eller kunnat blunda för den. Jag
menar att det här är förutsättningar som gör det intressant att undersöka hur den svenska
bibliotekspressen, som representanter och språkrör för biblioteken, förhållit sig till ett så
pass viktigt och komplicerat ämne.

1.1 Problemställning

1.1.1 Syfte

Syftet med undersökningen var att blottlägga och diskutera tendenser i datoriseringsde-
batten i svensk bibliotekspress åren 1970-1999. För att inte i förväg helt styra urvalet av
artiklar och analysen av debatten, har jag undvikit att låsa mig vid alltför smala fråge-
ställningar. Målet har istället varit att inom ramen för vissa urvalskriterier (se vidare
under kap. 1.1.4 Metod) spegla artikelmaterialet på dess egna villkor, följa debatten
över tid och utifrån dessa premisser föra en diskussion. Syftet har därför förankrats i tre
frågeställningar med gott om plats för olika aspekter av datoriseringen.

1.1.2 Avgränsning

Undersökningen har begränsats till perioden 1970-1999. Det var först under 70-talet
som biblioteksdatoriseringen blev reell i Sverige, i och med införandet av datoriserade
katalogsystem. Samtidigt hade utvecklingen i ett internationellt perspektiv kommit läng-
re. Det fanns redan vid den här tiden mycket litteratur i ämnet (och därmed en kun-
skapsgrund för diskussion för den som var intresserad).
     Varje decennium präglades vidare av delvis olika förutsättningar. Under 70-talet var
det själva introduktionen av den nya tekniken som var i fokus. Under 80-talet kom
PC:n, som tillsammans med nya programvaror ändrade de tekniska och ekonomiska
förutsättningarna för exempelvis lokala biblioteksdatasystem. Under 90-talet sprängde
Internet väggarna på biblioteken och gav upphov till nya möjligheter men också pro-
blem.



    De undersökta bibliotekstidskrifterna är allmänt hållna Biblioteksbladet (BBL), fack-
liga DIK-forum1 och socialistiskt orienterade Bis. Tidskrifterna är valda för att de har
sitt primära fokus på folkbiblioteken, för att de i någon form funnits under hela tiden för
undersökningen och för att de kompletterar varandra med sina delvis olika utgångs-
punkter.

1.1.3 Frågeställningar

1. Vilka tendenser kom till uttryck i debatten om biblioteksdatoriseringen i Biblioteks-
bladet, Bis och DIK-forum under åren 1970-1999?

2. Hur skilde sig datoriseringsdebatten i respektive tidskrift åt?

3. Hur väl kan datoriseringsdebatten tolkas genom de olika värdegrunder för data- och
systemutveckling som presenterats av Johansson/Grahm (se kap. 1.4, s 7)?

1.1.4 Metod

Undersökningen har genomförts som en källkritisk granskning av tidskriftsartiklarna,
vilken i sin tur kopplats an till en bredare litteraturgenomgång. I det här fallet var me-
todvalet inte bara fördelaktigt utan också självklart, då huvuddelen av underlaget bestod
av lättidentifierade och väl avgränsade tryckta källor (d.v.s. tidskrifter-
na/tidskriftsartiklarna).
     Enligt Holme/Solvang (1997, s 128f) förmedlar varje källa ett budskap, som kan vara
normativt (värderande) och/eller kognitivt (berättande). Källan kan vidare vara av per-
sonlig eller institutionell karaktär. Personliga källor kan omfatta material med en konfi-
dentiell prägel, exempelvis brev och dagböcker men också offentligt material, som ex-
empelvis tidskriftsartiklar. Institutionella källor representeras av officiella årsberättelser,
rapporter etc. Dessa kan också vara konfidentiella i form av bl.a. interna dokument och
hemliga rapporter. Kännetecknande för institutionella källor är ett större avstånd mellan
sändare och mottagare och en högre grad av formalitet.
     I mitt fall utgjorde tidskriftsartiklarna personliga men officiella källor, d.v.s. den dis-
kussion som förts i bibliotekspressen. Samma sak gäller för en stor del av bakgrunds-
materialet, men här återfanns också källor av mer institutionell karaktär. Eftersom jag
uttryckligen koncentrerat mig på de artiklar som tar upp frågor till diskussion, snarare
än redovisar fakta (se vidare om urvalskriterier nedan), överväger de normativa inslagen
i undersökningsmaterialet.
    Källgranskning kan indelas i olika faser: observation, ursprungsbestämning, tolkning
samt bestämning av användbarhet. (Holme/Solvang, s 134ff)
     Genomgången av de två första faserna var p.g.a. undersökningens avgränsning (tid-
skrifter/tidskriftsartiklar) tämligen okomplicerad. Genom att söka i innehållsförteck-
ningar och register, försökte jag rationalisera genomgången av de hundratals tidskrifts-
nummer som var aktuella. Ofta avslöjade artikelrubriken innehållet. När jag var osäker
gick jag vidare till själva texten; i de fallen rörde det sig om otydliga rubriker av typen:
"Det nya biblioteket", "Med sikte på 1980", "Att knäcka nötter med en slägga". Av des-
sa tre exempel visade sig den sista handla om datoriseringen ur ett internationellt per-
spektiv, medan de två första tog upp helt andra saker. Genom att sovra i materialet på
det här sättet har jag förhoppningsvis täckt in alla relevanta artiklar. Från detta grund-

                                                
1 inklusive föregångarna SFF-meddelanden (1970-74) och Bibliofack (1974-83)



material valde jag sedan ut de artiklar som skulle ingå i undersökningen. Urvalskriteri-
erna var följande: att artiklarna är tidigt ute med en ta upp en fråga; att de representerar
huvudlinjerna i ett tema; att de kompletterar ett tema; att de fungerar som avstamp för
en senare diskussion eller; att de i kraft av omfång, djup och originalitet står helt på eg-
na ben. Varje enskild artikel kan givetvis spänna över flera kriterier.
     Tolkning handlar om att innehållsbestämma källan, som alltid beskriver en tidshisto-
risk situation. För att kunna göra en rättvis tolkning krävs överblick över den historiska
kontexten. Samtidigt innebär den delförståelse som källan ger, i sin tur en möjlighet att
bättre förstå helheten i den historiska situationen. Tolkningen kräver vidare att hänsyn
tas till den växelverkan mellan helhet och del som ligger på språklig, begreppslig och
saklig nivå. Tolkningsprocessen är både logisk-analytisk och psykologisk till sin natur.
(Holme/Solvang, s 126, 134ff)
     Tanken var således att spegla artikelmaterialet i både helt aktuell litteratur och i litte-
ratur skriven tidigare under den aktuella perioden, för att bättre förstå vilka kunskaper
man hade tillgång till då det begav sig och vilken nivå debatten rimligtvis kunde ligga
på. Vidare kopplades, i problemställningens tredje fråga, diskussionen an till de värde-
grunder för data- och systemutveckling som presenterats av Johansson/Grahm (kap. 1.4,
s 7). Målet var att därigenom få ett verktyg för att bättre kunna urskilja och förklara de
idéer och attityder som artiklarna ger uttryck för.
     Vad gäller användbarheten är den kopplad dels till det enkla faktum att de valda ar-
tiklarna är källor från en i förväg bestämd och avgränsad kontext, dels till de tidigare
nämnda kriterierna för urvalet. Man måste dock ha i åtanke att det har varit fråga om en
kvalitativ undersökning. Jag har valt att lyfta fram de artiklar och övrig litteratur jag
själv tycker är relevant. Man hade mycket väl kunnat lägga fokus på andra aspekter av
diskussionen och valt andra litteraturkällor som analysunderlag, och då eventuellt fått
fram en delvis annan bild. Min ambition har ändå varit att presentera en så omsorgsfull
framställning som möjligt, med hänsyn till de valda frågeställningarna.
     Jag har refererat artiklarna i presens för att komma närmare texterna och på ett smi-
digt sätt koppla an till den förhållandevis stora mängd citatblock som tagits med. Artik-
larna är ofta välskrivna, fyndiga och polemiska. Det är kvaliteter som jag hoppats bättre
kommit fram på det här sättet. Bara ibland och i förbigående har jag noterat artikelför-
fattarnas titlar eller bakgrund. När så har skett är det för att de lyfts fram och presente-
rats i artiklarna.
     För att öka överskådligheten och underlätta en jämförelse över tid, har undersök-
ningen delats upp i tre perioder: 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999.
     Varje period avrundas med en diskussion med direkt koppling till de tre frågeställ-
ningarna.

1.1.5 Disposition

Kapitel 1 fortsätter med en presentation av de tre tidskrifter som undersökningen om-
fattat. Därefter tar jag upp aktuell terminologi och hur denna använts i uppsatsen. Jag
går vidare igenom de tre värdegrunder för data- och systemutveckling, som legat till
grund för den tredje frågeställningen. Kapitel 1 avslutas med en kort historik kring de
tekniska förutsättningar som rått för biblioteksdatoriseringen de senaste decennierna.
     Uppsatsens andra del utgör genomgången av datoriseringsdebatten. Den är uppdelad
i tre avdelningar efter de decennier undersökningen omfattar. Varje avdelning inleds
med en bredare bakgrundskiss. Anledningen till denna placering var helt enkelt för att
erbjuda en bättre överblick, och om möjligt lätta upp läsningen en smula. Respektive
avdelning avslutas med en diskussion inom ramen för de tre frågeställningarna. Uppsat-



sen avrundas med en slutdiskussion, där slutsatserna på ett mer överskådligt sätt knyts
samman, och en sammanfattning av uppsatsen som helhet.

1.2 Presentation av bibliotekstidskrifterna

1.2.1 Biblioteksbladet (BBL)

Biblioteksbladet (BBL) är den äldsta av de tre tidskrifterna. Den grundades 1916 av
SAB (Sveriges allmänna biblioteksförening). SAB är folkbibliotekens officiella och
mest etablerade organ. Föreningen grundades 1915 och den har varit vägledande för
bland annat folkbibliotekens klassificering. 1951 grundade SAB Bibliotekstjänst (Btj),
som samägs med Svenska kommunförbundet. I Btj:s uppgifter ingår information och
inbindning av nyutkomna böcker, katalogisering av svensk och utländsk litteratur. Man
är också ansvarig för databasen BURK, där bland annat Artikelsök ingår. Biblioteksbla-
det ska vara ett officiellt organ för SAB och PR- och informationsorgan för såväl SAB
som bibliotek av alla typer. (Nationalencykopedin 1996, s 538). SAB vill bl.a. främja
samarbete mellan alla typer av bibliotek, tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiska
processen, skapa opinion för och sprida kunskaper om det svenska biblioteksväsendet,
verka inom utbildningsfrågor, utveckla internationell samverkan och stimulera till de-
batt (Biblioteksbladet 1:1999, s 27).

1.2.2 Bis

Föreningen (och tidskriften) Bis (Bibliotek i samhälle) grundades den 16 maj 1969 och
var i högsta grad ett barn av sin tid. Under 60-talet började den traditionella kulturpoli-
tiken att ifrågasättas. Kulturinstitutionerna kritiserades för att konservera kulturmönster
och stänga ute de kulturovana. Politiska och ekonomiska frågor fördes in i kulturdebat-
ten. På tidningarnas kultursidor ägnades allt större utrymme åt samhällsdiskussion,
samtidigt som litteraturen politiserades. Den offentliga kritiken åtog sig att riva murarna
mellan kultur- och samhällsdebatt. Mot slutet av decenniet blev ideologierna åter vikti-
ga. Socialismen dammades av och blev ett medel i kampen mot den imperialism, kapi-
talism och det förtryck som många ansåg stå i vägen för ett rättvisare och mer jämlikt
samhälle. Kultur och politik skulle gå hand i hand. (Forser/Tjäder 1990, s 75ff)
     Denna inledning kan tyckas ligga lite vid sidan av ämnet för uppsatsen, men utgör en
viktig bakgrund för Bis vidare ställningstaganden kring datoriseringen. I det första num-
ret av Bis (nr 1:1969) står inget att läsa om datorer. Innehållet sammanfattas i redaktio-
nens inledande rader, där man betonade både vikten av målinriktad biblioteksforskning
och av att "krossa kapitalismen" men också att stå som motpol till SAB, som sågs som
ett redskap för etablissemanget. Man poängterade det farliga i de överestetiska bibliote-
ken, där låntagaren reduceras till en skönhetsfläck. Man ville stödja det provocerande
biblioteket i kampen mot det slappt liberala biblioteket, som bara var "storfinansens
hjälpreda för att omvandla folk till lätthanterliga konsumenter av dravel till överklassens
lov" (Bis 1:1969, s 4).
     Även dagens Bis genomsyras av dessa visioner, om än i mer dämpad form. Bibliote-
kens primära uppgift är att bevara och utveckla demokratin. Detta ska stöttas genom att
föreningen utgör en offentligt finansierad och demokratiskt styrd institution, som stödjer
yttrandefriheten och garanterar tillgången till information. Vidare ska man arbeta upp-
sökande och läsfrämjande för framförallt de som riskerar att hamna utanför den växande



informationsklyftan. Bis har också ett uttalat internationellt perspektiv, ofta med sikte
mot tredje världen. (Bis 2:1999, s 31)

1.2.3 DIK-forum

DIK-forum är DIK-förbundets (Dokumentation, Information och Kultur) medlemstid-
ning. Sitt nuvarande namn fick den 1984. Den utgör en sammanslagning av de tre tid-
skrifterna Bibliofack (1974-83), Fackforum (1981-83) samt SMF-nytt (1973-83), som
DIK-förbundet tidigare utgav. Den sistnämnda omfattade enbart musei- och arkiv-
tjänstemän och faller därför utanför den här undersökningen. Fackforum existerade pa-
rallellt med den mer biblioteksinriktade Bibliofack och utgår därför likaså.
     DIK-forum bevakar medlemmarnas intressen på förhandlingsområdet och på ar-
betsmarknaden samt i frågor om yrkenas utveckling. Vidare granskas och kommenteras
kulturpolitiken. Medier och mediepolitik bevakas. Förutom DIK-forum omfattas under-
sökningen av dess föregångare som i första hand var knutna till folkbiblioteksområdet,
d.v.s. Bibliofack (1974-83) och SFF-meddelanden (1970-74) 2

1.3 Terminologi

Yström (1997, s 5) har definierat informationsteknik3 (IT) som "datorrelaterad teknik
som används för insamling, lagring och bearbetning samt kommunikation och presenta-
tion av data i olika former".
     Man kan vidare tala om en gammal och en ny informationsteknologi. Med den förra
menas då alla möjliga hjälpmedel för att lagra och överföra information av olika slag.
Under en sådan definition faller papper och penna, skrivmaskiner och tryckeriutrust-
ning. Den nya informationsteknologin omfattar istället datorteknik och avancerade for-
mer av telekommunikation, som exempelvis digital överföring, kabel-TV, bredbandsnät
(Chambert, Skogmar 1986, s 17).
     Men IT kan också beskrivas, inte bara som tekniken, utan som hela den kontext i
vilken den ingår. Då inbegrips även den operativa och organisatoriska kontext som det
informationstekniska systemet omfattar. Tekniken skall alltså inte ses som en isolerad
företeelse (Evald 1994, s 19ff).
     Om IT-begreppet istället betraktas ur ett samhällsperspektiv, så är informationstek-
nologin en av flera samspelande faktorer i samhället och utvecklingen i stort. Tekniken
står i inbördes beroende till i första hand människan och hennes förmåga att hantera
tekniken. Tekniken och människan är i sin tur en del av ett organisatoriskt sammanhang
med syfte att skapa en produkt av något slag (Evald enl. Lööf 1997, s 10f).
     I många texter används termen ADB (administrativ databehandling4), när man reso-
nerar kring den informationshantering som datorerna då var verktyg för. Idag är IT ett
vanligare men också bredare begrepp, som enligt ovan kan beskrivas på olika sätt.
                                                
2 SFF - Sveriges folkbibliotekarieförening, bildat 1938. SFF-meddelanden bytte namn till Bibliofack
1974, vid samma tid som föreningen blev en delförening i DIK-förbundet, bildat 1972. (Jonsson 1974, s
4)
3 Informationsteknik är själva de tekniska systemen och tillämpningarna. Informationsteknologi kan an-
vändas som ett synonymt begrepp men står också för den vetenskapliga läran om de informationstekniska
systemen. (Pettersson, 1998, s 16f). Här används begreppen synomymt i sin första betydelse.
4 "Administrativ databehandling eller ADB, avser teori och metodik för utveckling, användning och ut-
värdering av datorstödda informationssystem, IS, inom olika typer av organisationer" (Pettersson, 1998, s
9). I många texter definieras termen istället som automatisk databehandling, som i exempelvis Folkbibli-
oteken och ADB: "Låt oss börja med att tala om vad ADB står för. Det är en förkortning av automatisk
databehandling." (Henriksson och Axelson, 1969, s 9).



     Det undersökta artikelmaterialet rymmer flera aspekter av datoranvändning, beroen-
de på vad artiklarna fokuserar på och när de är skrivna. Jag har valt att genomgående
och okommenterat anpassa mig till det begreppsval som råkar vara aktuellt för en viss
tid eller en speciell artikel. Men oavsett litteraturens val av terminologi begränsar sig
undersökningen till den teknik som involverar datorer i något avseende, vare sig det
handlar om en BUMS-terminal i mitten av 70-talet eller kommunikation via Internet på
90-talet.
     Noteras bör också att i sammansatta ord används ofta förledet "data" i samma bety-
delse som dator5. En dataexpert är således en expert på datorer etc.

1.4 Tre värdegrunder för data- och systemutveckling

För att kunna prestera ett mer medvetet förhållningssätt till de idéer och attityder gen-
temot datoriseringens olika aspekter som undersökningen speglar, har jag valt att delvis
förankra frågeställningarna (fråga 3) i det resonemang kring olika värdegrunder för da-
ta- och systemutveckling som Johansson och Grahm presenterat i Den datoriserade
Prometheus (1985).
     Boken tar avstamp i datateknikens faktiska genomslag i samhället, på arbetsplatser
och därmed i människors vardag. Författarna är beteendevetare med inriktning mot ar-
betsmiljölära, personal-, organisations- och ledarutveckling. De har praktiska erfaren-
heter av studier kring hur anställda i företag medverkar i datoriseringsprocesser och
vilka möjligheter det finns att underlätta dessa processer. Utifrån dessa utgångspunkter
diskuterar man hur datasystem kan utvecklas och vilka risker och möjligheter som följer
av olika slags systemtänkande.
     Författarna har identifierat tre värdemässiga utgångspunkter för data- och systemut-
veckling: positivism, kommerisalism och humanism. Med positivism avses här det na-
turvetenskapligt förankrade tänkesätt som präglar mycket av den systemutveckling som
tar form inom universitetsvärlden och industrin. Kommersialism omfattas av de värde-
mässiga utgångspunkter för data- och systemutveckling som författarna identifierat hos
datoranvändande företag och dess anställda men också hos vissa politiker och administ-
ratörer. Den tredje värdegrunden har man valt att etikettera med begreppet humanism,
då mycket av den kritik som riktats mot framförallt ett positivistiskt synsätt grundats i
humanvetenskapliga aspekter på data- och systemutveckling.

Jag vill noga understryka att jag uteslutande begränsat mig till författarnas definitioner
av begreppen positivism, kommersialism och humanism6. Det är inte heller en teori i
                                                
5 Det här är en språkligt korrekt användning enligt SAOL (1986, s 96)
6 Positivism, humanism och i viss mån kommersialism är komplicerade begrepp utan enhetliga definitio-
ner. Begreppet humanism har använts i en mängd olika betydelser. Det har bl.a. ett idéhistorisk perspek-
tiv, där det representerar en strömning inom den andliga kulturen, med rötter i Italien under senare hälften
av 1400-talet. Det handlade om att återuppliva de klassiska studierna, men också om en bestämd livssyn
och bestämda etiska, filosofiska och religiösa ideal. Begreppet betecknar vidare en viss riktning inom
kunskapsteorin, präglad av F.C. Schiller, som senare kom att kallas för pragmatism. Begreppet ingår
också i uttrycket ”humanistiska ämnen”, som står i motsats till matematiska/naturvetenskapliga ämnen.
Men denna ämnesuppdelning är historiskt betingad och har knappast något att göra med begreppet huma-
nism. Livsåskådning är, enligt Ahlberg, det enda rimliga högre begrepp som humanism kan inordnas
under. Begreppet omfattar med ett annat ord värdefrågor. Att tala om vetenskaplig humanism, som exem-
pelvis Julian Huxley gjorde är därför, enligt Ahlberg, orimligt. Se vidare Ahlberg (1992)
     Begreppet positivism användes under 1800-talet som beteckning på August Comtes lära (framlagd i
Cours de philosophie positive 1830-42). Där hävdades att det mänskliga tänkandet genomgår tre stadier.
På det teologiska stadiet förklaras naturfenomen som ingripande av gudar och andar; i det metafysiska
stadiet föklaras de som inneboende opersonliga krafter. På det positiva stadiet har man insett det fruktlösa
att söka förklaringar. Istället inriktar man sig på att beskriva fenomen för att kunna upptäcka regelbun-



vanlig mening de presenterat. Men genom att se på data- och systemutveckling utifrån
Johansson/Grahms resonemang, uppstår i mitt tycke ett intressant underlag för diskus-
sion. Syftet med det här avsnittet var således att undersöka om en diskussion speglad i
dessa värdegrunder kunde ge en i slutändan bättre förståelse av de idéer och attityder
som ”huller om buller” kom till uttryck i debatten kring biblioteksdatoriseringen.

1.4.1 Positivism

Grunddraget i positivismen är en abstrakt mekanistisk världsbild och människosyn. Uti-
från fenomens och föremåls olika komponenter och lagbundenheterna dem emellan,
beskrivs de på ett rationellt och analytiskt vis. Fokus ligger på studiet av strukturer och
statiska tillstånd, framför förändringar och processer. I den mån processer studeras delas
de upp i delprocesser där förändring beskrivs som en serie av successivt förändrade till-
stånd, snarare än ett kontinuerligt förlopp. Eftersom målet är att reducera varje kompli-
cerad helhet till sina enklaste beståndsdelar kan positivismen kallas partikularistisk.
     På detta sätt är digitaltekniken uppbyggt. Kontinuerliga processer fraktioneras i faser
och bilder delas upp i mycket små element (pixtlar). Datorns konstruktion och funktion
är uppbygd av elektriska kretsar, som är antingen brutna (0-läge) eller strömförande (1-
läge). Relationerna mellan tillståndet i strömkretsarna bestäms av ett regelsystem kallat
boolesk algebra, som är grunden i den symboliska logik som datorer arbetar med. (ibid)
     Positivismens mekanistiska och partikularistiska synsätt kan tillämpas även på le-
vande varelser och deras beteenden. Människan definieras då som en biologisk maskin,
som styrs av de ärftliga program som finns i DNA-molekylens genetiska kod och av de
program som formas av hennes erfarenheter. En konsekvens av ett sådant synsätt blir att
människans beteende går att förutsäga. Det råder en lagbundenhet mellan människan
och hennes miljö. (ibid)
     Då positivismen betonar mätförfaranden och olika metoders betydelse i människans
jakt efter kunskap, har positivistiskt orienterade forskare i första hand intresserat sig för
med vilka medel kunskap nås, snarare än vad kunskapens mål och mening är. Detta i sin
tur har lett till en fokusering på dagsaktuella frågor, utan att belysa dessa i ett historiskt
perspektiv eller fundera över vilka konsekvenser de kan få i framtiden. Kunskap, liksom
datorer, betraktas som verktyg för att manipulera fakta, maskiner, människor och orga-
nisationer på ett så effektivt sätt som möjligt. Positivismen kan därför sägas ha en in-
strumentellt manipulativ kunskapsuppfattning, som återspeglas i en strävan att ständigt
finna på nya användningsområden för datorerna.
     De som sitter inne med stora intrumentella kunskaper betraktas ofta som auktoriteter.
Auktoritetstron kommer till uttryck genom att dataexperters och systemspecialisters
kunskaper och värderingar styr systemutvecklingen, snarare än användarnas erfarenhe-
ter och behov. Hand i hand med auktoritetstron går tron på teknikens gränslösa möjlig-
heter att lösa människornas problem. Den utvecklingsoptimism som kommer till uttryck
bland datorutvecklare och försäljare kan vara ett stort hinder för den som vill bilda sig
en egen uppfattning om ett systems begränsningar. (ibid)

                                                                                                                                              
denheter och på så sätt kunna förutsäga framtida skeenden. Under 1900-talet har begreppet positivism
likställts med den logiska empirism som växte fram under 1920-talet. Den kan, trots motsägelser, sam-
manfattas i tre grundteser. 1) distinktionen mellan anaytiska och syntetiska satser; 2) verifierbarhetsprin-
cipen; 3) tesen om vetenskapens enhet. Se vidare Melander (1999).
     Kommersialism kan likställas med marknadskrafterna. I en diskussion kring kommersialismen och
prylvärlden var utgångspunken att tingen, i ett industrialiserat samhälle, inte längre säger något om vare
sig tillverkaren eller föremålet i sig. Istället berättar tinget något om användaren och framförallt det värde
som denne tillmäter föremålet. Se vidare Brück (1995)



1.4.2 Kommersialism

Kommersialismen har, till skillnad från positivismen och humanismen, vuxit fram utan-
för den akademiska världen. Kommersialismen speglar datoranvändarnas värdemässiga
utgångspunkter. Den sammanfattar de idéer som återfinns hos företagsledare och nä-
ringslivets anställda men också bland de politiker och tjänstemän som styr och admi-
nistrerar datoriseringens villkor. Kommersialismen kännetecknas av att endast en aspekt
åt gången av tillvaron eller en specifik fråga behandlas. Dess uppfattning av världen är
endimensionell och fragmenterad. Huvudfokus ligger på materialistiska förhållanden.
Teknik, ekonomi och organisation är exempel på dimensioner man verkar inom. Som
regel hålls de olika dimensionerna åtskilda från varandra. Orsaken är att de vanligtvis
företräds av personer med olika kompetens och erfarenhet. När datorer introduceras i en
organisation är intresset inriktat på kortsiktig administrativ utveckling och effektivitet.
Endast de mest utvecklingsintensiva och högteknologiska företagen tänker i termer av
strategisk planering. Men då handlar det i första hand om planering av konstruktionsar-
bete och tillverkningsförberedelser, inte om organisations- och personalutvecklingspro-
gram. (Johansson/Grahm, s 44ff)
     Men detaljeringstendensen i kommersialismens världsuppfattning drivs inte så långt
att dynamiska aspekter av olika frågor förloras. Inom de olika dimensioner som man
verkar, söker man tillämpa ett organiskt och funktionellt synsätt på tillvaron. Datorise-
ring är aldrig ett mål i sig, utan görs för att på ett eller annat sätt rationalisera verksam-
heten. Denna funktionella inställning speglar en ambition att framställa tillvaron som så
konfliktfri som möjligt. Konflikter är alltid ett hot mot en endimensionell och välordnad
världsuppfattning. (ibid)
     Kommersialismen präglas av en individualistisk och polariserande människosyn.
Människan framställs som antingen stark eller svag, kunnig eller okunnig, framgångsrik
eller misslyckad o.s.v. Till samhälle, arbetsliv, människor och maskiner i företagen
märks en kvalitativt värderade inställning. Men till skillnad från positivismen, som näs-
tan helt baserar sin verklighetsbeskrivning på kvantitativa mätningar, utnyttjar kommer-
sialismen kvantifiering till att göra kvalitativa analyser. På så sätt kan man agera på ett
nyttomaximerande sätt. Tid, pengar och kompetens är av avgörande betydelse för all
teknikutveckling. Mjuk- och hårdvaruutvecklingen har drivits på med pris- och prestan-
daargument och exempelvis bildskärmars och terminalers ergonometriska utformning
har kommit i skymundan. (ibid)
     Kommersialismens kunskapssyn skiljer sig från positivismens genom att betona dess
praktiska betydelse; kunskap är ett medel med vars hjälp man kan maximera resursut-
nyttjandet i olika verksamheter och aldrig ett mål i sig. (ibid)

1.4.3 Humanism

Då positivismens värderingar utgjort grunden för nästan all data- och systemutveckling,
har dess kritiker utgått från icke-positivistiska strömningar inom vetenskaper som psy-
kologi, sociologi, etnologi, filosofi och historia. Humanismen är i mycket positivismens
motsats. Istället för att mäta och registrera olika fenomen strävar humanismen efter att
beskriva och förstå tillvaron, utan att manipulera den. Utgångspunkten är hela tiden
människans uppfattning och tolkning av sin omvärld. Humanismens intresse för tekni-
kutveckling och dess framtida konsekvenser är ett uttryck för den vikt som tillmäts his-
toriska skeenden. Ett processorienterat synsätt präglar forskningsansatsen, vare sig det
är samhället eller individen som studeras. Humanismen kännetecknas av en holistisk
och mentalistisk verklighetsuppfattning, baserad på människans tankar, känslor och
värdering av tillvaron. (ibid)



     Humanistiska forskare har i stor omfattning intresserat sig för människans språk,
eftersom det är genom språket hon beskriver sin verklighet. En av orsakerna till att da-
torsystem ofta anses som stela och mekaniska är det faktum att datorn kräver ett enkelt
och entydigt språk för att fungera. Människan däremot tolkar språket mot ett samman-
hang fyllt av associationer och undermeningar. (ibid)
     Humanismens kunskapsbegrepp sträcker sig bortom faktavetande och färdighets-
kunnande, mot den insikt om tillvaron som kan kallas visdom. Häri ryms ett etiskt re-
flekterande, i kontrast mot positivismens rationellt logiska kunskapsideal. Humanismen
utmärks av en stark tilltro till människors kraft att kunna utvecklas till helgjutna och
harmoniska individer. Positivismens auktoritetstro ersätts här med en lekmannatillit.
(ibid)
     En stor brist i den humanistiska kritiken av datatekniken har varit dess oförmåga att
presentera en alternativ och genomarbetad modell till hur systemutveckling skulle kun-
na bedrivas, även om ansatser har gjorts. En grundförutsättning är dock att datorkon-
struktörer och systemutvecklare lär sig inte bara hur människan tänker och handlar, utan
också hur hon känner och vad som får henne att handla. (ibid)

1.5 Datorn på biblioteket - en kort historik

Under denna rubrik lämnas en bakgrundskiss rörande datoriseringens tekniska förutsätt-
ningar under de decennier som tekniken varit aktuell på biblioteken. Som en inledning
till resultatdelens olika avsnitt i kapitel 2, presenteras en bredare bakgrund kring de för-
utsättningar som rådde vid tiden för den aktuella datoriseringsdebatten.

Redan under 50-talet använde sig vissa amerikanska och engelska bibliotek av datorise-
rade system för utlåning. Det var system som arbetade med hålkort. Alla körningar fick
göras i form av satsvis bearbetning (batch), vilket gjorde det svårt att bl.a. kontrollera
reservationer. Det första lyckade datoriserade katalogiseringssystemet uppstod i och
med att MARC-formatet (machine readable catalogue) utvecklades under mitten av 60-
talet. Det var resultatet av ett samarbete mellan Library of Congress och British Library.
Formatet bygger på att den bibliografiska datan delas upp i olika fält och delfält, vart
och ett med ett unikt nummer. Dessutom utarbetades koder för exempelvis publikations-
form, innehållskategori och så vidare. Andra standardiseringsambitioner tog sig uttryck
i ISSN (International standard serial number) och ISBN (international standard book
number) -numrering av tidskrifter och monografier. Dessa och andra standardiserings-
strävanden gjorde det möjligt att efterhand införa nationella och regionala bibliografiska
system och kataloger. (Chambert, Skogmar 1986, s 50ff)
     I USA kunde två trender inom biblioteksdatoriseringen urskiljas under 1960-talet.
Den första handlade om att biblioteken nu började datorisera rutin efter rutin. Ett bibli-
otek kunde utveckla datoriserad cirkulationskontroll, ett annat koncentrerade sig på au-
tomatiserade förvärvsrutiner. Det var ett tillvägagångssätt som skapade flera problem.

