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Förord

Louise Brunes var en av de allra första som anställdes vid Södertörns högskola. När hon började sin anställning våren 1996, lyckades hon klämma in
några bokhyllor i det rum hon delade med en knapp handfull andra pionjärer.
Nu 13 år senare, våren 2009, är biblioteket inrymt i en prisbelönad byggnad,
omkring 40 personer arbetar där med att betjäna 12 000 studenter och 450
forskare och lärare. Det är en imponerande utveckling Louise lett, och hon
har lett den på ett enastående vis. Vid månadsskiftet mars/april 2009 går hon
i pension och lämnar därmed sin tjänst som chef för Södertörns högskolebibliotek. Vi undertecknade beslöt i fjol att ta på oss rollen som redaktionskommitté för en festskrift som, för att bruka festskriftsspråk, skall hugfästa
minnet av en stor gärning. Den skrift vi härmed presenterar innehåller 14
uppsatser författade av personer som i olika egenskaper arbetat och trivts
med Louise under de gångna åren.
Böcker och bibliotek – det är ett vitt tema, alldeles för vitt, kan man tycka,
för att egentligen vara ett tema. Måste det inte snävas in på något vis? Faktiskt, fastän inga särskilt strikta instruktioner givits författarna rörande bidragens innehåll finner vi nu, när boken är klar, linjer i den och att många likartade frågor behandlas i bidrag om annars vitt skilda ämnen, måhända ett
fjärrstyrt resultat av Louise – vanligen – diskreta bestämdhet. Skriften är
brett upplagd – här förekommer grottmålningar, kilskrift, latinska dissertationer och Internet – men de stora linjerna och de mer generella frågorna
avlöses undan för undan av mer avgränsade och specifika motiv. Åtskilliga
bibliotek tas upp – det antika i Alexandria, det samtida på samma plats,
Stockholms stadsbibliotek, Kungl. biblioteket som ägnas ett särskilt bidrag –
men ett har den obestridliga huvudrollen: Södertörns högskolebibliotek.
Dess tillkomst, dess olika funktioner idag, framtida utvecklingsvägar behandlas i drygt hälften av bidragen.
Bidragsgivarnas bakgrund är varierande. Flest är bibliotekarierna, en
handfull är forskare, ett par är administratörer och en är arkitekt. Bland forskarna finns samhällsvetare, humanister och en naturvetare. Ett par frågor
återkommer i flera av bidragen, som det tycks oberoende av författarnas
bakgrund. Vad är ett bibliotek egentligen? Vad ska ett bibliotek göra, vilken
framtid har bibliotek? Kommunikation och språkliga frågor återkommer
också på ett påfallande sätt, självklart i det bidrag som handlar om översättare och översättningar, men också i andra, inte minst i det som handlar om
naturvetenskap. De tre avslutande uppsatserna anknyter till Louise personli11

gen, den första till hennes intresse för Fredrika Bremer, den andra till rollen
som mormor och den tredje till hennes pacifistiska övertygelse.
Tänk att få börja sitt liv som pensionerad bibliotekschef med att läsa om
böcker och bibliotek!
Louise! Vi och alla de andra gratulanterna önskar dig all lycka!

Lisbeth Jonsson
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Göran Bolin

Erland Jansson

Kulturinstitution, medium, arkiv
Bibliotekets symboliska betydelse i kultur och samhälle

Göran Bolin
Vad är ett bibliotek? Den frågan kanske vi inte så ofta ställer oss – kanske
för att svaret synes så självklart, om än något varierande för olika personer.
De flesta skulle sannolikt svara något i stil med ”en samling böcker”, eller
kanske ”en mötesplats, ett ställe där man kan läsa de senaste tidskrifterna
och dagstidningen, träffas och samtala med andra”. För återigen några skulle
det vara ett ställe där man kan låna en dator och surfa på nätet utan att betala.
För oss som är lärare och forskare är biblioteket också ett arbetsredskap, en
funktion som kan hjälpa oss i vårt värv att som lärare förmedla, och som
forskare skapa ny kunskap. För ett universitet är ett bibliotek livsviktigt, och
kvaliteten på ett bibliotek har direkt betydelse för kvaliteten på den undervisning och den forskning som bedrivs. Så omges också lärosätens bibliotek
av en air av prestige, de befinner sig i hjärtat av verksamheten, och inte sällan läggs mycken omsorg ner på deras arkitektoniska utformning, samt på att
få nyanlända studenter att snabbt bekanta sig med dess samlingar och resurser.
För mig som medie- och kommunikationsforskare med intresse för de
långa historiska dragen i den mänskliga kommunikationens och mediernas
historia har biblioteket dock en vidare betydelse. Det kan därför vara värt att
i detta sammanhang vidareförmedla några tankar kring biblioteket som, vill
jag hävda, en av de centrala instanser kring vilken samhällen organiseras och
kulturer skapas. Man kan, menar jag, på goda grunder hävda att biblioteket
och de kunskapssamlingar som bibliotek härbärgerat genom historien haft en
central betydelse som en av mänsklighetens viktigaste kulturinstitutioner –
en institution som möjliggjort kommunikation mellan människor över tid
och rum, och som genom detta varit ett oundgängligt verktyg för människans
utveckling som samhälls- och kulturvarelse.
De tankar jag presenterar här ska uppfattas som ett antal nedslag för att
belysa den betydelse som biblioteket har haft i den mänskliga kommunikationens historia. De utgår bland annat från hur jag själv introducerar ämnet
medie- och kommunikationsvetenskap för våra nyantagna grundstudenter,
det vill säga som en disciplin som studerar kommunikativa fenomen som
sträcker sig tillbaks till människans gryning, till de första stapplande stegen
på väg mot skapandet av kulturer och samhällen.
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Framställningen är kulturhistoriskt orienterad och jag har anammat ett
tydligt utvecklingsperspektiv. I likhet med antropologen Ulf Hannerz ser jag
kulturer som ”sociala företeelser som har att göra med medvetande och
kommunikation” (Hannerz 1990: 7). Synsättet fokuserar i Hannerz tappning
på kulturer, men har sin samhällsorienterade parallell hos filosofen John
Dewey (1916/1997), som menade att det är i den mänskliga kommunikationen, i själva meningsutbytet människor emellan, som samhällen existerar.
”Det är inte bara så att samhället fortlever genom kommunikation – utan
man kan mycket väl säga att det existerar i överföring [transmission] och i
kommunikation”, lyder ett ofta använt citat från Dewey (1916/1997: 38, jfr.
Carey 1975: 2). Det är således inte fråga om att samhällen medieras genom
överföring av information, utan att samhället i sig är inneslutet i själva den
mänskliga kommunikationen, i allas våra sätt att kommunicera med varandra. Kommunikation ses här som en grundläggande beståndsdel både i
skapandet av samhällen (som en organisatorisk princip) och kulturer (som
levnadsmönster, normuppsättningar och meningsgemenskaper). Utan kommunikation skulle följaktligen inget av dessa fenomen existera (och man kan
även hävda att det är människans förmåga till komplex kommunikation som
gör henne till människa över huvud taget).

***
Det är således i kommunikationen som kulturer och samhällen skapas, och
därmed utgör medier, i betydelsen tekniker för att göra inre mening till delad
mening, ”kulturens särskilda teknologi” (Hannerz 1990: 7). De kulturtekniker som stått människan till buds har dock skiftat genom historien. De mest
basala av dessa tekniker är knutna till den mänskliga kroppen, till det vi kan
uttrycka genom tal och gester. Nu kan man ju förledas att tro att talet och
gestiken är i avsaknad av tekniska aspekter. Inget kunde vara mer felaktigt.
Även det talade ordet kan teknologiseras, och tidigt utvecklades minnestekniker eller mnemotekniska funktioner för att hindra viktiga kunskaper från
att glömmas bort. ”Rytm, språkliga formler och berättarmönster är inte dekorationer och pynt utan tekniska redskap”, som den norske idéhistorikern
Trond Berg Eriksen (1987/1989:15) uttrycker det (jfr. Ong 1982/1991:46ff).
Den mänskliga kroppen bär dock i kommunikativt avseende på ett antal
begränsningar, både rumsligt och tidsmässigt. Visserligen medger minnesteknikerna ett visst mått av kommunikation över tid genom att ramsor och
verser traderas. Men även om detta skapar en historisk kontinuitet utsträcks
endast kommunikationen i rummet till dem som är närvarande på samma
plats i kommunikationsögonblicket. Ljudet har nämligen den egenskapen att
det är borta så fort det har klingat ut, och trots att minnestekniker kan utnyttjas för att bevara själva det idéinnehåll som förmedlats, finns det en rumslig
begränsning inbyggd i kommunikationssättet. Den mänskliga hjärnans kapa-
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citet att minnas utgör också en begränsning, även om denna kapacitet något
ökas med hjälp av mnemotekniska hjälpmedel.
Ett språng i den kommunikativa utvecklingen sker därför då människan
börjar utveckla ett skriftspråk. I skriftspråket får den mänskliga tanken en
mer beständig form, vilket är av avgörande betydelse för vår möjlighet att ta
del av historiska berättelser. Gilgamesh-eposet, som den äldsta kända nedtecknade berättelsen med ett ursprung daterat till åtminstone 2000-talet f.Kr.,
talar exempelvis till oss idag på ett sätt som inga minnestekniker kan hjälpa
oss med.1
Språng är dock kanske inte den mest adekvata benämningen på detta utvecklingssteg i den mänskliga kommunikationens historia. Det är snarare
fråga om en långsam revolution (för att låna ett begrepp av Raymond Williams, 1961/1965), där till exempel målningarna i Altamira-grottorna i Spanien, utförda för ungefär 15 000 år sedan utgör den tidiga ändan av tidsspektrumet, och där abstrakta skrifttecken i form av kilskrift som i fallet med Gilgamesh-eposet utgör ett slags slutpunkt – något som således inträffar flera
tusen år senare. Utvecklingen från piktogram till alfabet är en långdragen
process, där de ikonografiska avbildningarna successivt lösgör sig från sin
referent i den sociala verkligheten för att så småningom bli abstrakta tecken
som kan kombineras ihop till nya enheter och därmed frigöra och utveckla
den mänskliga tanken.
De förstatliga eller arkaiska stamsamhällen som helt hade att förlita sig på
det talade ordet kännetecknades av en tämligen enkel organisatorisk uppbyggnad, med låg grad av arbetsdelning och med alla samhälleliga funktioner väl integrerade (Nordenstreng 1977: 15). Med skriftspråkets införande
skedde en successivt ökad arbetsdelning och därmed också en ökad samhällelig komplexitet, där skriftspråket tidigt intog en ordnande funktion som
kunde knytas till handel och hushållning, samt lagstiftning och reglering (i
den mån dessa ”moderna” begrepp kan användas för de betydligt mindre
komplexa fenomen som existerade vid denna tid) (jfr. Habermas
1981/1987: 155ff).
Det finns också avgörande skillnader mellan orala kulturers sätt att berätta, och skriftspråkliga kulturer. Oralt berättande kännetecknas av att vara
additivt (snarare än underordnande), sammanställande (snarare än analytiskt), redundant och ordrikt, konservativt och traditionellt, nära den mänskliga livsvärlden (erfarenhetsbaserat), agonistiskt (kampinriktat), empatiskt
och deltagande snarare än objektivt distanserat, homeostatiskt (förankrat i
nutiden, det vill säga, det som är irrelevant glöms bort), och situationsbundet
snarare än abstrakt. Med skrifttekniken utvecklas i stället ett linjärt berättande, där komplexiteten har möjlighet att öka, och berättelser blir analytiska,
distanserade och hierarkiskt uppbyggda (Ong 1982/1991: 50ff).
1
Se t.ex. den kommenterade utgåvan i översättning av Lennart Warring och Taina Kantola
(u.å./2001).
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Det finns också en annan skillnad mellan Altamira-grottornas piktogram
och de tolv lertavlor på vilket Gilgamesh-eposet är nedtecknade. Lertavlor är
ett mobilt medium, som kan förflyttas i rummet. Den som vill ta del av Altamira-målningarna får vackert bege sig till den plats där de ”nedtecknades”
(eller söka upp dem på Internet – men då är det fråga om att ta del av en
representation av dem). Denna rumsliga statiskhet delar de med hällristningar, runstenar och andra fast förankrade kommunikationsmedel. Lertavlor,
däremot, kan trots sin relativa otymplighet, flyttas i rummet. De medger
därmed också att bli insamlade och förda till en plats tillsammans med andra
texter, nedtecknade på andra platser. Man skulle kunna uttrycka det som att
produktionsplats och konsumtionsplats separeras i och med övergången till
mobila kommunikationsmedier. Denna utvecklingstendens underlättas sedermera med införandet av djurhudar, papyrus, pergament och så småningom papper, vilka är material som är ännu lättare att frakta (men som å andra
sidan har nackdelen av att vara mindre tidsmässigt beständiga, och mycket
känsliga för skador från brand och fukt). Och det är här som biblioteket träder in på den kommunikationshistoriska arenan.

***
I den kirografiska skriftkulturen blev texter således så småningom flyttbara
genom uppkomsten av lättare nedteckningsmaterial. Dock var antalet kopior
av en enskild skrift fortfarande begränsat, eftersom varje text måste kopieras
för hand. Det begränsade antalet kopior gjorde därför att läsaren fortfarande
oftast fick komma till texten. Här kan man säga att biblioteket utgjorde en
praktisk lösning på problemet med få kopior. Kommunikationsmässigt kan
man alltså säga att biblioteket vid denna tid fungerade centraliserande, genom att koncentrera mänsklighetens vetande till en och samma plats. Denna
centralism hade sina uppenbara poänger. I biblioteket kunde de som var intresserade av att studera andras tankar skaffa sig tillgång till dessa, samlade
på ett och samma ställe. Detta blir då också en plats för likasinnade kunskapstörstande personer att träffas och i gemenskap reflektera över tankarna.
Det mest berömda biblioteket under antiken är utan tvekan biblioteket i
Alexandria, grundat omkring år 280 f.Kr. Biblioteket lär ha rymt hundratusentals bokrullar, kanske upp till 700 000 stycken, vilka samlats in inte bara
från närliggande områden, utan från hela den då kända världen. Till skillnad
från många privata bibliotek var Bibliotheca Aleksandrinas samlingar åtkomliga för dem som villa studera litterära, matematiska, astronomiska eller
fysiska problem, alltså en verksamhet som i mycket liknar våra dagars universitet. Bibliotekets uppdelning i läsesalar, parker, föreläsningssalar och
mötesrum antyder något av en sådan förlaga, och när jag i inledningen pekade på bibliotekens symboliska plats vid universitetens campusområden ska
det snarare förstås som att biblioteken i själva verket är universitetets utgångspunkt och ursprung. Några av antikens mest kända tänkare, som till
16

exempel Euklides och Pytagoras, lär ha tillbringat en tid i biblioteket i Alexandria för att studera skrifter. Biblioteket samlade således inte bara in texter
från olika delar av världen, det drog även till sig en internationell skara av
besökare.
Biblioteket i Alexandria är inte bara berömt för sina stora och unika samlingar av texter, utan också för sitt omtvistade öde – brann det ner, eller förföll det sakta på grund av vanskötsel? En vanlig förklaring till bibliotekets
undergång som funnit stöd i flera antika källor är att det förstördes i en brand
när Julius Ceasar anföll Alexandria år 47 f.Kr. Dessa redogörelser är dock
nedtecknade långt efter det att händelsen ska ha ägt rum, och det finns
mycket som talar för att biblioteket fanns kvar efter Ceasars anfall. En annan
version hävdar att biblioteket förstördes som ett resultat av kristnas försök att
rensa ut hedniska tempel. Ytterligare en förklaring skulle vara att det förstördes av araber. Bristen på säker historisk kunskap ger förstås rika möjligheter för den propagandistiskt lagde att söka anklaga antagonister genom
historien, och så har flera av dessa förklaringar också kommenterats. Den
mystik som omger biblioteket är förmodligen också en av förklaringarna till
varför det ägnas så stort utrymme på olika nationella versioner av Wikipedia
(bl.a. den svenska, den engelska och den danska, vilka jag delvis utnyttjat i
min beskrivning, inte minst för deras generösa vidarehänvisning till andra
webbkällor). Men berömdheten beror också på att biblioteket i sig utgjorde
sinnebilden för mänsklighetens samlade vetande vid denna tid, och att det
stått som förebild för modernare kunskapscentra, där biblioteket med sina
skrifter blivit en medierande länk mellan generationer av tänkare.

***
Den kanadensiske litteraturvetaren Marshall McLuhan myntade i mitten av
1960-talet uttrycket ”the medium is the message” (McLuhan 1964 & 1967).
Det medium som McLuhan närmast hade för ögonen var televisionen, även
om han med sin slogan menade att varje nytt medium hade denna effekt vid
sitt inträde på den kulturella arenan. Tanken bakom uttrycket var att den
samhälleliga effekten av varje nytt medium var tekniken som sådan – inte de
innehåll som tekniken förmedlade. Det spelade så att säga mindre roll om det
var lätt underhållning eller folkupplysande nyheter som visades på TVskärmen. Det faktum att det uppkommit ett medium som televisionen var
mer betydelsefullt än vad som visades på den. Och visst äger detta sin riktighet: när TVn kom möblerades vardagsrummen om, och vi införde nya rutiner för det sociala umgänget (Kleberg 1994), generationer delades upp i TVtittande föräldrar och biografbesökande ungdomar (Doherty 1988). Även
idag kan vi iaktta hur platt-TV-skärmarna får oss att tänka i inredningsestetiska termer.
I analogi med McLuhan skulle man kunna betrakta biblioteket som ett
medium som bär sitt eget budskap: ”the library is the message”. Oberoende
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av sitt innehåll, det vill säga vilka specifika volymer som biblioteken rymmer, har denna institution haft en genomgripande effekt på våra samhällen
och kulturer i kraft av att mediera historien mellan generationer, och därmed
vidareföra kunskaper vilka binder människor samman i ett gemensamt kulturarv. Något av denna bibliotekets samhälleliga och kulturella betydelse
antyds också av det namn man ämnade ge det nyuppförda Bibliotheca Alexandrina,2 inför dess invigning i april år 2002: ”Library of Human Heritage
and Advancement of Knowledge” (SvD 2/9 1995). Med sina samlingar av
hela mänsklighetens arv till kommande generationer, och dess ambition att
vidareutveckla det mänskliga vetandet, blir biblioteket både en förvaltande
och förnyande institution.

