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Inledningsvis vill jag tacka Svensk Biblioteksförening som gav mig möjligheten att resa till IFLA-
konferensen i Ohio, USA 2016. Jag har fått en fantastisk introduktion till IFLA som organisation samt 
om hur man kan arbeta med olika frågor på ett internationellt plan. Jag hoppas nu att detta blir en 
inledande första konferens men icke min sista.    
	

	

En bild över amerikanska flaggan tagen vid ankomst till Columbus, Ohio augusti 2016.  
 
 
 

Ankomst till Columbus  
 
Jag anlände tillsammans med en kollega från Umeå till Columbus, Ohio den 12 augusti 2016. Jag 

var mycket förväntansfull över vad som skulle möta mig under konferensen och över hur staden 
Columbus skulle vara. Staden Columbus är den femtonde största stad i USA med en folkmängd på 
omkring 850 000 innevånare. Staden har haft hög arbetslöshet samt liksom många andra städer stora 
problem med droger och missnöjet bland folket har varit stort. Trots detta kunde vi dock urskilja flera 
satsningar på att lyfta staden såsom en nybyggd familjepark med tillhörande vattenpark i centrala 
Columbus, en ny parkremsa längs floden samt att vi hörde från fler företagare under konferensen hur 
de har valt att flytta tillbaka till Columbus igen efter fler år vid annan ort. Intrycken från själva staden 
är därav blandade men det känns mycket värdefullt att få besöka en stad som man kanske inte annars 
skulle besöka som turist.  

 
 Utöver intrycken från Columbus som stad så var det första med konferensen som jag reagerade på 

hur välorganiserat allting var. I stora konferenslokaler vid Greater Columbus Convention Center fanns 



väl förberedda stationer där man kunde registrera sig som deltagare samt volontärer som hjälpte till att 
svara på frågor och lotsa oss i rätt riktning. På förhand hade jag läst programmet samt fördjupat mig 
genom att läsa vissa papers för att ringa in vilka sessioner som skulle vara av extra intresse att besöka.  

 
Ett givet val för mig var att gå på öppningsceremonin samt på välkomstsessionen för förstaårs-

deltagare. Öppningsceremonin var väldigt bombastisk, jag hade verkligen inte förväntat mig en sådan 
storslagen ceremoni. Vi var totalt 4000 deltagare från 145 länder. Det var en överväldigande känsla att 
rymmas i samma lokal som alla dessa andra personer som arbetar med information i någon form där vi 
från olika länder samlas under ett tak med samma syfte.  

 
Under invigningen fick vi höra från IFLA president Donna Scheeder samt Secretary General 

Gerald Leitner som hälsade oss välkomna samt en rad imponerande namn som hade förberett ett tal. 
Bland annat lästes ett brev från president Obama, ett tal från senator och astronauten John Glenn, ett 
annat tal från kongressmedlemmen Joyce Beatty m.fl. Vi fick även se en modevisning kombinerat med 
uppfinningar och musik som hade någon anknytning till Ohio. Allt ifrån anspelningar till stålmannen, 
Madonna, till utdelning av godissorten Lifesavers som tydligen härstammar från Ohio. Till en 
marscherande orkester som intog arenan och spelade för oss, mycket imponerande. Utöver 
invigningen var som sagt sessionen för förstaårs-deltagare viktig, dels för att få träffa andra deltagare 
men även för att få lite kort information om vilka sessioner som man inte bör missa, vi var omkring 
850 stycken förstaårs-deltagare.  
 

   

 

För att underlätta orienterbarheten kunde man följa fotspår som var klistrat på marken kring konferensområdet 
för att guida deltagare i rätt riktning.  



 

Min namnbricka samt remsa som indikerar att jag var en första-års deltagare.  

 

Bringing the 'Maker Movement' to Libraries and Beyond 
	

En av de första sessioner som fångade mitt intresse var en session om skaparmiljöer inom 
biblioteksvärlden. Vid Expo pavillion talade Alex Bandar CEO vid the Idea Foundry i USA om 
Makerspaces, FabLab (Fabrication Laboratory), MOOC (Massive online open courses) samt andra 
kreativa miljöer som nu även fått sin fasta punkt inom biblioteksvärlden. Idag är det mycket lättare för 
vem som helst som har en idé att genom olika open source program skapa sina produkter fritt och 
gratis såsom via Inkscape eller Sketchup samt att kunna sprida dessa gratis via Youtube eller MOOC 
(Massive online open courses) möjlighet finns idag även till Crowdfunding Kickstarter för att enkelt 
hantera betalningar samt att ha råd att driva en affärsidé med i stort sett ingenting. Tanken är att vem 
som helst med tillträde till bibliotek och/eller ett FabLab med internetuppkoppling kan utbilda sig, 
designa, ge ut en produkt samt få bidrag för att kunna producera detta till marknaden utan att behöva 
bekosta allt detta eller äga utrustningen själv. Klyftan mellan skapare börjar suddas ut när dessa 
program och möjligheter når alla oberoende av vilken inkomst man har. Med tanke på bibliotekens 
syfte att vara en informationskälla till alla utan kostnad så är dessa idéer i linje med att erbjuda gratis 
workshops i labb och Makerspaces.  



 

Alex Bandar CEO vid the Idea Foundry Ohio USA, IFLA 2016.  

 

What comes after the third library? Visionary libraries.  
	