The files to be processed were often very large and subject to continual
changes and updates, and a great many different processes had to be consi-
dered. An additional problem was the desire to maintain real-time control
over all library items, that is, the status and whereabouts of each library
item were to be ascertainable at any time. (Salton 1979, s 60)

Resultatet blev att hela idén med att datorisera fick en negativ klang för många. Nästa
trend blev utvecklingen av större integrerade system, framtagna av bland andra Univer-
sity of Chicago och Stanford University. Men vid slutet av 70-talet var dessa system
alltför dyra att administrera och underhålla för enskilda biblioteksorganisationer. Den



nya trenden blev istället skräddarsydda biblioteksdatasystem utvecklade av kommersi-
ella dataföretag. (ibid)
     Under 80-talet skapades, med början i USA, en marknad för integrerade biblioteks-
datasystem, där företag som CLSI var ledande. I början av 80-talet introducerades
OPAC (online public access catalogue). Under senare hälften av decenniet lades de lo-
kala datanätverken vid universiteten ut på Internet. Den första bibliotekskatalogen var
tillgänglig på Internet redan 1985 och fyra år senare hade antalet stigit till tio stycken.
(Lynch 1991, s 39ff). Som ett alternativ7 till informationssökning online utvecklades
CD-ROM mediet. Det har övertagit karaktären av ett nätverksystem, utan att vara bero-
ende av extern och dyr telekommunikation. (Miller 1991, s 64)
      I Sverige utarbetades LIBRIS (library information system) och BUMS (biblioteks-
tjänsts utlånings- och mediakontrollsystem), administrerade av Kungliga biblioteket
respektive Bibliotekstjänst. När LIBRIS lanserades som försöksverksamhet vid Linkö-
pings UB 1972, var tanken fortfarande att det skulle bli svaret på forskningsbibliotekens
samlade problem med bokhantering, utlåning, administration och informationssökning.
Men så kom systemet aldrig att utformas. Det fick däremot en specialdesign för de
svenska forskningsbiblioteken och en pedagogisk roll för bibliotekariekåren. Efter 1986
har även andra system tagits i bruk men LIBRIS används och utvecklas fortfarande som
en nationell gemensam och datoriserad katalog (Olsson 1995, s 3). Från och med mars
1997 finns väsentliga delar av LIBRIS tillgängliga över w.w.w. (Johnsson 1997, s 54)
     Till skillnad från i många andra länder har det i Sverige av tradition varit ett vatten-
tätt skott mellan de vetenskapliga biblioteken och folkbiblioteken. Folkbiblioteken har
därför haft sin egen bibliografiska service. Under slutet av 60-talet började Btj (Biblio-
tekstjänst) utreda möjligheten att använda ADB på folkbiblioteken. Detta resulterade i
BUMS, som först togs i bruk på Torslanda filialbibliotek i Göteborg 1974.  Kärnan i
systemet var den bibliografiska databasen BURK. BUMS-biblioteken fick sin katalog
från Btj i form av microfich. I BUMS-systemet ingick också rutiner för utlån, förvärv,
omplacering och gallring (Chambert, Skogmar 1986, s 61). Systemet led av tekniska
problem och katalogen, som uppdaterades fullständigt en gång om året, var aldrig helt
aktuell. Fördelen med BUMS hade fram till mitten av 80-talet framförallt varit att folk-
biblioteken sluppit investeringarna i teknik och kunskap. Men det var ett argument som
tappade tyngd när datorerna blev allt billigare och mer lättskötta. Lokala system skulle
bl.a. innebära möjligheter till avancerade sökningar on-line vid användarterminaler,
smidigare cirkulationskontroll med direktkontakt med låntagar- och utlåningsregister.
(Cederfjord 1986, s 3ff)
     När Hallgren (1982, s 2ff) rapporterade från ALA winter meeting i Denver 1982,
noterade han att utvecklingen gick mot mer kompletta minidatoriserade system med
katalogiseringssystem, förvärvssystem och utlåningssystem i ett. Vidare hade mjukvara
med utökad programmerbarhet börjat få allt större betydelse, medan hårdvaran standar-
diserats. Några år senare beskrev Cederfjord (1986, s 3ff) folkbibliotekens vägande för
och emot lokala biblioteksdatasystem, som vid det här laget började att bli ekonomiskt
försvarbara.
     Under 90-talet har CD-ROM blivit ett viktigt medium för lagring och spridning av
information. Det är idag lätt för den enskilde att införskaffa och installera CD-ROM på
den egna datorn. Priset på skivorna är dock fortfarande så höga, att många väljer att inte
köpa för eget bruk. Däremot satsar många bibliotek på CD-ROM för att tillhandahålla
slutanvändarna olika referensdatabaser, uppslagsverk och dylikt. Detta utgör också ett

                                                
7 Författaren använder ordet ”a sport” (avvikelse). ”A sport is another name for an unusual or singular
deviation from the rest of the biological group. […] In the bibliographic-utility library-auomation envi-
ronment, new organizations and products evolving from the advent of the microcomputer and CD-ROM
technology have assumed the character of a sport.” (Miller 1991, s 64)



alternativ till externa databaser tillgängliga via telekommunikation, inkluderat Internet.
(Rowley 1998, s 236)
     Internet har sprängt väggarna på biblioteken och gjort ett hav av information till-
gängligt för besökarna. Internet har sina rötter i datornätverket ARPANET (Advanced
Research Project Agency), utarbetat av det amerikanska försvaret 1969. Idén kläcktes i
början av 60-talet under kalla krigets dagar. Tanken var att göra det möjligt för ameri-
kanska myndigheter att kommunicera under ett krigstillstånd. ARPANET visades upp
för allmänheten 1972 men dess användningsområde ändrades snabbt från professionell
databehandling till nyheter och personliga meddelanden. 1983 bröt sig den militära de-
len loss och bildade Milnet. Den återstående delen utgjorde det som senare kom att kal-
las Internet (Klerfors 2000-02-11, s 1). Idag tillhandahåller allt fler folkbibliotek egna
hemsidor och katalogtjänster via w.w.w. Men med all typ av information tillgänglig har
nya frågor kring bland annat etik väckts, och möjligheten till digital publicering har ge-
nererat oro kring bokens framtid.

2. Datoriseringsdebatten 1970-1999

Varje period inleds med en bakgrund, som överblickar utvecklingsläget på området och
frågor som då var på tapeten. Artiklarna presenteras sedan i ett urval, där de som disku-
terar och problematiserar frågor kring datoriseringen går före rena faktaredovisningar.
Presentationen är kronologisk. I vissa fall har omfattningen av diskussionen kring en
viss fråga varit så stor, att en separat kronologisk presentation varit motiverad, med en-
da syfte att öka överskådligheten. Antalet relevanta artiklar varierar stort mellan de oli-
ka perioderna. 70-talet omfattas sammantaget av ett fyrtiotal artiklar, som på något sätt
berör datoriseringen. Den siffran dubbleras redan under 80-talets första hälft. Det här
har inneburit att gallringen varit betydligt hårdare under de två senare perioderna. Re-
spektive period avslutas med en diskussion kopplad till de tre frågeställningarna.

2.1 Bakgrund till debatten 1970-1979

Vid 1970-talets början tillämpades inga datoriserade biblioteksrutiner i Sverige. När
LIBRIS introducerades 1972 och därefter BUMS 1974, lades grunden för den egentliga
datoriseringsdebatten i de svenska bibliotekstidskrifterna.
     I ett internationellt perspektiv, framförallt i USA men också i Västtyskland och
England, hade ADB-projekt pågått under hela sextiotalet och en allt mer omfattande
litteratur i ämnet publicerats. Vid utgången av decenniet kom ett antal rapporter om det
dåvarande läget.

När universitetsämbetet den 8 juli 1964 beslöt att tillsätta en kommitté med uppdrag att
genomföra en utredning kring automatiserade rutiner i forskningsbiblioteken, togs det
första steget mot en utveckling av automatiserade rutiner på svenska bibliotek. Året
efter specificerade kommittén sitt uppdrag till att enbart omfatta ADB-utvecklingen.
(Biblioteksarbete och automatisk databehandling 1969, s 1f)
     1969 sammanfattande kommittén den internationella utvecklingen på området. Man
konstaterade att det under senare hälften av 60-talet skett en omfattande teknisk utveck-
ling på området, med framförallt förbättrade direktassociationsminnen och möjlighet till
snabba uppdateringar och on-line-sökningar. USA var ledande inom utvecklingen och
centrala biblioteksinstanser, till exempel Council of Library, stödde ett flertal projekt.
Det handlade om både mindre och större projekt men erfarenheten visade att de var de



mindre som fungerade bäst. De stora integrerade projekten, på bl.a. Florida Atlantic
University, hade misslyckats. När man begränsade sig till att automatisera exempelvis
förvärvsarbete och periodikahantering var resultaten mer lyckade. Vid den här tiden var
det insatserna vid Library of Congress, där MARC-formatet utvecklades, som tilldrog
sig det största intresset. (ibid, s S2:1)
    Näst USA var det Västtyskland och England som låg främst i utvecklingen vid den
här tiden. Vid Universitetsbiblioteket i Bochum i Västtyskland hade man börjat skissa
på ett ADB-system redan 1963, flera år innan biblioteket öppnades. Senare skulle dock
erfarenheterna visa att katalogarbetet medförde betydligt fler komplikationer än väntat.
Under de första åren hade det upptagit nästan hela verksamheten. Man räknade med att
det skulle komma att krävas mellan femton och tjugo år för att uppnå ett fungerande och
helt integrerat ADB-system. (ibid, s S2:2)
     I England hade ADB-utvecklingen exploderat mellan åren 1966-69. Till skillnad från
andra länder var det folkbiblioteken (public libraries) som gick i bräschen. Det pågick
vid den här tiden ett par dussin olika ADB-tillämpningar ute på biblioteken och gruppen
bibliotekarier med datakompetens hade mångdubblats. I USA var mängden ADB-
projekt på bibliotek fortfarande oöverträffad, men i England tillämpades en större kva-
lité och tekniskt sett mer avancerade lösningar. (Kilgour 1969, s 116ff)
     Henrikson/Axelson (1969 s 47f) ville med Folkbiblioteken och ADB avdramatisera
diskussionen kring ADB. Men syftet var också att ge en lättillgänglig introduktion i
ämnet. De menade att biblioteksfolk av tradition inte var vare sig tekniskt eller ekono-
miskt orienterade och att den litteratur som dittills funnits tillgänglig ofta var alltför
avancerad. När SAB och Bibliotekstjänst utvecklade sitt samarbete kring ADB, var det
primära syftet att avlasta biblioteken och ge dem möjlighet till förbättrad service. Orsa-
ken till att man planerade ett centralt system8, var att man ville minska den ekonomiska
belastningen på biblioteken och de tekniska svårigheterna för de enskilda bibliotekarier-
na.
     När det gällde datoriseringen av folkbiblioteken (public libraries) varnade John C.
Kounitz (1968, s 176) för att ekonomiska kalkyler beräknade på forskningsbibliotek inte
skulle hålla för mindre folkbibliotek. Han menade att varje extra manuellt moment alltid
innebar en ökad kostnad, medan antalet moment ett datoriserat system utförde inte på-
verkade kostnaden nämnbart. På ett större forskningsbibliotek fanns en mängd manuella
moment att spara in, som kompenserade investeringen av ett ADB-system. Så var det
inte ute på de mindre folkbiblioteken.
     Richard Kimber (1968, s 129ff) spekulerade i Automation in Libraries om framtiden.
Tendensen gick mot ökad specialisering av olika kunskapsdicipliner men också mot en
ökad internationalisering och tvärvetenskaplig hållning. Flexibilitet skulle bli det kanske
viktigaste kravet på biblioteken i en sådan framtid. Den måste komma till uttryck i alla
aspekter av biblioteksverksamhet: i byggnader, val och presentation av medier och ser-
vice till biblioteksanvändarna. Bibliotekarien får då rollen som förmedlande länk i pro-
cessen av mänsklig kommunikation. Datorn kommer att ha en central roll som billig och
pålitlig hanterare av information. Den frigör också mänsklig arbetskraft från repetitiva
uppgifter, till förmån för bättre service.
     Kimber såg två huvudtyper av datoriserade funktioner. Den första var olika typer av
tryckta listor, utarbetade av datorer från ett bibliografiskt basmaterial. Dessa skulle tack
vare datorerna bli billiga och lätta att producera. Den andra var on-line-funktioner, ex-
empelvis cirkulationskontroll. I ett längre perspektiv var även on-line-system för infor-
mationsåtervinning och textbehandling möjliga (ibid).
     Kimber menade vidare att datoriseringen av biblioteksfunktioner lätt kunde tolkas
som ett sätt att fly från en pressande vardag på biblioteken. Men även om syftet var att

                                                
8 Det som skulle utvecklas till BUMS (min. anm.).



förenkla en mängd rutiner, så skulle bibliotekariens kunskaper i katalogisering, förvärv,
cirkulationskontroll och service alltid att förbli viktiga. Först med den kunskapsbasen i
ryggen skulle man kunna utveckla funktionella automatiserade system (ibid).
      Under 70-talet diskuterades bibliotekets framtid i ett papperslöst samhälle. Många
gånger var det drastiska slutsatser som drogs "Libraries would also wither away, their
historic duty done" (Folk 1977 enl. Lancaster 1978, s 153). När Lancaster spekulerade
om biblioteket år 2000, framkom en mer nyanserad bild. Han menade att det alltid
kommer att finnas människor som av en eller annan anledning inte har tillgång till egna
terminaler. Biblioteket blir en central för en mängd olika databaser och det kommer
krävas experter som kan vägleda användarna. Biblioteket kommer dessutom att använ-
das som ett "printout center" med höghastighetsskrivare, som den enskilde inte har till-
gång till hemma. Däremot menade han att det inte fanns något som sa att bibliotekarien
alltid kommer att utgå från det fysiska biblioteket i sitt arbete. "The librarian in the year
2000 may be a freelance information specialist, working from an office or from ho-
me…" (ibid, s 155ff, cit. s 158).

Ur ett bredare efterhandsperspektiv kan man konstatera att datorindustrins spådomar om
rationaliseringar och personalbesparingar var överdrivna under 70-talet. Bl.a. beräknade
den tyska storkoncernen Siemens att tjugo procent av alla kontorsarbeten skulle för-
svinna och att ytterligare drygt fyrtio procent skulle bli standardiserade. Beräkningarna
gjordes på enskilda arbetsmoment men det har visat sig att man inte kan generalisera
sådana studier på hela organisationer. Men det var ändå utsagor av detta slag som ska-
pade en allmän oro för sysselsättningen. Även facken underblåste farhågorna och det
var först under 80-talet som man övergav linjen att försöka hejda den nya tekniken, för
att i stället se den som ett medel att uppnå sina syften med. (Hugo 1991, s 14ff)
     Inom forskarvärlden var meningarna kring datorernas arbetsmarknadseffekter delade
under 70-talet. Pessimisterna menade att i och med mikrodatorns genombrott skulle
hotet om arbetslöshet återkomma, ett hot som av olika skäl hade skjutits upp sedan 60-
talet. Man menade också att en allmän ekonomisk tillbakagång och nedskärningar inom
den offentliga sektorn skulle göra det hela mycket värre. Optimisterna däremot menade
att ny teknik också skapar nya jobb. Den största risken låg i att inte anamma den nya
tekniken; då skulle man istället bli efter i konkurrensen mellan länder och företag. Ge-
nom datoriseringen skulle också kvaliteten på servicen öka och man skulle kunna ratio-
nalisera bort de farliga, enformiga jobben. (ibid)

Eftersom datoriseringen genomsyrat hela biblioteksverksamheten menar jag att det är
rimligt att se den också mot den bakgrund som allmänna kulturpolitiska ambitioner gett
uttryck för. De riktlinjer som fastställts för kulturpolitiken omfattar också biblioteken
och det sätt som verksamheten organiseras  på.
     Genom införandet av 1974 års kulturpolitik lyftes kulturen i högre grad fram som en
gemensam angelägenhet för hela landet. Staten visade tydligare sina ambitioner genom
att målbestämma kulturpolitiken:

� ”Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella
förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas,

� kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och
främja kontakt mellan människor,

� kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kul-
turområdet,

� kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner
inom kulturområdet,



� kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers
erfarenheter och behov,

� kulturpolitiken skall  möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse,
� kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs,
� kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet

över språk- och nationsgränserna.” (Regeringens proposition 1996/97:3, s 15)

2.2 Datoriseringsdebatten 1970-1979

Många artiklar utgör rena faktaredovisningar om hur olika automatiseringssystem
(främst BUMS och LIBRIS) är uppbyggda, och vilka problem som uppstått när dessa
har installerats ute på biblioteken. Av dessa artiklar har jag gjort ett mindre urval, som
bör spegla helheten av den delen av materialet. En övervägande majoritet av de artiklar
som på något sätt diskuterar datorisering ur ett allmännare och ideologiskt perspektiv
har däremot tagits med.

2.2.1 Biblioteksbladet 1970-1979

BBL visar under hela perioden för undersökningen engagemang även i forskningsbibli-
oteken. Därmed fanns redan från början förutsättningarna för en livligare debatt, då det
var forskningsbiblioteken som var först ut med att tillämpa ADB. Debatten är fördelad
över perioden med en svag övervikt mot andra halvan av decenniet Jag har valt att te-
matisera genomgången för att det inte ska bli för rörigt. Frågor kring BUMS och fram-
förallt LIBRIS, som visade sig utgöra innehållet i en majoritet av artiklarna, redovisas
för sig. Jag inleder med övriga inlägg.

Nr 10:1970 är ett temanummer kring ADB. Det pågick vid den här tiden ett flertal pro-
jekt på temat runt om i Norden, bl.a. för utarbetande av samkataloger. För att få en
överblick hölls en ADB-konferens anordnad av den danska Bibliotekscentralen och
Sveriges Bibliotekstjänst i Helsingör i november 1970. Man redovisar ett tiotal projekt
som ligger i startgroparna på de vetenskapliga biblioteken runt om i Norden, där ibland
LIBRIS. I den avslutande diskussionen kommenteras olika aspekter av dokumentorga-
nisation, som är avgörande för att automatiserade rutiner skall fungera i praktiken. Man
samlas kring en resolution där vikten av standardiserade regler betonas, för att man i
förlängningen skall kunna utveckla nationella och internationella samkataloger. (Palm-
qvist 10:1970, s 321ff)
     En mer tveksam hållning till samkataloger intar Richard Kimber9. Han understryker
inledningsvis att biblioteken inte bara finns till för att sköta sin administration på ett
effektivt sätt. Det är istället god service till användarna som är den primära uppgiften.
Låntagarna har två krav på biblioteket. Dels att det organiserar sin verksamhet så att det
i slutändan kan köpa in så mycket medier som möjligt, dels att det är så enkelt som
möjligt att utnyttja tjänsterna. (Kimber enl. Axelson 10:1970, s 329f)

                                                
9   Lärare vid biblioteksskolan i Belfast och drivande kraft kring de försök med databehandling som då
gjordes vid universitetsbiblioteket i Belfast. Författare till bl.a. Automation in libraries (1968) (se även s.
14).



Det är där mekaniseringen kommer in i bilden. Istället för att jag går till
biblioteket och har vissa besvär att få kontakt med det som erbjuds så kan
biblioteket, genom att använda sig av mekanisering, utsträcka sina grän-
ser i riktning mot mig. (ibid)

Kimber menar att man kan uppnå dessa syften, genom att automatisera kataloger och
möjliggöra en effektiv informationsåtervinning. Däremot är han tveksam till nationella
samkataloger on-line av typ LIBRIS. Det är mer realistiskt att först planera mindre
samkataloger, som omfattar en viss typ av litteratur och kanske en viss bibliotekstyp.
Den service man skulle kunna uppnå med en större samkatalog skulle inte motivera de
tekniska investeringar som krävs.

Att ge en sådan här service [nationell samkatalog] vad gäller böcker är
som att knäcka nötter med en slägga. Man tar ett mycket invecklat och
mycket sofistikerat system, mycket trevligt och mycket fint, för att lösa
ett mycket litet problem eller kanske ovidkommande och till stor del
mindre viktigt. […] Biblioteken ska köpa och ordna böcker. Vi kan
uppnå en bättre service på det området mycket billigare. Ett on-line-
system vore kanske ännu bättre, det medger jag. Men det skulle bli
mycket mera kostsamt för en jämförelsevis liten förbättring av servi-
cen. Och då talar jag bara om den ekonomiska sidan av saken. Ser man
på systemsidan så finns där några verkligt stora problem. (ibid)

*

Det är Btj:s representanter, snarare än anställda ute på biblioteken, som i första hand
har ordet när ämnet för diskussionen är BUMS. I ett par artiklar beskrivs de nya per-
spektiv på biblioteksarbete som BUMS ska initiera. Det första inlägget återfinns i nr 1
1973. Från en konferens om biblioteks-ADB, anordnad av SAB:s folkbibliotekssektion,
beskrivs förhoppningar kring det nya systemet.

I korthet innebär BUMS inte enbart en avlastning av alla mediakon-
trollrutiner utan frigör arbetskraft för större serviceinsatser. På svensk
håll talade man försiktigt om c:a 14% i första omgången och ytterligare
14% i andra omgången, således en sammanlagd besparing av 28% på
personalsidan. […] Som en parentes nämnde Btj:s representanter, att
detta resultat nås, när omkring c:a 100 folkbibliotek i Sverige har
anammat systemet. (Bolay 1:1973, s 10)

En mer ingående redogörelse för syftet bakom BUMS återfinns i nr 6:1974, samma år
som BUMS introduceras i praktiken på Torslanda filialbibliotek i Göteborg. Svante
Hallgren från Btj redogör för hur BUMS ska göra det möjligt för även mindre bibliotek,
att förena ett realistiskt ekonomiskt tänkande med ett decentraliserat kulturutbud. Det
lilla filialbiblioteket drivs oftast av personal med ingen eller mycket liten biblioteksut-
bildning. Det finns en klar tendens att inköpen koncentreras på dagsaktuell populärlitte-
ratur, som visserligen kortar köerna för dagen men som resulterar i mängder av snabbt
inaktuell litteratur. De knappa resurserna tillåter inte ett bredare urval och utbudet blir i
ett längre perspektiv allt sämre. En stor bov i dramat är bristfälliga kortkataloger i
kombination med svag yrkeskompetens. För att verksamheten ska fungera på ett mer
tillfredsställande sätt krävs att vissa premisser uppfylls: registreringen av ny media
måste vara utformad så att den ger omedelbar information om placeringen i biblioteks-
systemet. Alla förändringar i placering ska snabbt kunna à jourföras, och registreringen
ska kunna mångfaldigas och distribueras till alla delar av systemet på ett smidigt sätt.
Däremot är det inte nödvändigt för den lilla filialen att investera i ett helt ADB-baserat
utlåningssystem. Det väsentliga är att man har tillgång till den bibliografiska kontrol-
len. (Hallgren 6:1974, s 85ff)



Genom en kombination av ADB-behandling, optisk dataläsning och
avancerad microfilmteknik kan alla dessa krav tillgodoses. Biblioteken
har tillgång till alla nödvändiga hjälpmedel genom BUMS. […]  ADB
ger småfilialerna ett nytt existensberättigande och många kommuner
kommer säkerligen att uppleva möjligheten att kombinera det decent-
raliserade kulturutbudet med ett realistiskt lönsamhetstänkande som
synnerligen stimulerande. (Ibid, s 86)

     Vid en konferens 1977, där Btj inbjudit nio BUMS-bibliotek till utbildningsdagar,
framkommer att systemet dras med vissa barnsjukdomar. Den snabba hårdvaruutveck-
lingen har tvingat Btj att både introducera BUMS 2 och därefter ännu ett nytt system.
Vidare konstateras från Höganäs stadsbibliotek, men utan att gå in på detaljer, att det
har varit 2,5 problemfyllda första år. På förekommen anledning uppmanar BBL därför
till debatt om BUMS. (Bolay 3:1977, s 35f).
     I ett sista inlägg för decenniet konstaterar Svante Hallgren (Btj), vid SAB:s årsmöte,
att svårigheterna dittills legat i att underlaget från tidigare katalogisering var så hetero-
gent och föga entydigt. Men i stort sett hade både utlånings- och katalogdelen börjat
fungera på de femton bibliotek som nu var anslutna. Dessutom kunde man få ut en del
biblioteksstatistik som tidigare hade varit svårtillgänglig. (Hallgren enl. Tottie 9:1978, s
188f)

*

LIBRIS-systemet började diskuteras i BBL 1973. Då var projektet inne på sitt tredje år.
Under resten av decenniet följer ett dussintal artiklar i ämnet.
     Nr 13:1973 är ett temanummer kring LIBRIS och inleds med beskrivningar av nulä-
ge och framtid. Sune Lindqvist (13:1973, s 241) konstaterar att Statskontoret fått full-
makt att fortsätta med försöksverksamheten med ett datorbaserat informationssystem.

Därmed har ett betydelsefullt nytt steg tagits för införandet av datama-
skinell teknik i bibliotekens verksamhet. En sådan utveckling är inte
bara önskvärd genom förhoppningarna om starkt ökad effektivitet och
förbättrad service utan framstår också som helt ofrånkomlig, bl.a. där-
för att behoven av växande kvalificerade arbetsinsatser inte på ett eko-
nomiskt försvarbart sätt kan tillgodoses med enbart mänsklig arbets-
kraft och därför att allt flera dokumentations- och informationstjänster
är tillgängliga endast i maskinläslig form. (ibid)

Han konstaterar vidare att även om LIBRIS-systemet i längden kommer att bli lönsamt,
så måste kostnader accepteras i initialskedet. Och det är en viktig uppgift för bibliote-
ken talesmän att övertyga statsmakterna om detta. (ibid)

…nedprutningar leder till stagnation och missräkningar. Samtidigt
ställs stora krav på biblioteken och deras personal i fråga om medver-
kan till systemests fullföljande och anpassning till nya och delvis radi-
kalt olika arbetsformar. (ibid)

     Decenniets store LIBRIS-kritiker i BBL är Tore Hagström (13:1973, s 237), förste
bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. Han menar i ett första inlägg av en
handfull, att Statskontoret rör sig med osäkra siffror i vinstprognoserna och att man
lägger fram en del obevisade påståenden som fakta. Men först förmedlar han vad han
betecknar som gräsrötternas inställning.



LIBRIS har hos mer eller mindre vissna gräsrötter väckt känslor skif-
tande mellan häpen glädje över statsmakternas intresse och konservativ
misstro mot något som hotar förvandla bibliotekens salar till kabiner i
rymdskepp. […] Är det inte till syvende og sidst meningen med det
hela att centralisera ledningen av det svenska biblioteksväsendet till en
diktatorisk elektronhjärna på KB. (ibid)

Vad gäller vinstprognoserna så menar Hagström att siffrorna är hypotetiska och osäkra.
Om det har utförts pilotundersökningar, så har man inte redovisat resultatet. Vidare ba-
seras kalkylerna på enkätsvar från de vetenskapliga biblioteken. Men dessa var vagt
utformade och kvantifieringarna för samma funktioner kom att variera på ett orimligt
sätt och borde därför varit ett alltför osäkert statistisk underlag. Statskontoret gör också
svepande påståenden om teknikens arbetsbesparande kvaliteter och effektivare infor-
mationsåtervinning. Men Hagström frågar sig på vilka grunder man gör sådana påstå-
enden. (ibid) 10

     Sune Lindqvist (5:1975, s 84ff), dåvarande ordförande i forskningsbiblioteksrådets
arbetsgrupp för ADB-frågor (FBR), svarar på bl.a. Hagströms kritik, som dittills fått stå
oemotsagd i BBL. Lindqvist vill inte diskutera siffror, utan inriktar sig på vad han me-
nar är "huvudpunkter av större betydelse" (ibid, s 84). Han medger att kritiken är befo-
gad när den riktas mot själva metodiken att utveckla ett datasystem som LIBRIS.

Svårigheterna att förena systemtekniskt och bibliotekstekniskt kunnan-
de, att ställa de rätta kravspecifikationerna samt att rätt bedöma möj-
ligheterna för olika tekniska lösningar och inte minst att göra upp håll-
bara tidsplaner har varit  stora, likaså arbetet med att få fram tillräckligt
ekonomiska resurser för både den centrala och den lokala verksamhe-
ten, skolad personal, teknisk utrustning och datortid. (ibid, s 84)

När det gäller förstudier av systemet menar Lindqvist att problemet med sådana är att
de aldrig kan genomföras om man inte först har ett inarbetat system med central dator,
terminaler och en omfattande databas tillsammans med väl inövad personal. Sådana
studier kommer också att genomföras, men först i ett senare skede.
     Lindqvist menar vidare att Hagström medvetet haft alltför stora förhoppningar på
snabba resultat.

Särskilt FBR har varnat för en sådan obefogad optimism, som när
vinsterna tycks utebli eller förskjutas på framtiden, förbyts i besvikelse
och kritik mot systemet. "Hittills nådda resultat" kan ännu inte använ-
das som underlag för vare sig optimistiska eller pessimistiska slutgilti-
ga kalkyler om Libris; systemet måste under någon tid provas i ett
fortvarighetstillstånd under kontrollerade betingelser innan sådana rätt-
visande kalkyler kan utföras. (ibid s 86)

Lindqvist poängterar att ett viktigt skäl för att automatisera biblioteken är att på sikt
kunna förbinda verksamheten i ett större internationellt nätverk. Om man ställer sig vid
sidan av den utvecklingen är det lätt att hamna utanför den ökande mängd information
som finns tillgänglig i maskinläsbar form. Det förekommer en mängd automatiserings-
projekt internationellt och "Man kan inte slå sig till ro i tron att färdiga system som pas-
sar våra förhållanden skall kunna importeras från utlandet" (ibid s 86). Slutligen kon-
staterar han att det redan finns flera fungerande automatiserade system i USA och att
dessa under senare år uppvisat en rimlig lönsamhet. (ibid, s 88)

                                                
10 Hagström fortsätter sin kritik på samma linje i nr 8, 1974 och i nr 13 och nr 16, 1974



     Tore Hagström (8:1977, s 131ff) återkommer med skarp kritik mot LIBRIS. Men
kritiken är inte enbart riktad mot LIBRIS som system, utan också mot det faktum att
man har övergett viktiga bitar av den gamla organisationen, innan LIBRIS-systemet är
helt utbyggt och funktionellt. Bland annat har den så kallade AK (Accessionskatalog för
Sveriges offentliga bibliotek), där alla utländska förvärv till de vetenskapliga bibliote-
ken förtecknas, sedan ADB började införas "praktiskt taget gått hädan" (s 131). Det här
betyder, enligt Hagström, att bortsett från de tiotal bibliotek som har tillgång till
LIBRIS, så är lokalisering av denna litteratur näst intill omöjlig. Vidare har anslagen till
bibliotekspersonal frusits.

…vilseledda av optimistiska teknokrater, som förespeglat utomordent-
ligt snabba positiva resultat av automatiseringen, har statsmakterna ta-
git dessa utgifter till förevändning att samtidigt frysa anslagen till de
vetenskapliga bibliotekens personalstater… (ibid, s 132)

Hagström menar att LIBRIS dras med orimliga tekniska problem och en ekonomi som
inte håller vad den utlovat. (ibid)

I en obestämd känsla av att något gått på tok har LIBRIS numera skju-
tit hela den ekonomiska problematiken år sidan och i sin - sparsamma -
marknadsföring i stället koncentrerat sig på de ökade möjligheter till
informationsåtervinning, som ett ADB-baserat bibliotekssystem trots
allt skulle kunna erbjuda, om det verkligen fungerar. (ibid)

Enligt Hagström är det inte något fel på visionerna i sig. Biblioteken måste ta vara på alla
nya möjligheter som gagnar verksamheten. Men finansieringen får inte gå ut över övrig
biblioteksverksamhet och det nya systemet måste utprovas och utvärderas i liten skala,
innan det införs i rutinmässig drift. (ibid, s 133) Och med stöd i en granskningsprome-
moria från riksdagsrevisorerna11 kan Hagström (13:1977, s 226ff) återigen konstatera att
kritiken varit befogad.
     I decenniets sista LIBRIS-inlägg frågar sig Björn Tell (3:1979, s 50f) varför LIBRIS,
som vid den här tiden varit under utarbetande under ett helt decennium, inte kan fungera
tillfredsställande, till skillnad från exempelvis den engelska motsvarigheten BLAISE
som startade så sent som 1977. "Den väsentliga orsaken torde vara att statskontoret,
såsom organisationen för allmän rationalisering av statlig verksamhet, icke visat sig
vara en lämplig huvudman för ett bibliotekssystem som LIBRIS" (s 51).

2.2.2 Bis 1970-1979

Att frågor kring den nya tekniken inte ligger främst på dagordningen är tydligt från
början. Allmänna frågor kring datoriseringen kommer bara upp i en ledare från 1971
samt i en mer ingående artikel från 1975. Därefter vidtar en något mer omfattande de-
batt kring BUMS. Materialet motiverar inte en indelning under olika rubriker, utan pre-
senteras helt kronologiskt.
    En stor del av debatten handlar om de problem som BUMS dras med. Det är praktis-
ka frågor kring teknik, katalogiseringsrutiner och ekonomiska kalkyler. Jag vill beröra
också den delen av debatten men kommer i mitt urval av artiklar fokusera på de som
behandlar mer övergripande frågor.