***
Och här är vi tillbaks någonstans där denna essä började. Genom sin förmåga
att skapa band mellan människor och bibringa historieuppfattningar, skapas
känslor av delaktighet i föreställda gemenskaper – identitetsbaserade sammanslutningar av människor vilka aldrig mötts, men som enligt den brittiske
historikern Benedict Anderson (1991/1993) så småningom skapar tankar om
nationella identiteter och specifika nationella arv.
Den medietekniska utveckling kopplad till skrifttekniken som sedan de
antika biblioteken skett har förstås varit enorm. De antika biblioteken
bokrullar blir så småningom inbundna böcker, och med Gutenbergs tryckpress kan så småningom ordet, och därmed också tanken, reproduceras i
exakt likadana kopior, vilket enligt Walter Ong skänker det skrivna och
tryckta ordet ännu större auktoritet än vad som varit fallet inom handskriftkulturen. Med boktryckarkonstens reproduceringstekniker kunde ord, och de
tankar de bar på, spridas i ökade upplagor jämfört med vad som var möjligt
under den kirografiska epoken. De kunde sedermera med förfinade transportmöjligheter, inte minst järnvägen, spridas över större områden med en
smidighet som inte tidigare varit möjlig. Boken är därmed det första massmediet, men följs så småningom av andra reproduktionsmedier: fotografiet,
filmen, fonografen och så vidare.
I dagens av teknisk konvergens präglade medielandskap är det skrivna ordet inte längre bundet till boken som medium, utan texter vandrar till synes
utan svårighet mellan olika tekniska reproduktionsplattformar. Fler och fler
äldre texter får också digital form, och blir på så sätt lättare att sprida (och
för rättighetsinnehavare svårare att kontrollera). Även här har biblioteken en
roll i utvecklingen, även om man kan hävda att den är annorlunda än den var
under antiken.
Om vi kan betrakta de antika biblioteken som centraliserande vad gäller
mänsklighetens samlade kunskap, så fungerar biblioteken idag i högsta grad
2

www.bibalex.org/English/index.aspx.
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decentraliserande – de är inte längre institutioner för sammanställande och
lagring av kunskap, utan lika mycket institutioner för att aktivt sända ut kunskap. De kunskapstörstande under antiken fick oftast bege sig till biblioteket,
medan man idag har tillgång till många av världens bibliotek genom ny informationsteknik, framför allt World Wide Web och Internet. Därför är det
också fullt logiskt att man på det nyuppförda Bibliotheca Alexandrinas
webbplats till exempel kan ta del av det föredrag som Googles vice VD, och
”chief Internet evangelist”, Vint Cerf höll i biblioteket i januari 2009 under
titeln ”The future of information and communication technology”.3 Visserligen sysslade även de antika biblioteken med kopiering av bokrullar för
spridning över större geografiska områden, men den förändring i skala för
dylik spridning som Internet och World Wide Web medger betyder i detta
hänseende att vi inte längre i fysisk bemärkelse behöver ta oss till biblioteken, men väl i virtuell bemärkelse, genom att logga in på deras webbplatser.
Att det just är Google som predikar informations- och kommunikationsteknikens lov är naturligtvis ingen slump. Sökmotorn Google (books.google.com) har sedan ett antal år scannat in miljontals böcker för att
skapa världens största digitala databas över böcker. Vissa är copyrightskyddade och kan inte läsas i sin helhet, men det finns också hela böcker som inte
längre är copyright-skyddade och därmed nedladdningsbara. Det är emellertid svårt att betrakta det som ett bibliotek. Googles affärsidé är byggd på
samma princip som traditionella massmedier: man säljer användarna till
annonsörer. I detta fall säljs man som användare till några av de stora internetbokhandlarna, vilka påpassligt uppträder på skärmens högra del, så att ett
köp av boken är möjligt genom ett par enkla musklick. Att erbjuda en stor
samling böcker är för Google endast ett medel för att uppnå detta i grunden
ekonomiska mål. Detta skiljer den verksamheten från den som bedrivs vid
det nyuppförda Bibliotheca Alexandrina. Likt sin föregångare innehåller det
nya biblioteket läsesalar, mötesrum, bok- och skriftsamlingar, och man tillhandahåller även elektronisk tillgång till dessa. Man kan till och med besöka
museet virtuellt, och ta del av vissa äldre manuskript. Dock inte den enda
papyrusrulle daterad till 235 f.Kr. som lär härstamma från det ursprungliga
biblioteket.4 Till skillnad från Googles webbsida är inte tillgången till dessa
resurser omgärdad av reklam. Bibliotekens syfte är inte att gå med vinst,
utan att förmedla kunskap, kultur, mening.
Biblioteket som modern kulturinstitution förutsätter dock att man införlivar och förhåller sig aktiv till utvecklingen av nya medier för förmedling av
tankar och idéer. Därför är det heller inte förvånande att notera att Kungliga
biblioteket från januari 2009 har införlivat det gamla Arkivet för ljud och
bild (under en tid benämnt Statens ljud- och bildarkiv), till att bli en avdelning för audiovisuella medier. På motsvarande sätt som KB utgör Sveriges
3
4

webcast.bibalex.org/Cast/Offline.aspx?ID=oBNEBkPGvXZYZQIe0jev2Q.
www.manuscriptcenter.org/Showroom/Sections/Rarities_Room.asp.
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nationalbibliotek, utgör denna avdelning Sveriges nationalarkiv för audiovisuella medier, med samlingar av TV- och radioprogram, biografvisad film,
videor och DVD:er, skivor och multimedier. Det spektrum av olika kulturtekniker som bär upp det mänskliga vetandet utökas närmast dagligen med
nya varianter, och vi kan därför förvänta oss ytterligare förändringar av bibliotekens samlingar inom den närmaste framtiden.

***
Mot bakgrund av den bild som jag ovan målat upp, förstår man vidden av det
ansvar det innebär att förestå ett bibliotek. Ämbetet har en lång historia, och
på dess axlar vilar stora delar av den mänskliga kunskapen – i sanning ett
mäktigt arv att förvalta. Det ämbete som vid biblioteket i Alexandria bars
upp av bland andra grammatikern Zenodotos, geografen Eratosthenes och
litteraturvetaren Aristarchos, bärs idag upp av moderna arvtagare. Södertörns
högskola har i Louise Brunes person haft förmånen att under sitt biblioteks
uppbyggnad haft en sådan ansvarstagande person, som vist förvaltat men
samtidigt också förnyat denna traditionstyngda institution.
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KB – Nationalbibliotek och nationell
biblioteksmyndighet?

Gunnel Stenqvist
Kungl. biblioteket har en lång historia. Det har under århundradenas lopp
utvecklats från ett kungligt bibliotek till nationalbibliotek och forskningsbibliotek. KB har en viktig roll i informationssamhället. Som Sveriges nationalbibliotek har KB en rad nationella uppgifter, främst bland dem kanske att
förvärva svenskt tryck och bevara, beskriva och tillhandahålla det. Med stöd
av lagen om pliktexemplar skickar alla tryckerier sedan år 1661 in ett exemplar av alla trycksaker till KB.
KB är också ett av Europas ledande humanistiska forskningsbibliotek.
Det har en stor samling utländsk litteratur som kommit till KB dels genom
de kungliga samlingarna och donationer, dels genom inköp.
KB:s samlingar består av cirka 15 miljoner objekt. De upptar 98 hyllkilometer. Den största delen förvaras i underjordiska magasin under biblioteket i Humlegården. I samlingarna finns allt från handritade kartor till omfattande bokverk i flera volymer. Viktiga samlingskategorier är böcker, tidskrifter, tidningar, handskrifter, kartor, bilder, vardagstryck och affischer.
Genom att Statens ljud- och bildarkiv den 1 januari 2009 införlivades i KB
finns numera här också Avdelningen för audiovisuella medier som sedan
1979 är Sveriges nationalarkiv för inspelat ljud och rörliga bilder. Här finns
tv- och radioprogram, biografvisad film, videor och dvd:er, skivor och multimedier. Samlingarna omfattar närmare sju miljoner inspelade timmar och
det mesta är sökbart i Svensk Mediedatabas (SMDB). Förutom de fysiska
samlingarna finns numera även digitaliserat material liksom ett ökande utbud
av e-resurser.
KB har också i uppgift att främja forskning och utbildning i vid bemärkelse. En viktig demokratisk uppgift ligger i uppdraget att tillgodose varje
medborgares rätt till insyn i det svenska samhället och att ta del av det fria
svenska ordet. Oberoende av hur ett verk publicerats och gjorts tillgängligt
för allmänheten ska KB garantera tillgängligheten för framtida forskning
genom att arkivera det.
KB är en myndighet med stora kunskaper om bibliografering och katalogisering, med ansvar för ett fritt tillgängligt biblioteksdatasystem i LIBRIS.
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KB har byggt upp en stor samlad kompetens om biblioteken i landet och om
informationsförsörjning. I KB:s uppdrag ingår också att ansvara för nationell
samordning och utveckling av informationsförsörjning.

Har Sverige en nationell bibliotekspolitik idag?
Har vi en nationell bibliotekspolitik – det vill säga en politik som omfattar
hela det allmänna (alltså det offentligt finansierade) biblioteksväsendet? Ja, i
någon mån har vi det, men den är inte samlad och det finns ingen portalparagraf. Bibliotekspolitiken är idag manifesterad i några viktiga lagar – Bibliotekslagen, Pliktleveranslagen, Högskolelagen, lagstiftning om kulturminnen,
beslut om nationell samkatalog och beslut om infrastruktursatsningar samt
även i internationella överenskommelser som till exempel i Unescos biblioteksmanifest. Detta och följande är viktiga utgångspunkter för ställningstaganden till behovet av en nationell bibliotekspolitik och en nationell biblioteksmyndighet
Nationalbiblioteksuppgifter
Vissa nationella myndighetsuppgifter är Nationalbibliotekets ansvar, nämligen att samla in, ta hand om och bevara det svenska trycket. Dit hör även
Nationalbibliografin samt övriga nationalbibliografiska uppgifter såsom
indexering. Andra sådana uppgifter är nationella insatser med utgångspunkt i
samlingarna, till exempel mikrofilmning av svensk dagspress, digitalisering
liksom att svara för den nationella samkatalogen. I myndighetsuppgiften
ingår också att ansvara för bevarandefrågor.
Nationella biblioteksuppgifter
Hit hör sådana biblioteksuppgifter som är gemensamma för det allmänna
biblioteksväsendet, exempelvis strategiska beslut, samordning, upphandling
(t.ex. av e-resurser, ramavtal), utveckling, fortbildning, internationella kontakter – särskilt med internationella organisationer i övergripande frågor. För
uppgifter som dessa finns det ingen gemensam myndighet eller gemensamt
organ för det allmänna biblioteksväsendet; det finns alltså ingen som har ett
samlat och uttalat ansvar.
Lokala biblioteksuppgifter
Till dessa hör att svara för bibliotekstjänster i lokalsamhället och vara förbindelselänk till hela det samlade biblioteksväsendet. Dessa sköts av folkbibliotek, skolbibliotek med flera och ansvaret ligger huvudsakligen på kommunerna.
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KB – ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)
Regeringen beslutade år 2003 om en översyn av Kungl. bibliotekets verksamhet och arbetsformer och jag fick uppdraget att genomföra denna. Jag
skulle analysera Pliktlagen och möjligheterna att i lag reglera också insamling av det som publiceras på Internet. Jag skulle också lämna förslag till
åtgärder för att göra KB:s samlingar och det svenska kulturarvet mer
tillgängligt. Behovet av en myndighet med ansvar för nationella bevarandefrågor skulle utredas liksom hur ett tillsynsansvar skulle vara utformat för
att säkra att värdefulla gamla boksamlingar i offentlig miljö skulle kunna
bevaras för framtiden. Det ingick vidare att se över KB:s arbete för att stödja
samordning och utveckling av informationsförsörjning till forskning och
högre utbildning, samt utvärdera biblioteksdatasystemet LIBRIS. Slutligen
skulle möjligheterna till samordning mellan offentligt finansierade bibliotek
med olika huvudmän analyseras och förslag lämnas. Till de frågor som
skulle besvaras hörde: Vilka insatser behövs för att stärka den vetenskapliga
informationsförsörjningen till forskning och utbildning? Vilka behov finns
av ökad samordning i bibliotekssystemet som helhet och varför? Den 15
januari 2004 överlämnade jag betänkandet KB – ett nav i kunskapssamhället.
Kungl. biblioteket – Sveriges nationalbibliotek, Verksamhet och visioner
(SOU2003:129) till dåvarande utbildningsministern Thomas Östros.
Det kan ha sina problem att idag diskutera KB på grundval av en utredning från år 2004, men eftersom de flesta av de frågor jag då hade att utreda
är lika aktuella idag och jag skulle lämnat samma förslag idag som då väljer
jag ändå att göra det. Det kan också vara intressant att se hur kvarnarna mal
och hur dropparna urholkar stenen. Jag kan inte underlåta att uttrycka min
glädje över att, just när denna skrift ska gå till trycket, kommer Kulturutredningen. Den får jag anledning att återkomma till i avslutningen på mitt bidrag.
Jag går i det följande först igenom de förslag jag lade fram i min utredning 2004.

Pliktlagen
KB:s uppdrag att samla in och förvalta det tryckta kulturarvet bör självfallet
kvarstå
KB ska fortsätta att vara ”framtidens minne” genom att samla in allt som
trycks och Sveriges gamla pliktlag från år 1661 ska behållas. Det är en av
världens äldsta och den har gjort KB till en framstående kulturinstitution
med ett omistligt kulturarv som är en ovärderlig källa för forskningen.
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Pliktlagen måste utvidgas att gälla även det som publiceras digitalt –E-plikt
Det behövs ett tillägg till Pliktlagen som reglerar leverans av ”publicerat
elektroniskt material som överförs via nätverk” så att medias, lärosätens,
myndigheters och andras material inte upphör att bevaras för att det numera
publiceras digitalt. Frågan har utretts flera gången och i min utredning finns
ett remissbehandlat lagförslag att utgå från. Den nyproducerade svenska
textmassan måste räddas till eftervärlden – oavsett form och innehåll. Det
brådskar! Åtkomligheten och det långsiktiga bevarandet är också centrala
frågor som måste lösas innan problemen blir oöverstigliga.

Ökad tillgänglighet
”Kulturarv till mångas glädje och nytta” – digitalisering
Vården av vårt kulturarv är viktig liksom att det görs tillgängligt för fler –
helst alla. För att öka tillgängligheten till KB:s samlingar i hela landet föreslog jag att ett handlingsprogram för digitalisering skulle tas fram. Urvalet
skulle göras med hänsyn till forskningens och utbildningens behov, hur efterfrågat och tillgängligt materialet är och i vilket tillstånd det befinner sig. I
programmet ingick ett projekt med inriktning mot skolan, för att stimulera
ungdomars intresse för kulturarvet och vara till stöd för undervisningen i
gymnasieskolan. Digitaliseringen ska inte ses som ett sätt att ersätta boken
och biblioteksbesöket utan tvärtom stimulera intresset för boken, läsandet
och för kulturarvsinstitutioner i hela landet. Goda internationella förebilder
finns!
LIBRIS betydelse för tillgängligheten
Nationalbibliografin, katalogiseringen och LIBRIS – sedan 1997 fritt tillgänglig på nätet – är centrala instrument för informationsförsörjningen till
utbildning och forskning. LIBRIS har avgörande betydelse för tillgängligheten till det tryckta kulturarvet, det samlade litteraturbeståndet och även det
digitala kulturarvet. Förutsättningarna bör utredas för att använda LIBRIS
som ett nationellt biblioteksdatasystem och LIBRIS bör bygga upp en nationell portal för att minska behovet av liknande investeringar för de enskilda
biblioteken. Det fritt tillgängliga LIBRIS kan också få en central roll i det
föreslagna nätbiblioteket.

Nationellt insatsprogram för digital informationsförsörjning till
utbildning och forskning
Förslagen tog sikte på att KB skulle intensifiera och koncentrera sina insatser
på informationsförsörjning och de stora systemfrågor som kräver nationell
samordning. Ingen annan har den uppgiften. Det gällde exempelvis stöd till
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förenklad samsökning i digitalt publicerad information och samordnad utveckling av högskolans digitala publicering. Det gäller också samordningen
av biblioteksdatasystemen, inte minst i högskolan. Mängden digitalt publicerat material som byggs upp och tillhandahålls på olika nivåer i biblioteken
har ökat mycket snabbt. Det är svårt att hitta relevant information, och
mycket dubbelarbete utförs. Det går inte längre att alla söker sina egna lösningar utan det behövs ett Sveriges nätbibliotek – ett nationellt insatsprogram för samordnad digital informationsförsörjning till utbildning och
forskning. Nätbiblioteket kan ge studenter och forskare – och alla andra – en
mer användarvänlig tillgång till kvalificerad digital information. Detta leder
även till att den information som skapas inom högskolorna lättare kan föras
ut. Programmet innehåller även stöd till högskolans digitala publicering, och
innebär ett bättre resursutnyttjande. Det kan förutom att bidra till en ökad
tillgänglighet och Sveriges synlighet i världen också utgöra en motkraft mot
de dramatiskt ökade priserna på vetenskapliga tidskrifter. Frågan är utredd
och intresset är stort – Sveriges nätbibliotek borde kunna vara fullt utbyggt
2008, var den uppfattning jag framförde år 2004.

”Gamla böcker är lika viktiga som pilspetsar!”
Orden är förra biblioteksrådet Barbro Thomas. Det är viktigt att vi vårdar
vårt kulturarv – bland annat böcker, bilder, affischer, ”småtryck” och handskrifter. Ett lagförslag lämnas till skydd för värdefulla gamla boksamlingar
och enskilda verk. Vidare föreslås en nationell bevarandeplan och ett nationellt bevarandesekretariat samt andra nationella bevarandeinsatser. KB har
en central roll i detta och föreslås bli tillsynsmyndighet för ”boken”.
Lovvärda insatser görs av KB när det gäller de egna samlingarna men kulturhistoriskt intressanta samlingar i landet som ägs eller förvaltas av andra
offentliga organ eller visas offentligt är inte skyddade i lag. Mitt lagförslag
var att en myndighet skulle ges uppdraget att föra förteckning över dessa och
att de inte utan anmälan skulle få skingras, gallras eller överlåtas. Om så sker
skall vite eller böter utgå.

Nationell samordning
Sverige – det lilla landet med de många biblioteken
Sverige har ett väl utbyggt bibliotekssystem. I landet finns 290 kommunala
bibliotek med drygt 1 100 filialer över hela landet, 4 000 skolbibliotek, 90
bokbussar med 9 000 hållplatser i 112 kommuner, 70 forskningsbibliotek
(varav 35 universitets- och högskolebibliotek) med närmare 200 serviceställen, flera hundra myndighets- och specialbibliotek och närmare 100 sjukhusbibliotek (siffrorna är från 2003/2004). Aktörerna i biblioteksväsendet är
många och här nämnda bibliotek har offentlig finansiering, men olika hu25

vudmän. Kommunerna är huvudmän för folkbibliotek och skolbibliotek,
landstingen för länsbibliotek med flera och staten för universitets- och högskolebibliotek och andra forskningsbibliotek. Till de statligt finansierade
biblioteken hör myndighetsbibliotek som inte ingår i KB:s ansvarsområde på
samma sätt som forskningsbiblioteken. De olika myndighetsbiblioteken sorterar, för att komplicera saken ytterligare, under olika departement och huvudtitlar i statsbudgeten.
Biblioteken har delvis olika målgrupper och uppgifter. De har samtidigt
samma målgrupper och gemensamma uppgifter. En stadigt ökande andel
studerande på eftergymnasial nivå tillhör idag folkbibliotekens målgrupp
(kunder). Hälften av användarna studerar på högskolan. Samtidigt har högskolan numera ett lagstadgat uppdrag att samverka med det omgivande samhället och ett viktigt utbildningspolitiskt mål var, åtminstone vid tiden för
utredningen, den öppna högskolan. De studerande kräver både väl utvecklad
teknik och anpassade digitala tjänster. Huruvida detta erbjuds via högskolebibliotek, folkbibliotek eller lärcentra spelar idag ingen roll för brukaren –
huvudsaken är att informationen är tillgänglig. Fri och enkel tillgång till
forskningsresultat i avgiftsbelagda publikationer på nätet är viktig för
många, också för till exempel personalen på Läkemedelsverket, Vägverket
(ingår idag i myndigheten Transportstyrelsen), på vårdcentralen och på folkbiblioteket.
Två centrala myndigheter hanterar idag samordnings- och utvecklingsfrågor. Kulturrådet ansvarar för vissa folkbiblioteksinsatser och KB för samverkan mellan de så kallade forskningsbiblioteken, det vill säga högskolebibliotek och vissa andra. Kulturrådets ansvar ingår i rådets allmänna kulturpolitiska uppdrag. Enligt instruktionen ska rådet handlägga statliga bidrag och
andra statliga åtgärder som bland andra rör folkbibliotek ”i den mån inte
någon annan statlig myndighet har ansvaret för dessa frågor”. Kulturrådet
har på detta område främst en läsfrämjande uppgift. Några specifika uppdrag
eller öronmärkta pengar för informationsförsörjning till utbildning och
forskning har rådet inte. Merparten av de samlade anslagen till folkbiblioteksområdet går till litteraturinköp och läsfrämjande verksamhet bland barn
och unga. I Kulturrådets uppdrag ingår också att stödja folkbibliotekens utveckling på olika sätt.
Nationell bibliotekspolitik och nationell biblioteksmyndighet?
Jag föreslog en ökad nationell samordning i biblioteksväsendet som helhet –
till stöd för forskning och utbildning. Likvärdig och fri tillgång till information för utbildning och forskning är en central fråga för hela landets utveckling. Nu är villkoren olika, beroende på sådant som var studier är förlagda
eller vid vilken högskola forskningen bedrivs. Det krävs en kraftsamling och
samordnade insatser för att kunna ge landets befolkning en allsidig och
jämlik informationsförsörjning och stöd för att kunna utnyttja denna. Om
Sverige ska kunna utvecklas som kunskapsnation och tillväxten öka behöver
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alla få tillgång till en god informationsförsörjning – forskare på elitnivå,
studerande, myndigheter, företag och allmänheten. I det sammanhanget ska
också nätbiblioteket ses.
Folkbiblioteken har kommit att spela en allt större roll i utbildningsväsendet men saknar det stöd forskningsbiblioteken får för det ändamålet. Ett ökat
samarbete mellan folk- och forskningsbibliotek har de senaste decennierna
tagits upp i alla propositioner som behandlat biblioteksfrågor. De senaste
åren har frågan setts i ljuset av högskolans utbyggnad i hela landet och annan
eftergymnasial utbildning samt de initiativ som tagits på olika håll för att
stödja det livslånga lärandet. En viktig faktor är också att utbildning bedrivs i
nya former (nätbaserat, i lärcentra etc.), att biblioteken alltmer ses som
resurs i lärandet och att medie- och kunskapssamhället ändrat karaktär och
utnyttjar ny teknik och webben.
Jag föreslog att KB skulle få det odelade ansvaret för stödet till utveckling
och samordning av informationsförsörjning till alla offentligt finansierade
och tillgängliga bibliotek, alltså även till folk- och länsbibliotek. Det behöver
inte innebära att folkbibliotekens ställning i kommunerna ändras. KB bör få
regeringens uppdrag att ta fram en strategi och en handlingsplan för det
fortsatta arbetet med att samordna biblioteksresurserna för utbildning och
forskning.
Behövs en biblioteksmyndighet?
Man kan ställa sig frågan om inte biblioteken behöver en gemensam myndighet på samma sätt som andra centrala verksamheter i landet (såsom skolan, högskolan, sjukvården).
Man kan också ställa sig frågan om KB är en lämplig myndighet för dessa
uppgifter.
Det finns i KB en nationell biblioteksmyndighet som redan har en rad nationella biblioteksuppgifter och erfarenheter av samordningsuppgifter. Detta
är viktiga utgångspunkter och förutsättningar för en ökad samverkan inom
det svenska biblioteksväsendet.
Kulturrådets styrelse framhöll följande i ett dokument som överlämnades
till mig i juni 2003:
Målet för den nationella bibliotekspolitiken bör vara att säkerställa en god
biblioteksservice för den enskilde medborgaren oavsett bostadsort eller behov. Ur ett medborgarperspektiv bör de offentligt stödda biblioteken ses som
en gemensam samhällelig resurs.