Den session som kanske gjorde starkast intryck på mig var Marie Östergårds föreläsning om 
kulturcentret och biblioteket Dokk 1 på Århus. Det mest fascinerade var att höra om arbetsprocessen 
inför skapandet av detta fantastiska center och folkbibliotek. Östergård visade på hur deras 
arbetsprocess hade sett ut där de först hade skapat en vision sedan gått stegvis och exempelvis haft ett 
studiebesök för att sedan återvända till visionen för att se om studiebesöket hade lockat fram frågor 
som visionen kunde förklara. Därefter hade de formulerat problem utifrån fokusgrupper samt 
studiebesök och sedan valt att hela tiden återgå till visionen för att se om de hade spretat iväg från 
visionen eller om de var sanna sin vision. Jag tyckte det var ett mycket intressant sätt att arbeta på som 
man kan dra lärdom av i utvecklingsprocessen av någonting nytt. Det var även intressant att få se 
bilder av byggnationen samt att höra lite om förväntningar samt vilka problem de stötte på under 
processen. Jag var mycket imponerad av denna föreläsning vilket gav mig mycket hopp och 
inspiration att ta med hem i arbetet med lokaler och planering vid Umeå UB.  

 

Poster sessions 
	

Under konferensens gång besökte jag även de så kallade Poster sessions som ägde rum i en stor 
mässhall. Under Poster sessions ställer bibliotek ut en affisch samt berättar om ett projekt som de har 
arbetat med. Jag lyssnade mycket på två bibliotekarier från Western Michigan University, 



Waldo Library som presenterade sitt projekt där de tillsammans med School of Communication vid 
Western Michigan University samt University of Kentucky hade arbetat med robotar inom biblioteket. 
De hade en robot som kunde skrida runt och fungera som en referenspunkt. Man kunde ställa sin fråga 
och genom en skärm få samtala med bibliotekarie i informationsdisken. Man behövde alltså inte 
befinna sig på samma plan utan kunde placera ut roboten i den del av biblioteket som man ville ha 
ambulerande service vid. Flertal av studenterna hade uttryckt sig positiva till användandet av roboten, 
det fanns dock vissa som hade lite svårt att vänja sig vid en robot i biblioteket men för det mesta var 
detta uppskattat. Personalen hade även placerat roboten vid platser där denne ej skulle störa alltså ej i 
tysta ytor eller vid platser där det på annat sätt skulle störa studier/arbete.  

 

 Ett annat projekt samt affisch som jag stannade till vid var Högskolan i Oslo och deras projekt. De 
berättade att de utfört ett liknande arbete som vi har utfört vid Umeå UB där de samlat in information 
om hur användare rör sig i biblioteket. De arbetade liksom vi enligt TTT-modellen. Det var mycket 
givande att samtala med dem för att få höra hur de hade gått tillväga då de pinnade besök i biblioteket 
samt vägde in olika kvalitativa attribut som användare visade på i biblioteket. Värt att notera var även 
hur snarlika deras resultat var med Umeå UB när vi gjorde vår mätning av användares besök, vanor 
och upplevelser av biblioteket.  

 

 

En bild över nya ytor vid högskolebiblioteket i Oslo.  

 

 

 

 



Library buildings and equipment section 
 

Under onsdagen hade sektionen Library buildings and equipment möte vilket var öppet även för 
deltagare som ej sitter med som Standing Committee-medlem. Jag beslöt mig för att gå och lyssna på 
deras arbete och hur de hade tänkt inför planeringen av deras programpunkt vid konferensen samt 
andra idéer som de kunde dela med sig. De var cirka femton medlemmar från olika länder men de 
världsdelar som var mest representerade var dock Europa och Nordamerika. De presenterade sig och 
även vi tre gäster fick presentera oss och berätta var vi kom ifrån, det var en mycket välkomnande 
stämning. Ordförande Diane Koen inledde mötet och de började med att diskutera årets programpunkt 
vid konferensen som var: What comes after the Third Place? Visionary libraries. De talade om hur 
mycket de hade uppskattat Marie Östergård från Århus samt de andra föreläsarna och överlag var de 
väldigt nöjda med deras programpunkter. Vi fick även sätta oss en stund i bikupor där även vi gäster 
fick närvara för att diskutera hur denna sektion skulle kunna förbättras. Ett förslag som lyftes från fler 
var att de gärna ville ha nya medlemmar samt att de saknade representanter från Asien samt Afrika.  

 

Efter många intressanta samtal och besöket vid Library buildings and equipments sektionsmöte var jag 
ganska överväldigad av alla intryck det var då mycket passande att finna denna lilla krabat; en 
terapihund att klappa efter långa dagar vid konferensen.  

 

Terapihunden Barloo samt en utav volontärerna.  

 



Cultural evening  
 

Vid varje IFLA-konferens anordnas en kulturell afton där alla möts för en bit mat samt trevliga samtal. 
Kvällen till ära hade årets IFLA abonnerat COSI Center of Science and Industry vilket var ett stort 
vetenskapscenter där man kunde utföra små experiment samt interagera med olika installationer och 
uppfinningar och samtidigt lära sig om historia och vetenskap. Kvällen var mycket lyckad och det 
bjöds på mat från olika delar av USA. Det var även musik och dans för den som ville i form utav Line 
dancing.  

 

En bild från Cultural evening vid COSI 2016.  



 

Cultural evening. Skyline från COSI 2016.  