                                                
11 Granskningspromemoria nr 10, 1977, Det datorbaserade informationssystemet för vetenskapliga bibli-
otek - LIBRIS



 I nr 13:1971, halvannat år efter starten, antyds i ledaren hur tidskriften generellt för-
håller sig till datortekniken:

BIS måste också ta itu med problem som man hittills inte vågat sig på,
t.ex. de vetenskapliga biblioteken. När nu databehandling av mängder
av biblioteksfunktioner utvecklas, kommer folkbiblioteken att styras
mer och mer från vetenskapliga och företagsägda bibliotek. Vi kan inte
fortsätta att blunda för dessa institutioner. De är än mer styrda av ett
etablissemang, en allians mellan den akademiska maffian och närings-
livet, än folkbiblioteken är. (Bis 13:1971, s 3)

     Först 1975 kommer en artikel som tar sig an ämnet på allvar. Lars Erik Lönn, ADB-
lärare på BHS, aktualiserar frågan om datorer på biblioteken. Han ser både fördelar och
risker men vill framförallt motverka ett ensidigt teknikmotstånd. Han menar att dato-
rerna inte är konstigare än annan invand teknik, samtidigt som han understryker ADB:s
”obegränsade användningsmöjligheter" (s 20). Kunskap om tekniken är en förutsättning
för att missbruk i olika avseenden ska undvikas. (Lönn 25:1975 s. 20f)

Ska vi helt säga stopp eller ska vi försöka dra nytta på ett vettigt sätt av
de kvalifikationer en maskin har? Svaret måste bli att ett moget använ-
dande av maskinella hjälpmedel är en möjlig linje att följa. Ett konsek-
vent nej-sägande till tekniska hjälpmedel skulle i en ytterlighet medfö-
ra att sådana invanda hjälpmedel som t.ex. skrivmaskiner och kopie-
ringsapparater också skulle stängas ute från biblioteken. Det orimliga i
detta inser vi lätt. (ibid)

Lönn menar vidare att den största risken är att bristen på kunskap kan få kommersiella
intressen att styra valet av teknik och programvaror. Tillämpningarna av tekniken är
inte självklar på samma sätt som med annan teknik. Det krävs både kunskap och fantasi
för att finna de bästa lösningarna.
     Vad gäller arbetsmarknadseffekterna  visar datorleverantörer gärna på möjligheterna
att ersätta människor med maskiner. Själv tror han att bibliotekens behov av bättre ser-
vice är så stor att det finns rum för både människor och maskiner. Avslutningsvis spe-
kulerar han i andra möjliga organisatoriska förändringar. (ibid)

Kanske måste vi skaffa oss utbildade datamänniskor. Kanske vissa ar-
betsuppgifter som förut krävt kvalificerad arbetskraft har reducerats till
rena rutingöromål. Kanske helt nya arbetsuppgifter uppstår. Allt beror
naturligtvis på vad och hur mycket vi vill överlämna åt maskinerna.
[…] Vid många tillämpningar av ADB-karaktär har man haft stora för-
hoppningar till den ekonomiska sidan. I planerna ser det ut att bli
mycket lönsamt men i praktiken har de stora förtjänsterna många gång-
er uteblivit. Vad som i stället har hänt är att man fått en klart bättre in-
formationsservice (t.ex. statistik) och att administrativa rutiner har
kunnat utföras snabbare till samma kostnad eller något mindre än vad
man hade tidigare. (ibid)

Nästa gång datafrågan dyker upp tar diskussionen avstamp i en praktisk tillämpning av
tekniken. Bis nr 3:1977 ägnar en stor del av numret åt BUMS. Bis-redaktionen har tidi-
gare skickat ut en enkät till ett antal bibliotek, vilken man här redovisar. Enkätsvaren
fokuserar diskussionen till den praktiska tillämpningen av datatekniken (BUMS), snara-
re än på ideologiska resonemang. BiS-redaktionen breddar dock diskussionen.

Vi hoppas att detta nummer ska vara inledningen till en alltför länge
utebliven debatt om BUMS. […] Vi är inte motståndare till datateknik
på biblioteken, men anser att BUMS utgör ett dåligt datatekniskt sys-
tem. Dessutom skall inte ADB-användningen på folkbiblioteken styras



av kommersiella intressen. Hur och var datorer skall användas måste
bestämmas av de biblioteksanställda och av bibliotekens nyttjare.
BUMS reser nya hinder för biblioteksovana låntagare. BUMS innebär
en standardsänkning för svenska bibliotek. […] Vi anser att bristerna i
BUMS-systemet beror på att det konstruerats med tanke på att minska
bibliotekens driftskostnader och inte med avsikt att förbättra bibliote-
kens service till allmänheten. (3:1977, s 3)

Enkäten redovisar både negativa och positiva omdömen. I korthet går fördelarna ut på
att man får fullständiga kataloger på alla filialer och på huvudbiblioteket. Därmed ökar
cirkulationen av böcker inom systemet. Reservationssystemet förenklas och man kan ha
flera kataloger på olika ställen i biblioteket. Nackdelar är främst apparater som inte
fungerar och knapphändiga kataloguppgifter från Btj. Nackdelar man tror kvarstår efter
en inkörningsperiod handlar om glappet i tid mellan det att boken finns att låna på bib-
liotek och det att katalogen visar att den existerar. Man är dessutom tvungen att alltid
söka i flera kataloger för att vara säker på att inte missa en bok.
     När Bis-redaktionen diskuterar konsekvenserna i ett längre perspektiv, handlar det
inte bara om tekniken i praktiken. Man menar att Btj får en monopolställning i och med
BUMS. Biblioteken hamnar i en beroendeställning och Btj kan ta vilka priser som helst
för dåliga produkter. Det finns en klar risk att biblioteken inför BUMS för att kunna
rationalisera och avskeda eller slippa anställa ny personal. Om man ska rationalisera
bör det istället göras för att frigöra personal till eftersatta uppgifter. En annan risk
handlar om individens integritet i ett kontrollsamhälle. Att det är en het potatis framgår
av sarkasmen i det citerade stycket nedan.

En av BUMS stora fördelar är ju möjligheten till effektiv spärrning och
kontroll av låntagare. Varför inte låta andra myndigheter få del av den-
na service? Mata in systemets spärrlista, polisens uppgifter om efter-
lysta m.m. i BUMS låntagarregister. Visa vad "det starka samhället"
kan när det är som bäst! Men det är kanske säkrast att vänta en tid, för
med Btj:s nuvarande standard på servicen är det stor risk att man blir
spärrad hos polisen och får krav på en hela renat! (ibid, s 6).

     Även enstaka biblioteksarbetare på gräsrotsnivå kommer till tals i BUMS-frågan.
Aase Bang (4/5:1979, s 11ff) menar att alla de små ensambibliotek som inte har till-
gång till BUMS missgynnas när systemet BUMS-anpassas. Det är dock en kritik som i
slutändan handlar mer om Btj:s monopolställning och förhållande till SAB, än om dato-
riseringen i sig.

Det är vi andra [som inte har BUMS] som kommer i kläm vid Btj:s en-
sidiga satsning på BUMS. Katalogkorten är fortfarande svårlästa…[…]
bokfickor och bokkort har också anpassats till BUMS-systemet, trots
att majoriteten av landets bibliotek inte har infört BUMS. […] Tidigare
har jag undrat varför SAB inte övar påtryckningar på Btj. Sveriges
Allmänna Biblioteksförening skall ju "främja det svenska biblioteksvä-
sendet" trodde jag. […] Efter att ha deltagit i SAB´s senaste årsmöte
vet jag bättre. Allt eftersom årsmötet framskred blev det helt klart att
SAB styrelse har misskött sig under året som gick. Det blev också klart
att det mellan SAB´s styrelse och Btj råder en kompisanda, för att inte
säga personalunion, som gör att vi kan bortse från SAB´s roll som
kontrollorgan. (ibid)



2.2.3 SFF-meddelanden 1970-197412, Bibliofack 1974-1979

Debatten tar en drastisk vändning i den biblioteksfackliga pressen. Från att ha varit obe-
fintlig ända fram till 1978, får den plötsligt fart och utvecklar sig till den jämförelsevis
livligaste under decenniets sista år. Till största delen är det BUMS som diskuteras ur
olika perspektiv. Jag har sorterat bort en ganska stor andel artiklar, som bara utgör kri-
tiska redovisningar av hur systemet (inte) fungerar ute på biblioteken. Koncentrationen
ligger istället på den mer allmänna debatten. Inte heller här motiverar mängden material
en indelning under olika rubriker, utan urvalet återges helt kronologiskt.

En antydan till engagemang i datoriseringsfrågan kan man utläsa i Barbro Forsbergs
ledare i nr 1:1978. Hon reagerar över en ledare i Bis (4:1977) där det framgår att bibli-
oteken bör prioritera bokanslag före personal. I Bis målformulering står det bland annat
att bibliotekens uppgift är att aktivt medverka i kampen för ett verkligt demokratiskt
samhälle, genom att sprida information och initiera och stimulera aktioner. Men böcker
kämpar inte av sig själva, konstaterar Forsberg. Vidare påpekar hon att Bis i BUMS-
frågan protesterat bl.a. därför att det skulle kunna medföra personalneddragningar.
Forsberg menar att Bis agerar inkonsekvent och att man borde vara tydligare i hur man
förhåller sig till bibliotekariernas roll i verksamheten. (Forsberg 1:1978, s 3)
     I nr 8:1978 inleds den verkliga debatten. Barbro Forsberg efterlyser en grundläg-
gande analys av hur biblioteken kan och bör utnyttja den nya tekniken. Hon konstaterar
i ledaren att när BUMS lanserades i början av 70-talet så var det viktigaste försäljnings-
argumentet de beräknade personalbesparingarna. Därför fastnade man i frågor kring
personal och arbetsmarknad. Diskussionen  blev dessutom alltför polariserad. (Forsberg
8:1978, s 3)

Antingen menar man att utvecklingen inte går att hejda, och det är bäst
att följa med. Enligt den andra urskiljbara uppfattningen är datateknik i
allmänhet, och i bibliotek i synnerhet, a priori av ondo och BUMS
skulle framför allt möjliggöra en effektiv åsiktsregistrering. Reaktio-
nerna kring BUMS har i hög grad varit känsloladdade. Tiden borde nu
vara mogen för en saklig diskussion om hur datatekniken bäst kan ut-
nyttjas i biblioteken. (ibid)

     I en redovisning av Bohuskretsens årsmöte den 12 mars 1978 framgår att kritiken
mot BUMS inte handlar om datoriseringen i sig, utan om de praktiska problem som
BUMS medfört. Enligt en bibliotekarie på Frölunda bibliotek var det mest positiva med
BUMS att "…man nu fått en naturlig kanalisering för sina aggressioner". När det gäller
de fackliga aspekterna av BUMS framgick att det inte bara handlar om rationalisering
och omdisponering av personal, utan bibliotekariernas hela arbetssituation. (Limberg
8:1978, s 10)
     Frågan om riskerna med registrering av enskildas boklån kommer upp i slutet av
BUMS-temasidorna. Ur en artikel hämtad från tidningen Arbetet13 citeras följande:

Det är farligt att låna böcker på bibliotek i Västtyskland. Bibliotekarie-
föreningarna klagar nu på att säkerhetspolisen kontrollerar boklån.
Västtyska Säpo har i flera fall krävt att få datalistor över enskilda per-
soners boklån och listor över vilka som lånat vänsterlitteratur, konstate-
rar bibliotekarierna. (Västtyskland : Säpo kontrollerar bokutlåningen
8:1978, s 18)

                                                
12 Årg. 1970 och 1971 av SFF-meddelanden har jag inte kunnat lokalisera. (De skulle enligt LIBRIS fin-
nas på Lunds UB men det visade sig inte stämma.)
13 Anderson, Bo Inge // Arbetet 1978-04-03



Av artikeln framgår vidare att det förbund som i Västtyskland organiserar universitets-
biblioteken sedan 1976 rekommenderat sina medlemmar att inte låna ut så kallade risk-
böcker (= vänsterlitteratur). Det kan medföra personligt ansvar för bibliotekarien, som
kan anklagas för understödjande av samhällsomstörtare. De flesta lån registreras på
datoriserad väg och den västtyska datalagen skyddar inte dessa uppgifter. (ibid)
     Vad gäller integritetsproblematiken med BUMS så menar Bengt Axelsson (8:1978, s
13) att farhågorna är överdrivna. På centralt plan (Btj) finns visserligen ett dataregister
men det är godkänt av datainspektionen. När det gäller möjligheten för det enskilda
biblioteket att spärra misshagliga låntagare, så har den alltid funnits i olika avseenden.
Varför skulle ett sådant missbruk sättas i system bara för att man inför BUMS, frågar
sig Axelsson. Dessutom fungerar systemet så, att så fort en bok är registrerad som
återlämnad, raderas kopplingen till den enskilda låntagaren. Vad inskrivningen beträf-
far så har det alltid krävts legitimation av den som inte är bosatt i kommunen.

Av den följande tidens debatt märks några inlägg som efterlyser och redogör för insatser
för ökade kunskaper kring ADB-utvecklingen i samhället i stort. I nr 15:1979 beskrivs
ett datapolitiskt program som SACO/SR påbörjat. Tre huvudfrågor behandlas: ADB och
allmänheten, ADB och arbetsmiljön samt ADB och sysselsättningen. Av dessa summe-
ras den sista frågan i artikeln. Det konstateras att ADB har tagits i bruk inom allt fler
områden, både inom det privata näringslivet och den offentliga förvaltningen. Det har i
sin tur gjort rationaliseringar möjliga. Men det har också medfört att uppgifter nu kan
utföras som tidigare varit omöjliga. Priset på tekniken sjunker stadigt. Samtidigt ökar
prestandan och man frågar sig hur detta kommer att påverka sysselsättningen. Inom den
offentliga förvaltningen har datoriseringen medfört personalneddragningar bland fram-
förallt biträdespersonal. Däremot har nya arbetstillfällen skapats för t.ex. programmera-
re. En tydlig tendens inom den offentliga sektorn är emellertid att låta ADB-systemens
effekter komma fram i form av en höjd ambitionsnivå, framför en minskad resursåt-
gång. I ett framtidsscenarie kommer ADB att ta över allt fler uppgifter. Men då handlar
det om enskilda uppgifter snarare än hela yrken. Datatekniken introducerades under
högkonjunktur och sysselsättningskonsekvenserna av en ADB-utveckling i en stagne-
rande ekonomi torde bli svårare att bemästra. (ADB och sysselsättningen 15:1978, s 10)
     Anna Mohr (13:1979, s 3) redogör för Forskningsrådsnämndens (FRN) projekt Da-
takraften i samhället. Syftet med projektet är att informera om tekniken och lägga grun-
den för en medveten debatt. Bakgrunden till projektet är att man vill undvika en "ny
yrvaken kärnkraftsdebatt".

FRN vill se den här verksamheten som ett experiment med syfte att så
fort som möjligt få fram grupper av intresserade, som kan bedriva en
kontinuerlig teknikkritik. En kritik som i positiv mening för att få fram
vad som är rätt och fel och hur tekniken ska kunna användas. Detta är
särs[k]ilt angeläget i mikrodatortekniken, som s[p]rids i samhället på
ett mycket mera komplicerat sätt än kärnkraften.

     I ett sista inlägg för decenniet knyter Nils Olov Thomas i ledaren an till ett biblio-
teksperspektiv. En fungerande demokrati förutsätter både kunskap och insikt av be-
slutsfattarna och att möjligheter till denna kunskap ges. (Thomas 21:1979, s 3)

Att ute i en kommun på ett riktig sätt ta ställning till eventuellt införan-
de av BUMS är knappast möjligt, utom i enstaka undantagsfall. Detta
eftersom varken politiker eller bibliotekspersonal har tillgång till en
fullständig bild av BUMS-systemet i dag eller i framtiden. (ibid)

Det stora problemet, enligt Thomas, är att Btj inte är öppen med information. Inte heller
Btj:s huvudmän - SAB och Kommunförbundet - har visat något intresse i frågan. De



utredningar som tidigare gjorts har snabbt blivit föråldrade, inte minst på grund av den
nya mikrotekniken. (ibid)

Det verkar dock som BTJ tänkte sköta BUMS-utvecklingen bakom
stängda dörrar och med neddragna rullgardiner. Detta är naturligtvis helt
oacceptabelt från SFF:s sida att en utveckling som i så hög grad berör vå-
ra medlemmars arbetsvillkor sker i det fördolda bakom BTJ:s tegelmurar.
Detta då det omöjliggör en anständig tillämpning av Medbestämmande-
lagen ute i  kommunerna. (ibid)

2.2.4 Diskussion

En påtaglig tendens i 70-talets debatt var det knappa eller obefintliga underlaget från
decenniets första hälft. Undantaget var Biblioteksbladet som uppvisade en viss kontinu-
itet över hela perioden. Ändå var, som vi har sett, biblioteksdatorisering i början av 70-
talet ingen ny företeelse ur ett internationellt perspektiv, och i Sverige hade ett organise-
rat utredningsarbete kring automatisering av i första hand forskningsbiblioteken pågått
sedan 1964. Debatten i bibliotekspressen däremot, tog fart först när datoriseringens blev
reell i form av praktiska tillämpningar ute på biblioteken. Biblioteksbladet var visserli-
gen ute redan ett par år innan men då höjde sig aldrig diskussionen över rent praktiska
problem kring att automatisera manuella rutiner. De tekniska hindren var uppenbarligen
fortfarande så höga, att man gärna landade i problem av mer praktisk än visionär ka-
raktär. Utvecklandet av biblioteksdatasystem var, som exempelvis Kimber påpekade,
kopplade till stora ekonomiska men kanske framförallt systemtekniska problem.
     Det är tydligt att debatten som utvecklade sig under 70-talet behövde praktiska till-
lämpningar att ta avstamp ifrån. Inom ramen för dessa kom sedan olika frågor till ut-
tryck. I Biblioteksbladet debatterades syftet med datoriseringen i termer av effektivitet
och ekonomi. Tydligast blev det i diskussionen kring BUMS och LIBRIS. I det första
inlägget får vi i procentsatser veta vilka förhoppningar om rationaliseringar man hade på
BUMS-systemet. I den debatt som följde var det i första hand Btj:s representanter som
hade ordet. BUMS skulle lyfta småfilialernas tynande tillvaro. En automatiserad media-
kontroll skulle kompensera bristfälliga kortkataloger och svag yrkeskompetens. När
LIBRIS-projektet började debatteras 1973 var det även här i termer av önskvärd ut-
veckling och hopp om ökad effektivitet. Men det höjdes också kritiska röster mot att
vinstprognoser och beräknade rationaliseringar inte skulle varit förankrade i annat än
ogrundade påståenden. Men denna kritik verkar ändå ha accepterat syftet med datorise-
ringen som kopplat till enbart ekonomiska och rationaliserande faktorer.
     I Bis och DIK-pressen tog kritiken fasta på andra aspekter av datoriseringen. Här
rörde sig frågorna istället kring demokratiskt knutna värden som vikten av kunskap,
integritet och motstånd mot marknadskrafterna. I Bis antyddes redan 1971 det obehag
många biblioteksmänniskor kände inför den nya tekniken. Datatekniken sågs som ett
uttryck för hur etablissemanget, i sin tur styrt av marknadskrafterna, trängde in på folk-
biblioteken. Det handlade om att våga ta tag i frågan. När debatten tog fart i slutet av
decenniet var det med BUMS som utgångspunkt. Man konstaterade att tekniken inte
fungerade tillfredsställande i det praktiska biblioteksarbetet. Orsaken därtill sågs som att
syftet aldrig varit att öka servicegraden, utan att istället minska driftkostnader. I sam-
band med dessa synpunkter uppstod frågan om Btj:s roll. Som producent av ett central-
styrt datasystem, utan alternativ, sågs Btj:s monopolställning av många som ett hot mot
folkbibliotekens självständighet. Btj skulle kunna ta ut vika priser som helst och BUMS
skulle ersätta viss bibliotekspersonal. I det här sammanhanget tornade också SAB upp
sig som ett etablissemangets förlängda arm. Röster gav uttryck för oron inför risken att
SAB och Btj samarbetade bakom stängda dörrar. En mer skruvat framställd oro var den



inför datasamhället som kontrollorgan. Man relaterade till låntagarregistret i BUMS och
menade att det inte fanns några garantier att det inte skulle utnyttjas av samhället i andra
syften. Från Tyskland kom uppgifter om att lån av vänsterradikal litteratur registrerades
av myndigheterna.
     Men man kan också skönja en mottendens inom ramen för datakritiken. Den gemen-
samma faktorn här var kravet på ökad kunskap, som ett redskap att hantera frågor om
den nya tekniken. Här framfördes argumentet att datateknik inte är konstigare än annan
teknik. Men för att den inte skulle missbrukas eller för att biblioteken inte skulle bli
offer för marknadens intressen var man tvungen att skaffa sig kunskaper. Kunskaper
sågs också som en förutsättning för att komma ifrån en känslopräglad debatt, mot en
som istället diskuterade sakfrågor. Här framstod Forskningsrådsnämnden tydligast i sitt
budskap genom projektet Datakraften i samhället.

Även om datadebatten överlag gick på sparlåga under 70-talet, så fanns det skillnader
mellan tidskrifterna. Biblioteksbladet uppvisar trots allt en viss kontinuitet, med inlägg
som spänner över hela decenniet. Avgörande var att man även intresserade sig för
forskningsbiblioteken. Dessa initierade automatiseringsprojekten och mycket var på
gång redan i decenniets början. I Bis publicerades bara en handfull artiklar. I en ledare
från 1971 antyddes att man var medvetna om problemet och att man måste våga ta tag i
saken. Den första initierade artikeln publicerades först 1975. I DIK-pressen var det helt
tyst i frågan ända fram till 1978, vilket naturligtvis är anmärkningsvärt. Det hade då
pågått en debatt under flera år och argumenten hade i mycket handlat om rationalise-
ringar och personalbesparingar. Det var frågor som borde legat de fackliga organisatio-
nerna varmt om hjärtat.
     Tydligt under 70-talet var också att producenterna av biblioteksdatasystem, i första
hand Btj, fick stort utrymme i Biblioteksbladet. Bis hade i sin programförklaring dekla-
rerat att man ville fungera som en motvikt mot etablissemanget (som bl.a. representera-
des av SAB) och marknadskrafterna. Kritiken, som senare stöddes av den i DIK-
pressen, fokuserade därför på risker med monopolbildning samt individens rätt till in-
tegritet.

Skillnaderna mellan tidskrifterna blir kanske ännu tydligare när man speglar debatten i
Johansson/Grahms värdegrunder för data- och systemutveckling14. I Biblioteksbladet
var det i första hand kommersialismens värderingar som kom till uttryck genom bl.a.
Btj:s representanter. Argumenten för att biblioteken skulle anamma (köpa) systemen
beskrevs i termer av ekonomi och effektivitet kopplad till organisationen i fråga. Den
enskilde biblioteksanställdes eller användarens behov och villkor diskuterades inte.
BUMS skulle ge småfilialer nytt existensberättigande genom att ”…kombinera det de-
centraliserade kulturutbudet med ett realistiskt lönsamhetstänkande ” (s 17). I debatten
om LIBRIS återkom samma argument som ovan men här fanns också inslag av utveck-
lingsoptimism och den determinerande synen på teknik som kännetecknar ett positivis-
tiskt synsätt. Om datoriseringen sas bl.a.: ”En sådan utveckling är inte bara önskvärd
genom förhoppningarna om starkt ökad effektivitet och förbättrad service utan framstår
också som helt ofrånkomlig…” (s 18)
    Intressant i sammanhanget är att den kritik som ändå fanns i Biblioteksbladet tog av-
stamp i samma argument som förespråkarna för den nya tekniken gjorde. Man ifråga-
satte inte målen i sig (kostnadseffektivitet, rationaliseringar), utan inriktade sig på att
tekniken i praktiken inte fungerat som utlovat och att de ekonomiska kalkylerna inte
hållit. Oförmågan för teknikförespråkarna att greppa den historiska kontexten skymtar
när kritiken riktades mot att man övergett viktiga bitar av biblioteksorganisationen, in-
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nan den nya tekniken fungerade som den skulle. Därigenom hade man tappat viktig
kompetens. Bara på ett ställe antydde teknikförespråkarna att det var fråga om att imp-
lementera ny teknik i en delvis främmande kultur. D.v.s. man frångick  kommersialis-
mens endimentionella och materialistiska tänkande för att i stället antyda ett mer sam-
mansatt problem: ”Svårigheterna att förena ett systemtekniskt och bibliotekstekniskt
kunnande […] har varit stora…” (s 19)
     Bis och DIK-pressen tog ett helt annat grepp om diskussionen. Här märktes huma-
nismens osäkerhet och kluvenhet inför en teknik som skulle fungera i ett komplext
sammanhang av mänskliga behov och aktiviteter. Man ville infoga tekniken i en större
kontext för att kunna föra en meningsfull diskussion. Man såg det som närmast omöjligt
för ansvariga att ta de rätta besluten i fråga om exempelvis BUMS ”…eftersom varken
politiker eller bibliotekspersonal har tillgång till en fullständig bild av BUMS-systemet
idag eller i framtiden” (s 24). När debatten tog fart i slutet av decenniet poängterades det
faktum att argumenten dittills ofta varit känsloladdade och polariserade. Bristen på tek-
nisk kunskap hos biblioteksfolk upplevdes som både frustrerande och riskfylld. En stor
del av kritiken inriktade sig på faran att biblioteken skulle bli beroende av system som
tillhandahölls av kommersiella krafter, samt faran att den enskilde biblioteksnyttjaren
skulle hamna i dataregister och bli än mer kontrollerade av statsmakterna. Det var med
andra ord ett uttryck för humanismens behov av etisk reflektion, bortom rent praktiska
frågor. Biblioteken och dess användare löpte helt enkelt risken att förlora sin självstän-
dighet. Man bör observera att dessa humanistiskt färgade farhågor i mycket går i linje
med de kulturpolitiska mål för bl.a. biblioteken som fastställdes 1974. Här poängterades
som bekant vikten av motarbeta kommersialismens negativa verkningar inom kulturom-
rådet, att skydda yttrandefriheten och värna om eftersatta gruppers behov. Det var alltså
mål som värnade om individens demokratiska rättigheter. Målsättningar som dessa hade
hamnat i skymundan när teknikförespråkarna diskuterade effektivitet, ekonomi eller
ökad service, utan att närmare precisera sig.

2.3 Bakgrund till debatten 1980-1989

När datoriseringen av folkbiblioteken diskuterades i Sverige under 1960- och 70-talet,
var frågan om centrala eller lokala system inte aktuell. Minidatorerna hade ännu inte
introducerats i Sverige och priserna var i vilket fall så höga att lokala system inte kunde
komma i fråga. (Noteras bör dock att inslag av lokal databehandling redan tidigt före-
kom inom BUMS-systemet. I Bl.a. Göteborg hade man tidigt använt sig av en lokal
minidator för att kunna reservera och spärra låntagare.) Under 80-talets första hälft
startade en omfattande diskussion kring lokala bibliotekssystem. Också i Sverige intro-
ducerades efterhand flera system. Exempel på svenska system var ERILIB, som skapa-
des av bibliotekarier vid Ericsonskoncernens bibliotek i Stockholm och Peggi, som i
första skedet utarbetades för Lunds UB men som senare utvecklades även för folkbibli-
otek. (Cederfjord 1986, s 4ff)
     Turoff/Hiltz (1979, s 117ff) menade att biblioteket skulle bli ankaret i framtidens
”network state”. En era då tid och kostnader för att minska avståndet mellan information
och människor kommer att reduceras till ett intet.

We are today awash in a sea of information. The library, the journals,
the publishers, and the professional societies are segments of the ecological
system that populates this ocean. These organisms serve the function of in-
formation exchange. One can view the library as a beacon of light to the
user; however, if the user no longer sails the waters for which they provide
guidance, then libraries lose their function and justification. True, just as
for the right whale, one has a certain sentiment for the library; but as hu-



mankind has destroied the right whale so it can allow the extinction of lib-
raries if they no longer serve to light the way. There is nothing sacred about
any library, any journal and publisher, or any professional society. If other,
more useful mechanisms arise to provide information exchange functions,
these entities will disappear unless they adapt to the new ecological envi-
ronment. Somehow, the barnacles of tradition have to be scraped away.
(ibid)

Det här kommer att leda till nya roller för biblioteken. Idag är biblioteken en själv-
klar medlem av ”the sociatal fleet of institutions”. Men det är en verksamhet som visar
tendenser på att vara alltför trögstyrd för att kunna anpassa sig till de snabba förändring-
ar som den nya teknologin medför. Biblioteken är fortfarande förknippade med tryckt
och beständig information. Men det har börjat att utvecklas ett samhälleligt behov av
snabbt tillgänglig och tillfällig information. (ibid, s 128f)
     Drygt tio år senare diskuterade Bill Tuck (1992, s 22ff) utvecklingen av elektroniska
tidskrifter under 80-talet. Den första hade publicerats i oktober 1982 av BLEND15, en
avdelning inom British Library. Det var det första försöket i Storbritannien och troligt-
vis i världen, att skapa en helt elektronisk tidskrift, där hela publicistledet var datorise-
rat. Under 80-talet gjordes det många försök att förstå, förklara och stödja visionerna
med det nya mediet. Man ville inte se på fenomenet som ett komplement till de tryckta
mediet. Det var istället en självständig företeelse, med alla det tryckta mediets attribut,
som text, diagram, bilder o.s.v. Men trots stora satsningar har det inte kommit fram en
kommersiellt fungerade elektronisk tidskrift. Vad som har funnits tillgängligt har så här
långt bara varit textbaserade versioner av redan trycka publikationer. Ett stort problem
är överföringshastigheten mellan källa och läsare. Framgången för CD-ROM är ett bevis
på detta. Här blir tekniken effektiv, då överföringshastigheten är så mycket större mel-
lan CD-stationen och skärmen, än vad fallet är med on-line-kommunikation. ”We may
not yet be at the point where the campus library could realistically hold any substantial
proportion of the global electronic publications, but the trend is moving that way, as
witness again the success of CD” (s 145).
     Bure Holmbäck (1980, s 104ff) var tveksam till elektroniska medier och spekulatio-
nerna kring den tryckta bokens tynande framtid. Han menade att vid tillämpningen av
nya medier bör man i första hand se hur dessa kan förbättra redan befintlig verksamhet,
snarare än vad de kan erbjuda av helt nya funktioner. Det finns ingen anledning att sitta
vid en skärm och trycka fram sida efter sida, istället för att läsa en riktig bok. Möjligen
kan teledata och videoskiva vara alternativ till exempelvis uppslagsverk. Men dessa
medier kan bara erbjuda TV-skärmens begränsningar, dålig skärpa, åskådlighet och läs-
barhet. Holmbäck refererade till Uppslagsverkskommittén (SOU 1980:26) som samman-
fattade svagheterna med elektroniska medier:

Det är ansträngande och obekvämt att läsa stora textmängder från en bild-
skärm och det går betydligt långsammare än att läsa tryckt text. Det är vi-
dare svårt att utveckla en bildkvalitet som motsvarar de krav som bör stäl-
las på illustrationerna i ett stort uppslagsverk. Bundenheten till apparater är
också en nackdel för användaren. (Uppslagsverkskommittén 1980, s 61)

     En annan fråga gäller de nya mediernas inverkan på de politiska besluten. Skulle
man satsa på elektroniska medier, som en viktig del av bibliotekens verksamhetsområ-
den, uppstår genast avvägningsproblem. Eventuellt kan nya medier stimulera intresset
för en viss typ av litteratur och på så sätt indirekt styra bokinköpen. En större fråga är
prioriteringarna mellan inköp av böcker och teknisk utrustning. ”Det finns en teknik att
tala väl om diverse nya ’uppgifter’ och ’möjligheter’, som smyckas med en ideolo-
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gisk/kulturpolitisk legitimation och som delvis får kosta pengar, men oftast i otillräcklig
utsträckning och nästan alltid på bekostnad av något annat” (Holmbäck, s 109). Flotta
fraser och honnörsord står mot en krass ekonomisk verklighet. Kanske kunde bibliotek
som är helt nöjda med sin nuvarande litteraturförsörjning komplettera med nya medier
genom en utökad budget. Eventuellt finns det sådana bibliotek. Men knappast sådana
ekonomiska förutsättningar (ibid, s 109f).