Samma synsätt skulle kunna gälla för studerande inom olika utbildningsformer. Utifrån den studerandes perspektiv har det inte så stor betydelse om han
eller hon får hjälp från ett forsknings- eller folkbibliotek. Det viktigaste är att
han/hon får en adekvat biblioteksservice. Detta skulle innebära att statliga
satsningar skall utgå från den studerandes behov inte från bibliotekstyp.
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Redan i forskningspropositionen Forskning och samhälle (prop.
1996/75:5) framhöll regeringen att landets bibliotek skulle integreras så att
medborgarna bättre kunde utnyttja landets biblioteks- och informationssystem oavsett bostadsort och utan kostnad för den enskilde. En förutsättning
för detta är att aktörerna på biblioteksområdet samverkar och att staten bidrar
till att de initiativ till samverkan som tagits i olika sammanhang och på olika
nivåer understöds. I propositionen finns en bra grund att bygga vidare på:
Den statliga bibliotekspolitiken syftar till att ge medborgaren tillgång till litteratur och information oavsett bostadsort och ekonomiska omständigheter…
Nya former för biblioteksservice till distansstuderande, gärna i samarbete
mellan högskolor, högskolebibliotek och folkbibliotek, bör prövas. Det lokala
samarbetet mellan folkbibliotek och högskolebibliotek bör uppmuntras

Utvecklingen tvingar fram samordning
Vårt mål är att Sverige ska vara landet med den bästa informationsförsörjningen och den högsta informationskompetensen i världen. Men idag har vi
•
•
•
•

ett orättvist system – tillgången till information beror på var i landet man bor och till vilken ”institution” man är knuten till (t.ex.
vilket lärosäte och vilken/myndighet/folkbibliotek)
ett svåröverskådligt system. Den globala utvecklingen gör att det är
svårt nå ut i världen, svårt hitta ”vad som pågår här”.
ett dåligt och oekonomiskt resursutnyttjande
en prisutveckling på tidskrifter (en monopolsituation) som gör att
institutioner måste samarbeta vid upphandling.

Ett av problemen är att många vill samordna men ingen vill bli samordnad
och att samarbetet är för dåligt mellan ansvariga forsknings- och utbildningsmyndigheter.
KB måste bli synligare och utveckla samarbetet med omvärlden
Jag framhöll också att KB borde kraftsamla för att göra sin verksamhet mer
känd, satsa på omvärldsanalys och bli mer synlig i den allmänna biblioteksdebatten. KB måste också utveckla samarbetet med andra myndigheter inom
forsknings- utbildnings- och kulturområdet men även med andra. Vidare bör
KB ges ett tydligare bibliotekspolitiskt uppdrag. KB måste utveckla sina
nationella uppgifter och leda biblioteksutvecklingen.
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Mottagandet år 2004
Hur togs utredningen emot?
I korthet kan man säga att den ansågs gedigen, och förslagen fick med få
undantag ett positivt, ja mycket positivt mottagande i remissbehandlingen av
utredningen. Det var i princip endast mot förslaget om den komplicerade epliktlagen som några remissintanser hade invändningar och ansåg att detta
förslag måste utvecklas.
Vad blev det då av mina visioner och allas förväntningar? Regeringen tog
upp utredningen i forskningspropositionen ”Forskning för ett bättre liv”
(prop.2004/05:80) men någon biblioteksvision presenteras inte. Det enda
förslag som regeringen tog upp och avsåg att gå vidare med presenteras som
om det inte fanns något förslag. Det gällde ändringen i pliktlagen och att den
skulle gälla även distansöverfört digitalt material. Det fanns ett förslag i KButredningen att utgå från men frågan ansågs så komplicerad att den behövde
utredas ytterligare. Att den tidigare regeringen inte på de två år den hade på
sig inte kom med något förslag är kanske ett tecken på att så är fallet. Men så
svårt kan det väl inte vara. Tiden rinner iväg och under tiden går mycket
förlorat.
Uppenbarligen ansåg inte regeringen att Kungl. biblioteket – Sveriges nationalbibliotek – och sådant som likvärdig informationsförsörjning till alla
var värda en enda krona mer. Hela förslaget skulle kosta 52 miljoner kronor
per år under perioden 2005-2008, och 35 miljoner kronor per år 2009-2016.
Vad kostar annan infrastruktur – en liten bit motorväg, en bit Hallandstunnel?
Utbildningsministern framhöll i forskningspropositionen att det vid denna
tidpunkt inte fanns något ekonomiskt utrymme men framhöll att de frågor
som togs upp skulle leva vidare.
En liten skärva kom KB till del genom de tillfälliga medel riksdagen avsatte för insatser på kulturvårdsområdet. Här gavs möjligheter för KB att
söka medel för digitalisering men kakan skulle delas av många.
KB tog dock till sig utredningen och vidtog vissa åtgärder för att göra KB
mer synligt. Jag vet att KB såg ett värde bara i det att kunna använda utredningen som ett underlag och strategidokument för sin egen handlingsplan.
Även om inga pengar tillsköts i detta skede inbillade jag mig då att mitt
arbete som KB-utredare inte varit förgäves. En rad frågor hamnade på olika
dagordningar och det hade ett värde i sig. Jag trodde och hoppades att de
förslag jag lämnade inom kort skulle komma att hamna högt på regeringens
dagordning och att det var dags för en humanistisk kraftsamling. Jag hoppades också att många som arbetade oförtrutet i det fördolda kände att deras
arbete blivit synligt och att de var uppskattade för sin viktiga insats – för
forskningen, för bildningen och för ”ett bättre liv”.
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Några röster år 2009
När jag fick förfrågan om jag ville bidra till denna skrift, tyckte jag det skulle vara intressant att få veta hur några centralt placerade personer i biblioteksvärlden idag ser på KB-utredningens förslag och på vad som hänt och
situationen idag. Jag har kontaktat fyra sådana per brev och på telefon och
bett dem svara på ett antal frågor om vad som hänt sedan utredningen presenterades och vilka frågor som nu är viktiga. Nedan sammanfattar jag svaren. Riksbibliotekarien är ganska generell i sina uttalanden i kontrast till
företrädaren för högskolevärlden som har mycket bestämda uppfattningar
om hur högskolornas intressen bäst kan tillgodoses och hur rollfördelningen
bör se ut. Svensk Biblioteksförening och Statens kulturråds åsikter sammanfaller till stora delar.
Riksbibliotekarien Gunnar Sahlin, Kungl. Biblioteket, om trender och
tendenser
Internationellt samarbete
2000-talet präglas av en allt större internationalisering. Gränser upplöses och
vi går alltmer från separata bibliotek till ett samlat digitalt bibliotek
Biblioteksvärlden är sammanbunden i ett internationellt nätverk med kataloger, klassificeringssystem, standarder och erfarenhetsutbyten. Kataloger
och samlingar är globalt tillgängliga. Användaren är inte bara den fysiske
besökaren utan än mer webbesökaren från olika länder. Metadata och bibliografiska flöden underlättar hantering, bevarande och katalogisering. Integrerade sökverktyg ökar tillgänglighet och svensk forskning blir synlig via kataloger och portaler i Google Scholar, World Cat, TEL, med mera.
Projektet Europeana, där Europas samlade kulturarv görs tillgänglig digitalt, är ett spännande gemensamt europeiskt samarbetsprojekt. I detta deltar
nationalbiblioteken med utveckling och material.
KB har beslutat att övergå till klassificeringssystemet Dewey. Därmed
följer KB internationell standard.
Nationellt samarbete
På nationell nivå märks ett utökat samarbete. Samarbete och samordning
leder till att resurser kan nyttjas på mer effektiva sätt.
De gemensamma katalogerna LIBRIS, Nationell ArkivDatabas (NAD),
Svensk Mediedatabas (SMDB) gör material tillgängligt nationellt. LIBRIS
utvecklas ständigt och får god uppskattning för utvecklingsarbetet av användarna.
Samgåendet mellan Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) och KB till en
myndighet i januari 2009 var ett steg för att underlätta servicen till forskarsamhället. Mediekonvergensen gjorde att detta samgående var ett naturligt
steg.
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Sverige har en speciell situation då det finns ett gott samarbete inom
ABM-sektorn. Det är unikt i Europa och det kommer att utvecklas. Inom KB
ligger ABM-centrum som bidrar till samordning på nationell nivå.
KB och Riksarkivet har en rad gemensamma frågor och myndigheterna
samarbetar kring Långsiktig digitalt bevarande, en stor strategisk fråga som
kräver nationella lösningar. Kulturrådet och KB samarbetar i det så kallade
Sverigebiblioteket, med fokus på användaren av biblioteksservice. Här drivs
gemensamma utvecklingsprojekt av konkret karaktär.
Framtiden
Den digitala utvecklingen innebär en renässans för traditionella uppgifter.
Kunskap om samlingar är viktigt vid digitalisering och också när samlingar
blir mer synliga och kan utnyttjas för forskning och annan användning. Digitalisering accentuerar bevarandeproblematiken och ger möjligheter att skydda värdefullt material.
Bibliografiska uppgifter och flöden har avgörande betydelse vid digital
publicering och digitalisering. De fysiska arkiv- och biblioteksbyggnaderna
är kvar men deras funktion förändras successivt.
KB är ett nationalbibliotek med ett av de största uppdragen i Europa.
Inom KB sker insamling av radio, tv, film, böcker, tidningar, vardagstryck.
Här når forskaren omfattande samlingar inom dessa områden samt manuskript m.m.
KB har en tydlig roll som samordnare av informationsförsörjningen till
högre utbildning och forskning. Ett exempel är programmet OpenAccess.se
som finansieras av KB, av KK-stiftelsen och av Vetenskapsrådet (i form av
stöd till enskilda projekt). Programmet leds av en styrgrupp med företrädare
för Sveriges universitets- och högskoleförbund, Vetenskapsrådet, Kungl.
Vetenskapsakademien, KK-stiftelsen, KB och ett antal universitets- och högskolebibliotek. Programmet ger stöd till utvecklingsprojekt och arrangerar
seminarier och konferenser. Målet är att främja maximal tillgänglighet och
synlighet för arbeten som produceras av forskare, lärare och studenter. Detta
görs genom stöd till den elektroniska publiceringen vid svenska universitet
och högskolor. KB ger inom ramen för programmet OpenAccess.se stöd till
ett stort projekt som leds i samarbete mellan universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göteborg och Avdelningen för LIBRIS vid KB.
Projektet SwePub har i uppdrag att skapa en samlad ingång till hela den
svenska vetenskapliga publiceringen. Denna tjänst kommer att öka tillgängligheten till det som svenska forskare publicerar, inte minst i elektronisk
form. Den ska också ge bättre möjligheter att ta fram underlag för redovisning av forskning.
Sveriges Universitets- och högskoleförbund
Biblioteksfrågorna är numera också en angelägen fråga för högskoleledningarna. Ett särskilt Forum för bibliotekschefer vid svenska universitet och hög31

skolor har inrättats vid Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF)
med en universitetsrektor som ordförande. Göran Sandberg, rektor vid Umeå
universitet och forumets ordförande åren 2005-2008 har följande att säga om
Regeringens/utbildningsdepartementets uppföljning av KB-utredningens
förslag:
– Det korta svaret är väl att ingenting har hänt!
Något förslag om en handlingsplan för digitalisering av KB:s samlingar
har inte lagts fram. Det så kallade Access-programmet (i Kulturrådets regi)
har tillfört medel till sektorn för digitalisering, men detta var mera en arbetsmarknads-/sysselsättningsåtgärd och den baserar sig inte på någon nationell handlingsplan för digitalisering. Den pliktlag för elektroniskt material
som utredaren föreslog har ännu inte kommit och inte heller har ett Sveriges
nätbibliotek inrättats. LIBRIS som lokalt nationellt system har inte heller
kommit till stånd. KB har gjort vissa utredningar, men intet har hörts från
departementet i den frågan. Ingen nationell bevarandeplan för värdefulla
böcker har tagits fram och inget nationellt bevarandesekretariat har inrättats.
Vetenskaplig informationsförsörjning och biblioteksfrågor är inte prioriterade. Regeringen har inte tagit ett grepp om dessa för forskningen, den högre
utbildningen och innovationen så viktiga infrastrukturfrågor. Dessa frågor är
av nationell forsknings- och utbildningspolitisk betydelse, och man borde
därför anse dem vara av strategisk betydelse. I våra grannländer har regeringarna etablerat en särskild organisation för att hantera dem.
De viktigaste vetenskapliga informationsförsörjnings- och biblioteksfrågorna idag
De är: Kostnadseffektiv och snabb tillgång till forskningsresultat, registrering och tillgängliggörande av forskningsresultat, stöd för utvärdering av
forskningspublicering (för resursallokering och bibliometri), omhändertagande av basala forskningsdata, en välutvecklad infrastruktur för högskolebibliotekens tjänster, en mer jämlik och bredare tillgång till information för
alla, åtgärder mot de begränsningar våra licenser innebär liksom de urholkningar av resurserna de medför i de enskilda högskolornas ekonomi. (Min.
anm. Detta är ett intresse som SUHF delar med många intressenter utanför
högskolan.)
Beträffande KB:s roll i förhållande till SUHF (alltså i förhållande till
universitet och högskolor) idag anser Göran Sandberg att det är positivt att
KB accepterat att det nu finns en biblioteksorganisation inom SUHF som är
en viktig samarbetspartner och intressent i KB:s samordningsuppdrag. Han
menar att det är en paradox att det är att en biblioteksorganisation utanför
högskoleområdet som fungerar som myndighet för högskolebiblioteken.
Enligt SUHF är ett nationalbiblioteks uppgifter följande: Att samla, bevara och säkerställa tillgängligheten till svenskt material såväl tryckt som
elektroniskt. I detta ligger också digitalisering av det svenska kulturarvet. Nationalbiblioteket skall också samarbeta med andra bibliotek i vissa
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frågor, men skall ej vara myndighetsutövande. Ett nationalbiblioteks roll bör
inte vara att ansvara för samordning och utveckling av informationsförsörjningen (biblioteksverksamheten). Dessa uppgifter har en helt annan karaktär
än nationalbibliotekets. Om Sverige vill ha en ordentlig och effektiv infrastruktur för informationsförsörjning måste detta hanteras av en myndighet
som är fristående från andra uppgifter, menar Göran Sandberg.
Högskolebibliotekens inflytande på en övergripande nivå i dessa samarbetsfrågor måste tillgodoses. Uppdraget om nationell samordning och utveckling av biblioteksverksamheten för utbildning och forskning är en strategisk fråga och bör inte ligga på nationalbiblioteket utan på en fristående
myndighet. (Min anm. Om det finns gemensamma intressen utanför högskolesfären är det inte en paradox att KB har en samordningsuppgift på det
aktuella området. Det fanns en gång ett särskilt organ för informationsförsörjning Dfi [Delegationen för informationsförsörjning] men det lades ner
för att det inte ansågs ändamålsenligt med ett ”fristående” organ. Kanske
hämtas nu också förebilder i Danmark. Jag är inte säker på att nya myndigheter löser de informationsproblem som vissa institutioner i Sverige upplever. Om man ska ändra på ansvarsförhållandena mellan KB och andra
myndigheter och lösa de informationsförsörjningsproblem som upplevs bör
nog en utredare först analysera problemen. Mitt förslag var att KB skulle få
ett uppdrag att tillsammans med berörda titta på denna fråga och återkomma till regeringen med förslag till lösningar).
Göran Sandberg säger att det ska bli intressant att se hur långt regeringen
kommer att följa autonomiutredningens förslag. Om lärosätena får det mått
av självständighet utredningen föreslår, blir KB:s roll gentemot universitetsbiblioteken ännu märkligare, framhåller han.
Statens kulturråd
Mats Hansson, Kulturrådets handläggare av biblioteksfrågor, framhåller
följande: Kulturrådet har ett flertal gånger pekat på, att ur ett medborgarperspektiv bör de offentligt stödda biblioteken ses som en gemensam samhällelig resurs. Detta förutsätter en samverkan som bygger på en nationell strategi
och gemensamma mål. Även om de offentligt stödda folk-, forsknings- och
specialbiblioteken har olika uppdrag och delvis olika målgrupper är de starkt
beroende av ett gemensamt nätverk för att kunna fullgöra sina dagliga uppgifter. Samverkan behövs även för förändrings- och utvecklingsarbete. Behovet av gemensamma resurser har ökat i och med utvecklingen av nättjänster och nya medier.
Flera utredningar, däribland Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84)
och den i detta sammanhang aktuella KB-utredningen, har konstaterat att det
inte existerar någon formulerad och tydlig målsättning för biblioteksväsendet
som helhet och för samverkan mellan de olika bibliotekstyperna. Kulturrådet
har ett ansvar för folkbiblioteksområdet inom ramen för rådets allmänna
kulturpolitiska uppdrag, men konstaterar att det på nationell nivå behövs en
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gemensam strategi för biblioteksområdet som griper över flera politikområden som det utbildnings-, kultur-, näringslivs- och socialpolitiska etc.
I budgetpropositionen för år 2008 aviserade regeringen sina avsikter att
under mandatperioden utvärdera bibliotekslagen i syfte att stärka bibliotekens roll och säkerställa tillgängligheten. Kulturrådet välkomnar en sådan
utvärdering, men anser att mål- och ansvarsfrågor på central nivå inom biblioteksområdet först bör ses över för att den ska bli meningsfull.
De viktigaste biblioteksfrågorna idag
Till de viktigaste frågorna hör att samla alla resurser till offentligt finansierade bibliotek i en nationell gemensam katalog av böcker och andra medier
och att ha en gemensam förteckning över elektroniska resurser samt att göra
dessa samlade resurser tillgängliga för allmänheten, för var och en. Enskilda
medborgare gör i allt mindre utsträckning skillnad mellan bibliotek utan låter
informationsbehovet avgöra valet av bibliotek.
Den fjärrlåneutredning som, på initiativ från Kulturrådet och Kungl. biblioteket gemensamt, nu är aktuell är mycket angelägen eftersom bibliotekslandskapet har förändrats radikalt sedan den förra utredningen för tio år sedan. Förutsättningarna med ny teknik och nya medier är idag helt annorlunda.
Synen på KB idag och vad ska man ha ett nationalbibliotek till
Kulturrådet och KB har under många år samarbetat i NABIS, Nationella
samrådet, ett dialogforum som varit rådgivande i frågor av gemensamt intresse för folkbibliotek och forskningsbibliotek. För tre år sedan fördjupades
dialogen. En anledning var att folkbibliotekens utökade service till distansstuderande och vuxna i lärande krävde ett närmare samarbete. Avsikten med
samtalen har varit att förtydliga respektive myndighets ansvar för biblioteksfrågor samt bestämma och utveckla möjligheter till sektorsöverskridande
samverkan.
Diskussionerna mellan KB och Kulturrådet har bland annat resulterat i
samgåendet mellan högskolebibliotekens nättjänst Jourhavande bibliotekarie
och folkbibliotekens motsvarighet Fråga biblioteket. Den nu gemensamma
nationella webbaserade referenstjänsten, Fråga biblioteket, har förbättrat
kvalitet och service till medborgaren. Andra resultat av den fördjupade dialogen är samtal om RFID-standard (Radio Frequency Identification) för bibliotek, ett närmare samarbete har påbörjats när det gäller statistik och vi har
gemensamt initierat en förstudie till fjärrlåneutredning Rätt bok eller rätt
bibliotek och avser att gemensamt driva en fjärrlåneutredning.
För Kulturrådet framstår KB:s roll och ansvar som lika viktiga nu som tidigare. Den snabba utveckling som idag sker på biblioteksområdet med nya
medier och ny teknik gör uppgiften som samordnare, utredare och utvecklare
av tjänster än mer betydelsefull. Idag förefaller det vara nödvändigt med en
allt intimare samverkan med folkbibliotekssfären.
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Behöver vi ha en samlad nationell bibliotekspolitik?
Ja, det behövs. Idag samlas den under rubriken Sverigebiblioteket där olika
biblioteksaktörer utifrån sina olika uppdrag gemensamt prövar hur svenskt
biblioteksväsen utifrån ett medborgarperspektiv kan förbättras. Det finns
ingen samlad bibliotekspolitik med ett gemensamt uppdrag för offentligt
finansierade bibliotek, men intressenterna försöker i Sverigebiblioteket samla nationella resurser och formulera ett gemensamt uppdrag.
Genom att sätta användaren i centrum stödjer biblioteken människans lärande och individuella behov av information och kultur. Så bidrar biblioteken till lokal, regional och nationell utveckling och tillväxt i Sverige och den
samlade biblioteksresursen är en styrka och tillgång för hela nationen.
Bibliotekens huvuduppgifter är att garantera fri tillgång till information,
stödja självstudier, bildningsverksamhet och utbildning, verka för läsande
samt stimulera kulturell mångfald och kontakter mellan olika kulturer. Offentligt finansierade bibliotek av god standard, tillgängliga för alla, är en
viktig förutsättning för en levande demokrati, yttrandefrihet, informationsfrihet, lärande, bildning och kulturell utveckling.
I Sverige finns ett stort antal offentligt finansierade bibliotek. De har olika
huvudmän såsom kommun, landsting, högskola och myndigheter. Deras
primära målgrupper är olika och deras uppdrag är formulerade av respektive
huvudman. Medborgarna rör sig mellan de olika biblioteken utan att reflektera över att de kan ha olika uppdrag och huvudmannaskap. Medborgarna
vill ha och ska kunna få sin informationsförsörjning där det passar dem bäst
och på det sätt som passar dem bäst. Informationen ska finnas tillgänglig för
alla, vid samma tidpunkt, utan extra kostnad och i ett format som var och en
kan ta till sig.
Den viktigaste drivkraften i utvecklingen av kunskapssamhället är utvecklingen av ny informationsteknologi i allmänhet och utvecklingen av Internet
i synnerhet. Denna utveckling har satt tydliga avtryck i bibliotekens verksamhet. Att kunna erbjuda tillgång till databaser och webbaserade tjänster är
idag en viktig uppgift för biblioteken. Samhällsutvecklingen har lett till att
det blivit allt viktigare för bibliotek att samverka med andra aktörer i omvärlden och fungera som knutpunkter i nätverk. Det medför också att bibliotekssamverkan i större sammanhang blir allt nödvändigare för att biblioteken
ska kunna möta användarnas behov och fylla sin roll i infrastrukturen för
lärande och läsning i samhället. (Min anmärkning: Stora delar av det som
Kulturrådet tar upp här råder det stor enighet om och jag tog också upp
detta i KB-utredningen.)
Svensk Biblioteksförening
Svensk Biblioteksförening hör det samlade biblioteksväsendets och brukarnas röster och är viktiga opinionsbildare.
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Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening uttrycker
sammanfattningsvis följande om uppföljningen av KB-utredningen:
•
•
•
•

Uppföljningen av KB-utredningen har varit otillräcklig och fragmentiserad.
Att en E-pliktlag ännu inte är hamn är mycket beklagansvärt eftersom nu nära ett decenniums elektroniska informationsarv är för alltid borta.
Det behövs kraftfullare resurser för digitaliseringsarbetet.
Kraven på en ökad nationell samordning har ökat och behoven är
stora.

För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara ett effektivt redskap både för individer och för Sverige som nation behövs en samlad nationell bibliotekspolitik.
Svensk Biblioteksförening framhåller vidare följande: Sett ur nationellt
perspektiv handlar det ytterst om att skapa bättre förutsättningar för kunskapssamhällets utveckling och därmed för tillväxt, välfärd och välstånd
men också om att stärka värnet för demokrati, informations- och yttrandefriheten.
Sett ur lokalt perspektiv handlar det om att underlätta för invånarna att utnyttja bibliotekens tjänster, vilket bidrar till individens utveckling, kreativitet
och jämlika deltagande i samhället.
Dagens bibliotekslag är inte tillräcklig
En nationell bibliotekspolitik kan – och bör – utvecklas på så sätt att den inte
kommer i konflikt med det kommunala självstyret. Ett ökat nationellt engagemang får inte inkräkta på kommunernas rätt att sköta sina angelägenheter,
men en nationell bibliotekspolitik behövs för att garantera att de offentliga
biblioteken utnyttjas på ett sätt som gagnar såväl samhällets som individernas utveckling. I praktiska termer är syftet att minska det dåliga resursutnyttjandet och de effektförluster som dagens brist på samordning medför.
Åtta förslag till bibliotekspolitik för framtiden
Sverige bör sträva efter att skapa ett bibliotekssystem som bidrar till att utveckla ett långsiktigt hållbart kunskapssamhälle som inkluderar alla. För att
nå detta mål är främst följande inslag nödvändiga i en nationell bibliotekspolitik:
1. Nationella strategier, definition av bibliotekens huvudfunktioner
och utvärdering av bibliotekslagen
2. Målformulering, uppföljning och utvärdering av biblioteksverksamheten
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3.
4.
5.
6.

Insatser för att stärka barns och ungas läsande
Bättre tillgång till bibliotekens tjänster
Stärkt infrastruktur för digitala tjänster
Intensifierad forskning och kompetenshöjning på biblioteksområdet
7. Fri tillgång till offentligt finansierade forskningsresultat
8. Inrättande av ett nationellt biblioteksorgan
Regeringen bör inrätta ett särskilt operativt nationellt biblioteksorgan. Detta
skulle kunna vara KB. Dess uppgift ska vara att med utgångspunkt i de nationella strategierna och målen utveckla den heltäckande nationella bibliotekspolitik som idag saknas. Mer konkret skulle organet bland annat kunna
få ansvara för att:
•
•
•
•
•
•
•
•

följa upp och utvärdera de nationella strategierna och målen
ta fram, sammanställa och analysera nationell biblioteksstatistik,
kvalitetskriterier och kvalitetsindikatorer
utveckla nationella lösningar för till exempel bibliotekens digitala
tjänster, webbtjänster och andra tekniska plattformar
stimulera biblioteksutveckling
bedriva kvalificerad omvärldsbevakning nationellt och internationellt
företräda svenskt biblioteksväsende i internationella sammanhang
stimulera utbildning, vidareutbildning och forskning inom sektorn
fördela statliga medel för biblioteksutveckling, läsfrämjande insatser med mera

Dessa förslag är gemensamt framarbetade och antagna av Svensk Biblioteksförening, DIK, Sveriges Länsbibliotekarier och Sveriges Författarförbund.

Min röst för andra gången
Jag framförde följande slutord i KB:s festskrift Kungl. biblioteket i Humlegården och i (cyber) världen år 2006 men jag upprepar dem gärna även om
det skulle kunna ses som ett tecken på mina tillkortakommanden att förslagen inte genomförts – ännu. Enligt också min mening har praktiskt taget
ingenting hänt i de viktiga frågor som utredningen gällde. Regeringen har
inte visat något större intresse för förslagen och förefaller inte ha något
större intresse för biblioteksfrågorna överhuvudtaget. Men det finns eldsjälar
som aldrig tröttnar – de finns i första hand på Svensk Biblioteksförening och
i högskolornas samarbetsorganisation för biblioteksfrågor Forum för bibliotekschefer vid Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) men
också på Kulturrådet och ute på biblioteken.
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Om E-pliktlagen
Jag och många med mig har varit starkt kritiska till att regeringen inte på 10
år lyckats får fram ett lagförslag för att rädda ”publicerat elektroniskt material som överförs via nätverk” – E-pliktlag kallad i dagligt tal. Vi lever i ett
IT-samhälle där hälften av det som publiceras idag publiceras på detta sätt
och det förefaller som om regeringen inte intresserat sig för att se till att
denna del av vårt kulturarv sparas på samma sätt som det tryckta! Hur mycket tid och engagemang har inte lagts ner på FRA-lagen. Vill inte statsmakterna att den debatt som ”fördes på nätet” om den frågan ska sparas för eftervärlden? Grunderna till en E-pliktlag finns bland annat i KB-utredningen
och andra tidigare utredningar samt i påföljande remissbehandlingar.
Jag har nu i elfte timmen – den 19 februari 2009 – erfarit att Regeringskansliet givit sakkunniga i uppdrag att komma med ett nytt förslag till Epliktlag. Det ska redovisas i en Departementspromemoria i augusti 2009! Jag
hoppas att detta blir det slutliga och genomförbara förslaget – detta är onekligen en komplicerad fråga. Mitt förslag om att sammanföra KB och SLBA
till en myndighet har dock genomförts och det kommer att underlätta
omhändertagandet av det digitala materialet när det väl blir lagstadgat.
Återstår den oglamorösa frågan om det långsiktiga sparandet som regeringen måste ta ett samlat grepp om. Det kommer generationer efter oss som
vill veta hur det stod till i riket under vår tid precis på samma sätt som vi nu
kan läsa Västgötalagen och studera hur Palmemordet behandlades i pressen.
Om förslagen rörande digitalisering
Så kallade accesspengar har tillförts för digitalisering men tyvärr har dessa
fördelats på mängder av små projekt istället för på en kraftsamling i enlighet
med en samlad nationell digitaliseringsplan. Studera vad som sker i andra
länder!
Digitalisering har dock vuxit som område och tillhör ett av de stora utvecklingsområdena inom KB. Produktionen är igång och KB har löst de
tekniska problemen. Massdigitalisering pågår av tidningar och digitaliseringen av 1500-talsmaterialet är nu klar (men 400 år återstår alltså).
Lagstiftning till stöd för bevarande av gamla boksamlingar
För sådan finns enligt riksbibliotekarien inte längre något intresse hos statsmakterna. Följden blir att en del av vårt kulturarv kommer att gå till spillo.
Det vi kan hoppas på är att de som har sådana i sin ägo sköter om dem – det
gamla skolbiblioteket, unika samlingar i kyrkan, föreningsbiblioteket – och
så får vi förlita oss på idealister som de litterära sällskapen. Jag kan inte underlåta att nämna att Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier
(www.fredrikabremer.net) som vårdar Fredrika Bremers boksamling på
Årsta slott är ett av dessa. Vem skulle annars göra det?
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Önskvärt om KB
Jag skulle önska att KB ytterligare utvecklade katalogiseringen i LIBRIS.
Till exempel vore det förnämligt om KB kunde arbeta mer med att särkatalogisera enskilda författares texter i antologier, novellsamlingar, samlingsverk och häftesserier. Det skulle kunna hjälpa litteraturforskare att hitta fram
till texter som annars döljer sig i de övergripande verkens titlar. Av Gunnel
Furulands bibliografi över svenska skönlitterära häftesserier som KB utgav
2006 framgår att en mängd skönlitteratur, som varit mycket spridd och populär, måste förtecknas och beskrivas separat för att inte drunkna i de stora
sviterna av serier som var så populära på 1800-talet. Här döljer sig en betydande grupp kvinnliga författare, som borde få komma fram i ljuset.
KB skulle kunna göra sin röst hörd i den bibliotekspolitiska debatten –
även om myndigheten inte anser sig ha ett sådant uppdrag – och därmed som
pådrivare för bibliotekspolitiken så länge det inte finns någon biblioteksmyndighet. Många bibliotek har lagts ner det senaste decenniet, den utvecklingen måste hejdas. Biblioteken är vitala och centrala delar i kulturlivet. De
har en viktig uppgift i att stimulera läsandet och väcka intresset för litteratur
bland barn och ungdomar. Särskilt illa är det att så många saknar ordentliga
skolbibliotek. Detta är illa för utbildning och i längden för Sveriges position
som kunskapsnation. Bland dagens skolungdom finns också framtidens nyttjare av KB. Stärk även samarbetet med lärarföreningarna – till exempel bildhistorie- och svensklärarföreningarna.
KB skulle kunna ta initiativ till en nationell plan för att öka tillgänglighet
och tillgång till bibliotek och vetenskaplig information till alla medborgare.
Sverige behöver en samlande kraft för biblioteksfrågor. Det är alldeles
klart. Mycket görs idag lokalt och därmed dubbelt, ingen har överblicken
och utvecklingen går långsamt.

Framtiden efter den nya Kulturutredningen
När jag befann mig i slutskedet av detta kapitel lämnades Betänkande av
Kulturutredningen (SOU 2009:16) till regeringen. Då jag läste förslagen
kändes det som om cirkeln slöts. Utredningen går på den linje som många
drivit i åratal och som jag framhöll i KB-utredningen – Sverige behöver en
nationell bibliotekspolitik och en myndighet som har ett övergripande ansvar
för biblioteksfrågor. Delvis går förslagen längre än vad mina gjorde. Även
om jag som många andra förordade ett närmare samarbete mellan KB och
Riksarkivet med flera, föreslog jag inte att de skulle slås ihop. Kulturutredningen däremot föreslår att det inrättas en särskild Arkivmyndighet, där
bland andra KB och Riksarkivet ingår.
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Kulturutredningen föreslår också att KB får ett samlat ansvar för biblioteksfrågorna. Ett utökat nationellt ansvar för biblioteksområdet innebär att
detta också ska innefatta läns- och folkbibliotek och att KB i denna roll ska
utveckla samarbetet med region- och länsbibliotek. KB ska vidare utveckla
FoU-arbetet i samverkan med andra aktörer på området och prioritera arbetet
med de gemensamma frågorna med arkiven. Utredningen menar att alternativet att skapa en ny myndighet för denna uppgift inte är rimligt, inte heller
att lägga ansvaret på någon annan myndighet.
KB:s nya uppdrag skulle enligt utredningen innefatta att samordna vissa
frågor vid läns- och folkbiblioteken och att i tillämpliga delar få verksamheten att samspela med forskningsbiblioteken. I samverkan med länsbiblioteken ska KB initiera och driva projekt angående samordning och samverkan
inom landet och i samverkan med länsbiblioteken initiera nydanande pedagogiska och publika projekt runt om i landet.
Det blir KB:s uppgift att samla in och analysera uppgifter om bibliotek
och biblioteksanvändning i Sverige och KB ska få till uppgift att följa upp
bibliotekslagen.
Utredningen menar vidare att KB bör ges i uppdrag att utse ett bibliotek
med särskilt ansvar för varje nationellt minoritetsspråk och att KB bör utveckla samverkan med Talboks- och punktskriftsbiblioteket.
Till sin hjälp i det nya arbetet kan utredningen tänka sig att KB bildar ett
Nationellt råd för biblioteksfrågor med representanter från skilda bibliotek.
Kulturutredningen föreslår att KB får detta ansvar fr.o.m. den 1 januari
2010. För att kunna genomföra förändringarna beräknar man att KB behöver
ytterligare 8-10 miljoner kronor.
Utredningen betonar på flera ställen att en mer samordnad bibliotekspolitik skulle bidra till att förbättra skolbibliotekens förutsättningar.
Ökad samordning av skolbibliotek och folkbibliotek skulle kunna skapa nya
möjligheter att såväl öka den totala mängden tillgängliga titlar som förbättra
annan service. När biblioteken blir allt mer integrerade med gemensamma
elektroniska kataloger, samarbeten kring elektronisk publicering och
förbättrade möjligheter till fjärrlån är det viktigt att skolbiblioteken får del av
denna utveckling.

På längre sikt önskar man också ett ökat samarbete mellan biblioteks- och
arkivfrågor och senast 2014 bör ett samlat statligt arkiv- och biblioteksverk
skapas.
Så långt som till att föreslå att också vissa delar av Riksarkivet skulle ingå
i en samlad biblioteksmyndighet gick inte jag. Men det skulle naturligtvis ha
sina stora poänger. Här finns gemensamma intressen och problem. De förändringar som nu behöver ske/föreslås ske måste basera sig på en väl
genomarbetad och väl förankrad nationell bibliotekspolitik och på djupa
strategiska diskussioner som kommer att kräva tid. Den föreslagna nya ord-
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ningen skulle komma alla till godo – forskare, lärare, studerande, kulturarbetare, myndigheter, organisationer, ja alla medborgare i hela landet.

Slutligen
Kära Louise!
Jag vet att du sympatiserar med Kulturutredningens förslag på många
punkter. Detta med en nationell bibliotekspolitik och en biblioteksmyndighet
gillar du.
Du har varit en besjälad brobyggare mellan universitets- och folkbibliotek. Jag vill jag gärna citera min försynta granne, Bibliotekschefen i Botkyrka kommun Margareta Berg som bara är en i kören som lovordar Louise:
Louise Brunes är min förtjusande biblioteksgranne i Flemingsberg i Huddinge och hon är den som öppnat högskolan mot Folkbiblioteket och vill jag
tillägga – det är en öppning mot framtiden att ta efter.

Du anser också att förslaget om ett Arkivverk är bra. Det är en fördel för
brukarna och ditt perspektiv har alltid varit brukarperspektivet.
Men nu Louise kan du ägna dina bibliotekskrafter åt att, tillsammans med
mig och Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier, vårda och bevara Fredrika Bremers boksamling och andra Fredrika Bremerminnen på Årsta slott –
utan hjälp av lagar och allmänna medel. Men också mycket annat som roar
dig.
Välkommen till ditt nya fria liv önskar vi dig alla vänner och Library Lovers!
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Att bygga ett bibliotek

Christer Malmström
När det nya seklet ännu stod ungt och oförstört i sin jungfrulighet skulle det
byggas ett bibliotek på Södertörn. Eller var det verkligen bara ett bibliotek
som skulle byggas?
Det finns anledning att meditera över frågan. Hur var det till exempel nyligen i Oslo när ett nytt operahus kom till och invigdes, var det egentligen
endast en opera man byggde? Och ligger den helt säkert just i Oslo?
Hur som helst, om vi nu skall hålla oss på jorden och till och med återvända till Stockholms södra delar så var det nog så att i det beslut som fattades av högskolans ledning stod det säkerligen något om ett bibliotek och det
fick därmed bli början för alla som nu skulle delta i den process som till slut
blev till en närmare fem år lång och spännande resa!