Dataeffektutredningen Datorer och arbetslivets förändring (1984, s 23) hade sin grund i
frågan om datateknikens effekter på sysselsättning och arbetsmiljö, som fick en fram-
skjuten plats i samhällsdebatten under slutet av 70-talet.
     I utredningen menade man rent allmänt, att det var omöjligt att säkert sia om framti-
da effekter på arbetsmarknaden. Rationaliseringseffekten hade sedan mitten av 60-talet
varit större än kompensationseffekten inom näringslivet. Samtidigt hade sysselsätt-
ningsutvecklingen inom den offentliga sektorn sjunkit drastiskt. Att minska arbetslös-
heten genom att dämpa datoriseringens spridningskraft kunde möjligen vara en tillfällig
men i längden farlig lösning. Att den tekniska utvecklingen skulle medföra förändringar
i arbetskraftsbehov, yrkesstrukturer och kvalifikationskrav var inget nytt. Det var istället
ett utmärkande drag för samhällsutvecklingen. Den nya tekniken ger i sig möjligheter
till ökad produktivitet. Det är vår förmåga att utnyttja tekniken som tenderat att släpa
efter. (ibid, s 111).
     Införandet av ny teknik handlar inte bara om kostnader och tillgång till nya produk-
ter. Tekniken ska infogas i en ofta redan fungerande organisatorisk kontext, med en viss
tröghet mot förändringar. De anställdas attityder till datatekniken är i hög grad beroende
av erfarenheter, förväntningar och trygghetskrav. Förändringar, vars verkningar man
inte har full kontroll över, skapar ofta osäkerhet och motstånd. Om införandet av ett
datasystem ska bli framgångsrikt, får systemet inte vara på en högre teknisk nivå än vad
personalens kunskaper och datamognad medger. Ett annat problem är brister i kommu-
nikationen mellan tekniker och användare, på grund av olikheter i utbildning, värde-
ringar och språk. I organisationer där man låter användarna medverka i utvecklingsar-
betet kan dessa kommunikationsproblem hejda införandetakten. Å andra sidan riskerar
totallösningen att bli sämre där sådana ambitioner inte finns. (ibid, s 148f)
     Emin Tengström (1987, s 29ff) menade att visionerna kring det nya informations-
samhället, som kommit till uttryck i ett antal böcker16 under 80-talets första hälft, rymde
tveksamheter. Utgångspunkterna var bl.a. att informationstekniken skulle revolutionera
informationshanteringen, att teknikutvecklingen inte hade några begränsningar, att sam-
hälls- och yrkesstrukturer drastiskt skulle förändras och att informationen skulle bli en
nyckelresurs. Men trots att dessa antaganden bekräftades av faktiska förhållanden och
tendenser, så fanns det faktorer som undergrävde visionerna. Likaväl som att utgå från
att informationstekniken är avgörande för samhällets framtida utformning, kan man
peka på bioteknikens möjliga inflytande. Även vapentekniken har i ett historiskt per-
spektiv i hög grad bestämt människans överlevnadsvillkor. Det är däremot svårt att ifrå-
gasätta teknikens fortsatta expansiva utveckling. Möjligen underskattas svårigheterna att
utnyttja den. Hårdvaran blir allt effektivare men mjukvaran har ofta svårt att nyttiggöra
möjligheterna. Inte heller råder någon tvekan om att informationstekniken kommer att
få stor inverkan på det svenska samhället. Däremot är frågan hur stor denna inverkan
egentligen kommer att bli. Jordbruks- och industritekniken skapade helt nya produkter
och förutsättningar för människors liv. Informationsteknikens produkt – informationen
– har däremot inte samma förbrukningsvärde. Dessutom skapas mycket av det som pro-
duceras inom informationssektorn direkt för den traditionella industrin. Det stämmer att
många yrken förändras genom automatisering men det finns också tendenser inom ex-
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empelvis tjänsteproduktionen, att personlig service blir ett allt viktigare konkurrensme-
del. Sedan kan man fråga sig vad som läggs i ordet information. Det är ett komplicerat
begrepp som används på ett slentrianmässigt sätt.
     Med invändningar som dessa ville Tengström dra slutsatsen att informationssamhäl-
let, som det beskrivits i litteraturen, var en myt. Med myt avsåg han dess företagseko-
nomiska betydelse: ”…ett värdesystem som omfattar både uppfattningar om vad som
bör göras och om vad som inte bör göras […] Från myten kan man (företaget, myndig-
heten, organisationen etc) härleda strategier för eget handlade.” (Ibid, s 42). Enligt
Tengström hade bilden av det framväxande informationssamhället skapats av vissa in-
tressenter, i första hand producenter av informationstjänster. Dessa var angelägna om att
utarbeta egna strategier inför framtiden och finna en bas för gemensamt agerande. Bil-
den av det framväxande informationssamhället var idealisk för dessa grupper. Den in-
nehöll såväl hot som löften. Hoten skulle tvinga grupper som inte arbetar med den nya
tekniken att hänga med, medan löftena lockade med framtida belöningar. (ibid, s 42f)
     Tengström menade vidare att biblioteken inte har någon självklar roll i framtidens
informationssamhälle. Hotet mot biblioteken handlar framförallt om nya och dyra for-
mer för informationssökning. Ska biblioteken kunna hävda sig mot alternativa informa-
tionsmäklare, som tillhandahåller avancerade tjänster till dem som kan betala, så måste
bibliotekssystemet tillföras betydande resursförstärkningar. Bibliotekens uppgift måste
vidare bli dubbel: informationsförmedlande och kulturförmedlande. Genom informa-
tionsförmedlingen stöttas den enskilde i sin samhälleliga roll, exempelvis producentens,
konsumentens, medborgarens eller klientens. Bibliotekens kulturförmedlande uppgift
relaterar i djupaste mening till människan, genom att hjälpa henne till en fungerande
helhetsbild av den egna livssituationen. (ibid, s 126f)

2.4 Datoriseringsdebatten 1980-1989

Antalet relevanta artiklar ökar drastiskt under 80-talet. För att hålla redovisningen inom
rimliga gränser har jag varit tvungen att gallra betydligt hårdare än under föregående
period. Samtidigt ska man ha klart för sig att många av artiklarna bara är korta inlägg
eller tuggar om sådant som redan tidigare diskuterats.
     Även här är en stor del av materialet redovisningar av datateknikens praktiska till-
lämpningar ute på biblioteken, av vilka jag lämnar de flesta därhän. Jag fokuserar i
första hand på de artiklar som problematiserar och leder frågan om datoriseringen vida-
re. Jag tar också tag i tråden när ett genomgående tema kan skönjas. Under åttiotalet
gäller det LIBRIS, BUMS, elektroniska medier och internationella utblickar.

2.4.1 Biblioteksbladet 1980-1989

Artiklarna i BBL är fördelade med en liten övervikt mot början och mitten av perioden.
Diskussionen kring BUMS behandlas för sig. Diskussionen kring LIBRIS ur ett bredare
perspektiv avstannar däremot. Frågorna handlar mer om tekniken i praktiken. De få ar-
tiklar som publiceras återfinns nästan utan undantag under åren 1987-1988. För konsek-
vensens skull redovisas även LIBRIS-diskussionen. Elektronisk publicering blir under
periodens gång ämnet för ett större antal artiklar och redovisas även den separat. Jag
inleder med övriga inlägg.

I en längre artikel skriver teknologie dr Kjell Samuelson (10:1980, s 174ff) att teknikfi-
entligheten har sina rötter i en rad datatekniska misstag, som begicks under 1960- och
70-talen.



Åtskilliga biverkningar som ger upphov till teknikfientlighet har sin orsak i
att man försökt använda dagens datorteknik för existerande rutiner och går-
dagens arbeten. Man glömmer bort att ny teknik kan utformas att generera
nya funktioner, framtidens metoder och morgondagens motiverande ar-
betsuppgifter utan att meningsfulla ansvarsområden behöver bortrationali-
seras. (ibid, s 175)

Datorrutiner tillämpas vanligtvis som en form av surrogat för ursprungsinformationen.
Det är reducerande förfaranden som abstracts och bibliografiska referenser som auto-
matiseras. Man nöjer sig med datakommunikation i form av stela bokstäver, som ett
substitut för dynamisk mänsklig kommunikation. (ibid)

För de närmast kommande 20 åren behöver vi i stället tillämpa fullständig-
hetsparadigmer. Här duger det inte att komma med vikarierande teknik.
Fullständigheten innebär att samtliga existerande former för information,
kunskap och mänsklig kommunikation skall kunna bibehållas, berikas,
uppgraderas och bli än mer fulländade genom att nyare teknik och metoder
införes. Med andra ord åstadkommer man i alla dimensioner en utvidgning
och helhetsmässig förbättring av det sammanlänkade systemet för informa-
tion och kommunikation mellan människor i olika verksamheter på skilda
platser. (ibid, s 175)

Samuelsson menar att arkiv och bibliotek har en kontinuerlig livsuppgift att värna om
kulturarvet. Och det gäller alla existerande och kommande medier. Det handlar om att
kunna hantera alltifrån historisk information till dagsaktualiteter. Informationsöverfö-
ringen måste kunna ske snabbt och effektivt oavsett media. Genom ett helhetstänkande
kan man utveckla en skräddarsydd och övergripande design på tekniken. Med ständigt
sjunkande kostnader för teknik, mikroelektronik, telekommunikation o.s.v. kommer det
bli möjligt att leva upp till denna fullständighetsprincip. Istället för att satsa på pro-
gramutveckling, underhåll och datahandling, borde själva informationsöverförandet
prioriteras med hjälp av högre bandbredder. (ibid)

Det är betydligt mer lönsamt att öka möjligheterna till informationsflöde än
att låsa fast resurserna vid stora manårsinsatser för underhåll av mängden
databehandlingsprogram. Dessa kommer snart att ersättas av prefabricerade
hårdvaror och och [!] mikroelektronik som förprogrammerats på kretspla-
net. (ibid,s 175)

Framtidens informationsförmedling kommer att ske via flervägs videokommunikation
med både ljud, bild och text, där människor direkt kan interagera med varandra och på
så sätt använda fullödiga informationskällor. (ibid)
     Länsbibliotekarie Paul Heurgren (5:1983, s 103) tar upp frågan om datoriseringens
konsekvenser för arbetsmarknaden. Han hänvisar till en intervju med Jan Freese17, ge-
neraldirektör för Datainspektionen. Freese menar där att datoriseringen kommer att göra
halva arbetsmarknaden överflödig. Heurgren tycker att debatten allt för mycket handlar
om BUMS, LIBRIS och andra tekniska applikationer.

Några mycket väsentliga frågor som borde diskuteras ingående av oss, om
Jan Freeses ord besannas och ingenting talar för närvarande emot, är: Vil-
ken roll kommer biblioteken att spela i ett framtida samhälle, där uppemot
hälften av dem som nu har ett arbete, är arbetslösa? Vilka behov kommer vi
att kunna tillfredsställa hos alla dessa människor? Vilka människor ska vi i
första hand betjäna, de 50 procent som har ett (kvalificerat) arbete eller de
50 procent som inte har något alls? (ibid,)
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Det är i första hand är de välutbildade som utnyttjar biblioteken och som mest kommer
att utnyttja den nya tekniken i framtiden. Heurgren frågar sig om biblioteken är beredda
att dessutom satsa på en social verksamhet, som vänder sig till dem utan arbete och med
helt andra krav och förväntningar. Kanske bör man redan nu börja planera för två sor-
ters bibliotek. Det är en debatt kring dessa frågor som Heurgren efterlyser parallellt med
den nuvarande. (ibid)
     Mediadebattören Lasse Svanberg ser stora problem med den teknologiska utveck-
lingen. Han sätter in frågan i ett bredare samhällsperspektiv. Människor har varken mo-
ralisk eller ideologisk beredskap. Tekniker och ekonomer får allt mer makt. En makt
som förstoras i ett datasamhälle. Informationssamhället, som nu är ett internationellt
accepterat begrepp, kan visserligen öppna vägar till ökad demokrati, bl.a. genom möj-
ligheten att arbeta på distans. Men i praktiken finns det problem. Det råder redan i
dagsläget en överbelastning av information. Men trots att vi matas via alla sinnen är vi
anmärkningsvärt stumma. En del av bekvämlighetens triumfer är att vi snart får datorer
som vi kan tala med och vi behöver inte länge kunna läsa och skriva. Risken är dock att
vi tappar vårt naturliga språk. Vi tvingas kommunicera med datorerna på datorernas
egna villkor. En annan risk är att de som har råd fortsätter att resa och skaffa sig andra
äkta upplevelser, medan de lydiga och anpassningsbara människorna, ofta de som är
fysiskt och psykiskt utslitna av monotona arbeten, får nöja sig med upplevelser på elek-
tronisk väg (Svanberg enl. Strandell 1:1984, s 7).
     Även bibliotekariens arbetssituation kan komma att ändras radikalt. "Och frågan är
om han eller hon ens kommer att tituleras bibliotekarie." (Meadow enl. Blomberg
14:1985, s 326). I och med att datorerna klarar av att hitta information, utan att använda-
ren är kunnig i olika koder eller signum, är den era slut då bibliotekariens främsta upp-
gift var att leta fram information. Bibliotekarien kommer istället att få rollen som in-
formationsrådgivare. Brukarna kommer att lära sig alltmer om de elektroniska hjälp-
medlen och får därmed nya behov. (ibid)

Låntagarna kommer också att ställa helt andra frågor till bibliotekarien än
vad de gör idag, som t ex: I vilket index skall jag söka? Hur får jag kon-
takt med den och den databasen? Vilken programvara kan jag använda?
Kan jag samköra den här filen med ett annat program.
     Biblioteken kommer att få mer karaktär som centrum för informa-
tionsanalys, där man tolkar information, inte söker den (ibid).

Men om man tittar på situationen i Sverige verkar Meadows visioner avlägsna. Birgitta
Larson på Lunds UB har kartlagt användningen av mikrodatorer på nordiska bibliotek.
Utredningen visar att det finns stora variationer, allt från heltäckande bibliotekssystem
till hemsnickrade program och anpassningar av kommersiella programvaror. Generellt
sätt är det fortfarande för dyrt för biblioteken att köpa tjänster från professionella kon-
sulter. "Vi måste tala högre till dator- och programtillverkarna om våra behov. Idag
tycks det finnas tveksamheter ute på biblioteken inför att ta mikrodatorer till hjälp i det
dagliga arbetet." (Larsson enl. Blomberg 14:1985, s 326)
     Arne Jakobsson (13:1986, s 390f) tar upp frågan om vem som egentligen skall an-
svara för bibliotekens datorisering. Systemutvecklingen har så här långt dominerats av
datatekniker. Systemen har ofta varit dåligt anpassade till verksamheten och svåra att
hantera för användaren.

Idag är maktbalansen ojämlik mellan ADB-experten och bibliotekarien.
ADB-experten har sin status och givna roll, sina tekniska kunskaper och
sitt eget språk som kan vara ganska svårt att tränga igenom. Bibliotekarien
har "bara" sina yrkeskunskaper. Vid systemutveckling överför man kun-
skap från användaren/bibliotekarien till ADB-experten. Man pratar, pratar



och pratar men det finns mycket tyst kunskap som inte går att förmedla
verbalt. (Ibid)

Istället borde man överföra kunskaper från dataexperten till bibliotekarien och låta den-
ne ta ansvar för systemutvecklingen. Jakobsson hänvisar till Norge där man redan 1973
startade norsk dokumentdata (DD) med uppgift att arbeta med utbildning, forskning
och utveckling kring datoriserade rutiner i norska bibliotek. Biblioteks-ADB omfattas
av två block, en biblioteksdel och en ADB-del. Idag behärskar biblioteksfolk bara bib-
lioteksdelen. Men ADB är enbart ett verktyg. Det måste vara verksamhetens krav och
inte tekniken som ska styra utvecklingen.
     Jakobsson betonar att inte alla bibliotekarier behöver besitta datakunskaper. Men att
några gör det är nödvändigt. Problemet är att det i Sverige inte finns en adekvat utbild-
ning. Grundutbildningen vid BHS ger inte och skall inte behöva ge den kompetensen.
Men någon instans måste ta ansvaret.

*

Elektronisk publicering är ämnet för en dryg handfull artiklar. De flesta publiceras un-
der decenniets två sista år och tar avstamp i CD-ROM-mediet. Enstaka artiklar berör
ämnet även tidigare.
     I nr 8:1983 presenterar sociologen och informationsvetaren Hans Jürgen Holstein
föregångaren till CD-ROM, den så kallade videoskivan, med rum för 750.000 sidor text
på varje sida. Tekniken och tillgängligheten till information är snart var mans egendom
och enda skälet för framtidens människor att besöka biblioteket är för att det är gratis.
Biblioteken kommer inte att försvinna men de slåss på en marknad i svår konkurrens
med en mängd andra intressenter, som bl.a. posten, televerket och pressen. (”Framtidens
bibliotek på videoskiva?” 8:1983, s 171)
     I nr 2:1984 (s 30f) beskriver Kari Marklund de vetenskapliga bibliotekens ökade
tillgång på vetenskapliga artiklar i elektronisk form. Referenser i elektronisk form har
nu funnits i ett par decennier, men kraven på en fullständigare kedja av elektronisk pub-
licering har ökat. 1981 publicerades novellen The blind Pharoah. Den skrevs, redigera-
des, utgavs och distribuerades elektroniskt. Framförallt två faktorer driver på utveck-
lingen mot elektroniska medier: ekonomi och snabbhet. "Det är billigare att sända ljus-
pulser genom kiselfibrer än cellulosa över jordytan. Det finns mer ljus och sand på jor-
den än trä och olja." (s 30).
     Det finns ett tusental newsletters i elektronisk form som i sitt innehåll inte skiljer sig
från den tryckta versionen. Under de senaste tjugo åren har man kunna se en utveckling
mot att forskare inte längre får referenser till intressanta artiklar från tidskrifter, utan på
annat sätt. Elektronisk post är det kanske viktigaste området vad gäller återvinning och
publicering on-line. Marklund konstaterar avslutningsvis att det pågår försök med ett
system av textlänkning. "Kom ihåg ordet hypertext, det kommer att användas i framti-
den." (ibid, s 31).
     Staffan Parnell (2:1988, s 44ff) är kritisk till det sätt som ny teknologi (i det här fallet
CD-ROM) marknadsförs på.

Introduktionen av ny informationsteknologi brukar f ö präglas av en verk-
lighetsfrämmande kiliasm - just den här tekniken kommer att bli det uni-
versella kommunikationsmediet som skall föra oss till det tusenåriga in-
formationssamhället. Efter en tid brukar produkten åtföljd av en resignerad
suck inta sin nisch på marknaden. Online-respektive videotexttekniken kan
tjäna som exempel på detta. Båda har förutspåtts leda oss till det papperslö-
sa samhället, vilket knappast någon tror idag. Med en tillspetsad jämförelse
har någon sagt att det är lika sannolikt att vi har papperslösa kontor år 2000
som att vi vid samma tid har papperslösa toaletter. (ibid, s 44)



Parnell menar att en stor del av de produkter som finns på CD-ROM är riktade till bibli-
otek. Förlagsbranschen ser gärna biblioteken i rollen som introduktörer av det nya me-
diet. Bibliotekens tillämpning av optiska skivor skulle kunna ske genom låntagarunder-
visning, vägledning i samlingarna och information om bibliotekens tjänster. Även refe-
rensverk på CD-ROM kan vara intressant för biblioteken. Problemet är att varje CD-
ROM-baserad informationstjänst ofta är beroende av sin egen mer eller mindre skräd-
darsydda mjukvara. (ibid, s 46)
     Enligt Parnell är tilltron till CD-ROM stor bland hårdvaruutvecklare. Men det finns
all anledning för tilltänkta kunder att vara kritiska. Tekniken i sig får aldrig göra en in-
formationsprodukt intressant. Först då tekniken tillför något har den ett värde. (ibid)
     I augusti 1988 installerades de första CD-ROM skivorna på Åkersberga bibliotek i
Österåkers kommun norr om Stockholm. Enligt hårdvaruleverantören skulle vem som
helst kunna klara av installationen av maskin- och programvaran. "Det här stämmer inte
med våra erfarenheter. Kommunens mycket erfarna dataingenjör arbetade i två hela
dagar, innan han fick den först installerade CD-Romskivan att fungera." (Wiksten
1:1989, s 6) Men för övrigt rapporteras bara positiva erfarenheter. Framförallt Boksök
(BURK) har visat sig fungera bra. Med bara ungefärliga uppgifter från låntagare har det
ändå varit lätt att identifiera böcker. Utan någon egentlig marknadsföring från bibliote-
kets håll har intresset varit stort. Många låntagare har också uttryckt önskan att själva
kunna söka på CD-ROM. (ibid)
    Även Btj har inlett försöksverksamhet med CD-ROM på Huddinge bibliotek. Btj har
tagit fram en testskiva med utdrag ur databaserna Artikelsök, Boksök samt en fulltext-
databas med 30.000 artiklar ur Affärsvärldens databaser. Svante Hallgren, som ansvarar
för projektet, menar att on-line-sökningens kostnader medför att folkbiblioteken knap-
past kommer att kunna tillhandahålla kvalificerad informationsservice den vägen. Där-
för är det naturligt att intresset är stort för ett media som CD-ROM, som kombinerar on-
linesökteknikens flexibilitet med "bokbläddrandets frånvaro av konstnadsstress". (Do-
meij 1:1989, s 40)

*

Nr 2:1980 är ett temanummer med BUMS som huvudämne. Bo Wimark (2:1980, s 29f),
ordförande i SAB:s arbetsgrupp för ADB-frågor, anser att det är hög tid för BUMS-
debatten att vidgas. Så långt har diskussionen mest handlat om tekniska brister och eko-
nomiska aspekter.

Den [diskussionen om BUMS] har huvudsakligen förts mellan relativt små
grupper som å ena sidan ställt sig förhoppningsfulla till att de påtalade
bristerna snart skall vara avhjälpta, å andra sidan blankt avvisat hela sys-
temet. Den har betänkligt liknat en dialog mellan lomhörda. Den stora ma-
joriteten av såväl bibliotekspersonal som förtroendemän har förhållit sig
påtagligt avvaktande. (ibid s 29)

Frågan kan inte reduceras till ett antingen ja eller nej till ADB. Man bör istället diskute-
ra i termer av: Hur? I vilket syfte? På vems villkor? (ibid)
     Enligt en utvärdering av Kommunförbundet har BUMS inte levt upp till de rationali-
seringsvinster man hoppades på. Wimark menar att dessa förhoppningar å andra sidan
varit överdrivna, och att uppnå en ökad servicenivå inom ramen för befintliga resurser
är ett annat sätt att se på saken. BUMS har också så långt haft en centraliserad karaktär.
Men det finns anledning att tänka i andra banor. Demokratiskt grundade argument om
att tekniska system skall vara överblickbara och påverkbara kommer allt oftare fram i
debatten. (ibid)



     För att svara på kravet om att personal och kommunala förtroendemän ska få större
möjligheter att påverka utvecklingen av systemet, har en s k användargrupp men repre-
sentanter från BUMS-anslutna kommuner införts. Gruppen motionerade till SAB:s års-
möte om en utvärdering av BUMS av en oberoende konsult. Motionen fick dock avslag
på grund av bristande ekonomiska resurser. Däremot bestred inte SAB:s styrelse att en
utvärdering skulle kunna vara av värde och föreslog istället att den nytillsatta Delega-
tionen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (DFI) skulle bli ansvarig.
Wimark menar att de olika grupperna inom SAB kommit varandra närmare och att det i
sin tur borde främja en mer avspänd ton i BUMS-debatten fortsättningsvis. (ibid)
     Tore Nordström (2:1980, s 23) frågar sig varför debatten kring BUMS så här långt
gått på sparlåga. Som en viktig orsak bedömer han den allmänna rädslan för tekniska
inovationer bland bibliotekarierna och inte minst bland elevkåren på BHS. Utan såväl
språkliga som tekniska kunskaper i ämnet finns inte grunden för en meningsfull debatt.
Men inte heller Biblioteksbladet eller de bibliotek som faktiskt har erfarenheter har tagit
upp tråden.

Dessvärre har inte BBL tidigare initierat den analys av hela problemkomp-
lexet vi så väl behövt. Företrädare för de nu cirka 20 BUMS-biblioteken,
som ju faktiskt lärt sig en hel del under de senaste 5 åren, har inte heller av
olika skäl informerat om sina erfarenheter, positiva eller negativa. Biblio-
tekstjänst har under det gångna decenniet både på SAB:s årsmöten och i and-
ra sammanhang redovisat forskningsrön och lägesrapporter, men av naturliga
skäl i "positiv anda". Och alltså inte i BBL. (ibid)

För Nordström är tekniken ett självklart val. Att diskutera ett stopp av BUMS är orea-
listiskt. Alltför många bibliotek är redan anslutna. Dessutom är BUMS bara en del av ett
omfattande datasystem inom Btj. "…hur skulle överhuvudtaget Bibliotekstjänst kunna
fungera alls om basen för snart sagt all verksamhet inom företaget raserades?" Även om
det fortfarande finns anledning till kritiska invändningar mot BUMS måste systemet få
komma till praktisk användning, testas i olika situationer för att så småningom fulländas
genom kontinuerlig prövning och analys. Nordström avlutar med att presentera sin
framtidsvision i form av ett antal konstateranden. (ibid)

Vi vet, att produktionen av facklitteratur kommer att minska och ersättas av
datatidskrifter. Vi vet, att hemterminaler redan om några år kommer att bli
vanliga också i vårt land. Vi vet, att den s k informationsklyftan kan bli än-
nu större om vi inte accepterar, att datorer och nya former av massmedier
kommer att ersätta böcker i stor utsträckning och följaktligen bör ingå i
bibliotekens mediebestånd. […] Hot eller löfte? Ja, svaret kan inte ges i
dag. Men nog blir hotet mot folkbiblioteken större om vi "blundar och hål-
ler för ögonen" än om vi inser, att en ny epok håller på att bryta in. (ibid)

     Tore Nordströms uppmaning till redovisningar av BUMS-erfarenheter hörsammas
redan i samma temanummer. Det är erfarenheter av BUMS från Södertälje och Tingsryd
som presenteras. Från Södertälje rapporterar Inger Mattson och värt att notera, förutom
de vanliga argumenten om teknik som inte fungerar och som skapar oro och irritation,
är att hon går in på de argument som ligger till grund för satsningen på ett biblioteksda-
tasystem. (Mattsson 2:1980, s 34ff)

Den argumentering, som hittills förts för ADB-system på olika områden,
har främst gällt 'automatiseringsvinsten'. Minskade driftkostnader, minskat
behov av personal, har varit de lockande argumenten hos försäljarna, som
naturligtvis vetat vad som kan övertyga presumtiva kunder. Kunden i fråga
om BUMS-systemet är ju folkbiblioteket och kulturnämn-
den/biblioteksstyrelsen. (ibid)



Att införa ett datasystem på ett bibliotek är en stor fråga med många intressenter och
det har varit viktigt att kunna övertyga med effektiva argument. Och de "rätta" argu-
menten inriktar sig på de ekonomiska vinsterna. Men det finns andra och kanske vikti-
gare skäl som kommit i skymundan. (ibid)

Argumentet bättre bibliotekservice - med allt vad det innebär i fråga om att
snabbare sätta en önskad bok i handen på en låntagare eller att genast hitta
uppgifter om ett specifikt ämne, t ex "koltrastar i Bergslagen" -  det är, eller
har i varje fall hittills varit, av underordnat intresse för den som haft att be-
sluta om ADB-teknik. (ibid)

Mattson hänvisar till en norsk rapport från en projekteringsgrupp tillsatt av Statens bib-
liotektilsyn i Norge. Där framgår att man inte tagit hänsyn till eventuella ekonomiska
fördelar av att införa datasystem på de norska folkbiblioteken, utan att datoriseringen
istället ses som ett led i bibliotekens arbete att bättre kunna möta samhällets behov i
framtiden. Mattsson hoppas att också den svenska diskussionen kring ämnet ska få and-
ra förtecken fortsättningsvis. (ibid)
     Från Tingsryd rapporteras det första helt positiva omdömet av BUMS. Man slår fast
att diskussionerna kring BUMS vanligtvis har gällt stora bibliotekssystem, där man tagit
hela paketet och räknat men stora rationaliseringsvinster. Tingsryd är en liten kommun
med ett mindre bibliotek och man har stegvis infört datoriserade rutiner. Man konstate-
rar att övergången varken har varit besvärlig eller dramatisk och genom den lugna takt
man bestämt sig för, kan kostnaderna slås ut under ett antal år. (Billman, 2:1980, s 37f)
     Nr 7:1985 är ett temanummer kring utvecklingen av lokala datasystem som alterna-
tiv till BUMS och LIBRIS. Barbro Blomberg (7:1985, s 136) beklagar att man inte kan
presentera en jämförande studie av de olika systemen. Problemet är att de flesta fortfa-
rande är under utveckling.
     Även Kari Marklund (7:1985, s 137), ordförande för SAB:s sektion för forsknings-
bibliotek, konstaterar det samma:

När man går igenom marknaden, pratar med försäljare eller lyssnar till
systemutvecklare kommer man till slutsatsen att det f n inte finns något
färdigutvecklat helintegrerat bibliotekssystem. Jag förväntar mig inte heller
att det skall finnas något de närmaste åren vad försäljarna än lovar. Det
finns t ex ett antal "s k integrerade" system med utmärkta lånehanterings-
rutiner. De har ursprungligen utvecklats för att vara just lånesystem men
deras onlinekatalog och katalogunderhåll är undermåliga. (ibid)

Marklund menar vidare att det under de senaste åren har väckts ett intresse för, förutom
automatiserade rutiner, utvärdering av biblioteksverksamhet. Trots detta har man aldrig
förenat dessa två trender, d.v.s. att använda ett integrerat system för att förbättra arbets-
ledning och beslutsfattande. Marklunds slutsats blir: "Bättre bibliotek med bättre be-
slutsunderlag med hjälp av helintegrerade biblioteksystem." (ibid)
    Även Btj presenterar ett alternativ till BUMS som får namnet BUMS-lokal. Systemet
utvecklas i samarbete med den amerikanska sytemutvecklaren CLSI och erbjuder, för-
utom en möjlighet för biblioteken att själva katalogisera, katalog on-line, cirkulations-
kontroll on-line samt en lokal databas. Den stora skillnaden är alltså att BUMS-lokal har
alla terminaler uppkopplade on-line i ett lokalt nät. Varje boks status kan därför lätt
fastställas och terminalerna ersätter mikrofich- och kortkataloger. (Blomberg 7:1985, s
142f)
     Lokala system börjar vid den här tiden tillämpas både inom forsknings- och folkbib-
lioteken. I nr 8:1987 rapporteras från ett flertal bibliotek som är på gång att investera i
lokala system. Linköpings stadsbibliotek, som trots att introduktionen av BUMS-lokal



stoppades18, hoppas på ett fungerande BUMS on-line. Det rapporteras även från stads-
biblioteken i Skaraborg, Västmanland, Norrköping, Uppsala och Stockholm samt från
Lunds och Göteborgs universitetsbibliotek, som alla under de senaste två åren har in-
stallerat eller varit i färd med att installera lokala system.19

*

Magdalena Gram (1:1987, s 5ff) inleder sin artikel om LIBRIS med de två olika biblio-
tekarieideal hos ser hos debattörerna och biblioteksmännen Harry Järv och Kari Mark-
lund. Järvs ideale bibliotekarie är nära knuten till den humanistiska forskningen. Han är
förvaltar ett bildningsarv, gärna i anslutning till det egna bibliotekets samlingar. Mark-
lunds dito är en "bibliotekets varmvara, en vägvisare till bibliotekets mångsidiga kun-
skapsskafferi" (s 5). Han är väl insatt i dataprogrammeringens grunder och hårdvaru-
marknad. Han motarbetar centralstyrning och vurmar för lokala system samt studenters
och forskares tillgång till egen PC och elektronisk post. Gram menar att det är med da-
tasystem som med allting annat; resurser kan användas konstruktivt eller destruktivt.
(ibid, s 6)

Järv är bekymrad över klyftan mellan teknik och humaniora. Det må vara
honom förlåtet att han i rollen av humanistisk mentor knappast antyder nå-
gon öppning för den, som ger sig i kast med den nya tekniken. Men vem
kan med fog påstå att Järvs bibliotekarie har en finare uppgift än Mark-
lunds eller att den enes omsorg om människan överträffar den andres?
     Vare sig biblioteken eller samhället för övrigt kan undvara en fortgåen-
de prövning av sambandet mellan information, kommunikation och kun-
skap. (ibid)

Det har tagits ett flertal lovande initiativ, bland andra LIBLAB vid Linköpings högsko-
la. LIBRIS är däremot ett vådligare projekt. Varken söksystemet IMDOC eller systemet
för elektronisk post (MEMO) utnyttjas i sådan omfattning att de motiverar kostnaderna.
Ett system för fjärrlån och nationell förvärvsstatistik är under utprovning "men i väntan
på att skeppet skulle resa sig och få vind i seglen har flera besättningsmän deserterat och
tagit saken i egna händer. Lokala system har sakta men säkert vunnit terräng" (s 6).
Trycket på LIBRIS-sekretariatet har ökat och systemet står för närvarande under utred-
ning. LIBRIS stora fördel är den stora mängden poster. Svagheten är att man inte kun-
nat finna ett klassificeringssystem och format som ger tillräckligt god sökbarhet i de
olika fälten. (ibid)
     Trots all kritik är man ändå ense om att den nationella samkatalogen måste stärkas
och bevaras. Men det är långt kvar till det integrerade datorbaserade bibliotekssystemet.
Inte minst krävs det en attitydförändring bland biblioteksfolk. (ibid, s 7)

Arbetet med katalogisering, klassificering och information ger bibliotekari-
er utmärkta möjligheter att tillmötesgå både forskarens krav på klarhet och
begreppsreda och teknikern med ett nödvändigt underlag för de praktiska
lösningarna på problemet med informationshantering. Kunskap, konst och
teknik är ord med många gemensamma rötter och beröringspunkter och
klyftan mellan teknik och humaniora är givetvis ett resultat av mänskliga
blockeringar. (ibid)

                                                
18 CLSI har efter ägarbyte plötsligt ändrat inriktning på verksamheten och samarbetet med Btj avbryts.
(Blomberg 1987, s 78)
19 Uppgifterna är hämtade från ett flertal artiklar i BBL nr 8:1987, s. 216-228, ej redovisade i litteratur-
listan.



     I följande nummer reagerar Mayre Lehtilä-Olsson och Folke Sandgren (3:1987, s
88f) vid KB på Grams inlägg. De vill först poängtera att det är DFI som är ansvarig för
utvecklingsarbetet. Ett ansvar som KB gärna hade axlat.

Vi vill inte påstå att LIBRIS' framfart är problemfri, men åtminstone när
det gäller "vind i seglen", kan man lugnt påstå, att denna vind bara i liten
utsträckning kommer från kommandobryggan. LIBRIS' livsluft är nyttjar-
nas solidariska, dagliga användning av systemet; sökningar och registre-
ringar garanterar basens aktualitet. Därför uppfattar vi inte anskaffandet av
lokala system vid Ultuna och Stockholms UB som en "desertering" från
LIBRIS. (ibid, s 88)

Artikelförfattarna menar vidare att det nya söksystemet LIBRIS-IMDOC visserligen
kostat en del men att det nu fungerar och är väl marknadsfört av KB. Och systemet för
elektronisk post har överhuvud inte medfört några utvecklingskostnader. Dessutom
finns det ingenstans ett system i LIBRIS storlek där man haft modet att installera ett IR-
system med booleska sökfunktioner och den mängd sökmöjligheter som faktiskt hante-
ras av LIBRIS-IMDOC. Från den holländska motsvarigheten till LIBRIS (OCLC och
PICA) talar rapporter om att sådana implementeringar hade varit lika med självmord i
fråga om kostnader och svarstider. Vad gäller formatet är LIBRIS väl anpassat till det
internationella MARC, vilket underlättar utbyte av katalogposter mellan LIBRIS och
andra system. Däremot håller artikelförfattarna med Gram om att klassificeringen och
ämnesbeskrivningen är otillfredsställande. Det här är en nackdel med så kallad shared
cataloguing. Idealet hade varit att en allvetande tjänsteman vid KB hade haft det fulla
ansvaret, vilket av naturliga skäl är en orimlighet. Tyvärr finns det inte heller ekono-
miska resurser att låta ansvarsbiblioteken ansvara för formerna för klassningen i sina
respektive ämnesområden, vilket annars hade varit ett alternativ. (ibid, s 89)
     Decenniets LIBRIS-diskussion avslutas med en kommentar kring LIBRIS-rapporten
Hjärtbyte eller By-Pass-operation20. Sten Hedberg (7:1989, s 222f) tycker att rapporten
föredömligt refererar de senaste årens diskussion kring LIBRIS. Tre alternativ diskute-
ras för den kommande utvecklingen: 1) Vidareutveckling av befintliga system. 2) Nyut-
veckling av ett centralt system som ersättning. 3) Inköp av ett nyckelfärdigt system som
ersättning.
    Inköp av ett nytt system förkastas med motiveringen att inga befintliga system har
kapacitet nog att utgöra ett bättre alternativ. Hjärtbyte är alltså inget alternativ. En nyut-
veckling med BIBSYS II som mönster är ett alternativ som beräknas ta fyra år och kosta
upp till 25 miljoner. Då är ett utvecklingsprogram ett rimligare alternativ. De funktioner
som idag saknas eller inte fungerar ersätts med distribuerad databehandling, vilket ökar
dialogen med det centrala systemet, samtidigt som den avlastar detsamma. (ibid)

2.4.2 Bis 1980-1989

Antalet relevanta artiklar är under 80-talet betydligt färre men samtidigt längre än i öv-
riga tidskrifter. En övervägande majoritet av artiklarna är publicerade före 1986. Efter-
som jag inriktar mig på problematiserande snarare än redovisande artiklar vill jag i för-
bigående notera att jag bortser från bl.a. två längre beskrivningar av dels LIBRIS, dels
datoriseringen av Göteborgs stadsbibliotek.

Conny Jacobsson (6:1981, s 6ff) menar att svaret på frågan om datorisering, fram till för
ett par år sedan, för hans del var ett självklart bejakande. "Jag tog ställning för datorise-
                                                
20 Utarbetad av Kjell Nilsson, föreståndare vid KBs samordningsavdelning, vid uppdragets början chef för
dess utvecklingssektion.



ring av princip. Den principen som säger att människan i allmänhet har nytta av ratio-
nella och väl utvecklade arbetsredskap." (s 6). Två år senare har han förstått av det var
en förenklad ståndpunkt. Den grundläggande frågan handlar om för vem biblioteket
skall fungera. För att uppnå målet om att biblioteksverksamheten skall komma alla till
del och utjämna klyftor i samhället behövs först och främst personal. För detta krävs
rationaliseringar och utbildning. Egentligen finns det inget arbete som är så lämpligt att
datorisera som biblioteksrutiner. Det är att förneka det mänskliga förnuftet att inte sätta
in datakraften på dessa arbetsmoment. Man måste också inse att BUMS bara är början
och en parentes i dataanvändningen på biblioteken. Med utvecklingen av minidatorerna
kommer det att bli både billigare och mer praktiskt att ha lokala kataloger och cirkula-
tionssystem. (ibid, s 6f)
     Jacobsson ställer vidare frågan om hur datoriseringen påverkar arbetstillfällena på
biblioteken. Han menar att ju bättre och effektivare biblioteken blir, desto större resurser
kommer de att tilldelas. Expansion leder automatiskt till fler arbetstillfällen. Ett problem
är dock bibliotekscheferna, som ofta agerar som en del av etablissemanget och strävar
efter status quo i samhället. Det är istället biblioteksarbetarna på golvet som måste initi-
era planer för datorisering. "Man kommer att skälla på Er, kalla Er naiva och utveck-
lingsoptimister, försök[a] oskadliggöra Er med epitetet "marxister" - med det gör väl
inget - ty i frigörandet av kunskapen och människorna ligger [en] ljusare framtid" (ibid,
s 8)
     I samma nummer diskuterar Ingrid Atlestam (6:1981, s 9ff) datoriseringens effekter,
med utgångspunkt från BUMS. Vad gäller arbetstillfällena är det inget som säger att
BUMS skulle medföra några nedskärningar. Istället visar undersökningar i andra data-
sammanhang att det sker en omfördelning. Högutbildade män får jobben istället för
lågutbildade kvinnor.
     Efter en inkörningsperiod på åtta år, som varit mer påfrestande än någon kunnat ana,
flyter arbetet med BUMS någorlunda smidigt på folkbiblioteken i Göteborg. Men sys-
temet är alltför kontrollerande i sin karaktär. Låntagare kan vara spärrade på nio olika
koder och många otrevliga stunder uppstår när bibliotekspersonal måste reda ut varför
någons utlåningskort är spärrat. Men efterhand har motståndet mot rutinerna lättat. På
samma sätt har det fungerat med det elektroniska stöldskyddet. (ibid)

Men risken är stor att vi fascineras av det polisiära i systemet och kräver
alltmer sofistikerade kontrollmetoder. Det är hög tid att hejda sig och tänka
efter hur stor del av våra tekniska resurser och psykiska ork vi ska satsa på
det fåtal låntagare som handlar osolidariskt gentemot biblioteket. (ibid, s
10)

Atlestam menar att BUMS har förändrat inriktningen på biblioteksarbetet och att det är
lätt att utvecklingen går mot alltmer avancerade datatekniska söksystem på folkbibliote-
ken. Därmed uppstår frågan vad som egentligen är väsentlig biblioteksverksamhet. Att
det förs en debatt är upp till bibliotekarierna. Det är där som utbildningen och erfaren-
heten finns, den som politiker och administratörer saknar. (ibid, s 12)

Vi måste ta strid med de politiker och administratörer som tror att nu när vi
fått data på biblioteket, då behövs knappast personalen längre. Vi måste
avdramatisera datadebatten. Bums är inget trolleri. Böckerna blir inte lätta-
re utlånade för att de finns i en databas, utan de ska finnas i så många bibli-
otekshyllor som möjligt. Det ska finnas personal som har tid att arbeta med
dem. (ibid, s 13)

Det är också viktigt att vara på sin vakt mot det kvantitetstänkande som BUMS medför.
BUMS levererar ständigt statistik och det finns ingen plats för kvalitetstänkande, som
inte kan dokumenteras i siffror. (ibid)



     Nästa inlägg ligger två år fram i tiden. Från 1983 års Bis-sommarläger efterlyses en
debatt kring BUMS, som man tycker lyst med sin frånvaro sedan slutet av 70-talet.
BUMS har alltför mycket varit en teknisk/administrativ fråga, som inte berört bibliote-
kens demokratiska strävanden eller låntagarnas behov. Generella frågor kring datorbase-
rad informationssökning är däremot intressanta ur en grundläggande demokratisk syn-
vinkel. (Den nödvändiga informationsdiskussionen 4:1983, s 17ff)

Skall vi ifrågasätta vår traditionella roll som huvudsakligen bokförmedlare
för en vidare syn på vår bibliotek[s]verksamhet? I en framtidsvision som
bl.a. inspirerats av "Den elektroniska hästen" har vi ett samhälle där de
eterburna vågorna flyttats ner i glasfiberkablar med ett väldigt antal sänd-
ningskanaler. Varje hem kan nu få sin egen direktsändning per kabel.
     Genom den egna hemterminalen kan informationsköparen skaffa allt
från varureklam till videofilmer. Vid terminalen kan hemarbete ske och
tjänster beställas. Den samhälleliga privatiseringen ökar, men också den
sociala utsattheten. (ibid, s 18f)

Artikelförfattaren undrar vilken roll biblioteken ska ha i det nya samhället? De kommer
aldrig att kunna konkurrera med kommersiella intressen i informationsflödet. Frågan är
istället om biblioteken skall stå bredvid och betrakta utvecklingen eller om de ska er-
bjuda ett alternativ. Det är lätt att avfärda problemet med att säga att om boken överlevt
i 500 år så lär den också överleva dataåldern. Men ska biblioteket fungera som enbart
bokutlånare, när de grupper av socialt eftersatta man i första hand vill nå i allt mindre
grad efterfrågar den tjänsten? Alternativet är att ta ställning för datoriseringen och för-
söka nå ut till både enskilda och organisationer, i kampen mot kommersialismens strä-
vanden. (ibid)
     Bis mediaprincip är normalt den att det bästa av det mesta ska finnas representerat på
biblioteken. Men i nuvarande politiska läge är det ett förhållningssätt som inte bidrar till
en konstruktiv diskussion. Man avslutar med att önska att artikeln ska bli avstampet för
en diskussion "…i denna för biblioteken livsviktiga fråga innan det är försent."(ibid, s
19)
     Thomas Hedman (1:986, 36ff) kåserar kring begrepp, attityder och självkänslans
betydelse vid ny tekniks implementering på biblioteken. Många av försäljningsargu-
menten och den påverkan biblioteken utsätts för vad gäller investeringar i datautrust-
ning, grundar sig i känsloargument och ett spel kring cementerade statusskillnader mel-
lan mjuka och hårda ämnen.

Jag vill inte ge spridning åt några konspirationsteorier, men jag kan inte
helt befria mig från tanken att försäljare i första hand, åtminstone någon
gång, inte vänder sig till den som arbetar med pärmar, kortlådor, manuella
register, osv. utan till chefer (dvs sådana som en gång i tiden, för länge se-
dan själva arbetade med kortlådor), ekonomer och administratörer. Ungefär
så här kan nog tongångarna gå åtminstone någon enstaka gång: "De där
bleka damerna i fotriktiga skor på bibliotekets inköpsavdelning söker de
fortfarande i kortlådor?"
     Det är väl rimligt att anta att försäljningen av en del datateknik kan för-
stås på detta sätt. Man är rädd att det verkar lite fattigt om man inte har
datorer. […]
     På ett bibliotek har man också trycket från låntagare. I dag finns ett sug
efter oline-sökning, dvs. detta att man från en terminal kan föra en dialog
med innehållet i en eller flera databaser. Detta att det finns ett sug bevisar
egentligen bara en sak, och det är att det finns ett sug. Att det finns ett sug
efter sportbilar bevisar inte att mänskligheten mår bättre med sportbilar. (s
38)

Historien säger oss att ny teknik nästan alltid har såväl bra som dåliga sidor. Den kan
fungera bra i vissa situationer och sämre i andra. Troligtvis kommer datorer samsas med



både pärmar och kortregister i framtiden. I ett längre perspektiv inser vi ofta att vi alltför
snabbt gjort oss av med gammal teknik. "Först när oljepriset rasade i höjden insåg en
del att det var idiotiskt att slänga ut kakelugnarna. Först med allvarliga elavbrott fattade
vissa att det är ganska bra att kunna handmjölka". (s 39)
     Tekniken har ofta inte några teoretiska begränsningar. Det är ett faktum som kan
leda oss vilse i tekniska investeringar.

…om dammsugaren väcker barnen, så kan man sy en ljuddämpare av ett
gammalt täcke. Om ljuddämparen gör att dammsugaren blir överhettad,
kan man lätt fixa till en kylare av en tom ketchupflaska och ett böjbart kop-
parrör. Det är bara att tillämpa den fysikaliska naturlagen om rörelse i kall
och varm vätska. Praktiskt finns det dock begränsningar, och i värsta fall
får man en dammsugare som man inte kan dammsuga med trots att den i
princip fungerar. (s 39f)

På samma sätt är det med datatekniken. Om man bara skaffar till den eller den utrust-
ningen, så kan man få i princip alla de funktioner man önskar. Risken är dock att man
får något som är så komplicerat att hantera att det bara kan skötas av några få experter.
    Hedman menar att det finns en problematik med att hävda värdet av mjuka ämnen,
som exempelvis biblioteksverksamhet. Bibliotekarien brottas med en diffus känsla av
underlägsenhet. Alla förstår att biblioteken fyller en viktig funktion, bl.a. genom sin
dokumentering av historien med syfte att öka samhällets beredskap inför framtiden.
Men någonstans anar bibliotekarien ändå att många innerst inne inte ser verksamheten
som särskilt märkvärdig. (ibid)

Skall man förstå varför bibliotek är märkvärdiga, så måste man tjafsa lite
om demokratins intentioner, läsfrämjande och kunskapens tillväxt. […]
Man kan göra det vaga och tjafsiga mindre vagt och tjafsigt genom att göra
preciseringar, men risken är då att man reducerar bort det väsentliga. In-
nerst inne vet vi även detta, men vi vet också att det låter tjafsigt att tala om
människans självförverkligande när andra talar om drifts- och investerings-
budget. Självförverkligande är ett mjukt ord och driftsbudget ett hårt, men
det bästa vi kan göra är väl att försöka beskriva verkligheten i både mjuka
och hårda data. De kompletterar varandra. (ibid, s 42f)

Bibliotekarien måste våga tro på värdet av sina kunskaper. Då räds man inte heller ny
teknik, om den är relevant. Men för att veta vad man verkligen behöver måste man börja
med de mjuka frågorna. Vilka syften finns med verksamheten? Hur ska dessa genomfö-
ras? Vilka redskap behövs? Börjar man i den änden faller medlen ofta på plats av sig
själva. Det är viktigt att förstå att tillämpningen av ny teknik också har en psykologisk
och organisationsteoretisk sida, som inte är oväsentlig. (ibid, s 44f)
     Samme Hedman (1:988, s 65ff) avlutar decenniets datoriseringsdebatt i Bis med en
artikel om ADB-jargong och hur fackterminologi kan utgöra en förståelseklyfta mellan
tekniker och användare. Dessa förståelseklyftor är psykologiskt betingade och tillämp-
ningen av datorer på bibliotek handlar också mycket om psykologi.

Den tekniska biten talar man om i termer som megabyte, text data proces-
sing, realtidsbearbetning, interface, retrieval operationer, osv. Det låter fint,
och jag tror det ligger snubblande nära att man ser något tvångsmässigt i
detta; något som låter så fint måste, mer eller mindre, vara bra. (s 69)

Det här är hårda termer men bibliotekarieerfarenheter beskrivs och utvecklas oftast med
mjuka. Synpunkter som reflekterar utifrån praktiska erfarenheter uppfattas gärna som
bakåtsträvande och teknikfientliga. Berättigad osäkerhet och eftertanke avfärdas lätt
som velighet. Representanterna för den nya tekniken är ofta personer som är där för att
sälja. Det ligger i deras intresse att invändningar och problematiseringar uppfattas som



veliga. Hedman menar att det visserligen finns en tvekan inför datatekniken, som mest
grundar sig i bristande förståelse och intresse men det är lika uppenbart att tekniker ofta
inte är insatta i den sociala och komplexa kontext där tekniken ska implementeras. Tek-
niken måste alltid sättas in i ett sammanhang och det är därför viktigt att den avmystifie-
ras och att det finns krafter som också representerar "…civilisationskritikens humanis-
tiska dimension" (ibid, s 70).

2.4.3 Bibliofack 1980-1983, DIK-forum 1984-1989

Lika plötsligt som diskussionen uppstår 1978, lika plötsligt avtar den efter 1986. Under
decenniets sista år publiceras endast en handfull inlägg. BUMS-debatten är livlig under
80-talets första år och presenteras för sig. LIBRIS diskuteras nästan inte alls. Ett inter-
nationellt perspektiv kan skönjas, dels genom egna reportage, dels via översättningar av
artiklar från utländska bibliotekstidskrifter. Jag inleder med övriga inlägg.

Nr 2:1980 är ett temanummer kring datoriseringen. Barbro Forsberg (2:1980, s 3) tar
upp tråden i ledaren. Hon menar att datadebatten varit alltför tystlåten i bibliotekskret-
sarna. Den enda egentliga diskussionen fördes under mitten av 70-talet, när BUMS
ventilerades som intensivast. Det har efterhand utkristalliserats två grupper. Dels de som
bejakar och accepterar utvecklingen, dels "anti-BUMSARNA", teknikfientliga bakåt-
strävare. Det finns dock anledning att ifrågasätta om någon av grupperna har sina åsikter
förankrade i ADB-kunnande. Kritiken har ofta fastnat i resonemang kring tekniska de-
taljer. Grundläggande och fundamentala frågor har kommit i skymundan. "Att hänge sig
åt förtröstan eller förnekande är nu vare sig fruktbart eller professionellt. Det är nödvän-
digt att man försöker urskilja vad ADB innebär för folkbiblioteken på längre sikt."
(ibid)
     Forsberg beskriver 70-talets utveckling som "tämligen harmlös". BUMS-systemet så
här långt har i princip inneburit att konventionella rutiner datoriserats. Enligt Kommun-
förbundets rapport från 1978 har BUMS varken gått med vinst eller förlust. Men da-
tautvecklingen kommer att gå in i nya faser och biblioteken kan inte stå utanför. (ibid)

Hur länge får biblioteken förbli öppna, kontaktskapande inrättningar med
personal?
     Kommunalekonomin blir risigare. Ur kommunalekonomisk synpunkt är
det försvarbart att ersätta folk med datorer. Är det då realistiskt att förvänta
sig att de personalresurser som datorerna frigör, destineras till andra ar-
betsuppgifter i biblioteket? Är det mer realistiskt att förutsätta att vi genom
naturlig avgång försvinner ut bakvägen? (ibid)

Biblioteken kan inte stå oberörda av teknikutvecklingen. Inte heller kan de hejda för-
loppet. Men liksom andra yrkesgrupper är bibliotekarierna skyldiga att skaffa sig kun-
skaper och ta ställning. "Vi bör åtminstone ifrågasätta en utveckling som kan omvandla
biblioteken till bokautomater. Där den enda manuella rutin som återstår är att lämna ut
nyckeln till toaletten." (ibid)
     I nr 5:1982 presenterar DIK:s datagrupp sitt datapolitiska program, som efter remiss-
behandling ska underställas kongressen senare samma år. Programmet uttrycker en po-
sitiv grundsyn i datafrågorna. Datoriseringen är en process att acceptera och den kom-
mer inte att innebära något större hot mot sysselsättningen för förbundets medlemmar.
(Datapolitiskt program för DIK-förbundet, 5:1982, s 4f)

Det stora hotet, som DIK:s datagrupp ser det, ligger i den passiva eller ne-
gativa hållning inför datoriseringen som vissa medlemmar i dag intar. Vi
menar att vi, för att undvika negativa effekter, måste satsa aktivt på datori-



seringen och dess positiva sidor. Om vi inte gör det kommer utvecklingen
att springa ifrån oss, och det kommer att ifrågasättas om det överhuvud ta-
get skall vara våra medlemsgrupper som skall svara för informationen till
samhällsmedborgarna. Det finns redan nu andra som bara står och väntar i
kulisserna för att ta vid där vi inte längre hänger med. (ibid, s 4)

Däremot får man inte kravlöst acceptera en utveckling på teknikernas och programme-
rarnas villkor. Vid införandet av nya system måste sociala hänsyn tas. Det vill säga frå-
gor om arbetets organisation, informationsrutiner och mänskliga kontakter. Utbildning
för användarna är väsentligt och den bör ske på två plan. Dels på ett praktiskt i den giv-
na arbetssituationen, dels på högskolenivå, som ger kunskaper ur ett bredare perspektiv.
(ibid, s 5)
     Catharina Stenberg (12:1983, s 14) reagerar över ett föredrag av Hans Jürgen Hols-
tein. Enligt Stenberg beskrev Holstein den levande informationsbibliotekarien som "ett
minne blott". Datoriseringen och elektroniska medier kommer att konkurrera ut boken.
Inom en tioårsperiod produceras tryckt skönlitteratur enbart i få exklusiva upplagor och
av en liten skara avancerade författare. Dagens biblioteksbesökare stannar i framtiden
hemma och sitter vid sin egen terminal och söker.

Var det ingen mer än jag om kände en kall kåre dra fram längs ryggraden
vid Holsteins föredrag?
     Eller täppte hans mjuka vänlighet till våra öron? Så att vi varken hörde
eller trodde på honom, ifall vi till äventyrs hörde. Men en riktig docent kan
väl inte fara med villoläror? Är vi redan så indoktrinerade att bara "hänga
med" att vi under tystnad hänger med ända in i döden?

Kerstin Gunnarsson (14:1983, s 16f) reagerar på Stenbergs inlägg. Hon menar att det
visserligen var hissnande perspektiv Holstein presenterade, men att det tar tid att vänja
sig vid det som är nytt. Nya intryck måste smältas, sättas in i ett större sammanhang och
utsättas för kritisk granskning.

Då börjar så småningom mållösheten att avlösas av frågor och den bortra-
tionaliserade bibliotekarien in spe att piggna till och undra om alla de tek-
niska möjligheter som utvecklingen kommer att ge oss också kommer att
vara angelägna att förverkliga. (ibid, s 16)

Gunnarsson anser att om vi kan ersätta exempelvis tryckta broschyrer och blanketter
med hjälp av elektroniska medier kan pengar sparas. Vad gäller bokens framtid finns det
ingen anledning att vara rädd för utvecklingen, så länge boken ersätts med ett medium
som har pappersbokens alla förtjänster för både producenter och konsumenter. "Rädslan
bör inte gälla själva tekniken, utan om vi av krafter som vi inte kan påverka skulle
tvingas acceptera ett sämre alternativ med skadeverkningar på kulturlivet." (ibid) Hon
tvivlar vidare på att elektroniska system någonsin kommer att kunna ersätta mänsklig
kontakt och relationer. (ibid)

Vi skall sitta hemma och göra våra inköp, vi skall sitta hemma och prata
med myndigheterna, vi skall sitta hemma och arbeta o.s.v. Den enda gång
vi behöver ge oss ut är när vi beger oss till sjukhuset för vård för helt klart
är att vi inte skulle må bra av en sådan tillvaro. (ibid)

De tekniska möjligheter som presenteras behöver inte vara desamma som kommer att
tillämpas i framtiden, förutsatt att människornas önskningar och behov får vara med och
påverka utvecklingen. Att reagera med rädsla kan vara farligt, eftersom det passiviserar
och leder till ett verkningslöst motstånd mot allt nytt. Det rätta sättet att reagera på är att
ge sig i kast med tekniken, att skaffa sig kunskaper och ställa krav. "Jag skulle vilja in-



stämma med den amerikanska skribenten Lindsy Van Gelder i tidskriften MS. Som efter
att med tvekan ha skaffat sig en ordbehandlingsmaskin, entusiastiskt skriver: «Its not a
machine, damn it. It´s the future!» " (ibid, s 17)
      I en längre artikel21, resonerar Børje Sörensen (22:1986, s 8ff) kring bibliotekens
roll i det framväxande informationssamhället. Biblioteken är vana att anpassa sig till
olika samhällsformer. Under 60-talet var det fritidsamhällets krav på biblioteken. Under
70-talet ställde utbildningssamhället nya krav och nu det framväxande informations-
samhället. Den röda tråden har varit kravet på upplevelser i någon form. Under 60-talet
fanns resurser för experiment i ett kulturpolitiskt öppet klimat. Under 70-talet var tonen
mer allvarlig men det var resurser man diskuterade, inte bibliotekens berättigande. I
informationssamhället däremot är biblioteket inte längre en självklarhet. Tveksamheten
beror delvis på de amerikanska experter som spått pappersamhällets och därmed bokens
undergång. Men huvudskälet är att den politiska/ekonomiska kontext som informations-
samhället växer fram i, inte längre har intresset riktat mot upplevelser och spridning av
information till kollektivet.

Klimatet är extremt teknologifixerat, kommersiellt och favoriserar privat
informationskonsumtion, det så att säga individualiserar informationssprid-
ningen. I detta politiskt/ekonomiska sammanhang gäller det att ha is i ma-
gen, när man ska föra bibliotekens talan. Först och främst gäller det att göra
upp med den demoraliserande myten att boken försvinner som relevant
medium för att lagra kunskap och med boken biblioteken, som kanske slu-
tar som bokmuseer. (ibid, s 9)

Bokproduktionen ökar och även om det är riktigt att viss information, särskilt inom
naturvetenskapliga discipliner, endast finns i maskinläsbar form, så sker den utveck-
lingen mycket långsamt. Sörensen tror att informationssamhället under de närmsta tju-
go åren kommer att använda sig av en blandning av gamla och nya medier. Men även
om boken i framtiden skulle försvinna, så försvinner inte biblioteken med nödvändig-
het. "Poängen är alltså, att biblioteken inte är institutionen - boken, utan den arbets-
form som säkerställer att samhällets relevanta information samlas och görs tillgänglig
för samhällsmedborgarna." (ibid). Men informationsförmedling kräver vissa profes-
sionella och politiska förhållningssätt. Biblioteken har en viktig uppgift i att sträva ef-
ter en allsidighet i informationsutbudet. Det ska vara aktuellt och korrekt och komma
alla till del. Grunden för att uppfylla dessa kriterier är att förmedlingen och konsum-
tionen av information är offentligt finansierad. Sörensen tycker att det pågår en märk-
lig diskussion kring finansieringen av den information som distribueras genom infor-
mationsteknologin, eftersom innehållet inte skiljer sig från det som det offentligfinan-
sierade informationssystemet sprider idag. (ibid)

Det är ironiskt att det samhälle, som i kraft av teknologin borde karakteri-
seras av den mest omfattande och mest lättillgängliga informationen i
mänsklighetens historia ska bli det samhälle som bryter med den princip
som de senaste 30-40 åren har gjort information fritt tillgänglig för så
många som möjligt. Den offentliga finansieringen säkrar nämligen att
spridningen av den insamlade informationen blir så optimal som möjligt
och att den därmed verkar så effektiv[t] som möjligt. All bibliotekserfaren-
het visar att de samhällen som använder gratisprincipen, har de mest effek-
tiva bibliotekssystemen. (ibid, s 9f)

Sörensen beklagar att han diskuterar i defensiva termer, men menar att man måste slå
hål på myterna innan man går på offensiven. Även biblioteken bör kunna ställa krav och
därmed påverka aspekter av den informationsteknologiska utvecklingen. Precis som de

                                                
21 Tidigare publicerad i Bibliotek 70 1986, nr 16



nordiska biblioteken för ett femtiotal år sedan gjorde upp med bokbranschen om priser-
na, som motprestation mot en stor köpkraft, så borde biblioteken av idag kunna diskute-
ra med de systemleverantörer som riktar sig speciellt till dem. Om biblioteken kan upp-
träda gemensamt mot marknaden, ökar möjligheterna att påverka priser och systemut-
veckling. Det behövs också en betydligt större satsning på utvecklings- och forsknings-
arbete kring nya arbetsformer och serviceområden för biblioteken.

*

På Högskolan i Luleå hölls i mars 1985 ett seminarium om LIBRIS och dess norska
motsvarighet BIBSYS. Lars Erik Sanner, som var med och utvecklade LIBRIS i begyn-
nelsen, tycker  att kritiken mot LIBRIS ofta varit orättvis. Att presentera ett koncept och
att genomföra det är alltid två olika saker. Många begränsande faktorer kom emellan.
När LIBRIS 3 togs i bruk 1980, var många redan trötta på systemet och man insåg inte
möjligheterna med den uppgraderade versionen. Sanner tror att LIBRIS knappast kom-
mer att överleva 80-talet. Lokala lösningar blir allt mer intressanta för biblioteken.
(Sanner enl. Friberg 7:1985a, s 6).
     Det norska BIBSYS, som togs i drift 1976, är ett modernare system än LIBRIS, med
bland annat bättre förvärvsfunktion och rutiner för utlåning. Kari Marklund, överbibli-
otekarie vid Lunds UB, menar att det här speglar en grundläggande attitydskillnad. "I
Sverige såg man utvecklingen av informationssystem för biblioteken som ett ADB-
problem. För norrmännen var det en forskningsuppgift och arbetet lades på ett forsk-
ningsinstitut - det är en väsentlig skillnad." I den avslutande paneldebatten framkom
åsikten att BIBSYS 2 kan bli en väl fungerande lösning för de fyra universitetsbibliote-
ken i Norge, men att det inte bör bli större en så. Det uttrycktes tveksamheter att ut-
veckla en enda gemensam "storebrorlösning". (Marklund enl Friberg 7:1985a, s 7)
     Kerstin Nilsson, förstebibliotekarie vid högskolan i Luleå, förordar fler rutiner i
LIBRIS-systemet. Kritiken mot LIBRIS har ofta varit destruktiv. Man klagar utan att
komma med bättre alternativ. LIBRIS är visserligen dyrt att använda "…men för de små
biblioteken är det en fördel om man samordnar resurserna till ett centralt informations-
system. Vi har helt enkelt inte de resurser som krävs för att köpa egna datasystem".
(Nilsson enl. Friberg 7:1985b, s 8)

*

Barbro Forsberg (2:1980b, s 4) trycker på betydelsen av att den presumtive användaren,
åtminstone i ett initialskede, har grundläggande kunskaper om ett systems möjligheter
och begränsningar. "ADB-folket omger sig med en särskild nimbus. Den som inte be-
härskar terminologin och besitter visa grundläggande kunskaper, blir lätt stolligförkla-
rad." Det har i samband med övergången till BUMS framförts kritik över att personalut-
bildningen varit dålig.