Om vad en byggnad för ett Bibliotek kan vara
”Om bibliotek inte fanns – skulle vi uppfinna dem då?” Orden är Sven Nilssons (bibliotekschef i Malmö 1989-1998) och är hämtade från en text publicerad i Ikoner 2007:6. Eller om vi inte visste hur de såg ut, hur skulle de då
se ut – kan en arkitekt fylla i?
Men nu finns redan bibliotek samt även byggnader för dessa. Bland annat
ståtar staden Stockholm sedan länge med ett av världens mest kända. Det
tillkom efter att bibliotekschefen Fredrik Hjelmqvist 1920 tagit med arkitekten Gunnar Asplund på en studieresa till USA i sökandet efter en nytolkning
av konceptet Bibliotek. De var bland annat inspirerade av Valfrid Palmgrens
bok Bibliotek och folkuppfostran från 1909 där idéer kring en för besökaren
helt tillgänglig samling betonades särskilt. Ett ”öppet magasin” enligt dagens
föga poetiska nomenklatur. Det var radikalt och väckte säkerligen i sin samtid en obestämd blandning av förskräckelse och beundran bland folk och
experter, men obemärkt gick det ingen förbi! Och hur är det då idag, är det
storslagenheten i ett öppet magasin vi upplever när vi träder över tröskeln?
Låt oss stanna till i hörnet av Sveavägen och Odengatan ett slag och försöka se det vi ser. En platå har skapats för att råda bot på den sluttande terrängen. Platån följer rutnätsgeometrin i staden och innehåller lokaler för
handel. På platån står en kvadratisk lägre kropp ur vilken sedan en högre
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cirkulär tränger upp. Kvadraten har knappt men precist frigjorts från rutnätets demoniska ordning. På platån formas en intimt grönskande terrassträdgård, lyft över stadens hets och brus, varifrån tre entréer sedan leder besökaren vidare. Från den östra entrén, utformad som överordnad de övriga, formligen överväldigas man av cylinderns kraftfulla massa och hur denna
genomborras av en smal men enträgen trappa. Här blir man lätt stående,
stillsamt förundrad. Lockelsen att gå upp är lika stor som skräcken som får
en att stanna kvar. De svarta väggarnas stucco lustro raderar ut allt ljus, å
andra sidan talar folk här med varandra och det låter om dörrarna – där uppe
verkar det tyst som i graven. Men det ser också påtagligt ljust och trevligt ut.
I dagens jargong talar vi om ”höga” respektive ”låga” trösklar. Tänkte dåtidens arkitekt och bibliotekarie i dessa termer? Att en rättrogen demokrat,
liksom en omsättningshungrig handelsidkare, av idag båda skriver under på
att ”låga” är bättre än alternativet betyder ju inte att vi uppfunnit denna sanning någon gång mellan 1928 och 2008. När arkitekten Bramante flyttade
från Milano till Rom i slutet av 1400-talet skissade han kort därefter på en
första plan för den nya Sankt Peterskyrkan (1506) och där ser vi en kvadratisk byggnad med likvärdiga entréer från alla fyra väderstreck. Att sedan
Michelangelo strax därefter tog bort alla utom en, att någon annan mindre
känd därefter förlängde med ett långskepp och att Bernini till sist lade till en
hel piazza i den uppkomna axeln – en axel som i sin kraft slutligen blev alldeles oemotståndlig för den självutnämnde diktatorn Mussolini och som
därför helt sonika rev samtliga hus i dess förlängning ner till floden Tevere –
skall ju inte belasta arkitekten Bramante, stackaren!

Om vad Arkitektur kan vara och inte vara
Men historien går ju som bekant inte endast framåt, den oscillerar ganska
friskt mellan extremerna, och Asplund fångade upp något där Bramante
tvingades avsluta. Det visar exempelvis de tre entréerna och den kvadratiska
planen, men kanske hade han även något annat i sina tankar. Kanske eftersträvade han en slags det-skrivna-ordets oas där läsande och lärande hade
samma värde. Att tillåtas läsa! Och där rummet där det sker, arkitekturen,
också har ett värde – samma värde som Bramante tillmätte arkitekturen i en
kyrkoskiss för femhundra år sedan.
Ibland kan det tyckas som om vi idag reducerar dessa värden på bekostnad av ett rationellt tänkande formulerat i slående och odiskutabla sanningar
såsom ”det livslånga lärandet” eller biblioteket som ”mötesplats” – eller
annorlunda uttryckt; har du för avsikt att endast njuta och kasta bort lite av
din (dyrbara) tid bör du hellre uppsöka någon närbelägen biograf. Och finns
ingen sådan kan filmen hyras och transporteras hem! Biblioteken har därigenom kommit att allt mer likna ett slags hallar för bokhyllor där ett effektivt
inlärande kan ta plats, paradoxalt nog i säregen kombination med planlöst
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Internet-surfande och intag av alltför ljummen ”Latte” utan så mycket ”Caffé”!
Önskar vi emellertid frigöra oss från vårt lätt klaustrofobiska synsätt kring
vad ett Bibliotek egentligen kan vara så hjälper dock inte arkitekturen endast. Ibland tas den emellertid till som ett slags medicin mot allmän idétorka,
ett allomfattande botemedel likt vilket oöverträffat rengöringsmedel som
helst. Något tillspetsat, var det nog så det nyligen gick till i den medelstora
regionhuvudstaden Halmstad när ”varuhus-principen” skulle ingå fusion
med ”operahus-manifestationen”. Arkitekturen tog i så att plötsligen räckte
den anvisade landmarken inte till utan själva arkitekturen fullständigt svämmade över och ut i stadens hittills osedda vattendrag. Husets arkitektur krävde även att byggnaden lyftes upp – över den mark som den delvis ändå låg
på – till allmänt förfång för den som ämnade den ett besök. Innanför dess
dörrar dukades sedan ett alltför trångt smörgårdsbord upp; konst till höger,
info rakt fram, tidningar snett till vänster och det obligatoriska kaféet tvärt
till vänster. För besökaren som menade att någon bok måste de väl ändå ha
på det här stället återstod inget annat än korsa detta filter och, via en vacker
men obegriplig ljusgård, därefter inträda i en katedralliknande sal där inget
sparats arkitekturens egengenererade behov. Hyllorna av standardfabrikat
mätte knappt två meter men pelarna till taket mätte 7+. Glas från golv till tak
så långt ögat nådde. I ”katedralens” epicentrum hade Statens Konstråd bidragit med en fantastisk nytolkning av kristallkronan som dock inte åstadkom annat än en bekräftelse (åh, varför genast denna konspiratoriska tanke)
av det allmänna eländet. I detta rum känner man sig i första hand inte liten,
dimensionerna till trots, utan snarare utlämnad och övergiven! Men från
utsidan fungerar det utmärkt, Operahus-effekten har inte uteblivit och ibland
får man helt enkelt nöja sig med det.

Om vad som kan röra sig i huvudet på en arkitekt
Det är med andra ord inte alltid en helt lätt uppgift att bygga ett bibliotek!
Men låt oss återgå till projektet på Södertörn. Efterhand började det kring
detta växa bilder och tankar som blev till utmaningar. En del av dessa fanns
då – en del är rena efterkonstruktioner skall det tilläggas i ärlighetens namn
(som arkitekten Luis Mansilla nyligen bekände på Kulturhuset vid föredraget
om det prisbelönta och sevärda konstmuseet MUSAC i León, Spanien).
En del fanns som sagt med tidigt, till exempel tanken kring en byggnad
utan huvudtrappa. Ett eko av Umberto Ecos fascinerande skildring av ett
bibliotek genljöd ihärdigt liksom Ingemar Bergmans hisnande visualisering
av den judiske handlarens antikvariat i filmen Fanny och Alexander. En
värld i världen, frikopplad men likväl mer verklig. Ett rum utan greppbart
djup och samtidigt mer påtagligt än andra. Egna långtidsarkiverade minnen
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dök upp från barndomens oskyldiga lekar i morföräldrarnas vindsutrymmen
på ett bestämt Bryggeri i Västergötland!
Kanske essensen av ovan är att i det planlagda kan en annan dimension
finnas – samtidigt. För visst var det av Eco skildrade biblioteket i sin tid
planlagt. Senare, och efter hand, tog ett annat liv vid vilket var mer organiskt
integrerat i tid och rum. Kunde detta rum, från fiktionens värld, skapas nu i
realtid eller var tidens gång en förutsättning?
En annan tidig tanke utgick från byggnaders rätt att vara byggnader. Alltså att det byggda hade sina regler och förutsättningar utifrån aspekten att de
var byggda (hus) och inte temporära kulisser kring en aktivitet. Eller med
andra ord, en kuliss rivs när aktiviteten (exempelvis teaterpjäsen) lagts ner
medan en byggnad står kvar även när aktiviteten upphört eller flyttat. Den
spanske arkitekten Rafael Moneo, tillika upphovsman till Moderna Museet
och Arkitekturmuseet i Stockholm, hade genom sina reflektioner kring frågeställningen skapat en grund att stå på. I fallet Södertörn kan frågan formuleras mycket konkret: Vad tar aktiviteten (biblioteket) med sig in i byggnaden och vad tillhör byggnaden? Att kunna röra sig upp och ner mellan de
olika planen har otvetydigt med byggnaden att göra, att kunna gå på toaletten
tillhör troligen verksamheten (antal + placering). Hur tydliggörs detta, hur
gestaltas detta gränssnitt, hur blir det en utgångspunkt för gestaltningen?
Och vad är framtidens bibliotek? Asplund ritade sitt bibliotek kring en
samling som var känd i så måtto att även tillkommande media sannolikt
skulle, till dimension och gestalt, likna befintlig. Han kunde därför bestämma att det var böcker det handlade om och att deras exponering och förvaring kunde integreras med byggnadens väggar. Erforderliga antal hyllmetrar
krävde följaktligen uppföljande antal väggmetrar! Att rita ett museum för en
existerande konstsamling innehåller en liknande problematik – absolut ingen
lätt uppgift men osäkerheten finns inte rörande det som skall exponeras. Att
idag rita en konsthall för samtids- och framtidskonst innebär andra utmaningar. Det är inte utan skäl som dagens kuratorer och konstnärer ofta föredrar övergivna fabrikslokaler – kan man finna några mindre determinerade
rum än dessa, öppna för vilken framtid som helst? Eller som den då lundabaserade arkitekten Klas Anshelm lär ha uttryckt saken (redan) vid invigningen
av Malmö Konsthall en bit in på 1970-talet: – … och kan ni inte använda
den till konst kan den alltid fungera som snickeri! Sune Nordgren, konsthallschef under 1990-talet, har därefter vid flera tillfällen lovordat denna
byggnad som en av samtidskonstens främsta utställningsarenor (inte minst
för att det gick så bra att snickra i den).
Alltså, återigen tillbaka till innebörden i ingressens frågeställning: Är det
en konsthall vi bygger – eller en byggnad där konst kan utställas och finna
sina rum? Och ligger den verkligen i Malmö? Omkring 1994, när konsthallen redovisade omkring 200 000 besökare per år, ställde jag frågan till Nordgren hur han burit sig åt för att få hela Malmös samlade befolkning att gå dit.
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Han tittade mig i ögonen en stund och svarade sedan: Köpenhamn! (och
detta var före broförbindelsen).

Om hur rätt kan vara helt fel
En arkitekt ritar kanske en byggnad själv men ett bibliotek ritas tillsammans
med andra. Alla tokigheter som far genom huvudet på en nörd inom arkitekturens område skall, och bör, nötas mot en kvalificerad omgivning där kloka
byggherrar och kloka verksamhetsansvariga ingår. När arkitekten i detta fall
önskade byta ut de två öppna (läs: synliga) trapporna mellan våningsplanen –
de som skulle substituera den enda huvudtrappan – mot inga trappor alls,
förväntades viss obstruktion från visst håll. Särskilt med tanke på den bakomliggande motiveringen: – Jag skulle vilja skapa ett bibliotek där man kan
gå vilse, sade arkitekten och fortsatte, där människor tappar orienteringen
och behöver fråga om vägen. Det man vinner är det oförutsedda! Ett nytt
ämne, en helt ny bekantskap. Därför önskar jag ta bort alla trappor så att
endast utrymningstrapporna återstår – och att besökarna efter hand lär sig
hitta, sin väg, inte vägen. Därefter hittar de sin läshörna, inte läsplatserna,
sen en annan dag väljer de en annan väg och en annan plats och möter en
annan människa...
I korthet önskade arkitekten skapa ett bibliotek där den som hade brått
helt enkelt fick vara ute i god tid!
Kompositören John Cage lär ha uttryck saken på ett likvärdigt sätt i en
brevväxling med filosofen Jacques Derrida på 1970-talet. På den tiden existerade ännu Postverket och Cages ärende gällde just detta verk. De hade,
enligt honom, på kort tid gått från att vara ungefärligt oprecisa i sina leveranser till att nu vara helt och fullkomligt exakta – inte ett enda brev tycktes
längre hamna i fel låda! Detta faktum var väl oklanderligt i sig, menade
Cage, men hur kommer detta att påverka samhället? Tänk dig, skrev han, en
framtid där det du planerat alltid inträffar! (Derridas svar är inte känt men
hans dekonstruktionsteori formulerades strax efter och om Postverket kom i
kontakt med denna är inte heller känt, dock kvarstår att verket därefter upplöstes i sina beståndsdelar varefter breven återigen hamnade precis var som
helst).

Om skillnaden mellan en trappa och en stol
I vilket fall, arkitekten beviljades att ta bort trapporna. Detta kan än idag
förvåna mig och samtidigt skapa djup beundran. Finns det något härligare än
att befinna sig bland människor som besitter insikter och inte endast kunskaper! Alltså, styrkt av detta besked inledde arkitekten kort därefter ett slags
förhandling med bibliotekschefen kring något som väl får liknas vid ett ”äkFoton på nästa uppslag: Ulf Celander
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tenskapsförord”, på ett strikt professionellt plan skall understrykas. Frågan
var hur de skulle dela det territorium som snart skulle komma att resas över
Södertörns höjder. En gränslinje mellan Byggnad och Bibliotek skulle helt
enkelt upprättas och de som skulle dela var egentligen inget annat än representanter, antingen för en konstruktion i sten och stål eller en mediesamling
samt därtill kopplad mänsklig kompetens.
Till arkitekturen (eller byggnadens rätt att vara byggnad) skulle trapphus
höra, vidare en 3,5 meter bred zon direkt innanför samtliga fasader, en inhängd läsesal samt husets ytterhölje som helhet. Resten skulle disponeras av
biblioteket! Det vill säga, allt från datasalar till möbler och böcker, inklusive
de ytor de upptog.
De byggnadstillhöriga delarna skulle vara fasta, i meningen icke rivbara
förutsatt att huset fortfarande skulle stå upp, och fick tala genom det uttryck
och färg som tillhörde det valda materialet, till exempel obehandlad betong.
Bibliotekets delar var mer flyktiga, alltifrån böckers slumpmässiga rundresor
i rummet, via stolars oförmåga att stå kvar vid det bord man ställt dem, till
större ingrepp såsom studenters plötsliga behov av fler, eller färre, grupprum. Det flyktiga fick inget eget materiellt uttryck utan här talade det ”påförda” färgskiktet om sakernas tillstånd. Boken kom på sätt och vis att utgöra
förlagan – böcker står ju som bekant i en eller annan form av alfabetisk ordning (i ett bibliotek) och detta alldeles oavsett ryggbandets kulör. En estetiskt motiverad kollationeringen härvidlag är inte att drömma om (såvida den
inte redan skett på de utgivande förlagen i form av färgkodning – typ; allt på
E är gult, därefter övergår ryggen till olika former av gulorange för att så
småningom vid bokstaven K eller L ha blivit komplett röd). Den tid är förbi
då ryggar av ”skinnband” (i skinn eller i ett skinnlikt material) förmådde att
ensamma, oavsett bokhyllans utseende, skapa en harmonisk och avvägd
estetisk miljö. Nu liknar böckerna i hyllan snarare folkhavet på vilket Sergels Torg som helst där den färgglada brokigheten endast är förnamnet, ett
nyinträffat faktum vilket borde bejakas?

Om tid och tidlöshet
En ny, och hitintills oförutsedd, utmaning i projektet hade alltså uppstått.
Om vårt estetiska öga inte längre kan finna de harmonier som hittills betraktats som harmonier utan att egentligen begripa varför just dessa betraktades
som harmonier så får man väl leta efter nya – eller? I samarbete med inredningsarkitekten Bertil Öhrström framlades nya planer för inredningen. En
enkel reglerande matris tillskapades (efterkonstruerad!);
Fråga:
Svar:
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Finns kulörer som inte kan användas i biblioteket?
Ja, summan av alla kulörer – grått.

Fråga:
Svar:
Fråga:
Svar:

Om en av två kulörer inte harmonierar med övriga redan valda, vilken väljs?
Den som inte harmonierar.
Kan det bli för mycket färg i biblioteket?
Inte en chans!

Kulörscheman upprättades som täckte in allt ”löst” (demonterbart/flyttbart).
Specialsalarnas skivbeklädnader, toaletternas kakel, möblernas tyger och så
vidare. Allt applicerades sedan enligt ett slumpbaserat system och fick gärna,
likt den nordamerikanske konstnären James Turrells kulörsammansättningar,
ge upphov till nya ”kulörer” skapade helt av människans eget öga. Över tid,
om ett halvt sekel eller så, kommer dessa färger sannolikt att vara borta och
ersatta av nya – framtagna av ännu inte födda arkitekter och konstnärer utifrån harmonier och estetiska värderingar som vi inte anar nu i vår tid.
Helt och fullt i kontrast till detta stod den i byggnadens mitt inhängda
Tysta läsesalens interiör. Som rum tillhörde den Byggnaden även om aktiviteten härrörde från Biblioteket. Den extrema formen – rummet skär tvärs
genom, och ut ur, hela byggnadens kvadratiska utbredning – gav i sin starka
riktning konstnären Fredrik Wretman idéer om ett slags farkost på ständig
väg med svindlande hastighet. Ett från gravitationens krafter frigjort rum där
stillheten var lika påtaglig som tidlösheten. Han föreslog att rummet gjordes
till ett ”totalkonstverk” mellan arkitektur och konst. Och tack vare modiga,
om än i början mindre övertygade, biblioteksrepresentanter fick det bli så!
Återigen glädjen att arbeta med personer som inte endast är i besittning av
kunskap.
Om någon nu ung studerande människa i framtiden på resande ”fot” i
rymden – i något slags skepp på väg någonstans – tycker sig minnas ha varit
i ett dylikt framflygande rum förut så kan det mycket väl vara så, kanske
rentav på Södertörn?

Om varför allt måste vara så svårt
Att bygga ett bibliotek kan, som läsaren till dessa rader säkert uppfattat vid
det här laget, vara nog så komplext och av betydande svårighetsgrad. Och
inte går det att krångla till det mindre heller om den enkelspåriga ”livslångalärande-hallen” skall undvikas! En avslutande fråga bör däremot ställas: Ser
ett Universitetsbibliotek (för som sådant är det på Södertörn ritat) annorlunda ut än ett Stadsbibliotek? Eller uttryckt på ett annat vis: Hur skulle Asplund utformat byggnaden vid Sveavägen idag? Av uppenbara orsaker får vi
aldrig veta svaret på den sist ställda frågan men några reflekterande, och
hypotetiska, tankar kan ändå formuleras kring temat.
Först, och nu får kanske stora delar av Kultursverige hålla i sig, så bör ju
ett bibliotek (nu som då) fungera likt vilket ICA Maxi som helst – eller hur?
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För visst är det en ingång och en utgång vi drömmer om, där vissa obligatoriska varor (mjölk med mera) skall vara helt omöjliga att missa samtidigt
som andra varor på helt oförklarliga grunder också hamnar i kundvagnen!
Och visst skall det finnas en alldeles utsökt delikatessdisk med utomordentligt kompetent personal någonstans på vägen. Om detta kan sväljas, så är
nästa önskan att vi samtidigt också hittar ett av morerna skapat Alhambra
bakom karuselldörrarna. Prunkande trädgårdar, porlande vatten, mönstermurade konstruktioner, stilla samtal med ljuvlig fågelsång i bakgrunden! Eller
hur?
Den arkitektoniska svårigheten ligger inte i att få dessa storheter att sammansmälta – det svåra ligger i att få dem till att inte sammansmälta! Men
ändå finnas där – osynliga och samtidiga!
Idag, kan man misstänka, hade därför Asplund inte utformat vissa delar
av biblioteket som återvändsgränder där ämnen som Arkitektur och Konst
lätt hamnar tillsammans med annat som förväntas intressera och beröra endast fåtalet. Däremot, och fortfarande helt utan belägg, kan man förmoda att
de vackra dricksfontänerna överlevt de nu gångna 80 åren. Och om Asplund
fått uppdraget att rita Universitetsbiblioteket på Södertörn när innevarande
sekel stod ungt, hade han tänkt annorlunda då än på Sveavägen? Om detta
bör man nog inte ens spekulera.

Om snedsprång och möjliga framsteg
Men hos den arkitekt som fick förverkliga byggnaden på Södertörn har tankar kring stadens och universitetens bibliotek mognat efterhand. Det tycks
som om det faktum att bibliotekens skilda användargrupper, såsom inskrivna
studerande versus vanliga medborgare, ibland ges oproportionerlig tyngd vid
planeringen av den möjliga organisationen av rum och deras inbördes relation. Till exempel, och trivialt nog, förutsätts ofta att Stadsbibliotekets besökare har ett större behov av en mer entydig (mindre labyrintisk) rumslig ordning inkluderande element såsom huvudtrappa, hierarkiskt uppbyggda gångstråk, tydliga avdelningar. Universitets bibliotek anses i konstrast till detta
resonemang istället vara möjliga att ge en betydligt friare form eftersom den
studerande förmodas veta vad han/hon söker och följaktligen alltid hittar
fram till ”boken”. Hur skall annars tentan klaras av?
Frågan är om denna distinktion egentligen hjälper eller snarare stjälper?
Som Byggnad kunde kanske istället ett Stads- respektive Universitetsbibliotek vara identiska. Särskilt om man betänker innebörden i att ”brev måste
hamna på fel adress ibland”! I vår ambition som människa att ordna och
lägga till rätta kanske ett inslag av rationalitet slår igenom – och slår ut –
andra värden som har att göra med intimitet, tillfälligheternas spel eller
komplexitet.
Foton på följande två sidor: Ulf Celander
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Sen är det en annan fråga att det som flyttar in i en dylik Byggnad utgörs av
en eller annan typ av Bibliotek. Beroende på vilken bygger sedan innehåll
och individ, dag för dag, just detta unika bibliotek. Ett ämnesområde som
dock personer med andra utbildningar och erfarenheter kan utveckla betydligt bättre än den arkitekt som just nu fört ordet.

Epilog
Det blev verkligen ett bibliotek till slut ute på Södertörns vidder. En fantastisk resa var till ända för vissa som genast tog sig till nya platser från Flemingsbergs station. För andra fortsatte resan med den dagliga pendeln från
och till samma hållplats. Det är en stor mängd personer som bidragit till detta projekt, alltför många för att kunna nämnas här. Vilka de var kan dessbättre hittas i diverse andra publikationer, här skall bara sägas – Tack alla för det
stöd arkitekten fick!
Till sist, vilken resa vi än är inne på idag – en tanke att ta med på färden
när tiden känns lång.
Södertörns Högskolebibliotek blev av uppenbara skäl byggt på Södertörn
i södra delen av staden men efteråt har det slagit mig att denna byggnad lika
gärna kunnat ingå som en del i den nu pågående nydaningen av Slussen. Inte
i bokstavlig mening, snarare mer bildligt sett. Läget i suterräng finns, utsikten också. Med restaurangen placerad på den lägre nivån invid vattnet mellan Gamla Stan och Söders höjder och med den neutrala invändiga trappan
som förbindelse mellan kajens plan och torget ovanför. Entrén i söderläge
uppe på torget. Och, sist men inte minst, hela stadens vackra vattenrum ständigt närvarande i bibliotekets två huvudplan.
Kanske den naturliga expansionen för ett stadsbibliotek i behov av nya
rum? Men som sagt, i mer bildlig mening, naturligtvis!
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Det växande biblioteket
Södertörns högskolebibliotek – de första tio åren

Marjatta Styrud & Greta Linder
Att ett bibliotek tar lång tid att bygga upp vet alla som är verksamma inom
området. Samlingarna skall förvärvas och katalogiseras, lokalerna skall inredas på ett funktionellt sätt, besökarna skall hitta dit och finna sig till rätta. Ett
högskolebibliotek har dessutom en viktig pedagogisk roll, det lärande biblioteket, något som går att läsa mer om i ett annat avsnitt i denna bok.1 Här vill
vi beskriva bibliotekets fysiska utveckling, det växande biblioteket.
Verksamheten vid Södertörns högskolebibliotek har genom åren varit organiserad på olika sätt. Ett samarbete med Karolinska institutet påbörjades
1996 och har sedan fortskridit bland annat genom det gemensamma bibliotekssystemet Millennium. Samarbete med Kungliga Tekniska högskolan
pågick under filialernas tid 2000-2008. Det har funnits totalt tre filialer: Fittja gård, Campus Telge och Campus Haninge, men det har aldrig varit fler än
två filialer samtidigt. Sedan sommaren 2008 är verksamheten koncentrerad
till Flemingsberg och filialernas epok är slut.
Fler verksamheter har efterhand knutits till biblioteket: här kan nämnas
Enheten för distansutbildning och högskolans publiceringsverksamhet.
Hjälpdisken, det vill säga högskolans IT-support till studenter och personal,
var under fyra år förlagd i biblioteket i nära samarbete med lånedisken. Studieverkstan flyttade in i biblioteket 2007, men är endast en hyresgäst med
verksamhet som bedrivs av ämnena svenska, retorik och journalistik.

Samlingarna

2

En besökare på Södertörns högskolebibliotek mötte i begynnelsen gapande
hyllor. De 457 helårsstudenterna3 hade dock sin kurslitteratur och snart skulle hyllorna fyllas på med ännu fler kursböcker samt fördjupningslitteratur
och referensverk. I slutet av år 2007 innehöll biblioteket 101 050 volymer
och 63 procent av de disponibla hyllorna var fyllda (diagram 1 och 2). Det
innebär att det ännu finns mycket utrymme för expansion, något som inte är
1

Se Inger Humlesjös och Jan Hjalmarssons bidrag.
All statistik är från Södertörns högskolebiblioteks internt sammanställda material
3
Årsredovisning för Södertörns högskola 1998
2
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alla bibliotek förunnat. Under perioden 2002-2003 fick verksamheten tränga
ihop sig något och antalet hyllmeter minskade, eftersom delar av huset måste
rivas för att ge plats åt det nya bibliotekshuset, men inte ens då, i det så kallade ”mellanbiblioteket”, var hyllorna fyllda.
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Diagram 1. Antal böcker 1996-2007.
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Diagram 2. Utnyttjade hyllor 1996-2007.

Biblioteket har redan från starten använt sig av ett användarstyrt förvärv. Det
innebär att det är bibliotekets användare, lärarna, forskarna och studenterna,
som med sina inköpsförslag styr innehållet i samlingarna. Resultatet har
blivit en samling som byggts upp runt den på högskolan aktuella forskningen. Detta har i sin tur gett samlingarna, liksom högskolans forskning, en klar
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östersjöprofil. Något som också har bidragit till inriktningen på förvärvet är
högskolans målsättning att i sin utbildning och forskning vara mångvetenskaplig, mångkulturell och syfta till medborgerlig bildning.

Forskarnas och studenternas samlingar
För forskarna är biblioteket en viktig resurs, därför är också forskarna viktiga för biblioteket. Redan från början anställdes två forskarbibliotekarier som
tillsammans med högskolans forskare skulle bygga upp bibliotekets samlingar gällande Östersjöregionen och Östeuropa. De skulle även medverka i
forskningsprojekt som informationsspecialister. Senare inrättades ytterligare
forskningsbibliotekstjänster, utan östersjöanknytning.
Södertörns högskolas studenter har haft och har alltjämt generös tillgång
till kurslitteratur. Det är och har genomgående varit bibliotekets ambition att
förse studenterna med relevant kurslitteratur och det inskaffas en kursbok
per var tionde student (max 10 exemplar). Möjligheten att låna kurslitteraturen kan vara ett sätt att underlätta steget in i den akademiska världen för
ungdomar från studieovana miljöer, det vill säga en av högskolans målgrupper. Dessutom finns en kursreferenssamling som endast tillåter dagslån och
därmed ger studenterna daglig tillgång till kursböckerna.
Både kursböcker och fördjupningslitteratur görs snabbt tillgängliga genom att det är samma person som förvärvar och katalogiserar. I och med
detta kommer böckerna ut i biblioteket ganska omgående och de eventuella
restantier som finns på biblioteket består av donationer.

Donationer – en samling för sig?
Donationer var mycket viktiga de första åren; till exempel växte samlingarna
1998 med 14 000 objekt, var av 4 000 var från donationer4. Detta har varit ett
sätt att få äldre mer svåranskaffat material till bibliotekets samlingar. En
nackdel med donationer är att de är tidskrävande att ta hand om. Till att börja
med måste man få en överblick över innehållet och sedan måste man göra ett
urval och dubblettkontrollera och först därefter blir det dags att katalogisera
och färdigställa materialet för utlån.
I samband med att Fredrika Bremer-förbundet flyttade till mindre lokaler
1999 fick Södertörns högskola hela dess bibliotek. 52 hyllmeter böcker och
tidskrifter mottogs 2 februari 2000 under festliga former i närvaro av högskolans rektor och representanter för genusforskningen. Donationen har nu
integrerats i bibliotekets samlingar, och är därigenom till glädje för högskolans forskning och tillgänglig för allmänhet på ett bättre sätt än tidigare.
Den donation som biblioteket fick från Nordiska museet 2003 är den enda
som står sammanhållen. Det är en samling med 1600-, 1700- och 1800-tals
4
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dissertationer från universiteten i Uppsala, Lund, Åbo, Greifswald med flera
lärosäten. Totalt ingår enligt högskolans beräkningar kanske 14 000 titlar.
De flesta avhandlingarna är på latin, men även grekiska, hebreiska och
svenska förekommer. Genom finansiering med projektmedel blev det 2006
möjligt att påbörja arbetet med att katalogisera dissertationerna i LIBRIS och
bibliotekets lokala katalog Miks, och därigenom synliggöra dem för forskare
i hela Sverige. Inför Linnéjubiléet 2007 prioriterades de dissertationer över
vilka Linné presiderade (sammanlagt 196 objekt bundna i sex volymer),
samt Linnés egen doktorsavhandling från 1735, framlagd vid universitetet i
Harderwijk.5
Vid utgången av 2008 var cirka 3 500 av avhandlingarna katalogiserade.
Dessutom har under hösten 2008 titelblad och planscher från 190 av Thunbergs avhandlingar fotograferats och digitaliserats.6

Den virtuella samlingen – hybridbiblioteket
I början av 2000-talet gjorde de elektroniska samlingarna sitt intåg. Från att
ha varit ett bibliotek med växande tryckt material blev det nu ett hybridbibliotek med tryckta böcker och tidskrifter, e-böcker, e-tidskrifter och databaser.
De tryckta böckerna ökar ännu i dagens läge men de tryckta tidskrifterna blir
allt färre (tabell 1).
Numera förekommer även e-böcker på kurslistorna vilket i framtiden kan
ge oanade konsekvenser för kursboksförvärvet. Många studenter föredrar
dock alltjämt den traditionella boken med papperssidor, de har ännu inte
tillgång till lämpliga läsplattformar och utskrivningsmöjligheterna för eböckerna är begränsade. Men även om e-böckerna ännu inte slagit igenom
som kursböcker kan man i statistiken se en stor ökning av användningen av
e-böcker totalt. 2004 visar statistiken på 2 411 framtagna fulltextdokument
och 2007 är siffran 11 321, en ökning med nästan 80 procent.
Tabell 1 visar en minskning av antalet inköpta databaser. Minskningen
beror inte på lägre anslag, utan på att olika definitioner av databaser har använts vid statistikredovisningen.
Tabell 1. Antal databaser 1996-2007
1996

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tidskrifter, titlar

150

309

600

776

820

912

633

598

574

404

376

379

Databaser

25

40

60

70

90

90

85

95

102

102

86

79

Elektroniska
fulltexttidskrifter

5
6

5 926 6 622 7 046 8 671 9 363

Philipson, Joakim (2007) Slutrapport Accessprojektet dissertationssamlingen
Se vidare Peter Sjökvists bidrag till denna skrift.
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Fjärrlån
Samlingarna var små till en början och förvärvarna hann inte tillgodose alla
inköpsförslag vilket innebar att fjärrlåneverksamheten blev omfattande. Varje fjärrlånebeställning betraktas fortfarande idag som ett inköpsförslag, men
nu gäller sådana beställningar oftast litteratur utgiven de senaste åren. Sedan
några år tillbaka lånar biblioteket ut mer än det lånar in. Till det finns två
förklaringar. Den första är att bibliotekets egna samlingar nu kan tillfredställa behovet hos de flesta användarna. Den andra förklaringen är att samlingarna, med sin östersjöprofil, innehåller material som är intressant för användare i hela Sverige och även i andra länder runt Östersjön.
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fjärrlån, utgående

Fjärrlån, inkommande

Diagram 3. Fjärrlån 1996-2007.

Besökarna
Biblioteket har inte bara vuxit då det gäller samlingarna. Allt eftersom högskolan har fått fler studenter, har också antalet biblioteksbesökare och boklån
ökat (diagram 4 och 5). Det nybyggda bibliotekshuset öppnade i augusti
2004 och blev genast mycket populärt. Lånen ökade under hösten med 23
procent, vilket motsvarade 2 000 fler lån/dag7, och antalet besökare ökade
med i genomsnitt med 500 besökare/dag (18 %).

7
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Diagram 4. Lokala lån 1996-2007.

Både antalet lån och besökare har minskat de senaste åren, vilket delvis är en
följd av att antalet studenter på högskolan minskat något. En annan anledning kan vara att studenter och forskare i allt högre grad använder bibliotekets elektroniska resurser hemifrån eller från tjänsterummet. Detta är en
grupp besökare som inte syns i biblioteket, men som är lika viktig som de
besökare som tillbringar hela dagen där.
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Diagram 5. Besökare per dag under terminstid 1996-2007.

Vad tycker då besökarna om Södertörns högskolebibliotek? Är det en bra
studiemiljö? Finns rätt böcker och tidskrifter? Är personalen trevlig och
hjälpsam? Har biblioteket blivit bättre eller sämre? Det finns flera sätt att få
veta vad besökarna tycker om biblioteket. Ett sätt är att ha en anslagstavla,
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fysisk eller elektronisk, där besökarna kan tycka till om biblioteket. Här ges
både ris och ros. Besökarna reagerar ofta på aktuella händelser: de framför
klagomål på en oförrätt de nyligen råkat ut för eller uttrycker sin glädje över
att ha fått hjälp med ett problem.
Att ha en synlig bibliotekschef som dagligen går runt i biblioteket och är
mottaglig för synpunkter, är ett annat sätt att få veta vad besökarna tycker.
Bibliotekschefen har även möjlighet att diskutera frågor med representanter
för besökarna genom Biblioteksrådet, en grupp bestående av studenter, doktorander och lärare. I rådet diskuteras verksamhetens planerade förändringar
och nya idéer. Därigenom kan många värdefulla synpunkter från besökarrepresentanterna tillföras det fortsatta arbetet.

Enkäter
För att mer systematiskt få veta vad besökarna tycker, måste man helt enkelt
fråga dem, till exempel genom att dela ut enkäter. Det har gjorts flera gånger
på Södertörns högskolebibliotek. Från den första gången 1998 och fram till
och med 2005 innehöll enkäten samma frågor. De flesta är utformade som
påståenden med en sjugradig svarsskala från Stämmer mycket dåligt till
Stämmer mycket bra. Enkäterna delades ut i biblioteket och varje enkät besvarades av cirka 200 besökare. 2008 gjordes frågorna om och skalan blev
sexgradig, från Instämmer inte alls till Instämmer helt. En annan förändring
var att enkäten skickades ut elektroniskt till den e-postadress studenterna
angivit i låntagarregistret. Om de tidigare enkäterna var besöksundersökningar, blev den nya en studentundersökning. Nu fick även de studenter som
mest använder det virtuella biblioteket en möjlighet att vara med i undersökningen. Denna gång besvarades enkäten av 740 personer. 8
För att se om besökarnas inställning till biblioteket förändrats över tiden
är det framför allt tre undersökningar som är intressanta att titta närmare på:
den första enkäten 1998, den första enkäten i det nya bibliotekshuset 2005
och den senaste enkäten 2008. De är inte helt jämförbara eftersom frågorna
inte är identiska och svarsskalan har ändrats från sju till sex steg. De två
tidigare undersökningarna var dessutom besöksenkäter som delades ut i biblioteket till besökare, oavsett om de var studenter eller ej. Men eftersom den
största andelen respondenter var studerande vid Södertörns högskola, 86
procent (1998) respektive 94 procent (2005), kan enkäterna ändå anses spegla studenternas åsikter. Svaren från de andra besöksgrupperna har inte påverkat resultatet i så hög grad. Trots de olika urvalsmetoderna ger därför alla

8
Sammanställningar av enkäterna finns i Söderlund, Magnus & Strandqvist, Kristoffer,
(1998). Besökarnas nöjdhet med Södertörns högskolebibliotek våren 1998. och i Säll, Johanna, (2007). Besökarnas nöjdhet med Södertörns högskolebibliotek våren 2005. Undersökningen från 2008 är ännu ej sammanställt i rapportform.
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tre undersökningarna en bild av inställningen till biblioteket hos högskolans
studenter.
För att få ett helhetsbetyg fick respondenterna ta ställning till följande påstående: Södertörns högskolebibliotek uppfyller de krav som jag tycker att
det är rimligt att ställa. Svarens medelbetyg ökade från 5,01 (1998) till 5,79
(2005) då biblioteket fick nya lokaler. I den senaste undersökningen (2008)
blev medel 5,10, men då med den sexgradiga skalan. Även på frågan om
biblioteket tillgodoser besökarens behov av bibliotekstjänster ökade medel,
från 4,90 (1998) till 5,86 (2005). I den senaste undersökningen blev medel
5,07. Att ett nytt hus, byggt för sitt ändamål, gör besökarna mer positiva är
kanske inte så förvånande. De hade nu tillgång till en dubbelt så stor lokalyta
med mer än dubbelt så många läsplatser och datorer. Upplevde besökarna att
allt blev bättre i och med det nya huset? Det verkar som om tidskrifterna
blev svårare att hitta. Den tidskrift jag söker finns vanligtvis på biblioteket.
Här sjönk medel från 3,95 (1998) till 2,49 (2005). Under samma period hade
antalet tryckta tidskrifter på biblioteket sjunkit från 600 titlar till 404. Att
biblioteket dessutom hade 7 046 titlar som e-tidskrifter verkar inte besökarna
varit helt medvetna om. I undersökningen 2008 löd motsvarande påstående
Den tidskrift jag söker finns som regel i papper eller elektronisk form. Medlet på svaren blev 5,43, vilket kan tyda på att högskolans studenter nu är
medvetna om att de flesta tidskrifter endast är tillgängliga elektroniskt. Det
var dock många respondenter som valde att inte svara på den fråga.
På frågan om de eftersökta böckerna finns, märks ingen större förändring
över åren: 4,1 (1998), 4,18 (2005) samt 4,47 (2008) med den sexgradiga
skalan. Något som ofta framkommer på bibliotekets anslagstavla och i enkäternas öppna fråga är att studenterna önskar sig fler exemplar av titlar som är
kurslitteratur. För många studenter är det först i samband med uppsatsskrivandet på C-nivån de har ett mer uttalat behov av att söka efter litteratur.
Undervisningen i informationssökning, som biblioteket ger i många uppsatskurser, öppnar ibland en helt ny värld för studenterna. Bibliotekarien berättar
att Google och kurslitteraturen inte behöver ge alla svaren, utan böcker går
att låna in från andra bibliotek och artiklar från 1920-talet kan finnas elektroniskt. Det är först då studenterna tagit till sig denna information som de på
allvar kan börja sätta bibliotekets samlingar på prov.
Biblioteket är inte enbart en plats dit besökarna går för att söka information eller låna böcker. För många studenter är det en arbetsplats där de tillbringar större delen av dagen, sysselsatta med självstudier eller grupparbeten. Ibland kan besökarnas olika förväntningar på studiemiljön vara svåra att
förena. Några vill ha ett helt tyst bibliotek där bibliotekschefens klapprande
klackar blir ett störande inslag, medan andra gärna har högljudda diskussioner om studier och studentliv. I de tidigare enkäterna löd ett påstående: Bibliotekets lokaler är väl anpassade för läsning på plats. Svarens medel var
5,29 (1998) och 5,38 (2005). Den senaste enkäten hade fyra delfrågor Bibliotekets lokaler är bra för: enskilda studier, grupparbeten, arbete vid dator,
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tyst läsning. Medel på hela frågan blev 4,85. Det sämsta betyget fick arbete
vid dator. Det nya biblioteket inreddes med tanke på besökarnas behov av
olika typer av studieplatser, även olika typer av datorarbetsplatser, men försök till förbättringar görs hela tiden. Hur studiemiljön i biblioteket bör se ut
påverkas inte enbart den enskilde studentens önskemål, utan även av högskolans undervisning och val av examinationssätt. En student som har en enskild inlämningsuppgift väljer troligen en annan del av biblioteket än en som
skall läsa till en salstentamen eller några som vill göra grupparbeten. Vissa
perioder önskar sig studenterna fler tysta läseplatser, andra perioder är
grupparbetsplatserna en bristvara.
Vad tycker studenterna är viktigt att kunna göra på biblioteket? 1998 var
det tre viktigaste skälen till att besöka biblioteket: att läsa medtaget material,
att kopiera samt att arbeta i biblioteket. 2005 var de tre viktigaste skälen
istället: att kopiera, att läsa medtaget material samt att låna böcker. I den
senaste undersökningen ansåg respondenterna att det viktigaste med biblioteket var: att låna böcker, att kopiera eller skriva ut samt att läsa bibliotekets
material eller använda databaser.
Enligt undersökningarna har studenterna en ganska traditionell syn på
biblioteket och dess verksamhet. Kommer även framtida undersökningar
visa det?