Det har hittills förhållit sig så att personalutbildning i ADB-frågor nästan
uteslutande tillhandahållits av Btj. Btj svarar för utvecklingen av BUMS.
För forskning av BUMS. Btj säljer BUMS och Btj tillhandahåller utbild-
ning kring BUMS. Btj informerar på SAB:s årsmöten. Btj informerar på
länsbibliotekens utbildningsdagar etc etc.
     Systemets tekniska komponenter beskrivs. Historik och tänkt utveckling
skisseras. På Btj:s villkor.
     Allt har gått planenligt. Framställningen utsöndrar optimism och tillför-
sikt.
     Beskrivningen av systemets fördelar och tekniska möjligheter blandas
med en lagom dos kritik. Barnsjukdomar skall emellertid åtgärdas. Efter-



hand har argumenten finslipats och blivit subtilare. Framtoningen allt mer
fil[o]sofisk. Numera citeras Rhanganatan. (ibid)

Men Forsberg menar att direkta frågor sällan besvaras. Det handlar om en effektiv
marknadsföringsmetod, snarare än upplysning och utbildning. Vidare har BHS kritise-
rats för att ha en oförsvarligt stor del ADB-inslag i utbildningen. Vad som inte talas lika
högt om, är att Btj mot lektorsarvode svarar för en del av denna undervisning. På så sätt
täcker Btj in alla områden för nå ut med sina intressen. (ibid)
     Kerstin Sjögren Fleischer (2:1980, s 7) bemöter Nils Olov Thomas ledare i Biblio-
fack hösten 197922, angående Kommunförbundets roll i BUMS och Btj:s ensidiga in-
formation. Enligt Fleischer har Kommunförbundet agerat aktivt i frågan. Under hösten
1977 gjorde Kommunförbundet en utvärdering av BUMS-systemet. I slutrapporten fö-
reslog utredarna att en referensgrupp/användargrupp med representanter från de BUMS-
anslutna kommunerna skulle inrättas. Så skedde också. Förbundet har vidare förklarat
sig villiga att utföra ännu en utredning, nu fördjupad och breddad. SAB ville däremot
lämna över ansvaret till DFI. Vidare utarbetar förbundet ett BUMS-avtal till hjälp för
kommunerna. Sjögren Fleischer avlutar med att konstatera att Ronneby kommun, där
Nils-Olov Thomas är bibliotekschef, inte har anslutit sig till användargruppen, trots att
de är anslutna till BUMS. (ibid)

*

Ett internationellt perspektiv kan skönjs under decenniets första år. Barbro Forsberg
(2:1980c, s 14) konstaterar att erfarenheten av ADB i Norge är mycket liten. 1977 till-
sattes en projektgrupp med uppdrag att utarbeta ett konkret förslag till ett försöksprojekt
för automatiserade rutiner. 1979 presenterades rapporten, som föreslår ett tvåårigt för-
söksprojekt vid Drammen och Skedsmo bibliotek. Projektet har kritiserats av framförallt
KBF (Kommunale Bibliotekarbeideres forening), som ifrågasatt mål och mening med
datarutiner på norska bibliotek.
     Två år senare rapporterar Roland Eliasson (2:1982, s 6f) vidare från Norge. Btj var
1979 inbjudna till en konferens angående ADB vid norska bibliotek. Kritik riktades mot
Btj för att dess representanter inte var öppna med information kring systemets proble-
matik. Tre år senare är BUMS inget alternativ längre. KBF har lagt fram ett eget data-
politiskt program. De flesta norska fackföreningar fruktar att datoriseringen kommer att
medföra färre arbetstillfällen. Det är redan i dagsläget snålt med personal och facket
säger sig vara berett att slåss för dessa tjänster. I KBF:s datapolitiska program förordas
en nationell samkatalog. Man ser det som en demokratisk rättighet att människor i sam-
hällen med resurssvaga bibliotek skall kunna söka och beställa litteratur. Målet är också
att gratisprincipen upprätthålls. Men om det blir de redan resursstarka som utnyttjar de
nya kostnadskrävande tjänsterna, kan man möjligen tänka sig en avgiftsbeläggning på
dessa för att kunna behålla andra delar av verksamheten. Viktigt är också att biblioteka-
riens yrkesidentitet inte hotas. Det måste vara bibliotekarier som utbildas i ADB, inte
dataexperter som får rudimentär biblioteksutbildning.
     Barbro Borg (17:1982, s 13f) har besökt ett antal amerikanska folkbibliotek. Hon
konstaterar att de amerikanska folkbiblioteken befinner sig i en stor omvälvningspro-
cess. Det kärva ekonomiska läget har närmast skyndat på utvecklingen. Till en förhål-
landevis låg kostnad kan man ge en betydligt bättre service och dessutom på sikt minska
utgifterna. Datorerna används till allt från intern bokföring, cirkulationsprocess, katalo-
gisering till produktion av bibliotekskataloger och referensarbete. "Ett och annat biblio-
tek har t o m en myntdator, där besökande i alla åldrar ges möjlighet att bekanta sig med
denna nya teknik." (s 13). I USA organiseras datautbildningen på tre sätt. Dels genom
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universitetens kurser men också via workshops som biblioteken anordnar och slutligen
via så kallade vendors, som tillhandahåller databaserna. Sökning on-line har introduce-
ras på folkbiblioteken tack vare speciella donationer. Sökprocessen, som skräddarsys
för enskilda personers räkning, har blivit snabbare. Dessa sökningar är förbundna med
kostnader och det pågår en livlig diskussion kring vem som ska betala. "Någon menade
att yttrandefrihet är meningslös, om det inte samtidigt finns fri tillgång till information.
Omedelbart kom gensvaret, att rörelsefrihet också är en medborgerlig rättighet. Men
inte delas det ut gratiscyklar för det." (ibid).

2.4.4 Diskussion

Under hela 80-talet fördes en intensiv debatt kring datatekniken. Diskussionen bredda-
des mot fler områden än bara BUMS och LIBRIS. När tekniken väl började tillämpas
ute på biblioteken fick man så småningom en mer avspänd attityd gentemot den, och
argumenten gick inte i svart eller vitt på samma sätt som tidigare. ”Vi måste avdramati-
sera datadebatten. BUMS är inget trolleri” (s 40). Man godtog efterhand datatekniken
men insåg också att den inte inneburit några avgörande förändringar av biblioteksarbe-
tet. Under slutet av decenniet var tekniken så pass självklar och inkörd, att debatten
kring den mattades något.
     BUMS var det mest genomgående temat för debatten. Inläggen från början av de-
cenniet pekade på att man fortfarande inte fått grepp om ämnet. Man konstaterade att
det saknades både begreppslig och teknisk kunskap bland biblioteksfolk, för att kunna
föra en meningsfull debatt. Samtidigt var datatekniken ett faktum man inte längre ifrå-
gasatte, även om man inte hade full överblick. Datorerna hade trängt in på de flesta av
samhällets områden. ”Hot eller löfte? Ja, svaret kan inte ges i dag. Men nog blir hotet
mot folkbiblioteken större om vi ’blundar och håller för ögonen’ än om vi inser, att en
ny epok håller på att bryta in” (s 36).
     Under mitten av 80-talet uppstod frågan om lokala alternativa system till BUMS.
Men ämnet var så färskt att man inte kunde förankra diskussionen i praktiska erfaren-
heter. Utvecklingen gick snabbt nu och man hade hamnat i en situation där man debatte-
rade ett ännu inte helt utbyggt och fungerade BUMS-system, samtidigt som det redan
började bli föråldrat. De fanns en insikt om att utvecklingen av allt snabbare och billiga-
re minidatorer skulle innebära helt nya möjligheter. De ofta tveksamma erfarenheterna
av BUMS fick debattörerna att än mer ifrågasätta de traditionella argumenten: bättre
ekonomi, effektivitet och service.
     Frågor kom upp kring hur biblioteksfolk kunde förhålla sig till teknik och dess ter-
minologi, samt vilka möjligheter man hade att hävda sina intressen mot marknadens och
systemutvecklarnas. Här återkom de demokratiskt färgade argumenten från 70-talet i
fördjupad form. Jag återvänder till frågan nedan, med utgångspunkt i Johansson/Grahms
värdegrunder för data- och systemutveckling.
     En svag men ändock tendens var viljan att blicka utanför de egna gränserna för att se
på datafrågan ur ett nordiskt och internationellt perspektiv. Framförallt var det norska
erfarenheter som dryftades i DIK-pressen.
     I mitten av decenniet introducerades CD-ROM-tekniken. Den debatterades framför-
allt i Biblioteksbladet och tongångarna var genomgående positiva. Frågan om bokens
framtid kom upp, men vid den här tiden kändes 70-talet spådomar om det papperslösa
samhället avlägsna. Gammal och ny teknik kunde mycket väl gå hand i hand. Ofta un-
derströks vikten av att biblioteksfolk inte fick vara passiva, utan att man med hjälp av
kunskap och engagemang skulle ta tekniken i sin tjänst. ”Rädslan bör inte gälla själva
tekniken, utan om vi av krafter som vi inte kan påverka skulle tvingas acceptera ett säm-
re alternativ men skadeverkningar på kulturlivet” (s 44).



Skillnaderna i ämnesval och ideologiska utgångspunkter tidskrifterna emellan, var inte
lika påtagliga som under 70-talet. Det var biblioteksfolk, snarare än tekni-
ker/producenter, som hade ordet. Biblioteksbladet förde den bredaste debatten över hela
perioden och var den enda som ordentligt tog tag i frågan om CD-ROM. I DIK-pressen
avtog debatten tvärt efter 1986. Också i Bis publicerades de flesta artiklarna före 1986,
vilket kan tyckas förvånande eftersom frågan om elektroniska medier och publicering
just då aktualiserats.

Under 80-talet fanns en genomgående ambition att förstå och tillämpa tekniken ur ett
bredare perspektiv. Med Johansson/Grahms termer slog humanismens holistiska, histo-
riska och etiska förhållningssätt igenom. Man kunde i backspegeln se att tekniken inte
hade utnyttjats för en verkligt förändrad och förbättrad service och arbetsmiljö. Man
hade nöjt sig med att automatisera dagens och gårdagens funktioner, vilket i sin tur hade
genererat ett motstånd mot tekniken. Skulle datatekniken få verkligt genomslag skulle
man bli tvungen att tillämpa tekniken på ett mer övergripande sätt. ”…samtliga existe-
rande former för information, kunskap och mänsklig kommunikation skall kunna bibe-
hållas, berikas, uppgraderas och bli än mer fulländade genom att nyare teknik och me-
toder införes” (s 31). Här kom också frågan upp om vem som egentligen borde ansvara
för datoriseringen. ”Idag är maktbalansen ojämlik mellan ADB-experten och biblioteka-
rien” (s 33). ADB-experten hade  en given roll och status. Tryggt förankrad i positivis-
mens självklara auktoritetstro, hade teknikerna kunnat luta sig tillbaka mot sina instru-
mentella kunskaper. Men frågan var om inte kunskaperna överfördes i fel riktning.
Istället för att förmedla kunskaper från användaren/bibliotekarien till teknikern och
därigenom gå miste om all den tysta kunskap, d.v.s. det som inom humanismen går un-
der beteckningen insikter eller visdom, borde instrumentella kunskaper överföras från
teknikern till bibliotekarien.
      Men röster höjdes om att det inte fanns vare sig ideologisk eller moralisk beredskap
att hantera datatekniken. Man hade dessutom trasslat in sig i försöken att hävda mjuka
värden mot teknikers och försäljares väldefinierade argument. Humanismen betonar
språkets betydelse för att människan skall kunna tolka och värdera sin verklighet. Man
var rädd för att datorerna skulle utarma språket och därmed människors möjlighet att
fungera som fullödiga individer. Här kom också en demokratiaspekt till uttryck; kanske
skulle bara vissa grupper av privilegierade ha råd och kraft att skaffa sig äkta upplevel-
ser, medan flertalet skulle få nöja sig med datorernas surrogatvärld.
     Många uppfattade, likt positivismen, teknologins utveckling som determinerad, åt-
minstone från en bibliotekshorisont. Liksom Turoff/Hiltz (s 27) ansåg flera debattörer
att biblioteken inte hade något givet existensberättigande. ”Vi menar att vi, för att und-
vika negativ effekter, måste satsa aktivt på datoriseringen och dess positiva sidor” (s
43). Inte heller kommersialismens krafter gick att stoppa. Dess nyttomaximerade och
ofta endimensionella tänkande var samtidigt extremt effektivt och biblioteken måste
haka på för att inte komma på efterkälken. Ville inte biblioteken köpa in sig på markna-
den fanns andra intressenter beredda att ta över bibliotekens uppgifter. Återigen kom en
demokratiaspekt i fokus; om de offentligt finansierade biblioteken kunde erbjuda den
nya tekniken och dess möjligheter, var också chansen större att alla människor skulle få
del av den.
    Vidare märktes en koppling mellan kommersialismen och humanismen, genom att
båda betonar att tekniken inte har något egenvärde. Men medan den förra fokuserar på
rationaliseringsvinster och ekonomiska fördelar, underströk den humanistiskt färgade
datakritiken vikten av att tekniken kom hela biblioteksorganisationen och dess använda-
re till del.



     Mitt i denna massiva kritik av ett kommersialistiskt/positivistiskt tänkande levde
ändå en utvecklingsoptimism. Jag får känslan att när den humanistiskt orienterade kriti-
ken började få grepp om teknikens villkor och möjligheter för biblioteken, var den inte
längre lika skrämmande och man kunde förena en mer nyanserad kritik men verkliga
förhoppningar om tekniska landvinningar. Här anades återigen en vilja att förena tillsy-
nes motstridiga värdegrunder. ”Självförverkligande är ett mjukt ord, driftbudget ett hårt,
men det bästa vi kan göra är väl att försöka beskriva verkligheten i både mjuka och hår-
da data” (s 41). Eller som en annan debattör menade: ”…klyftan mellan teknik och hu-
maniora är givetvis ett resultat av mänskliga blockeringar” (s 38).

2.5 Bakgrund till debatten 1990-1999

Hughes/Butcher (1996, s 5ff) beskrev bibliotekens allt större problem att tillhandahålla
och bevara information. Knappare ekonomiska resurser förenat med ett allt större in-
formationsutbud gör det omöjligt för enskilda bibliotek att erbjuda all den information
som efterfrågas. ”…by the year 2001, the combined impact on inflation and the growth
of information would result in our libraries being able to purchase 2 percent of the total
information acquired only two decades before.” (Hawkins enl. Hughes/Butcher, s 4)
Mängder av information läggs ut i de elektroniska nätverken, utanför de traditionella
systemen. Detta väcker i sin tur frågor kring de sekelgamla rollerna för förläggare och
bibliotek. När mycket av den producerade informationen inte längre går via biblioteken,
kan inte heller den traditionella rollen som bevarare och lagrare av kunskap upprätthål-
las.
     Ett elektroniskt nationalbibliotek skulle vara lösningen på bibliotekens problem. För-
fattarna definierade fyra huvudfunktioner hos detta National Electronic Library: 1) att
bistå biblioteken i arbetet med att digitalisera unikt material; 2) att förenkla uppgiften att
digitalisera gemensamma samlingar, genom att undvika duplicerat arbete; 3) att fram-
förhandla nationella kontrakt för olika typer av kommersiellt publicerad information;
och 4) att fungera som samordningscentral för elektroniska fjärrlån och elektronisk refe-
rensservice. (ibid, s 7)
     Det finns gott om progressiva individer som verkar för en förändrad strategi vad
gäller bibliotekens informationshantering. Men de får vanligtvis inte mer än marginellt
utrymme för sina idéer ”… while the bulk of the human and financial resources of the
library are used to house and protect a collection that is becoming less and less relevant
to the library´s constituencies”. (ibid, s 6) Forskare har definierat det här som en fas av
förnekelse. Men den har pågått i över tio år och biblioteken riskerar att bli så marginali-
serade att de inte längre har något inflytande i kampen för ett fritt informationsflöde,
allmän tillgång och bevarande av information. (ibid)
     Enligt författarna är det av största vikt att förmedla insikten av att det brådskar, samt
en acceptans av det faktum att biblioteken håller på att tappa sin traditionella roll. Det
finns fakta att presentera som visar hur allt fler sköter sin informationsförsörjning via
andra kanaler än biblioteken. Genom utbildning kan man vidare frammana en känsla av
att förändring är möjlig och visa på de fördelar ett elektroniskt nationalbibliotek skulle
innebära. ”We must do this not because we prefer computers to books (which we don´t),
but because the National Electronic Library is our best hope for preserving our missions
of access to and preservation of information.” (ibid, s 7)
     I IT-propositionen (1995/96:125, s 36f) kom liknande tankegångar till uttryck. Rege-
ringen konstaterade där att man ”…avser att ge Kungliga biblioteket i uppdrag att ut-
veckla ett IT-baserat nationellt bibliotekssystem” (s 38). Vidare betonades vikten av att
utveckla alla bibliotekstyper. Folkbiblioteken spelar en viktig roll i att skapa jämlik till-
gång till IT-baserad information. Folkbiblioteken når ut till många invånare tack vare



bred geografisk spridning. Bibliotekarierna har stor kompetens vad gäller sökning och
värdering av information. Men det krävs ett ökat samarbete mellan läns-, folk- och
skolbiblioteken, för att så många som möjligt ska få del av bibliotekens kompetens. Ge-
nom utveckling av nätverk och tillgång till databaser ska biblioteksanvändarna få allt
bättre service. Informationsteknologin frammanar förändring och utveckling av biblio-
teken. Nya frågor kommer att behandlas under kommande år, bl.a. ska ett förslag om
bibliotekslag läggas fram.
     Resultatet blev den bibliotekslag som började gälla den 1 januari 1997. Där står bl.a.
att ”Folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla
medborgare. […] Folk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt funk-
tionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda böcker,
informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov…” (Bibliotekslag
1996:1596, min kurs.)
     Andra har varit kritiska mot idén om en näst intill predestinerad teknikutveckling
och, i förlängningen, biblioteksautomatisering. Birdsall (1994, s 47ff) menade att bibli-
otekarier utan vidare accepterar det elektroniska biblioteket som en naturlig konsekvens
av informationssamhället. Med en profession kopplad till att samla, organisera och till-
handahålla kunskap, blir man entusiastisk över varje nyhet som kan stärka yrkesrollen.
Men i entusiasmen glömmer man att fråga sig vad begreppet informationssamhälle
egentligen rymmer. ”It is an accepted fact with little concern about how it is defined,
where it is headed, how long it will last, or what its social, political, economic, and cul-
tural implications are beyond the benefits that it is hoped will accrue” (s 47). Det är ett
ovedersägligt faktum att det produceras mer information än någonsin förr, men dess
betydelse för samhället är tveksam. Birdsall refererar till sociologen Krishan Kumar:
”No doubt we are living in the middle of a dizzying and unprecedented explosion of
scientific knowledge; but this kind of evidence tells us nothing about the uses to which
it is put, or whether indeed it has any use at all, or has had any profound effect on the
life of society” (s 48). Ett allt större antal människor genomgår högre utbildning, men
det ger knappast samhället ett automatiskt kunskapstillskott. Tveksamt är också om
biblioteken har en uppgift i denna explosion av data och information. För Birdsall spelar
biblioteken knappast en viktig roll för alla de privata och offentliga byråkratier som
dagligen hanterar mängder av data och information. Frågan är om bibliotekarierna be-
höver känna sig hotade av de information managers som hanterar dessa system av in-
formation, som är extremt viktiga idag men inaktuella i morgon.

Such a narrow focus on information cannot be the only road down
which the future of librarianship lies. Ambiguous as the library´s
role may be, ill-defined as knowledge is, and ineffective as the lib-
rary´s methods often are, the library has been identified traditio-
nally as a ”knowledge” institution. It is upon this basis that it car-
ved out an institutional role in society. […] Focusing on knowledge,
rather than on information, permits librarians to formulate a bro-
ader and more profound range of objectives for librarianship.
(ibid, s 53f)

De som skapat myten om det elektroniska biblioteket påstår att teknologin är grunden
för all samhällelig förändring och att det är en oundviklig utveckling. På samma sätt är
tillkomsten av det elektroniska biblioteket oundviklig, då också den är en naturlig följd
av tekniska innovationer. Det här har lett till att många bibliotekarier har anammat idén
om teknikutvecklingen som predestinerad.

But we should not be taken in by the view that we are confronted
with a technological juggernaut sweeping us along either to obli-
vion or to unsurpassed power. Any number of social scientists have



attacked technological determinism, showing that technology is not
the only cause or agent of change but that it is as much an effect
arising out of an array of social, cultural, and economic factors (s
58)

     Ur ett brittiskt perspektiv kunde Batt (1998, s 52f) konstatera hur svårt det varit att få
en generell överblick kring biblioteksdatoriseringen. Problematiken handlar om att man
inte bara kan ställa upp ett antal bibliotek på rad och mäta ett snitt. Satsningar på IT
måste hela tiden relateras till lokala förutsättningar vad gäller geografisk placering, per-
sonal, politiskt klimat, ekonomi och så vidare.
     Inte heller i Sverige har det funnits en samlad bild. Istället lyfts olika lokala initiativ
fram. Ofta är det danska projekt som redovisas. Samtidigt har vi inte kunskap om det
som sker här i landet. ”För att kunna utnyttja varandras idéer och att undvika att uppfin-
na hjulet på nytt är det viktigt att vi får en samlad bild. De elektroniska nätverken är
viktiga, men de mänskliga avgörande” (Lööf 1996, s 46f). Den del av kommunernas
budget som tillfaller kulturen är liten och måste förvaltas så rationellt som möjligt.
Skillnaderna i kompetens är stora mellan olika bibliotek. Och den blir allt större mellan
de som tar sig an den nya tekniken och de som inte gör det. Idag har nyutexaminerade
bibliotekarier goda IT-kunskaper, men en stor utmaning är att skapa former för vidare-
utbildning av alla de med äldre examen. Biblioteken måste identifiera vilka former av
IT man vill ha. IT kostar men ger också utrymme för rationaliseringar och omfördel-
ningar av kostnader, som i sin tur kan frigöra resurser. (ibid, s 48f)
     I kulturpropositionen 1996/97:3 (s 43f) konstaterades att de svenska folkbiblioteken
expanderat kraftigt under 1970-talet. Under 90-talet däremot har kommunerna drabbats
av allvarliga ekonomiska problem. Både öppentider och bokinköp har minskat. Man
understryker hur viktigt det är för folkbiblioteken att satsa på informationsteknologin.
Tillgängligheten till databaser och nätverk ses som vital. Men det är samtidigt en
komplicerad och ekonomiskt svåröverskådlig fråga och man avstår därför från att före-
slå lagstiftning. Eftersom det föreligger en risk att informationsklyftor ökar i samband
med utvecklingen av IT, så behövs insatser som ger alla medborgare möjlighet att an-
vända den nya tekniken. Ett stort problem är dock att teknikskiftet och ekonomiska svå-
righeter sammanfallit och att man fokuserat på detta på bekostnad av litteratur och lä-
sande.
     1974 års kulturpolitiska mål reviderades i propositionen från 1996/97 och samman-
fattades i fem punkter:

� ”…värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,
� verka för allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande,
� motverka kommersialismens negativa verkningar och främja kulturell mångfald,

konstnärlig förnyelse och kvalitet,
� bevara och bruka kulturarvet,
� främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.”

(ibid, s 27)23

Vid konferensen Det öppna rummets möjligheter i Aalborg 1995 samlades de nordiska
biblioteksföreningarna kring ett gemensamt IT-manifest. IT-utvecklingen har tagit en
allt större plats i folkbibliotekens informationsförmedling. Internet, som i början möttes
med avvaktande av folkbiblioteken, utgör numera en självklar möjlighet för biblioteken
att tillhandahålla en bredare service. Ute i Europa betonas ofta vikten av att den enskilde
                                                
23 I Kulturutskottets betänkande föreslogs att de nationella kulturpolitiska målen utökades till att omfatta
sju punkter, där man också tryckte på att främja bildningssträvanden, samt vikten av att ge kulturen
förusättningar att vara en ”dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället”. (1996/97:KrU1, s 41).
Kulturutskottets betänkande föredrogs senare av riksdagen (Protokoll 1996/97:49).



inte ska hamna utanför utvecklingen. Men folkbibliotekens roll har varit otydlig. I Sve-
rige och Danmark har man betonat risken av att samhället ska delas upp. Vissa grupper
får då tillgång till all information medan andra står utanför. Grundantagandet är att det
alltid kommer att finnas grupper som inte har privat tillgång till de apparater och den
kunskap som krävs för att ta del av informationsflödet. Här har folkbiblioteken en viktig
uppgift. Mot denna bakgrund kom man överens om följande mål att uppnå före utgång-
en av 1996:

� Att samtliga kommunala huvudbibliotek har tillgång till nätverk.
� Att samtliga kommunala huvudbibliotek har en internetadress.
� Att göra Internet tillgängligt för brukarna.
� Att etablera en intensiv personalutbildning i multimedier och nätverk.
� Att centrala biblioteksinstanser utvecklar expertrådgivning för att hjälpa bibliotek

när det gäller att införskaffa nya medier och nätverk.
� Att öka den del av medieanslagen som används till icke tryckt material.
� Att det lokala folkbiblioteket tar initiativ till att utveckla nätverk i takt med lokal-

samhällets behov.
� Att överordnade kommunala kommunikations- och ADB-planer utvecklas för att till
� mötesgå medborgarnas behov.
� Att medborgarterminaler med tillgång till kommunala och offentliga myndigheters

information placeras ut på biblioteken.
� Att arbeta för att skapa ekonomiskt underlag för det ovan nämnda. (Yström, 1997, s

20f)

2.6 Datoriseringsdebatten 1990-1999

Under 90-talet minskar antalet relevanta artiklar jämfört med föregående decennium.
Det är först i och med Internets verkliga genombrott 1994/95 som debatten tar fart i
samtliga tidskrifter. Ämnet för diskussionen håller sig sedan till övervägande del kring
Internet, elektroniska medier, elektronisk publicering och upphovsrätt. Men även bibli-
otekens barn- och ungdomsavdelningars förhållande till IT samt frågor kring yrkesrol-
len kommer i fokus.

2.6.1 Biblioteksbladet 1990-1999

Antalet relevanta artiklar är färre under 90-talet än under föregående decennium. Även
här förekommer många faktaredovisningar och rapporter från praktiska dataimplikatio-
ner på olika bibliotek, vilka jag mestadels lämnar därhän. Den diskussion som förs rör
sig i huvudsak kring olika aspekter av Internet. Men även barn- och ungdomsavdelning-
arnas användande av datorer tas upp. Inläggen är förhållandevis jämnt fördelade över
perioden.

Therese Nyström (5:1991, s 140f), från SAB:s Barn- och tonårsgrupp, initierar frågan
om datorer på barn- och ungdomsavdelningarna. Hon menar att datoriseringen oftast lett
till stor glädje för både låntagare och personal. Arbetet har kunnat rationaliserats och
kvalitén på servicen har blivit bättre. Men det är på vuxenavdelningarna som datorise-
ringen ägt rum och som personalen fått möjlighet att skaffa sig de kunskaper som den
nya tekniken kräver. Det behövs därför en organiserad vidareutbildning för barnbiblio-
tekarier, med inriktning mot alla aspekter av datoranvändande.



     Lena Lundgren (9:1991, s 270) anknyter till Nyströms artikel ovan. Lundgren menar
att de främsta orsakerna till att barnavdelningarna kommit på efterkälken i den här frå-
gan, är att mycket av verksamheten är uppsökande med betoning på skönlitteratur snara-
re än informationssökning. Och i informationsarbetet är det främst bibliotekets eget
material som används. Av stor betydelse är också att barnbibliotekarierna av tradition är
kvinnor ”…som varken har haft tekniskt intresse eller kunnande på området.” De vikti-
gaste utgångspunkterna för att introducera datorer på barn- och ungdomsavdelningar
handlar om att uppgiften att hjälpa barn till kunskap, upplevelser och förströelse är mer
än förmedling av litteratur. Det gäller därför att ta vara på alla möjligheter och göra dem
tillgängliga oavsett media. Ofta diskuteras ny teknik utifrån personalens behov och in-
tressen, istället för att utforma hjälpmedel som är bäst för låntagarna. Biblioteken är
fortfarande en av de viktigaste länkarna i folkbildningen. Att göra ny teknik tillgänglig
för barn och ungdomar är bara en naturlig utveckling i det arbetet.
     Flodin/Jonsson (1:1994, s 6) rapporterar från Örnsköldsviks bibliotek. Där har man
startat upp ett datorrum, riktat mot i första hand barn och ungdomar. Grundtanken har
varit att den unga generationen kommer att syssla med datorer i framtiden, oavsett vad
den äldre gör. Därför bör alla få möjlighet att pröva under ”pedagogiska och lustfyllda
former”. Datorerna är laddade med både spel och kunskapsprogram. Responsen från
användarna har varit mycket positiv.
     Peter Akinder (10:1994, s 304) ser bland möjligheterna även risker med IT-
utvecklingen. IT har blivit en generationsfråga, där det är de yngre som i första hand tar
till sig tekniken. Ett större problem är om det också blir en klassfråga, där den nya tek-
niken blir medel för ett fåtal.

Vi vet att i den nya internationaliserade världen drivs tempot ständigt upp.
Och den som inte har förmågan att skaffa, sovra, bearbeta och använda
kunskap och information på rätt sätt halkar ohjälpligt efter. Då ser ett nytt
klassamhälle dagens ljus. Och det nya klassamhället mäter inte rikedom i
enbart i kronor och ören (ibid).

Därför borde skolbiblioteken ge grundläggande IT-utbildning åt alla elever. Men då är
det också viktigt att eleverna har tillgång till datorer där information kan lagras och
hanteras. Här har den kulturpolitiska debatten en viktig uppgift i att utforma målsätt-
ningar och färdriktning för att skapa en IT-utveckling på lika villkor (ibid).
     Ingemar Larsson (5:1998, s 16f) menar att bibliotekens webbsidor ofta är mer ut-
formade från ett sändarperspektiv än ett användarvänligt, vilket går ut över i första han
de yngre målgrupperna. Sajterna är vanligtvis designade som broschyrer med upplys-
ningar om tjänster och öppentider. Men om man ger sig ut på nätet för att också fungera
som ett virtuellt bibliotek måste man noga tänka igenom utformningen, inte minst när
man vänder sig till barn. Man måste beakta vilken åldersgrupp man vänder sig till, hur
långa texterna kan vara för att fungera, hur stort tålamod barn har att klicka sig fram
genom informationen. Man borde också bättre ta till vara på möjligheterna att med
hjälp av grafik skapa en mer inbjudande miljö. Larsson frågar sig vidare varför man så
ofta fokuserar på texten. ”…varför kan barn i upptäckaråldern inte snittsla sig fram uti-
från sina intressen? Varför finns det inte sidor som lotsar fram barn i förskoleåldern
med bilder, symboler och ljudfiler i stället för text?” (s 16) Ändå finns det möjligheter
och mycket talar för det virtuella biblioteket. Vi kan luta oss mot en fin barnkultur med
många bra författare, illustratörer och TV-programmakare. Det finns redan många bra
webbsidor att länka till. Men det krävs stora resurser för att möta barns önskningar på
nätet. Det virtuella biblioteket måste ständigt underhållas och uppgraderas. Idag funge-
rar det på några bibliotek tack vare ett antal eldsjälar. Ett exempel på projekt är Barnens
Bibliotek som produceras av länsbiblioteket i Älvsborgs län. Med ett enkelt språk,
mycket grafik och symboler lotsas besökaren runt på en mängd länkar. I praktiken



kommer dock besöken på Barnens Bibliotek från hela landet och frågan är om det inte
är en resurs som borde byggas upp på nationell basis. Baksidan kan vara att det person-
liga mötet går förlorat, att man går miste om det lokala bibliotekets närhet.

*

Göran Skogmar (8:1992, s 248ff) inleder den allmänna debatten om Internet. Han menar
att om 80-talet var persondatorernas årtionde, så kommer 90-talet bli nätverkens. Före-
tag och organisationer har sedan mitten av 80-talet byggt upp lokala nätverk som man
nu vill förbinda med varandra. Samtidigt bygger telebolagen upp helt digitaliserade
stambanor som ska kunna överföra både text, ljud och bild. Skogmar hänvisar till det
akademiska Internet, när han siar om framtiden. Från att ha varit lokala nät på universi-
tet och högskolor har dessa på ett spontant och informellt sätt knutits samman till ett
globalt nätverk.. Mer än femhundra bibliotekskataloger ligger tillgängliga på nätet och
man kan ”…skymta konturerna av det globala »elektroniska biblioteket« eller »virtuella
biblioteket«, som den senaste modetermen lyder” (s 249). Men Internet öppnar också
möjligheter för elektroniska konferenser, elektroniska tidskrifter, filöverföring etcetera.
I USA arbetar universiteten för att öppna upp de akademiska näten för allmänheten.
Man vill samordna informationsresurser som spänner över utbildnings- och kulturinsti-
tutioner, förlags- och bokhandelsbranschen.