********
Södertörns högskolebibliotek kommer att fortsätta växa. De elektroniska
samlingarna kommer att utökas, både när det gäller tidskrifter och böcker.
Men trots detta överges inte den tryckta boken och även det fysiska biblioteket med hyllor och besökare kommer att finnas kvar, även om de inte ökar i
samma utsträckning som under de första tio åren. Biblioteket har inte enbart
vuxit för att högskolan gjort det. Det har även varit ett målmedvetet arbete
från bibliotekschefen, som gjort att biblioteket fått en så central roll i högskolans verksamhet.
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Att virtualisera ett bibliotek

Anders Fredriksson
Internet är ett bra komplement till våra samlingar. Så lär ett mindre folkbibliotek ha informerat sina användare för ett antal år sedan, och den komiska
effekten blev brutal redan då. Nu är vi kanske på väg mot att biblioteken
främst manifesterar sig som delar av Internet? Själva känslan att vistas i en
boksamling har förändrats, åtminstone för mig. Att gå omkring i ett större
bibliotek ingav i min ungdom en särskild vördnad för den mängd av information som fanns samlad runt omkring i hyllorna. Det var upplyftande. Nu
drabbas man snarare av insikten om vilken liten skärva av vetande som
trängts in i lokalen och vilken usel grad av sökbarhet materialet har. Det blir
snarast beklämmande.
Framtiden för bibliotek, sådana som vi känner dem, verkar osäker. Självklart är situationen olika beroende på vilken typ av bibliotek man talar om.
På många stora företag är de fysiska biblioteken redan nedlagda. Folkbibliotek och högskolebibliotek har andra förutsättningar och andra möjligheter att
hantera den omvälvning vi befinner oss i. I denna osäkerhet är det klokt att
hålla sig till det man känner bäst till. För min del får jag då fokusera på högskolebiblioteken och på mina egna erfarenheter av att arbeta i den miljön. I
ett skede var jag frestad att utifrån min horisont ägna all kraft till att skåda in
i framtiden och göra så många intelligenta gissningar om den som möjligt.
Vid närmare eftertanke finner jag det klokare att lägga mer vikt vid att berätta om vad som har hänt där jag har befunnit mig. Det är lättare, det blir mer
konkret, och kanske säger det till slut också mer om viktiga framtidsfrågor
än de luftiga spekulationer jag ändå inte helt kommer att kunna avhålla mig
från.
Uppgiften känns fortfarande svår – det är så mycket man kunde ta upp.
Därför har jag försökt hitta tre spikar att koka minnets soppa på:
•
•
•

samlingarna
katalogen – bibliotekssystemet
webbplatsen

Dessa spikar tänker jag mig dessutom fästa på en liten planka eller måttstock
som går att använda på alla tre ämnena. Den visar spänningsfältet lokalt –
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centralt – globalt. Med lokalt menas det som sker på det enskilda lärosätet,
med centralt menas en nationell nivå eller ett nationellt perspektiv. Och
globalt är globalt. På det sättet tar vi oss ändå ut i världen.
Innan jag tar mig an det första ämnet vill jag nyansera bilden av bibliotek
som dör i den digitala eran. Högskolebiblioteken har hittills klarat sig utmärkt på alla sätt! Flera nya stora och vackra bibliotek har byggts eller
byggts till sedan webben exploderade. Det fysiska biblioteket är ännu inte
särskilt ifrågasatt; dels beroende på att det fungerar bra som en arbetsplats
för studenterna, dels beroende på pappersteknologins envisa överlevande vad
gäller böcker.
Det är inte heller så att vi som arbetar på biblioteken har blivit tagna på
sängen och att vi passivt anpassat oss. Tvärtom! Vi har sett och tagit vara på
möjligheterna, ibland till och med i otakt med konservativa användare. På
många ställen har det utvecklats en stor teknisk kompetens. Många bibliotekarier har säkert med mig funnit Internets framväxt starkt lustbetonad. Jag
minns en gång på tidigt nittiotal när jag stod framför en grupp studenter,
kanske blivande sjukgymnaster eller tandläkare, och frågade dem om de
hade hört talas om Internet. Endast ett fåtal nickade försiktigt.
– Jag lovar er att ni kommer att höra talas om det! kunde jag triumferande
upplysa dem.

Katalogen – bibliotekssystemet
Samlingarna verkar vara det mest naturliga att börja med – själva grunden
för biblioteksverksamheten, det man lånar ut eller tillgängliggör. Men jag
börjar bakvänt med katalogen, för det var med de integrerade bibliotekssystemen och de elektroniska katalogerna som tekniken trängde in i biblioteken. Jo, visst hade man gjort sökningar i databaser online redan tidigare, men
där fanns det mest intressanta i andra änden av linan. Nu handlade det om att
upphandla och driva ett system och en server. För användarna kom ett nytt
sätt att söka efter böckerna.
Vad kan vara mera naturligt att låta datorerna hugga sina imaginära tänder
i än kataloger? Jag är gammal nog att ha varit med om att stoppa små katalogkort på rätt plats i långa lådor. Bäst minns jag en föga använd ämnesordskatalog, en rätt stor möbel. Nya kort till denna kom i strid ström och ibland
ombads jag att ta hand om dem. Efter en gedigen skolgång och år av akademiska studier klarade jag uppgiften på ett tillfredsställande sätt, även om det
inte gick så fort. Naturligtvis tryckte jag inte ner korten till deras rätta position, utan lät dem enligt instruktionerna stå upp lite, så att en mer erfaren
kollega kunde kontrollera att fileringsreglerna följts till punkt och pricka.
Jag tror att många av våra användare kände lätt ångest i mötet med detta
mäktiga gränssnitt till informationen; en ångest fullt jämförbar med den som
kunde upplevas vid de första mötena med terminaler och datorer. Man kunde
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också kalla ämnesordskatalogerna för ”systematiska kataloger” om man ville
mystifiera dem lite extra och på så sätt höja amplituden på de obehagskänslor de gav upphov till.
Dessa manuella mödor genomleds på min förra arbetsplats, Karolinska
institutet. När Södertörns högskola startade, 1996, hade alla redan skaffat
sina system, och Onlinekataloger var en självklarhet. Att genomföra en upphandling är tidskrävande och omständligt, så kanske var det en nödvändighet
att för vår del lösa problemet på ett annat sätt. I vilket fall fanns redan en
elegant lösning på plats när jag började min tjänstgöring. Vi hade hyrt in oss
på Karolinska institutets server och skulle köra vårt system på den. Inte så att
vi delade själva systemet, vi bara använde samma hård- och mjukvara. Vi
kunde skapa våra egna låneregler, sätta våra egna parametrar och ge vårt
system ett eget namn, som blev smått chockerande. Namnet var SHOCK,
som då kunde stå för Södertörns högskolas online cirkulations- och katalogsystem. Lagom fräckt för en ny högskola kanske? Annars var kvinnonamn
mycket gångbara i detta sammanhang och än i dag kan man hitta Gunda i
Göteborg och Julia i Malmö. Karolinska institutet hade valt en mer sober
linje med sitt KIBLINE.
Man kan fundera över böjelsen att namnge systemen, Varför talade man
inte bara om bibliotekskatalogen utåt och använde leverantörens namn på
systemet internt? Ingen skulle ha kommit på att döpa det gamla katalogskåpet till Hilda eller något liknande. Vårt system salufördes som Libertas, vilket ju låter rätt bra.
Jo, det finns praktiska skäl att ha ett namn, speciellt i vårt fall där vi behövde hålla isär de olika instanserna av Libertas. Men jag tror att namngivandet också säger något om hur man såg på systemen. De var mycket viktiga och omhuldade på den tiden. Nu är de något man dras med i väntan på
ännu nyare tider.
Det gick lätt att komma igång med SHOCK, eftersom jag redan var bekant
med systern KIBLINE, men några utbildningsdagar hörde ändå till. Vi var
bara två som arbetade på det bibliotek som knappt fanns ännu och vi deltog
båda, Louise Brunes och jag. Det blev några trevliga dagar i Huvudsta, där
de olika modulerna gicks igenom. Vad vi skaffat var ju ett integrerat bibliotekssystem uppbyggt av moduler: Katalog, cirkulation, periodika, förvärv
och fjärrlån.
Gränssnittet i SHOCK var helt textbaserat och grafiskt osnyggt. Det var
inte ett webbgränssnitt och det var inte http som gällde, utan telnetprotokollet. Idag anses detta protokoll utgöra en stor säkerhetsrisk, en trafik som
absolut bör stängas av. Telnet var snabbt och ändamålsenligt (så länge nätverket var friskt), men webben växte och växte. Kraven på ett fullödigt
webbgränssnitt blev allt starkare, och den engelska leverantören kunde inte
åstadkomma mer än en halvmesyr. Det operativsystem som användes, VMS,
hade också hamnat i bakvattnet. Man ville ha UNIX istället. Till råga på detta
ryktades att detta var spagettikod som inte kunde trasslas ut mot framtiden.
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Till slut köptes det engelska företaget upp av det amerikanska Innovative
Interfaces, som redan hade ett stort antal installationer av sitt system runt om
i världen. Vi gick nu ut i en regelrätt upphandling, som hann komma ganska
långt innan den avbröts. Samtal hade nämligen inletts med Karolinska institutet om ett nytt gemensamt bibliotek i Flemingsberg och då skulle vi givetvis ha samma bibliotekssystem (ILS). En ny gemensam upphandling drogs
igång och genomfördes, allt medan planerna på det gemensamma biblioteket
gick i krasch. Det var lite snopet, men arbetet med systemet fortsatte ändå.
Jag minns att dåvarande överbibliotekarien vid Karolinska, Per Olsson, på
ett möte sa att det var bra med ett gemensamt system oavsett hur det blev
med lokaliteterna. Ett litet försök gjordes också att få med Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek, men där var man inte särskilt angelägen. Det kunde
annars ha blivit ett litet konsortium – ett fenomen som hade och alltjämt har
framtiden för sig.
Inte oväntat upphandlades det system som de nya amerikanska ägarna till
vårt gamla system erbjöd. Om konsten att styra och vinkla upphandlingar för
att efter månaders arbete kunna köpa det man från början visste att man ville
ha, ja om det kunde man skriva ett särskilt kapitel. Upphandlingar kan dock
vara något som får flera medarbetare att engagera sig och höja sin kunskapsnivå, vilket är av värde.
Vi hade nu ett modernt system med en webbkatalog, som även den fick
ett namn. Leverantören hade bestämt sig för att börja kalla systemet för Millennium (vilket kändes hett kring millennieskiftet) och det gav idén till Miks
(Millennium vid Karolinska institutet och Södertörns högskola).
Vår katalog har varit sig tämligen lik under många år, men just nu under
slutet av 2008 pågår ett arbete, tillsammans med personal från Karolinska
institutet, på att snygga upp gränssnittet. Kanske blir det den sista översynen
av gränssnittet, för lokala kataloger har hamnat i onåd och är inte längre vad
man bör erbjuda användarna. Kanske borde de aldrig ha funnits? Kanske
borde ett enda system ha upphandlats centralt till alla universitet och högskolor? Kanske borde alla posterna ha varit i samma katalog från början, i ett
system som också kunde användas för utlån?
Jag minns en resa till Göteborg i tidigt nittiotal. Jon Erik Nordstrand, som
då var chef för Umeå universitetsbibliotek, skulle tala om framtiden. Arrangör och sammanhang har jag glömt, men inte budskapet. Efter utförliga reservationer och utläggningar om svårigheten att säga något säkert om vad
som skulle hända inom det bibliotekstekniska området kom ändå en förutsägelse: De lokala bibliotekssystemen skulle försvinna! Det var ett härligt provokativt påstående i en era då de flesta med stolthet just hade sjösatt sina
olika system. Jon Erik menade att tekniken nu medgav centralisering. De
ökade möjligheterna att lagra stora mängder data åberopades speciellt.
Det vore inte helt fel att påstå att Jon Erik hade fel, men man kan också se
det som att han i princip hade rätt; det var bara det att dödskampen blev extremt utdragen. Andra (bibliotekschefer) har senare kommit med liknande
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förutsägelser och försök har gjorts att verkligen få till en central lösning.
Senast för något år sedan havererade den mest seriösa ansträngningen, efter
ett gediget utredande i Kungl. bibliotekets regi. Jag var själv med på ett hörn,
eftersom jag blev kallad till en anlitad konsult för intervju. Vid den tiden var
jag rätt skeptisk till att något skulle komma ut av det hela så jag sade något
om att man kanske skulle ta ett bredare grepp och börja i en annan ända. Det
handlar ju inte bara om att hitta material i en katalog – man måste kunna få
fatt i själva boken inom rimlig tid också. Alltså kunde det här vara tillfället
att ordna lån mellan biblioteken på ett bättre sätt, att harmonisera rutiner,
låneregler med mera. Ett nationellt samarbete hela vägen, inte bara ett
gemensamt system för att låna ut böckerna. Tekniken kunde man börja fundera över när man bestämt sig för vad man ville göra. Konsulten nickade
artigt, inte helt utan intresse. Han hade hört liknande från andra. Eftersom
det som skulle åstadkommas var vanskligt från början hjälpte det nog inte så
mycket att föreslå något än mer ogenomförbart, men det kändes lite visionärt
och tillfredsställande för stunden.
Ett för alla lärosäten gemensamt system skulle spara pengar och medge en
mer rationell hantering, det kan man förstå. Att komma till det läge där man
spar pengar kostar en del pengar, kunde man också konstatera. Hur man
samlar ett tillräckligt antal intresserade på startlinjen samtidigt är en besvärlig fråga, som kanske hade krävt en egen utredning, eller något krafttag uppifrån. Det rent tekniska är inte heller så enkelt som en del verkar föreställa
sig, speciellt inte om man lokalt ska kunna laborera med parametrar ungefär
som man gjort i ett eget system, och det var något som (dumt nog?) förutsattes. Personal på LIBRIS sade tydligt ifrån att det system som drev just LIBRIS
inte skulle duga till att expandera till ett nationellt lånesystem. Och det är ett
av de bästa.
Ur ett användarperspektiv tycks en nationell katalog vara att föredra. Att i
samma gränssnitt snabbt kunna expandera sin sökning till ett nationellt bestånd är en attraktiv tanke. Och varför bara nationellt kan man också fråga
sig? Borde man inte helst kunna expandera sin sökning till all världens
böcker? Ett alternativ man då brukar peka på är katalogen WorldCat, producerad av den stora biblioteksorganisationen OCLC.
När det gäller pappersböcker handlar det som sagt också om att verkligen
kunna leverera och låna ut. I vilket system ska utlån ske om katalogen är
WorldCat? Försök med LIBRIS-katalogen som lokal katalog pågår redan
idag i de sydöstra delarna av landet (Akademi Sydost) och där tänker man
sig ha kvar lokala integrerade bibliotekssystemen, som då i stort sett blir
reducerade till cirkulationssystem. Det tycks mig inte vara någon helt rationell lösning, men det är kanske ett slags övergångsstadium, och kan försvaras som ett sådant. Här satsar man också på harmonisering av reglerna – att
kunderna ska uppleva det som ett enda system. Vad jag förstår är allt detta
främst ett resultat av samordning på en högre, icke biblioteksnivå, av de
lärosäten som ingår. Det tror jag kan vara en viktig iakttagelse.
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Jag tror inte att eran med lokala biblioteksdatasystem behöver ses som ett
politiskt misstag. Att försöka analysera de dåtida tekniska och organisatoriska förutsättningarna för en annan lösning skulle bli för svårt och föra för
långt. Låt mig istället bara peka på en positiv sida med det som har varit.
Arbetet med de egna systemen har bidragit till att höja den tekniska kompetensen på våra lärosäten och gjort oss bättre rustade att välja kloka vägar
framöver. Härom veckan talade jag med en kollega i västra Sverige, som just
bekräftade att för hans del var det arbetet med det lokala systemet som var
inkörsporten till vidare studier av hur data kan hanteras och flyttas och till
kunskaper i programmering. Det är kompetens som givetvis har varit värdefull på det rent bibliotekstekniska området, men den kan också användas till
att stödja andra databasprojekt på det lokala planet, inom akademien.
Även om försöken till en mera storstilad övergång till centrala lösningar
nu ligger vilande på botten av en pappershög händer det saker. Nya samarbeten etableras och nya tekniska lösningar har redan dykt upp eller är i sikte.
Intressanta är till exempel de system som byggts med öppen källkod. Åtminstone en av de nuvarande större kommersiella leverantörerna tycks ha en
plan för en ny generation av system, som integrerar hanteringen av det pappersbundna med det elektroniska. Det kan möjligen bli en väg in i en mer
gemensam, konsortiebaserad lösning.
Bland andra Google har vant oss vid enkla sökningar i gigantiska databaser; enkla sökningar som ger ett förbluffande gott resultat. Man tror sig på
någon sekund hitta allt som är värt att hitta, oavsett var det har publicerats
och på vilken server det lagras.
Åtminstone till den nivån vill man komma med sökningar efter material
som bara finns på papper, någonstans på något bibliotek i världen; en väletablerad och inte helt galen föreställning om att man med en enkel sökning kan
finna allt relevant material, och helst att man också kan få det mesta i sin
hand på ett relativt bekvämt sätt. Inte så att sökning efter pappersburen information bör isoleras från sökning efter annat material, tvärtom.
Bibliografiska data kan man inte handskas med hur som helst med juridiskt, men det finns efter vad jag förstår en rörelse mot att släppa dem fria.
Det skulle öppna nya sökmöjligheter, även om det inte skulle bli i vår katalog man letar, eller i LIBRIS, eller ens i WorldCat. Google igen?