En ny uppgift för biblioteken kommer alltså att bli att ge experthjälp för att
strukturera information och medverka i standardiseringsarbete samt sköta
den bibliografiska kontrollen av elektroniska dokument. På vardagsplanet
kommer det att bli en viktig uppgift att hjälpa studenter, forskare och all-
mänhet att hitta information som bara finns i elektronisk form. (ibid, s 249)

Det stora arbetet mot ett helt öppet Internet handlar om att finna gemensamma standar-
der. Det första steget har tagits i.o.m. införandet av OSI-standarder (Open System In-
terconnection), som går ut på att heterogena system skall kunna kommunicera med var-
andra via internationella standarder för sökning filöverföring o.s.v. När detta arbete
”…så småningom bär frukt kommer vi att få bevittna en verklig revolution, som inne-
bär att det globala elektroniska biblioteket blir en realitet.” (ibid, s 250)
     Yngve Johansson (1:1993, s 18f) knyter an till Skogmars artikel ovan och menar att
möjligheterna för biblioteken ligger i bejakandet av elektronisk informationsöverföring
via nationella och internationella nätverk. De folkbibliotek som är datoriserade hade
länge ett försprång framför andra kommunala förvaltningar i att hantera extern datorba-
serad information. Men utvecklingen tycks ha avstannat. Man nöjer sig ofta med Bok-
och Artikelsök.
I ett historiskt perspektiv har bibliotekens uppgift alltid har varit att ”…fritt förmedla
för individen och samhället värdefull massproducerad mediaburen information och er-
farenhet i tid och rum” (s 18). En grundförutsättning är då att biblioteken intresserar sig
för mediautveckling i alla dess former.

Idag kan alla former av mediabunden information produceras och lagras i
datorbaserad form. Med andra ord kan text, bild, rörlig bild och ljud lagras
i datorer och därmed förmedlas via tele- och datanät till andra bibliotek el-
ler direkt hem till slutanvändaren. Det kan bidra till att lösa bibliotekens
svåra distributionsproblem. (ibid, s 18)

     Forskningsbibliotekarie Kent Wall (4:1995, s 110f) är tveksam om den informa-
tionsteknologiska utvecklingen - i synnerhet Internet - kommer att få samma genomgri-
pande betydelse för oss som exempelvis tryckkonsten fick för renässansmänniskan. Det
råder dock ingen tvekan om att den nya tekniken kommer att medföra vittgående kon-



sekvenser. Men det är viktigt att nyansera diskussionen för att kunna genomskåda ny-
hetens behag.

Vi får inte glömma bort, att de som utan förbehåll propagerar för Internet
och som driver tesen om informationsteknologins närmast allsmäktiga ge-
nomslag, framför allt är människor i stora företag som har sin finansiella
utkomst från detta område och som följaktligen har mest anledning att tala
sig varma för systemet och hela tiden påpeka »paradigmskiftet«. (ibid, s
110)

Vad som inte kommer fram är vanligt folks åsikter. Här har biblioteket en viktig upp-
gift att fylla. Det är nödvändigt att folkbiblioteken går in på arenan för att gemene man
ska kunna tillgodogöra sig den viktiga informationskälla som Internet trots allt utgör.
Eftersom marknaden styrs av dess användare är det avgörande att så många aktörer som
möjligt blir delaktiga. På så sätt kan oseriös verksamhet marginaliseras. Wall vill tona
ner den euforiska och visionära synen på Internet. Förändringarna kommer inte att få
genomgripande konsekvenser. Man måste samtidigt inse att Internet befinner sig i sin
linda. Kanske är det fel att på detta tidiga stadium haka upp sig på frågor om hur vi ska
hantera all information och var vi ska kunna veta att söka den. För biblioteken är Inter-
net trots allt ”…en logisk, informationsteknologisk utveckling av de lokala bibliotek-
skatalogerna som kan förbättra fjärrlåneverksamhet och service” (ibid).
     Länsbibliotekschef Roland Eliasson (8:1996, s 225) menar att den fria tillgången på
information, litteratur och forskningsresultat på Internet är hotad, om de starka upp-
hovsrättsorganisationerna får igenom sina krav om ändringar i Bernkonventionen24.
Men det är självklart att någon form av reglering av upphovsrätt måste införas. Idag
kan Internet liknas vid en jättelik kopieringsapparat, där ingen kan kontrollera bruk el-
ler missbruk. Risken är att upphovsmännen avstår att publicera sig denna vägen och att
en utarmning av Internet sker.

Följden kan bli att den möjlighet till kreativt skapande som nätet innebär
tynar bort för reklam och meningslöst allmängods. Det kan också innebära
att vetenskapliga resultat som nu läggs ut på nätet försvinner till men för
forskning och forskarkontakter (ibid).

Men nya upphovsrättsregler kan innebära stora problem för folkbiblioteken. Det var
först efter hårt lobbyarbete som man lyckades undanta biblioteken från regler om att
böcker inte får lånas ut utan upphovsmannens tillstånd. Men här rörde ändå frågan vid
något som varit en lång demokratisk tradition för folkbiblioteken. (ibid)

Upphovsrättsfrågor som rör elektroniska publikationer är oröjd mark. Det
är inte främst författare, konstnärer eller tonsättare, även om dessas organi-
sationer också är viktiga aktörer, utan de stora datajättarna som med järn-
hand vill bevaka sina intressen i mjukvara. (ibid)

Därför är det viktigt att biblioteken undantas när Bernkonventionen uppdateras att gälla
även elektroniska medier. (ibid)
     Berg/Nilsson (6:1998, s 10ff) diskuterar de i första hand vetenskapliga bibliotekens
möjligheter att klara kostnaderna för både elektroniska och pappersbaserade tidskrifter i
framtiden. Generellt gäller för de stora förlagen25 att man befinner i ett utvecklingsske-
                                                
24 Bernkonventionen ingicks 1886 i Bern för att skapa ett internationellt skydd för litterära och konstnär-
liga verk. Sverige anslöt sig 1904. Grundtanken är att varje upphovsman från ett  till konventionen anslu-
tet land i de övriga medlemsländerna ska ha samma rättigheter som dessa länders egna medborgare i fråga
om föfattarrätt o.d. Konventionen har reviderats flera gånger. (Nationalencyklopedin 1998, bd 2, s 475)
25 Författarna grundar sina slutsatser på intervjuer - genomförda november 1997 - hos Academic Press i
London, Springer Verlag i Heidelberg samt tidskriftsagenten Swets & Zeitlinger i Lisse, Holland.



de, där målet är att kunna erbjuda hela tidskriftsprogram i elektronisk form. I dag görs
bedömningen att de pappersbaserade versionerna kommer att finnas i minst fem år till.
Den dubbla utgivningen innebär i dagsläget stora kostnader för biblioteken. Förlagen
har efterhand övergivit policyn att erbjuda den elektroniska versionen gratis. Av eko-
nomiska och arbetsbesparande skäl tvingas biblioteken att ingå kollektiva avtal.
     Men innan man har kommit på en tillfredsställande lösning av bevarandefrågan, är
det svårt att lämna pappersvärlden. Förlagen vill inte ta arkivansvar, utan hänvisar till
biblioteken. En annan fråga gäller originalgarantin i nätvärlden. Hur ska man kunna
förhindra att inte exempelvis text obehörigt ändras? Det råder i dag en stor osäkerhet
både på förlag och bibliotek beträffade tillgången till elektronisk information och hur
denna ska organiseras. (ibid)
     Ingemar Larsson (10:1999, s 10ff) ser bibliotekens roll som problematisk och allt
annat än självklar inför 2000-talet. Efter starka påtryckningar från mediaindustrin för-
svinner bibliotekens rätt att sprida innehållet i elektroniska medier. När miljontals titlar
kan spridas direkt till konsumenterna behöver inte mediaindustrin biblioteken längre.
Problemet med illegal kopiering, som hållit tillbaka distributionen av det papperslösa
via Internet, är snart löst med ny teknik. Elektronisk distribution blir allt billigare, vilket
får genomslag på i första hand kurs- och facklitteratur. Sedan är det en definition om
man vill se användarlicenserna som bokhandelsförsäljning eller utlåning via ett gigan-
tiskt kommersiellt bibliotek.

Vad blir sedan kvar för biblioteken? Mediaindustrin tycks glömma att bok-
handel och bibliotek samtidigt är ett smörgåsbord som väcker aptiten. Det
är kanske den uppgiften som biblioteken skall  utveckla. […] Det finns fog
att tala om Ragnarök om vi ser biblioteken som ett fördelningsproblem och
inte som en dynamisk faktor i den nya ekonomin. (ibid, s 10)

Många branscher genomgår stora förändringar. Bara bankerna räknar med att ha fem
miljoner internetkunder inom tre år. Bankerna fungerar också som finansiella portaler
till en internationell marknad. (ibid, s 11)

Om e-bankerna kan – varför kan inte då e-biblioteken bli globala spjutspet-
sar för den uppväxande svenska upplevelse- och utbildningsindustrin.
Kulturen kan bli kommunens kassako i stället för en dikalv. Kommer
kommunen att sälja ditt bibliotek till Disney för en miljard? (ibid)

Larsson fortsätter sin analogi med bankväsendet. Bankernas pansarglasdiskar slängs ut
och kunderna möter istället finansproffs. Internetbanken fungerar som den lokale
banktjänstemannens förlängda arm som öppnar porten till hela världens finansmarknad.
Kanske kommer bibliotekens lånediskar att på motsvarande sätt ersättas av biblioteka-
rier, som i egenskap av informationsspecialister lägger upp strategier för hur man ska
skaffa sig kunskap. Vidare kommer den internationella marknaden för callcenters att
expandera och om några år kommer åtta miljoner människor att ha sina arbetsuppgifter
i sådana telefoncentraler. (ibid)

Visst är det trevligt att möta en bibliotekarie öga mot öga vid disken. Men
är det rationellt, särskilt när kravet på expertkunskaper skärps? I framtidens
bibliotek formulerar vi i en videokonferens frågor till bibliotekarier i ett
callcenter. Kanske till Arvidsjaur dit KB utlokaliserat en filial. Eller så job-
bar kommunbiblioteken i ett nätverk; Östersund är experter på miljö,
Karlskrona på IT och så vidare. (ibid, s 13)

Idag är kommunbibliotekens hemsidor en blandning av mediokra och lysande presta-
tioner. Det är eldsjälarna som åstadkommer storverken men i längden är det inte till-
räckligt. En lösning kan vara att kommunbiblioteken samverkar i nätverk, eller att man



skapar en överbyggnad med länsbibliotek och riksbibliotek i en elektronisk hierarki.
Slutligen finns det ingen möjlighet för samhället att klara av utbildningskraven med
nuvarande hantverksmässiga system. Det finns de som tror på en global utbildningsin-
dustri över Internet, om inte de traditionella institutionerna sätter sig emot. I en sådan
värld skulle biblioteken kunna få rollen som tappställen, inte minst för kunskapskon-
trollen och den sociala miljöns skull. (ibid)

2.6.2 Bis 1990-1999

Diskussionen kring datoriseringen lyser, med ett par smärre undantag, med sin frånvaro
fram till 1995. Sedan tar den ordentlig fart med bl.a. ett temanummer under 199626.
Därefter avtar den åter och endast en handfull artiklar publiceras under 1997-99. Temat
är genomgående Internet.

Lena Lundgren (1:1995, s 26f) inleder en diskussion kring datorers och framförallt In-
ternets berättigande på biblioteket. Hon menar att datorer är bra och nödvändiga i bibli-
oteksarbetet men att satsningarna på den nya tekniken ofta är omedvetna och förhasta-
de. Hon frågar sig vidare vad biblioteken egentligen vill med datorer och Internet.

Ett vanligt argument för att skaffa datorer är att vi måste visa att bibliote-
ken hänger med i utvecklingen. För vem ska vi visa det? Antagligen för de
anslagsbeviljande församlingarna som då förväntas bli mera positiva till
biblioteken och förhoppningsvis bevilja mera pengar. […] Internet då? Att
vara uppkopplad till Internet bevisar väl att biblioteket deltar i teknikut-
vecklingen? Ja, det kanske det gör i vissas ögon, men det är en mycket dyr
och i många avseenden meningslös satsning. På Internet finns fortfarande
mycket litet av intresse för folkbiblioteken och allmänheten och det tar
oändlig tid att orientera sig i informationsflödet trots fiffiga hjälpmedel.
[…]

Det är självklart att biblioteken ska ha datorer men man måste diskutera syftet med des-
sa. Lundgren frågar sig om datorerna ska användas för internt bruk, för att söka i allt-
mer avancerade databaser, för att serva de redan datavana välutbildade som vet vad de
vill ha och kräver service. Eller ska biblioteken vända sig till dem som inte har egen
tillgång till dator, de ovana, kvinnorna, flickorna och de äldre. De behov som vanligen
uttrycks av brukarna är tillgång till och handledning i ordbehandling. Enkla svenska
uppslagsverk där bl.a. handikappade själva kan skaffa sig information är ett annat vik-
tigt område. Genom att satsa på de svaga grupperna skulle biblioteken kunna stärka in-
formationsdemokratin. Bibliotekspersonalen måste våga ta saken i egna händer och sat-
sa på rätt användargrupper. ”De andra, de vana, skaffar sig ju vad de behöver själva så
varför satsa på dem?” (s 27)
    Gymnasiebibliotekarie Eva Jonsby (1:1995, s 10f) är först ut att knyta an till Lund-
grens artikel ovan. För Jonsby finns det självklara fördelar med Internet. En mängd in-
formation från universitet, stora organisationer som FN och Amnesty, kulturinstitutio-
ner, fria konstnärer etcetera. Här spelar inte längre de geografiska avstånden roll och
digital information är lätt att publicera och hålla aktuell. Dessutom krävs det ingen stör-
re investering för att få tillgång till Internet. Och genom att erbjuda alla tjänsten bidrar
man att utjämna mansdominansen. Men biblioteken kan aldrig fylla alla funktioner.
                                                
26 Nummer 2/1996 är ett temanummer om IT/Internet skrivet och sammanställt av Siv Wold-Karlsen.
Artiklarna utgör i första hand en redovisande historisk och samtida lägesrapport, väl förankrad i mono-
grafier, artiklar och rapporter. Jag nöjer mig därför med att ta upp delar av en artikel med rubriken
”Internet och biblioteksansvar” som på ett mer diskuterande vis tar upp nämnda fråga.



Biblioteken besitter kunskapen att vägleda och göra urval i stora informationsmängder.
Andra uppgifter får skolan och datorteken ta hand om.
     Bibliotekschef Yngve Johnson (1:1995, s 16f) menar att Lundgren ovan
”…polariserar mot argument som jag inte hört någon använda i en seriös biblioteksdis-
kussion.” (s 16) Men det är fler än Lundgren som har känslan av att tåget håller på att
rusa ifrån dem, i tider av nedskärningar, omorganisationer och omvärldsförändringar.
Därför är det nödvändigt att bibliotekarier börjar orientera sig i den nya mediavärlden
för att kunna upprätta och utgå från klart uttalade målsättningar. Grundförutsättningar-
na för en fungerande demokrati är direkta val, offentlighetsprincip och lika tillgång till
information. Folkbibliotekens uppgift är att ”…fritt förmedla för individen och sam-
hället värdefull mediabunden information/erfarenhet i tid och rum” (s 16). Johnson
knyter an till Lundgrens fråga om vad biblioteken vill med sina datorer. Johnson hop-
pas att man inte vill annat än tidigare, d.v.s. att använda tekniken som källa och redskap
för att förverkliga verksamhetens mål. Att hänga med i utvecklingen har inget egenvär-
de. Ska biblioteken fortsättningsvis kunna uppfylla sina samhällsuppgifter måste man
ha tillgång till och kunskaper om den senaste tekniken. En internetuppkoppling är allt
annat än dyr och onödig. Den bevisar snarare att man har ambitionen att sänka porto-
och administrationskostnader, att personalens datakunskaper inte bara används för att
rationalisera kontorsarbetet, utan för att också utveckla informationsservicen, samt att
man tar initiativ att själv skaffa sig kunskaper om den mediavärld som råder utanför
biblioteket. Viktiga frågor för biblioteken handlar om att fundera över metoder för att
värdera kvaliteten hos nya medier. Biblioteken måste lära sig att välja de medier och
metoder - inklusive tekniska - som bäst uppfyller målen.
     Siv Wold-Karlsen (2:1996, s10ff) vänder sig mot tre BHS-studenter som i en artikel
i GP (20/2-96) menar att biblioteken alltid borde genomföra marknadsundersökningar,
där man tar reda på den presumtiva kundens behov, innan man exempelvis installerar
Internet. Även Göteborgs stadsbibliotek tänker i samma banor. Där har man gått ut med
en enkät, där respondenten utifrån ett 20-tal ”det är viktigt att”- påståenden kunde göra
sin egen topplista. Valen stod bl.a. mellan en väl fungerande talboksavdelning och upp-
koppling till Internet. Wold-Karlsen frågar sig vad som skulle hända om ingen som sva-
rar på enkäten är intresserad av talboksavdelningen.

…vad bör biblioteket då göra? Koppla upp sig på Internet men lägga ner
talboksavdelningen, eftersom kunderna inte tycks ha något behov av just
den produkten.
     Det borde biblioteket kanske göra, om biblioteket vore ett företag som
skulle tjäna pengar på sina kunder. Men biblioteket är inget vinstdrivande
företag. Biblioteket är en del av det demokratiska projektet, och vi som be-
söker biblioteket är inga kunder. Vi är medborgare med vissa fri- och rät-
tigheter som det är bibliotekets uppgift att förverkliga. Informationsfriheten
till exempel, och rätten till insyn i offentliga handlingar. (s 10)

En annan fråga gäller gratisprincipen. På de flesta bibliotek finns möjlighet att ringa -
men inte gratis. Om Internet ska lanseras som en sorts gratistelefon, så innebär det en
drastisk utvidgning av gratisprincipen, som kan hota hela biblioteksverksamheten. Då
kommer det inte att finnas ekonomiskt utrymme till mycket mer än ett antal internet-
terminaler. Om man istället ser Internet som ett professionellt verktyg i det dagliga bib-
lioteksarbetet, då är också frågan om Internet något som bäst besvaras av bibliotekari-
en, som i kraft av sin yrkeskompetens kan och vill att ta ansvar för ett sådant beslut.
”Däremot kan Internet-på-bibliotek aldrig bli en fråga som kan eller bör besvaras av
anonyma marknadsundersökningar.” (s 12)
     En närliggande fråga gäller den principiella ansvarslöshet som fri tillgång till Inter-
net på biblioteken innebär. Det är orimligt att biblioteken skulle ansvara för all den in-
formation som finns tillgänglig via Internet och det sätt som användaren eventuellt



missbrukar densamma. Men bara för att man inte kan kontrollera allt, så innebär det
inte att biblioteken inte kan ta ett visst ansvar. Man borde diskutera vilka möjligheter
det finns att kontrollera användandet av Internet, istället för att gömma sig bakom prin-
cipiell ansvarslöshet. (ibid, s 11)
      Eva Alvelid (1:1997, 26f) menar att det inte behöver vara ett problem att begränsa
missbruk av Internet. Det finns inga lagar som förbjuder biblioteken att välja vilket
material man ska erbjuda sina nyttjare. På Skellefteå bibliotek skriver man ett avtal med
varje person som vill använda Internet. Där står bl.a. att man inte får ta del av pornogra-
fiskt material. Alvelid motiverar detta med att biblioteken har sin grund i folkbildning-
en. Det finns ett syfte med det material man erbjuder. Det ska bidra till människors ut-
veckling, teoretiskt och praktiskt. När man tillhandahåller Internet tillgängliggör man
”…såväl pornografi som rasism och andra avarter av mänskliga aktiviteter” (s 26). Men
Internet erbjuder också en mängd positiv information. Det är inte själva tekniken eller
mediet som är problemet, utan det förhållningssätt man har mot innehållet.

Biblioteken har också ansvar för sina lokaler och bestämmer också där hur
man vill att det ska se ut. ”Samhällets vardagsrum” är en benämning som
förekommit apropå biblioteken[s] miljö. Det ska vara en trivsam plats där
alla kan vistas. Besökare finns i alla åldrar och besökare och personal ska t
ex inte behöva passera bildskärmar med pornografiska bilder. (ibid, s 27)

Alvelid poängterar dock att biblioteken aldrig förbjuder någon att prenumerera på ra-
sistisk litteratur eller att se på pornografiska bilder. Vad biblioteken däremot kan styra
är hur de resurser man förfogar över ska användas och hur miljön på biblioteket ska
vara.
     Ingrid Atlestam (4:1998, s 18ff) tar åter upp tråden om hur, varför och för vem dato-
rer och IT ska användas på biblioteken. I ett förslag till analys och diskussionsunderlag
presenterar hon fyra kategorier av IT på bibliotek: 1) Tillgång till skalprogram (skriva,
räkna, layout etc). 2) Erbjudande av digitalt lagrad information. 3) Tillgång till Internet.
4) IT som hjälp för läs- och skrivhandikappade. Dessa kategorier diskuteras utifrån vad
biblioteken måste, bör, kan och vill. Atlestam menar att kategorierna i sig är tämligen
okontroversiella. Det finns dock ett antal problem. Men dagens begränsade resurser
innebär varje val att man också måste välja bort något annat. Digitala medier kostar
mycket pengar, tid och kompetens. Men vad kan man egentligen dra in på, och vem
som ska göra prioriteringarna: personalen, politikerna eller brukarna? Vidare måste
man se över och kanske omorganisera arbetet i informationsdiskarna. Internet erbjuder
obegränsade sökmöjligheter och information. Men hur långt ska man erbjuda sig som
guider? Vad får det kosta och vad kan man ta betalt för? Vilka krav kan ställas på bru-
karna och på bibliotekarierna? Det här är inga nya frågor men de ställs på sin spets när
möjligheterna är så mycket större än budgetramarna. Det kommer fram nya former av
virtuella bibliotekarier på nätet. Här uppstår möjligheter till samarbete. Det är viktigt att
biblioteken utarbetar en gemensam linje. ”Det handlar om policy och ideologi inte om
snällhet och servicebenägenhet.” (s 20)

2.6.3 DIK-forum 1990-1999

Under 1990 återfinns endast en relevant artikel och fram till och med 1994 sammanlagt
en handfull. Under 1995 tar diskussionen fart och förblir jämförelsevis livlig under res-
ten av decenniet. Flera frågor behandlas men den om bibliotekarierollen utkristalliserar



sig som ett något större tema och presenteras därför för sig. Jag inleder med övriga frå-
gor.

Mats Herder (13:1993, s 14f) rapporterar från Blekinge, som med sina fem kommuner
är först ut i landet med ett regionalt biblioteksdatasystem. Genom samarbetet hoppas
man kunna höja både servicekvalitén och konstnadseffektiviteten. Idén härstammar
egentligen från 80-talet men då var kommunerna fortfarande fixerade vid lokala lös-
ningar. Genom att förlägga driftansvaret till en utomstående part vill man minimera
eventuella konflikter kommunerna emellan. Lösningen med ett regionalt data- och ka-
talogsystem ska bli till gagn för i första hand de mindre kommunerna, som nu med en
knapptryckning får tillgång till hela länets katalog.
    Ekengren/Clevström (13:1993, s 10f) rapporterar från Värmland. Även där har ett
kommunövergripande samarbete på biblioteksdataområdet inletts. Idag är situationen
sådan att t.ex. en studerande inom vårdområdet måste vara beredd att besöka ett flertal
olika bibliotek och söka i respektives katalog för att kunna tillgodo se sitt informations-
behov. Även här fanns redan på 80-talet idén om en regional lösning. Men det är först
nu som de nödvändiga tekniska förutsättningarna finns för att genomföra projektet.
Förutom lägre kostnader och bättre service hoppas man uppnå en djupare och bredare
datakompetens, möjlighet till gemensam extern kommunikation med andra datasystem
och databaser samt ökade möjligheter till samarbete vad gäller inköp av medier, fjärrlån
och administrativa rutiner.
     Uno Nilsson (4:994, s 6f) menar att de svenska folkbiblioteken står mitt uppe i ett
paradigmskifte. Med dagens utvecklingshastighet av ny elektroniska medier, måste
biblioteken vara beredda att snabbt lära sig hantera dessa nya informationsbärare och
verktyg. Folkbiblioteken är präglade av industrisamhällets folkbildningsideal. Men
produktionen förändras liksom informationskanaler och teknologi. Därav följer att
klassamhällets gamla strukturer inte längre fungerar. Men klyftan mellan människor
består, mellan de som har tillgång till information och de som står utanför.

Samtidigt förändras kodspråket från förr. Den gamla värdegemenskapen i
vilken folkbiblioteken byggdes upp är på utdöende. Det innebär att biblio-
teken  måste omvärdera prioriteringar i mediaanskaffning och anlägga ny
syn på mediasituationen i stort. Folkbiblioteken som stelnat i värderingar
och funktion riskerar helt enkelt att hamna vid sidan av det samhälle det
ska betjäna. (ibid, s 7)

Folkbiblioteken är den enda institution med uppgift att på den enskildes egna villkor
förmedla kunskap och upplevelser till alla. Folkbiblioteken ska i framtiden serva den
tredjedel av befolkningen som inte själva kommer att kunna ta till sig den information
de behöver.

Folkbibliotekens uppgift är att hitta framtiden idag, vara före innan, lära
det nya kodspråket, ta till sig de nya medierna, och befria sig ur låsning-
arna till ett medium - boken, och en viktig målgrupp - bärarna av gårda-
gens kodspråk. (ibid)

Det här innebär inte bokens död. Boken blir ett medium bland flera andra. Varje bruka-
re söker information i det medium som passar honom/henne bäst. Och alla möjligheter
ska finnas tillgängliga på biblioteket. (ibid)
     Karin Almegård Nørby (6:1998, s 12f) tar upp problemet med upphovsrättsregler på
Internet i en rapport från seminariet ”Rätten till de elektroniska dokumenten”27. Ett

                                                
27 Seminatiet gick av stapeln den 13 mars 1998 och anordnades av DIK tillsammans med Kurssekretaria-
tet vid Uppsala universitet.



flertal röster kommer till tals. Utgångspunkten är den att det råder en stor osäkerhet om
rättsliga och ekonomiska frågor kring elektroniska medier. Dagens upphovsrättsliga
regler räcker inte till i den digitala världen. På bl.a. biblioteken råder en stor rädsla för
att göra kostsamma misstag. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag, som om det
går igenom innebär stora restriktioner i vad som fritt får spridas och användas på nätet.
Idag är det tillåtet att kopiera för privat bruk, undervisning och för att bevara och arki-
vera. Emanuella Giavarra, jurist och specialist på copyrightfrågor, är angelägen om att
skydda bibliotekens intressen. Målet måste vara att harmonisera EU:s regler med gäl-
lande svenska. Som direktiven idag är formulerade innebär det att biblioteken inte
kommer att kunna presentera elektroniskt material på bildskärm utan tillstånd. Inte
heller blir det möjligt att skicka copyrightskyddat material via e-post mellan bibliotek,
studenter eller forskare. Författaren Ola Larsmo sätter in frågan i ett historiskt perspek-
tiv. Då som nu fanns ett samspel mellan teknik, idéer och offentlig utveckling. Han drar
paralleller med den ångmaskinsdrivna tryckpressen under 1700-talet, som var en förut-
sättning för det offentliga rum där alla kunde delta i debatten. Nu skulle Internet kunna
bli vad offentlighetsprincipen väntat på – en möjlighet för alla människor att lätt och
omedelbart ta del av politiska handlingar. Men istället riskerar offentlighetsprincipen
att slås ut av Internet.

*

Peter Almerud (6:1995a, s 12) initierar frågan om bibliotekariens framtida yrkesroll i
ett IT-samhälle. Han hänvisar till Philip Johansson, politisk sakkunnig på kulturdepar-
tementet, som menar att biblioteken har en viktig roll att spela i både kunskapssamhäl-
let och IT-utvecklingen. Bibliotekarien får rollen som ”den gode läraren”. Att göra in-
formationsteknologin tillgänglig för gemene man är en demokratifråga. Det här är inte
heller en roll som behöver stå i konflikt med den traditionella kulturförmedlande och
folkbildande uppgiften.  Biblioteken har alla förutsättningar att med hjälp av teknik och
handledning ge människor tillgång till den information som krävs för att kunna delta i
den politiska beslutsprocessen. Det största hindret för biblioteken är bristande intresse
från styrande politiker, som inte alltid är beredda att ge biblioteken den rollen. ”Det är
enklare att slippa den diskussion som kan uppstå…”.
     Almerud (6:1995b, s 13) tar upp samma frågor i en intervju med Anders Gillner,
information manager för SUNET. Denne menar att den informationsteknologiska ut-
vecklingen inte alls kommer att göra biblioteken överflödiga. Istället kommer dubbelt
så många bibliotekarier att behövas. IT-samhället kan inte klara sig utan bibliotekariens
kompetens i att sortera och strukturera information. Även om ett antal nya informa-
tionskanaler kommer att skapas, så förändras inte bibliotekens arbete i grunden för
”…ordnas måste informationen lik förbaskat”. Biblioteken måste återta rollen som
mötesplats i samhället. Det handlar i grunden om demokratisk tillgång till information.
Men biblioteken måste också vara beredda på att göra information som ligger utanför
de egna samlingarna tillgänglig, eftersom människor alltmer kommer att efterfråga den
typen av information. Men alla nätanvändare är också beroende av den information
som finns tillgänglig på nätet. Och här lider biblioteken av att t.ex. lokalt material som
museernas och arkivens samlingar ännu inte finns i digitaliserad form. ”Det här materi-
alet behövs som motvikt mot t ex skräpinformation, chauvinism och historieförfalsk-
ning.”
     Ulla Björklund (4:1996, s 8f) fördjupar diskussionen kring bibliotekariens (och alla
informatörers) framtida yrkesroll. Det finns olika sätt att förhålla sig till IT-
utvecklingen. Man kan blunda och ställa sig vid sidan av, surfa på varje trend eller
”…aktivt följa det som händer och vara med och formulera en syn på hur verksamhe-
terna kan utvecklas med ny teknik och hur yrkesrollen kan gestaltas i framtiden” (s 8).



Men för att kunna genomföra detta sista alternativ, måste man göra realistiska bedöm-
ningar av de krav som ställs under de kommande tio till trettio åren. Men en given roll
kan vara begränsande. ”En kostym man kliver in i. Ett manus som man följer” (ibid).
Björklund frågar sig hur bra det egentligen är med roller idag. En stark yrkesroll kan
leda till att man väntar på att omgivningen ska anpassa sig. En svag att kan leda till att
både yrkesidentitet och självkänsla sopas undan, när omvärldens krav och förväntning-
ar förändras. Björklund talar hellre om yrkesrollens olika lager. De yttre består av ruti-
ner och vanor. De inre lagren är kopplade till våra grundläggande värderingar, utbild-
ning och kultur. Björklund frågar sig vidare vad den nya tekniken betyder för de vä-
sentliga delarna av yrkesrollen. ”…på vilket sätt kan vi ta tekniken i vår tjänst för att
utifrån vår speciella kompetens och våra erfarenheter forma verksamheter och yrkes-
roller som överensstämmer med det som är kärnan i våra uppdrag?” (ibid). Uppdragen
är i grunden formulerade i politiska beslut. Men rollen går ändå utanför de kulturpoli-
tiska, utbildningspolitiska och informationspolitiska programmen. ”Det handlar ytterst
om demokrati, kunskapssyn, identitet, vårt gemensamma minne, forskningens villkor
och inte minst yttrandefriheten” (s 9). Men det är alltid svårt att sia om framtiden. Vi
sitter fast i våra tankefängelser. Man kan tänka sig att de områden som rör informa-
tionsförmedling kommer att stärkas. Biblioteken blir i än högre grad informationscentra
och bibliotekariernas nya roll kommer att innefatta kvalificerad handledning vid sök-
ning i databaser. Möjligen kommer yrkesgrupperna inom DIK att närma sig varandra.
Det kompetensområde som kallas kunskapsorganisation utvecklar sig kanske till ett
eget yrkesområde, gemensamt för alla verksamhetsområden inom DIK. Informations-
teknologin befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas och kommer så att göra in på
2010-talet.

Vi behöver mycket stöd för att kunna navigera i de främmande vatten som
nu öppnar sig för oss. Forskning, utbildning och facklig verksamhet är vik-
tiga delar i arbetet. Yrkesrollen kan fungera som styråra. Det gäller att räd-
da ett humanistiskt synsätt och grundläggande demokratiska värden över
till de nya yrkesrollerna. (ibid)

Jakob Sverker (10:1996, s 13f) resonerar kring Internet, strukturen på informationen
som där finns tillgänglig och nya roller för bibliotekarier. När nätföretaget Yahoo in-
troducerades på New Yorkbörsen blev det omedelbar succé. Vad man kunde presentera
vad en hierarkiskt ordnad struktur av ämnesord som var länkade till varandra i ett
schema från breda till allt smalare termer. Bakom framgången låg ett traditionellt klas-
sifikationssystem. Det är alltså bibliotekariekunskaper som är lukrativa just nu. Van-
ligtvis är de tekniker som utvecklar datasystem mycket kompetenta men de saknar in-
sikter som är självklara för bibliotekarier.

De är duktiga på att tänka ut tekniska lösningar för sökfunktioner och data-
bashantering, d v s kan göra informationen tillgänglig för alla i rent teknisk
mening, men samtidigt har de ganska svårt - om de alls bryr sig - att förstå
hur man ska få till stånd ett system där en informationslämnare alltid nås av
sin informationssökare. (ibid, s 13)

För en användare skiljer sig situationen på nätet egentligen inte från den på ett traditio-
nellt bibliotek. Det krävs ofta handledning för att få tag på den information man är ute
efter. ”…utan den kompetens och förmåga som en bibliotekarie är utbildad till att be-
sitta kommer Internet snart att vara överfylld av releve[!]nt, men ack så anonym och
otillgänglig, information.”(ibid) Men om inte bibliotekarierna tar tag i denna möjlighet
kommer organisationer och företag själva att utbilda den personal som behövs. Sverker
exemplifierar med universitetsbiblioteket i Surrey, där man skapat en on-line referens-



disk över Internet. ”Jag kan säga att det rent tekniskt - och då ska man veta att jag är en
inbiten humanist - inte är särskilt svårt att göra det man gjort i Surrey.” (ibid)

2.6.4 Diskussion

Datoriseringsdebatten låg i träda fram till mitten av decenniet. Under 80-talet hade man
vidgat diskussionen och arbetat sig fram mot ett fungerade förhållningssätt till tekniken,
i takt med att den implementerades på biblioteken. Vid det här laget var datatekniken en
accepterad och väl inarbetad företeelse. Kanske upplevde man att det inte fanns så
mycket att tillägga i frågan. När så Internet aktualiserades på allvar under 1994/95, med
möjligheter att verkligen nå ut med information via större nätverk, elektronisk publice-
ring och distribution av information etc, uppstod snart nya frågor och debatten tog fart
igen. I anslutning till Internet dök också frågor upp kring yrkesrollen samt barn- och
ungdomsavdelningarnas situation. De nya informationsvägarna sågs som framtiden och
en rättighet för alla att ta del av. Debatten handlade inte om teknikens vara eller inte
vara, istället var det demokratifrågan som fick det största utrymmet. Genom IT-
propositionen och de kulturpolitiska målen hade tydliga ramar sats för informationstek-
nolgins vidare utveckling. I stort handlade det om att bejaka tekniken för att nå ut med
och skapa jämlik tillgång till information och därigenom en bättre service för medbor-
garna. Dessa tankegångar återspeglades i debatten. ”Folkbibliotekens uppgift är att hitta
framtiden idag, vara före innan, lära det nya kodspråket, ta till sig de nya medierna…”
(s 61).
     Man debatterade frågor kring nätverk och globalisering. De interna nätverk som
byggts upp inom högskolor och universitet skulle nu knytas samman i globala nätverk.
Man kunde ”…skymta konturerna av det globala «elektroniska biblioteket» eller «virtu-
ella biblioteket» som den senaste modetermen lyder” (s 55). Biblioteken skulle hävda
sitt existensberättigande genom att fungera som tappställen för information i den glo-
bala utbildningsindustri man såg framför sig. Samtidigt fanns en kritik som menade att
många bibliotek hade stannat av i sin datautveckling. Man hade nöjt sig med datorisera-
de kataloger och slutat blicka framåt.
     Än mer debatterad var frågan om upphovsrätt på nätet. Man konstaterade att det inte
fanns några upphovsrättsliga styrmedel för Internet. Det fanns ingen möjlighet att kon-
trollera missbruk, som exempelvis olaglig kopiering. Flera röster pekade dock på pro-
blem med regleringar. Folkbiblioteken hade dittills fritt kunnat tillgängliggöra material
via Internet. Regleringar skulle hindra folkbiblioteken att presentera elektroniskt materi-
al på bildskärm utan tillstånd, vilket skulle inkräkta på en av bibliotekens demokratiska
funktioner. Överhuvudtaget var demokratiargument vanliga. Skulle biblioteken kunna
uppfylla sina primära funktioner i ett IT-samhälle fick inte bibliotekens tillgång på in-
formation begränsas. Demokratiaspekterna blev på tapeten för att Internet var ett medi-
um utan tyglar, och som därför kunde utnyttjas på ett mer eller mindre ansvarsfullt vis.
Jag återkommer till frågan med utgångspunkt i Johansson/Grahm.
     Man diskuterade hur barn- och ungdomar på bästa sätt skulle tillhandahållas Internet
och nya medier. Någon menade att man kommit på efterkälken, vilket bekräftas av det
faktum att frågan inte började debatteras förrän in på 90-talet. Av tradition hade det va-
rit litteratur och läsning som stått i fokus, men nu insåg man vikten av att ge barn och
ungdomar en jämlik tillgång till och utbildning i datorer och Internet. Teknikutveck-
lingen riskerade annars att inte bara bli en generationsfråga utan också en klassfråga.
    Vad gällde bibliotekarierollen var det en förhoppningsfull bild som mejslades ut. I ett
IT-samhälle skulle bibliotekarierna få rollen som informationsförmedlare. Oavsett tek-
nikens landvinningar behövdes alltid navigatörer i informationshavet. Men även här
underströks vikten av att biblioteken var öppna för kommunikation också utanför de



egna väggarna. Man såg hur ett allt bredare spektra av information skulle komma att
efterfrågas, när samhället globaliserades. Och bibliotekarierna måste kunna hantera den
situationen. ”Vi behöver mycket stöd för att kunna navigera i de främmande vatten som
nu öppnar sig för oss. Forskning, utbildning och facklig verksamhet är viktiga delar i
arbetet” (s 63). Att det skulle finnas en överhängande risk för biblioteken att bli över-
körda, när andra intressen och informationskanaler tog över (se bl.a. Hughes/Butcher, s
49) antyddes bara.

Under 90-talet minskade skillnaderna ytterligare mellan tidskrifternas sätt att debattera
datoriseringen. Internet stod alltså i fokus i alla tre tidskrifterna. I Biblioteksbladet ut-
kristalliserade sig ett tema kring barn- och ungdomsavdelningarnas tillgång till Internet
och i DIK-forum diskuterades, föga överraskande, bibliotekarierollen. Tekniken i sig
var ingen viktig fråga. Koncentrationen låg på bibliotekens roll i IT-samhället och hur
demokratiska värden skulle hävdas mot kommersiella. Grunden för datoriseringsdebat-
ten hade under årens lopp stabiliserats och i viss mån cementerats. Mycket hade skrivits
inom och utom ramen för fackpressen. Åsikter hade stötts och blötts, praktiska erfaren-
heter lagts på hög och den spekulativa och polariserade diskussion som oroade vissa
debattörer redan under 70-talet, hade blivit kunnigare och mer nyanserad och därför,
kan man tycka, mer likriktad och mindre utmanande.

Som tidigare nämnts var en viktig fråga för alla tre tidskrifterna den om Internet som en
utökad möjlighet till eller ett möjligt hot mot demokratiska funktioner. Utifråns Johans-
son/Grahms resonemang kan man se att debatten fördes genomgående utifrån ett huma-
nistiskt perspektiv. Det finns naturligtvis inget som säger att kommersialistiska eller
positivistiska värdegrunder, till skillnad från humanisktiska, skulle vara mindre demo-
kratiska till sin natur. Men när man, som jag upplever att debatten i mycket gjorde, lät
demokratibegreppet omfatta även frågor om solidaritet kan svaret bli ett annat.
     Bibliotekens roll som en kugge i en demokratisk tradition underströks. Här märktes
humanismens vilja att sätta in samtida fenomen i en historik kontext. Flera röster under-
strök hur biblioteken genom hela historien hade tillhandahållit massproducerad infor-
mation av allmänintresse. Att bejaka ny teknik var en naturlig del av denna uppgift.
Precis som den ångmaskinsdrivna tryckpressen var en förutsättning för informationstill-
gängligheten i 1700-talets offentliga rum, skulle Internet möjliggöra för alla att ta del av
exempelvis politiska handlingar. Men inför hotet om inskränkta upphovsrättsregler
kunde man mycket väl stå inför möjligheten att Internet istället bidrog till att offentlig-
hetsprincipen slogs ut. Man såg nya kommersialistiska intressen hota. ”Det är inte
främst författare, konstnärer eller tonsättare, […] utan de stora datajättarna som med
järnhand vill bevaka sina intressen i mjukvara” (s 56).
     Andra menade att tillgänglighet i sig inte räckte. Bibliotekens uppgift handlade om
att nå ut till de grupper som av egen kraft inte kunde tillgodogöra sig informationen ur
tillgängliga kanaler. Att tillhandahålla en möjlighet var därför inte tillräckligt. Bibliote-
ken hade ett solidariskt ansvar att gå ett steg vidare och se till att varje individ verkligen
fick del av denna möjlighet.
     Konflikten mellan ett kommersialistisk och humanistisk synsätt präglade debatten i
stort. Men även kritik mot ett positivistiskt synsätt uttrycktes så fort systemutveckling
kom på tal. När det gällde bibliotekens webbsidor kom åsikten upp att de vanligtvis
utformats från ett sändarperspektiv. Ville man nå sina brukare och framförallt den yngre
generationen, måste man istället utgå från dessa gruppers behov och sätt att ta till sig
information. En viktig del av humanismens idé om kunskap är insikter, erfarenheter
framför instrumentella kunskaper, något som tekniker dittills saknat eller inte brytt sig
om.



2.7 Slutdiskussion

Utgångspunkten för undersökningen var tre frågeställningar att besvara. Dessa hölls
tämligen öppna till sin karaktär för att de skulle rymma debatten och inte tvärt om. Ned-
an kommer jag kortfattat och på ett förhoppningsvis överskådligt sätt att sammanfatta
mina slutsatser.

1. Vilka tendenser kom till uttryck i debatten om biblioteksdatoriseringen i Biblioteks-
bladet, Bis och DIK-forum under åren 1970-1999?

På det stora hela kan man konstatera ett flertal tydliga tendenser i debatten. De speglade
alltifrån grundläggande premisser, d.v.s. när och i vilken omfattning artiklarna publice-
rades (vilket jag bara antydningsvis gått in på, eftersom uppsatsen saknar kvantitativa
ambitioner), till val av debattämne och sätt att ta sig an dessa ämnen. Ser man på debat-
ten över tid kan man följa hur tendenserna förändrades och utvecklades eller upphörde
efterhand.
     Påtagligt under 70-talet var det knappa underlaget för diskussion. Jag drar slutsatsen
att man inte hade vare sig intresse eller kunskaper för debatt, förrän man fram emot
mitten av decenniet började få praktiska erfarenheter av biblioteksdatorisering i Sverige.
     När debatten väl kom igång kretsade den kring de två centrala biblioteksdatasystem-
en BUMS och LIBRIS. Representanter för systemutvecklarna/distributörerna argumen-
terade för en mer rationell och kostnadseffektiv biblioteksorganisation. Mot dessa tek-
nikbejakande inlägg stod kritiker som resonerade i termer av överdrivna ekonomiska
förhoppningar, risk för monopolbildning bland datasystemdistributörerna och mindre
självständiga bibliotek. Det fanns också en tydlig rädsla för att datorerna skulle medföra
ett mer kontrollerande samhälle med inskränkt integritet för medborgarna. Så långt var
debatten tämligen polariserad.
    En tredje attityd mot datoriseringen sa att tekniken visst kunde vara positiv men att
biblioteksfolk var tvungna att skaffa sig kunskaper för att kunna göra de rätta valen och
därigenom undvika att hamna i beroendeställning till marknadens och etablissemangets
intressenter.
     Under 1980-talet var den tydligaste och mest övergripande tendensen den frekvens
och intensitet med vilken datoriseringen debatterades. Jag drar slutsatsen att tekniken i
sig nu var mer eller mindre accepterad. I takt med att datorerna utvecklades och blev
billigare öppnades nya möjligheter till bl.a. lokala alternativ. BUMS var annars det mest
genomgående temat för debatten. Debattörerna var mer alerta än under 70-talet. När ny
teknik i form av lokala bibliotekssystem och CD-ROM introducerades, var man ofta ute
i diskussion redan innan man hade några egentliga erfarenheter.
     Debattörerna tenderade att i allt högre grad vilja sätta in tekniken i ett bredare per-
spektiv. Vid det här laget hade man skaffat sig både kunskaper och erfarenheter, och ett
mer historiskt och holistiskt perspektiv på datautvecklingen kunde skönjas. Den polari-
serande debatt som var kännetecknande för 70-talet blev nu mer eftertänksam och nyan-
serad.
     Under första hälften av 90-talet låg debatten i träda. Jag tolkar detta faktum som att
man i mångt och mycket hade arbetat sig fram till ett fungerande förhållningssätt till
tekniken. BUMS och LIBRIS var inarbetade om än inte helt friktionsfria system. Lokala
biblioteksdatasystem fanns nu som ett realistiskt alternativ, om man inte redan hade
tagit steget. Persondatorn som var mans egendom och möjligheten till Internet skymtade
endast som en otydlig möjlighet. Men utvecklingen gick fort och när Internet slog ige-
nom under 1994/95 uppstod nya frågor och debatten tog fart igen. Under resten av de-
cenniet kretsade hela debatten kring Internet och angränsande ämnen, som elektroniska
medier elektronisk publicering samt frågor kring upphovsrätt på nätet. Det var i allt



mindre grad tekniska aspekter som behandlades. Istället diskuterades frågor kring hur
Internet och reglerna på nätet skulle påverka demokratin, framförallt i betydelsen jämlik
tillgång till information, och hur informationen bäst skulle presenteras för att komma
alla grupper, i första hand barn och ungdomar, till del.

2. Hur skilde sig datoriseringsdebatten i respektive tidskrift åt?

Vad gäller 70-talets debatt så kan man sammanfatta skillnaderna mellan tidskrifterna i
två punkter: debattens omfattning respektive inriktning. Biblioteksbladet var jämförel-
sevis tidigt ute och diskuterade i första hand BUMS och LIBRIS genom hela decenniet.
I DIK-pressen var det däremot tyst fram till 1978. Konstigt kan man tycka, eftersom
tekniken i fackliga kretsar långt in på 80-talet sågs som lika med personalbesparingar
och rationalisering, vilket av naturliga skäl upplevdes som ett hot. Av den debatt som
kom till stånd utmärkte sig Biblioteksbladet genom att genomgående hålla sig till
BUMS och LIBRIS och frågor om och hur tekniken kunde tillämpas på samkataloger
o.d. Det argumenterades för och emot tekniken i termer av ekonomi och effektivitet. I
Bis och DIK-pressen handlade det istället, som vi sett, om tekniken skulle komma att
utgöra ett hot mot bibliotekens självständighet och den enskilde medborgarens integri-
tet.
     Under 80-talet fanns det mer att säga om likheter än om olikheter tidskrifterna emel-
lan. Nu var det biblioteksfolk, snarare än tekniker, som hade ordet. Biblioteksbladet
förde den överlägset bredaste debatten och var den enda av tidskrifterna som tog tag i
frågan om CD-ROM. Debatten i Bis och DIK-pressen avstannade efter decenniets mitt,
vilket är svårt att förklara, eftersom heta frågor just uppkommit kring minidatorer, lo-
kala system och nya medier.
    Under 90-talet minskade skillnaderna mellan tidskrifterna ytterligare. Internet var det
genomgående ämnet. I DIK-pressen tog man dessutom ett ordentligt tag i frågan om
yrkesrollen. I Biblioteksbladet fanns en tendens mot barn och ungdomars förhållande
till IT. Men det stora gemensamma temat för debatten var bibliotekens roll i den virtu-
ella världen och vilka möjligheter man hade att klara av sina demokratiska åligganden.

3. Hur väl kan datoriseringsdebatten tolkas genom de olika värdegrunder för data- och
systemutveckling som presenterats av Johansson/Grahm (kap. 1.4)?

Med utgångspunkt i Johansson/Grahms värdegrunder framgår det klart hur humanis-
mens förkämpar förde en kamp mot framförallt kommersialistiska värderingar under
hela perioden. Tydligast var det under 70-talet, då debatten var som mest polariserad.
Kommersialismen, i betydelsen marknadsintressena, representerades av producenter och
försäljare av datasystem, främst Btj. Dess företrädare argumenterade i termer av effekti-
visering, ekonomi och lönsamhet. Man utgick gärna från siffror och procentsatser, när
man motiverade fördelarna som datasystemen skulle erbjuda organisationen i fråga.
Argumenten grundades alltså i materialistiska aspekter. Däremot framställdes tekniken
aldrig som ett egenvärde, utan sågs som ett verktyg för att uppnå vissa mål. Det var allt-
så inte positivismens utvecklingsoptimism och teknikfascination som i första hand kom
till uttryck i debatten. Man hade identifierat problem i biblioteksorganisationen, koppla-
de till effektivitet och ekonomi, och där skulle datorerna bli lösningen. Också en del av
kritiken (den i Biblioteksbladet) accepterade syftet med datoriseringen som kopplat till
just ekonomi och effektivitet. Man ifrågasatte hur rimliga kalkylerna egentligen var.
Kritiken i de två övriga tidskrifterna tog istället ett humanistiskt avstamp och satte indi-



viden och kulturpolitiska mål i centrum. Man frågade sig hur tekniken skulle påverka
biblioteksanställdas arbetsvillkor och servicen till biblioteksnyttjarna. I den humanis-
tiskt färgade kritiken sågs under 70-talet en klar koppling mellan marknad och etablis-
semang. För många av debattörerna representerade de kommersiella krafterna inte bara
en nyttomaximerad och penningfixerad kultur, utan också en förtryckarmentalitet och
maktapparat nära kopplad till staten. Det fanns en oro för vad som skulle hända om
samhällets makthavare fick ytterligare redskap för kontroll. Erfarenheter från Västtysk-
land skrämde. Där hade det som bekant framkommit att låntagare av vänsterradikal lit-
teratur registrerats av polismyndigheterna. Humanismens dragning till etisk reflektion
och behov av att sätta in olika frågor i ett vidare perspektiv lyste tydligt igenom. Med
emfas värnade man om bibliotekens möjligheter att på ett självständigt vis förverkliga
sina åligganden. Dessa var ju lika med de kulturpolitiska målen, som överlag tryckte på
de svagas rätt, den konstnärliga friheten och kampen mot kommersialistiska intressen.
Det kan tyckas lite motsägelsefullt att man värnade om värderingar fastställda av samma
överhet man kände sig hotad av. Men datoriseringen var bara en faktor i ett samhälle där
kommersiella krafter pockade på inflytande. Utifrån ett historisk perspektiv var det lätt
att konstatera att humanistiska värderingar aldrig kunnat tas för självklara.
     Under 80-talet nyanserades argumenten. Det märks att ju mer kunskaper som fanns i
grunden, ju mindre extrema blev åsikterna. Man kunde nu se på datoriseringen ur ett,
om än kort, historiskt perspektiv och man konstaterade att biblioteksvardagen inte hade
förändrats i grunden, trots allt. Datoriseringen hade inte åstadkommit mycket mer än
automatisering av gamla funktioner. Många resurser och mycket besvär hade resulterat i
en ganska mager utdelning. Tekniska tillämpningar, som exempelvis BUMS, hade
åstadkommit en mängd problem, åtminstone i de fall där man försökte få systemet att
fungera som en helhetslösning på informationshanteringen. Utifrån Johansson/Grahms
resonemang kan man tolka detta som ett utslag av kommersialismens oförmåga att pla-
nera utifrån bredare perspektiv och prestera annat än kortsiktiga lösningar. Kritiken,
som under 80-talet genomgående präglades av humanistiska värderingar, tog avstamp i
ett holistiskt och etiskt resonemang väl förankrat i ett användarperspektiv. Nu ville man
sätta in tekniken i ett större sammanhang och finna bredare lösningar. Den positivistiskt
färgade auktoritetstro som dittills kommit till uttryck och också kritiserats, vändes mot
idén om att kunskaperna skulle överföras i andra riktningen, till de biblioteksarbetare
som dessutom kunde tillföra erfarenheter och insikter från den värld tekniken skulle
implementeras i. Humanismens lekmannatillit säger att de enda som verkligen kan re-
dogöra för brukarnas behov är brukarna själva. De kunskaper och insikter som vilar hos
varje människa förmedlas lättast via det naturliga språket. Datorerna var konstruerade
av positivistisk skolade tekniker, präglade av fokuseringen på instrumentella kunskaper.
Många kritiker såg datorerna som ett hot, just därför att de tilldelats ett språk utan alla
de konnotationer som människans naturliga språk innehåller och som är nyckeln till att
kunna formulera mycket av mänsklig insikt och visdom. Samtidigt var man medveten
om att det brådskade. Kommersiella intressenter stod beredda att ta över bibliotekens
uppgifter som informationshanterare, om biblioteken själva inte ville acceptera tekni-
kens möjligheter och villkor. Kommersialismens effektiva och endimentionellt inriktade
aktörer sågs hela tiden som ett hot mot en verksamhet som försökte ta bredare humanis-
tiska hänsyn. Trots detta hade en utvecklingsoptimism i positivistisk anda börjat spira
även bland kritikerna. Allteftersom man fick bättre erfarenheter av den nya tekniken,
upplevde man sig ha en mer realistisk syn på dess möjligheter och risker. Teknik och
humanism behövde inte nödvändigtvis stå emot varandra. Rätt använd skulle datatekni-
ken öppna nya möjligheter för biblioteken.
     90-talets debatt präglades av frågor kring Internet. Man undrade om Internet skulle
bli ett hot mot demokratiska rättigheter, som fri och jämlik tillgång till information och
bibliotekens rätt att förmedla denna gratis. Med etiska och demokratiskt färgade argu-



ment hade debatten ett klart humanistiskt anslag. Man debatterade inte tekniken i sig,
utan hur den bäst skulle tillämpas och vilka regler den skulle omgärdas med. Internet
med sina näst intill obegränsade möjligheter till informationsspridning, utan någon
egentlig kontroll på innehållet, aktualiserade frågor kring upphovsrätt och regler för
bibliotekens nätuppkopplingar. Internet sattes, humanismens vana trogen, in i en histo-
risk kontext. I backspegeln såg man hur ny teknik alltid gått hand i hand med utveck-
lingen av medier och informationstillgänglighet. Det fanns en oro för att den möjlighet
till stärkt offentlighetsprincip som Internet utgjorde istället skulle vändas till det mot-
satta, om den teknik man såg som nyckeln till framtidens informationsförsörjning skulle
styras av upphovsrättsliga regleringar. Tyngre kommersialistiska intressen än förr stod i
vägen. Det var inte författarens eller konstnärens rätt som skulle bevakas i första hand.
Istället såg man hur de tunga datajättarna och mjukvarutillverkarna hårdnackat värnade
om sina intressen. Som jag tidigare påpekat finns det inget som säger att kommersialism
eller positivism, i motsats till humanism, skulle vara mindre demokratisk till sin natur.
Men när demokratifrågan sträcks ut mot att även omfatta idéer om solidaritet blir svaret
ett annat. Bara humanismen ser utifrån den enskilde individens behov. Om demokratin
värnar om individens lika rätt och möjligheter, går den solidariskt sinnade ett steg läng-
re och menar att det krävs gemensamt ansvar för att dessa möjligheter ska komma alla
till del i praktiken. Humanismens etiska tänkande framträdde tydligt i debatten och man
ska komma ihåg att det är något som kom till uttryck också i de kulturpolitiska målen.
Tekniken ska inte anammas för sin egen skull, eller för att vissa intressenter ska tjäna
pengar på den. Inte heller ska den effektivisera en verksamhet i första hand. Det är de
enskilda individerna och framförallt de grupper som riskerar att bli stående utanför som
tekniken ska komma till del. Men svårigheterna under 90-talet handlade inte enbart om,
lika lite som under de andra decennierna, att hävda informationsteknologins kulturpoli-
tiska eller humanistiska värden mot kommersiella krafter. Som konstaterades i kultur-
propositionen (se s 50) var det också en fråga om fördelningspolitik och kravet att få
offentliga medel att räcka till en mängd verksamheter i en allt snävare ekonomisk situa-
tion.

Med hjälp av Johansson/Grahms resonemang kring olika värdegrunder för data- och
systemutveckling tycker jag mig ha kunnat, på ett tydligare sätt än jag annars hade
mäktat med, synliggöra de värderingar som genom hela debatten stod emot varandra.
Det var värderingar som ibland visade sig vara fördomar och attityder, grundade i rädsla
och okunskap om tekniken; för en del av den kritik som gav sken av att ta ett humanis-
tiskt perspektiv kanske egentligen fäktade i okunskap och riktade sina stötar mot sådant
man inte förstod och som därför skrämde. Hur humanistisk var egentligen mycket av
kritiken mot exempelvis Btj under 70-talet? Många stirrade sig blinda på det faktum att
Btj hade ekonomiska intressen i datautvecklingen och en åtminstone hotande monopol-
ställning gentemot biblioteken. Men det var samtidigt Btj som i folkbibliotekssamman-
hang var drivande inom den utveckling och kunskapsbildning kring datatekniken som
ledde fram till den teknik som idag är ett självklart och för det mesta uppskattat inslag i
biblioteksverksamheten.
     När man går igenom debatten om biblioteksdatoriseringen inser man snart att det
aldrig handlade om en isolerad företeelse. Det var istället en fråga med klart politiska
dimensioner. Så fort tekniken blev en realitet kom intressenter från olika läger (produ-
center, distributörer, politiker, bibliotekarier, användare, konkurrerande informations-
hanterare etc) in i bilden. Alla präglade av egna intressen. Med hjälp av Johans-
son/Grahm blev det tydligare för mig att problematiken inte stannade vid olika intres-
sen, utan att dessa i sin tur gick att koppla till grundläggande skillnader i värderingar
och ideologi. Genom att författarnas idéer baseras på begrepp som i mycket står i mot-
sats till varandra (exempelvis positivismens auktoritetstro, kontra humanismens lek-



mannatillit, eller kommersialismens fragmenterade världsuppfattning kontra humanis-
mens holistiska) fick jag upp ögonen för nyanser i debatten som jag annars säkerligen
hade missat.
     Men jag tror man gör ett misstag om man ser på värdegrunderna som en sann speg-
ling av en verklighet, uppdelad i olika och klart definierbara läger. Värdegrunderna är
en skrivbordskonstruktion och i praktiken är gränserna mer otydliga. Värdegrunderna
kategoriserar för att åskådliggöra tendenser. Man bör också ha i åtanke att Johans-
son/Grahms bok är från 1985 och ett barn av sin tid. 70-talets och det tidiga 80-talets
utopier och dystopier präglade fortfarande mycket av det som skrevs. Den allt smidiga-
re, snabbare och billigare teknik som under det senaste decenniet, i vår del av världen,
gjort datorer till nästan var mans egendom och lagt grunden för den globala informa-
tionstillgänglighet som Internet möjliggör låg ännu i sin linda. Under framförallt 90-
talet debatterade man i termer av gränsöverskridande och integration, snarare än i mot-
satser. Debatten uttryckte, i takt med att tekniken utvecklades, en allt mer samstämmigt
bejakande attityd mot datateknikens möjligheter för biblioteken, även om den färgades
av en avvaktande hållning till bl.a mjukvarutillverkarnas intressen, inte minst i debatten
kring Internet och copyright.

2.8 Sammanfattning

Med den här uppsatsen har jag velat spåra tendenser i debatten kring biblioteksdatorise-
ringen, så som den tog form i svensk bibliotekspress åren 1970-1999. Anledningen till
ämnesvalet var mitt intresse av hur en av tradition humanistiskt skolad profession hante-
rat en teknisk revolution som datoriseringen ändå inneburit för biblioteken. Avgräns-
ningen i tid speglar den svenska biblioteksdatoriseringen, som i praktiken initierades i
och med BUMS- och LIBRIS-projekten i början av 70-talet. Under 80-talet skapade
mikrodatorn, nya medieformer och lokala systemlösningar nya förutsättningar och när
Internet slog igenom under 90-talets första hälft väcktes ånyo möjligheter och problem.
     De tidskrifter som ingått i undersökningen är Biblioteksbladet (BBL), Bis och DIK-
forum28. Tidskrifterna  valdes för att de med sina delvis olika utgångspunkter komplet-
terar varandra och för att de i någon form existerat under hela perioden för undersök-
ningen. Biblioteksbladet representerar SAB, den äldsta och mest etablerade biblioteks-
föreningen i Sverige. Bis är socialistiskt orienterad och DIK-forum har facklig anknyt-
ning.
     Ett verktyg för analys har jag hämtat från Johansson/Grahms Den datoriserade Pro-
metheus (1985). Författarna är beteendevetare med inriktning mot personal-, organisa-
tions-, och ledarutveckling. Deras idéer om olika värdegrunder för data- och systemut-
veckling grundar sig i erfarenheter från olika projekt, där man studerat hur anställda kan
medverka i datoriseringsprocesser och vilka möjligheter det finns att underlätta sådan
medverkan. Tre värdegrunder för data- och systemutveckling lyfts fram i boken: positi-
vism, kommersialism och humanism. Med positivism avses här det tänkesätt som präg-
lar många av de systemutvecklare som verkar inom universitet och industri. Kommersi-
alism omfattar tänkesätt som författarna identifierar hos företag och dess anställda men
även hos vissa politiker och administratörer. Den tredje värdegrunden har man valt att
etikettera med begreppet humanism, då mycket av den kritik som riktats mot framförallt
ett positivistiskt synsätt grundats i humanvetenskapliga aspekter på data- och systemut-
veckling.
     Tre frågeställningar har uppsatsen haft att besvara: 1) Vilka tendenser kom till ut-
tryck i debatten om biblioteksdatoriseringen i Biblioteksbladet, Bis och DIK-forum un-
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der åren 1970-1999? 2) Hur skilde sig datoriseringsdebatten i respektive tidskrift åt? 3)
Hur väl kan datoriseringsdebatten tolkas genom de olika värdegrunder för data- och
systemutveckling som presenterats av Johansson/Grahm?
     Undersökningen visar en polariserad debatt under 70-talet som inte tog fart förrän
under decenniets sista år. Ämnet för diskussion var till övervägande del BUMS- och
LIBRIS-projekten. I Biblioteksbladet kom i första hand teknikförespråkarna till tals,
främst genom Btj:s representanter. I Bis och i viss mån DIK-pressen var man djupt kri-
tisk till det man såg som kommersiella krafters inflytande och man oroade sig över att
datatekniken skulle leda till ett kontrollsamhälle med inskränkningar i den enskildes
integritet.
     Under 80-talet var debatten som mest intensiv. Allteftersom de konkreta erfarenhe-
terna av tekniken ökade nyanserades argumenten och de extremt polariserade åsikter
som kännetecknat 70-talets debatt försvann till stor del. I och med att tekniken utveck-
lades kom nya frågor upp till diskussion, exempelvis de om lokala biblioteksdatasystem
och CD-ROM. Men fortfarande var BUMS debattens huvudtema. Det märks tydligt hur
datatekniken blev allt mer accepterad. Frågan handlade inte längre så mycket om utan
istället hur tekniken skulle tillämpas på bästa sätt.
     Under 90-talet mattades debatten något. Internet var huvudtemat men det var inte
tekniken i sig som diskussionen kretsade kring. Istället var det frågor om hur tekniken
och den globala informationsförsörjningen över w.w.w. skulle kunna tillämpas på ett så
demokratiskt sätt som möjligt. Man såg ett stort problem i de otydliga regler för upp-
hovsrätt på nätet som eventuellt skulle komma att hota bibliotekens och i förlängningen
individernas fria tillgång till information. Skillnaderna mellan tidskrifterna minskade
ytterligare och av den motsättning som framförallt under 70-talet var tydlig mellan i
första hand Biblioteksbladet och de två övriga märks inget längre av.
     Med hjälp av Johansson/Grahm fick jag ett verktyg för analys av debatten, som, i
mina ögon, gjorde det lättare att synliggöra faktorer som låg bakom många av de attity-
der som kom till uttryck i debatten. Under 70-talet var det framförallt biblioteksfolk
som med humanistiska färgade ideal vände sig mot vad man såg som kommersiella
krafters inflytande. Men åsikterna grundade sig också i okunskap och rädsla, ibland för-
klädd i humanistiska argument, när tekniken framställdes som ett möjligt redskap för
kommersialismens och kontrollsamhällets värsta sidor. Under 80-talet kom humanistis-
ka värderingar främst till uttryck genom att man värnade om ett användarperspektiv och
bredare, mer långsiktiga lösningar. Många insåg dock att biblioteken måste ta för sig för
att kunna hävda sin roll i samhället. Man strävade efter att minska klyftorna mellan å
ena sidan kommersiella krafter och tekniker och å andra sidan humanister. Motsättning-
arna i debatten mattades efterhand och under 90-talet diskuterade man mer i termer av
demokrati och att tekniken, som nu var en självklarhet, skulle tillämpas på ett sådant
sätt att biblioteken kunde leva upp till sina åtaganden, så som de fastställts i kulturpoli-
tiska målsättningar och sedan den 1 januari 1997 i en bibliotekslag.
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