Samlingarna
Aldrig så bra kataloger kan inte komma förbi begränsningarna och de logistiska bestyr som häftar vid pappersburen information. Den bästa vägen till
att göra all världens böcker åtkomliga kanske går genom massiva digitaliseringsprojekt? Och då är det återigen en vanlig sökmotor som ersätter den
katalog som inte längre behövs? Och då finns inte längre några bestånd,
några samlingar?
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Sakta i backarna! Låt oss återgå till att minnas och göra små noteringar.
När vi öppnade Södertörns högskolebibliotek 1996 var det långt ifrån tomt,
men hål gapade förvisso i hyllorna och jag minns att åtminstone någon tidig
besökare utbrast:
– Men var är böckerna?
Sedan dess har hyllorna fyllts, ofta enligt förslag från våra användare. I
princip har vi haft och har ett användarstyrt förvärv, men självklart förekommer det också att bibliotekarier tar egna initiativ. En annan, inte helt
oproblematisk hyllfyllare, är donationer. Dem slipper man i det elektroniska
biblioteket, såvida man inte betraktar allt fritt material på nätet som en gigantisk donation att förhålla sig till. Det är nog för de flesta ett befängt betraktelsesätt, men inte för en bibliotekarie. Om målet är att tillgängliggöra
eller synliggöra allt material som användarna kan ha nytta av, är det svårt att
diskvalificera värdefulla, kanske rent av centrala gratisresurser från förteckningarna över bibliotekets e-resurser. Å andra sidan är det lite knepigt att gå
igenom hela Internet och göra ett adekvat urval, för att sedan förse det utvalda med metadata och tillgängliggöra det i ett eget gränssnitt. Tyvärr är det en
svår uppgift även för bibliotekarier. Begränsade insatser görs, men står resultatet i proportion till arbetsinsatsen? Letar användarna där vi har lagt vår
möda? På BIBLIST, en e-postlista för biblioteksfrågor, har det förts en diskussion om huruvida gratismaterial av värde skall läggas in i den nationella
databasen LIBRIS. Vilket material i så fall? Det här är en viktig fråga som
verkligen sätter samlings- och beståndsbegreppen i gungning redan i dagsläget. Jag lutar åt att i stort sett ge upp när det gäller att ”förvärva” gratisresurser, men på ett pragmatiskt sätt, och med betydelsefulla undantag.
Självklart är det rätt att ha koll på värdefulla resurser ute på nätet, att visa
dem och kanske undervisa om dem. Det har sagts att biblioteken fortfarande
fokuserar för mycket på vad de har förvärvat och för lite på vad användarna
verkligen behöver. Är det här nödvändigtvis två olika saker? Ja, eftersom allt
värdefullt inte kan förvärvas. Som guider i informationslandskapet måste vi
vara att lita på till hundra procent. Vi måste visa den för tillfället bästa vägen, även om biblioteket investerat dyrt i någon annan väg. Att medvetandegöra kolleger och användare om bra betalresurser är naturligtvis inte fel.
Riktigt fel börjar det inte bli förrän man diskuterar marknadsföring, till exempel i termer av att ”vi måste marknadsföra våra e-böcker”. Det tror jag är
en riktigt tokig utgångspunkt.
Detta resonemang förde mig snabbt fram till stora och knepiga frågor.
Kanske blir det lite enklare om man tittar på vad vi har skaffat för pengar
och om man benar ut det i två kategorier: Tidskrifter och böcker.
När det gäller tidskrifter har jag under min tid fått se det stora skiftet från
papperstidskrifter till elektroniska tidskrifter. I dagsläget, 2008, har vi på
Södertörns högskolebibliotek några hundra tryckta titlar, medan vi betalar
för ca 13 000 e-tidskrifter. Den elektroniska formen är accepterad och förväntad av våra användare. Intressant är att detta också medfört en annan
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förvärvsmodell, där man köper stora paket med tidskrifter, antingen från
förlag eller från så kallade aggregatorer. Det kan tyckas tvivelaktigt, eftersom man då måste få med många titlar som knappast efterfrågas. Varför
köpa dem? De stora paketen är förstås också dyra. The Big Deal har det kallats och självklart av kritiker The Big Bad Deal. Avtalen med leverantören
har ofta förhandlats centralt, av Kungl. biblioteket, och de enskilda lärosätena har tackat ja i mån av pengar, om inte paketet haft helt fel profil.
Säga vad man vill, men de här avtalen har möjliggjort fantastiska ökningar av utbudet, även på små högskolor. Jag har svårt att se dem som annat än
ett lyft. Det är ju inte heller så att modellen varit allenarådande och uteslutit
förvärv av enskilda tidskrifter. I det här sammanhanget kommer jag att tänka
på Den långa svansen, den så omtalade boken av Chris Anderson. (The long
tail : how endless choice is creating unlimited demand / Chris Anderson,
2006)
Man behöver inte gå med på allt som sägs i boken, men den talar verkligen om något som vi så tydligt ser i den digitala världen och som vi kanske
inte reflekterat kring tidigare. Att lagra filer på en server och erbjuda nerladdning av dem är verkligen en helt annan sak och ger helt andra möjligheter att erbjuda ett rikt utbud än att ställa produkter på hyllor i en fysisk butik
(eller böcker i ett bibliotek).
Nej, tidskriftspaketen har ingenting direkt med Andersons bok att göra, de
kom långt innan Anderson fattat den metaforiska pennan. Men man kanske
ändå kan se dessa samlingar som en tillämpning av överflödets ekonomi, ett
svar på en diversifierad, nischad efterfrågan; ett svar på en förväntan om att
allt ska finnas tillgängligt. Vi blev snabbt välsorterade som en Internetbutik.
Invändningar saknas inte, det är jag medveten om. Frasen ”anglosaxisk dominans” eller liknande förekommer i många av dem. Jag påstår ändå att det
inte varit så dumt att förlagen har sålt paket och att vi köpt dem.
Går man mera in i detalj finns självklart saker att vara missnöjd med när
det gäller konstruktion av paket, priser och avtal. Ibland krånglas saker till
på ett tråkigt sätt i jakten på fetare vinstmarginaler. Ett exempel är ”the moving wall”, som man ofta råkar ut för om man köper tidskrifter från någon
annan än förlaget. Tillgången till de senaste numren spärras, ofta ett par år
bakåt i tiden. Man kan förstå uppkomsten av dessa väggar och hinder, men
ur ett användarperspektiv är de trista. Ett annat tröttsamt fenomen är när
paketen ständigt ynglar av sig i dyra småpaket.
När det gäller böcker är läget annorlunda. Här behåller det tryckta mediet
sin ställning bättre. Den elektroniska boken är mindre förväntad och mindre
accepterad än e-tidskriften. Om man utgår ifrån att den textmassa som ska
läsas i en bok oftast är större än den i en genomsnittlig tidskriftsartikel så är
det inget konstigt med det. Det är den gamla vanliga iakttagelsen att det är
jobbigare att läsa på en skärm än på papper. Och det kan leda till de vanliga
spekulationerna om nya läsplattor, e-papper med mera. En tidskriftsartikel
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skrivs ofta ut ändå och läses på papper, antar jag. En bok kan vara omöjligt
eller olagligt att försöka skriva ut. Bärbarhet är och förblir en viktig aspekt.
Möjligen kan man undra om det inte är vanans makt mer än faktiskt grus i
ögonen som vidmakthåller mönstret, och att det kan komma att ändras bara
av det faktum att vi i så hög grad häckar framför våra skärmar. Jag skulle
också säga att jag föredrar att läsa böcker på papper, med undantag av att det
är praktiskt att läsa dem i mobilen på tåget. Men jag tillgodogör mig gladeligen stora mängder text på skärmen varje dag. Bara för en stund sedan, när
jag fann det lite oöverstigligt att börja formulera denna text, ögnade jag istället hungrigt igenom en PDF på säkert femtio sidor, utan att för en sekund
överväga att skriva ut den.
Ett annat hinder för e-bokens genomslag har varit förlagens överdrivet
ängsliga inställning. Med tanke på hur stor del av kostnaden för en bok som
ligger i tryckning och distribution, kunde man ha förväntat sig en mer aggressiv prissättning av e-produkterna, ett mer framtidsinriktat förhållningssätt. På bibliotekssidan har vi upplevt denna rädsla i olika skepnader.
Jag kommer ihåg den första e-bokstjänsten vi blev erbjudna. Utbudet var
hyfsat och det hela verkade seriöst och gediget. Man hade redan lyckats sälja
till ett antal svenska bibliotek. Som jag minns det var det Louise Brunes och
jag som lyssnade till försäljaren. Han förklarade, till vår stigande häpnad, att
det hela fungerade precis som ett vanligt bibliotek där böckerna stod i hyllan.
När någon lånade en bok så var den borta, tills den återlämnades och någon
annan kunde låna den. Så var det här också. Detta framställdes som om det
var något fullständigt naturligt, snudd på önskvärt. Att begränsa den samtidiga användningen av ett verk hårt är inget unikt för denna tjänst, men sättet
att förklara det på tydliggjorde på ett löjeväckande sätt hur illa teknikens
möjligheter togs till vara. Bakom detta låg förstås ingen önskan hos leverantören att framstå som antikverad, utan villkoren vilade på vad man hade
lyckats få förlagens medgivande för. Det blev inget köp.
Ett mycket intressant exempel bygger på ett annat antagande om hur
böcker läses i högre studier; att det ofta handlar om att läsa enstaka kapitel,
kanske i kompendieform, ur de böcker som angivits som kursböcker. Alltså
kan man skapa en teknisk lösning och en affärsmodell som bygger på detta.
Man tillhandahåller ett slags elektroniska kompendier. Det här var planen i
ett projekt som vi hade tillsammans med ett litet företag, som i sin tur hade
en viss förankring i förlagsbranschen, speciellt hos en känd förläggare som
framställdes som mycket erfaren, men också framtidsinriktad och insiktsfull.
Hans namn borgade för framgång. Det var dessa kontakter som gjorde att vi
fann idén trovärdig och intressant. I första hand gällde det svenska förlag,
men som jag minns det fanns åtminstone tankar på att försöka gå vidare med
utländskt material. Studenten skulle bekvämt få tillgång till det mesta som
behövde läsas in på en kurs.
Det kom så långt som till en demonstration av den tekniska plattformen,
men efter det följde en oroväckande lång tystnad från det lilla företaget och
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till slut ett medgivande av att projektet havererat. Anledningen sades vara att
förlagen inte vågade gå med trots allt. Troligen var det också huvudorsaken.
Projektledarna hade inte förhandlat färdigt med förlagen innan de satte igång
och de hade nog underskattat den utbredda e-skräcken, som inte ens Per
Gedin kunde bota.
I andra avseenden är e-böcker på bibliotek inte så olika e-tidskrifter. De
kan också förekomma i stora paket och de är gjorda för att läsas på en vanlig
dator. Det största paketet vi nu prenumererar på innehåller för närvarande ca
38 000 titlar och antalet ökar stadigt från månad till månad. Är paketlösningar lika bra för böcker som för tidskrifter? Jag tror att de kan vara det, men
misstänker att de flesta bibliotekarier som sysslar med förvärv skulle vara
mer tveksamma. Många menar nog att den bästa vägen framåt är att utnyttja
de möjligheter att köpa enskilda titlar som nu erbjuds. Även de som sålt vårt
största paket har öppnat en sådan försäljning. Just nu, i december 2008, testar vi också en annan lösning som medger köp av enskilda titlar.
En intressant variant som förekommer är att en stor mängd böcker ligger i
ett paket, och att man därur kan välja att tillgängliggöra vissa titlar. Om
andra böcker i samlingen känns mer aktuella nästa månad så ändrar man
bara titlar utan extra kostnad.
Stora paket av böcker går på ett sätt inte alls ihop med ett användarstyrt
förvärv, så som vi känner det, men det skulle däremot kunna gå ihop med
resonemanget om den långa svansen och det obegränsade utbudet. Som antyddes i början av det här avsnittet har Google med sitt Google Book Search
väldiga ambitioner. All världens böcker ska alltid vara tillgängliga för alla
överallt. De böcker som inte berörs av upphovsrätten ska kunna läsas i sin
helhet, och nyare böcker ska det i alla fall gå att titta in i. Man kommer inte
att nå dit, men kanske dessa ansträngningar tillsammans med andra digitaliseringsprojekt kan förändra bilden av hur vi hittar och läser böcker högst
avsevärt? Att kunna leta bland all världens böcker och omedelbart få tillgång
till det man finner intressant, det är ett inte oävet alternativ till användarstyrt
förvärv. Om det finns en vettig prismodell för upphovsrättsskyddat material
kan det för många säkert vara värt en slant att få upp boken på skärmen utan
vidare omvägar än via ett kreditkortsnummer.
Tillgången till vetenskapligt material är en stor fråga, med olika aspekter.
Det som inte är gratis borde ändå inte vara förbehållet dem som kan betala,
kan man tycka. Det borde inte bara vara universitetsbibliotek som erbjuder
de tunga vetenskapliga tidskrifterna, utan även alla folkbibliotek, eller så
borde hela det svenska folket ges tillgång på något annat sätt, finansierat
över skattsedeln. Det är en sympatisk tanke, vars grad av orimlighet jag inte
riktigt kan bedöma.
En annan väg är att se till att vetenskapligt material inte blir inlåst av
kommersiella företag. Här har vi idén om publicering i öppna arkiv – Open
Access. Det här är något som vi på vårt bibliotek stödjer och intresserar oss
för. Goda resultat har redan nåtts, men det finns mer att göra. För några år
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sedan föreställde jag mig att det här hade en riktigt revolutionär potential, att
de stora drakarna skulle slås omkull eller åtminstone tvingas ner på knä, men
de verkar kunna hitta och försvara sin plats i en lite ny publiceringsordning.
Jag är ingen expert på området, men som ansvarig på en enhet som sysslar
med elektroniska resurser är det viktigt att följa utvecklingen så gott det går.
Vad gör de öppet publicerade artiklarna med våra samlingar och vårt förvärv? Hur och i vilken utsträckning ska öppna arkiv ”förvärvas”? I vilken
utsträckning minskar de behovet att köpa tidskrifter från förlag? Kan de rent
av minska behovet av ett bibliotek?
Härom dagen hörde jag en man säga att bevarande var en av bibliotekens
två huvuduppgifter. Den andra var tillgängliggörande. Det var Santiago de la
Mora, anställd av Google, som ansåg det. Med elektroniska resurser är tillgänglighet över tid alltid en fråga att beakta. I de centrala avtalen har man
hittills haft med så kallade arkivrättigheter. Man har inte velat frångå det
som är normalt i den tryckta världen, att man köper något som sen står i en
hylla tills det kastas. De olika formerna för tillgång till elektroniskt material
har satt den synen i gungning. Om principen inte går att upprätthålla konsekvent blir den mindre angelägen. Bevarande är viktigt i ett nationellt eller
globalt perspektiv. Viktig information och mänsklig möda får inte försvinna.
Jag minns en föreläsning som inleddes med en bild på en uråldrig, men ändå
läsbar skrift. Nästa bild visade ett par decennier gammal kod som ingen
mjukvara längre kunde tolka. Det skulle få oss alla att begrunda moderna
mediers förgänglighet.
Ett högskolebibliotek av vårt slag kan knappast ta så mycket ansvar för
bevarandet i stort. Det är svårt att se det som en huvuduppgift i alla fall. Förpliktelsen att leverera något som ska kunna användas i eviga tider har ibland
uppfyllts på ett märkligt sätt. Någon skickade mängder med CD-skivor till
oss. Redan när vi fick dem fann vi det utsiktslöst att någonsin kunna ge en
bra tillgång till materialet via dessa skivor. Var är de nu? Jag blir varken
förvånad eller upprörd om någon kastat bort dem. Härom dagen hade en
kollega en dialog med en e-boksleverantör som skulle ge ”perpetual access”
till böckerna. De erbjöd nerladdning till egen server för att säkert uppfylla
detta, men tillgången skulle ändå vara evig på deras server, så det var inte
nödvändigt att ladda ner dem. Vilken server är mest evig? Ska vi ladda ner
böckerna?
Så till den sista aspekten på detta med samlingar. Jag inledde det förra
stycket med en hänvisning till något jag hört i levande livet. När jag skrev
det blev jag lite osäker på vem det var som hade sagt det och hur han hade
formulerat sig vid det tillfället. Man kan normalt inte spola tillbaka tiden för
att kontrollera hur orden föll, men i det här fallet lät det sig göras. Sammanhanget var nämligen en konferens, och denna spelades in på video i sin helhet och är nu utlagd på webben. (Den direktsändes till och med). Det är en
förnämlig dokumentation av en intressant konferens. Kanske den borde finnas i våra samlingar? Nej, men min poäng här är att vi är lite på väg bort från
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texten som informationsbärare. Det har vi väl varit länge kan man tycka,
men åtminstone för egen del upplever jag ett språng i utvecklingen under
denna YouTube-era. Det kommer att påverka även bibliotek framöver. Ett
annat exempel kunde vara att många föredrar att lyssna på texter istället för
att läsa dem, kanske med hjälp av något som slutar på pod eller phone.
Tidskriften, boken, rapporten, den vetenskapliga artikeln – inte ens dessa
överlever helt säkert de nya möjligheter till kommunikation och samarbete
som nu finns tillgängliga på webben. Med det kommer jag på ett finurligt
och naturligt sätt fram till det tredje avsnittet.

Webbplatsen
Internet fanns redan när jag började mitt liv som bibliotekarie, om man menar IP-protokollet. Från Buckingham Palace hävdas att drottning Elizabeth
skickade sin första e-post redan 1976. Dock kände sig få biblioteksanvändare
berörda av detta på åttiotalet. Så kom i början av 90-talet den nya och spännande applikationen Gopher. Det var ett text- och menybaserat sätt att ta sig
fram till den information som i bästa fall fanns där, när man gjort alla sina
val. I jämförelse med nuläget var det mycket tomt därute, men Gophrarna
gav ändå en försmak, en känsla av vad som kunde åstadkommas. Det föreföll definitivt vara biblioteksrelevant och konferenser ordnades där allt det
nya diskuterades. Jag kom aldrig så långt som till att sätta upp en egen Gopher, för snart var det något annat som gällde: World Wide Web, som man
kunde navigera på med hjälp av programmet Mosaic. Karolinska institutets
bibliotek var hyfsat tidigt med att skapa en webbplats. Jag jobbade på vad
som då var ett litet filialbibliotek i Flemingsberg, och tyckte att vi inte borde
vara sämre. På en kort stund lyckades jag sätta upp min egen skrivbordsdator
som webbserver. Lite lämplig kod kopierades fräckt och manipulerades genom att byta ut text och bilder. Vi var igång! Det hela var så enkelt, men
innehållet var också begränsat och den enstaka sidan fyllde en enkel uppgift;
där fanns lite kontaktinformation och fakta om biblioteket. Det var inte ens
möjligt att länka till bibliotekskatalogen på ett vettigt sätt, eftersom den inte
var webbaserad.
När jag började på Södertörns högskolebibliotek möttes jag av en PC och
inte av vad jag då ansåg vara en riktig dator, det vill säga en Macintosh. Det
blev till att börja om litegrann, men jag fann snart en förrädisk WYSIWYGeditor och började leka fram en ganska extrem sida. What you see is what
you get – ja, men det betyder inte att det du ser också ser lika bra ut för
andra, med andra skärmupplösningar eller webbläsare. Det visade sig vara
lite si och så med den saken. Sidan var helt (eller nästan helt) baserad på
bilder och var inspirerad av Svenska Dagbladets webbplats, så som den såg
ut en gång för länge sen. Det här kunde ge långa laddningstider och var
oflexibelt när det kom till att förändra och bygga ut sina sidor, men en ny
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högskola skulle ha något ungdomligt och annorlunda tyckte jag, och ritade
små figurer tills jag fick ont i armen. Ett spindelnät fanns med, vill jag minnas, som skulle illustrera webben. Med tanke på min konstnärliga obegåvning och min brist på kunskaper om design blev resultatet säkert besynnerligt. Det var med viss rätt högskolans informationschef uttryckte sin avsmak,
och han drev också igenom en kraftig förändring till något helt textbaserat,
snyggt och tråkigt.
Lite senare var vi tillbaka till en egenproducerad sida, med en röd matta
och gyllene knappar. Jag var lite skyldig till detta också, men nu hade vi en
annan bibliotekarie som jobbade med webben. Snart utbröt en diskussion om
en viktig förändring, där jag (ganska ensam) hamnade i det konservativa
lägret. För att förstå den striden kan man behöva titta på hur webbplatsens
roll och uppgifter förändrats över tiden.
I början var det som sagt mest frågan om att erbjuda lite basfakta om biblioteket. Det viktigaste var kanske att man visade närvaro i det nya mediet,
att man visade att man var med på tåget mot framtiden. Idag finner vi en
liknande inställning när det gäller bibliotekens närvaro i sociala gemenskaper som Facebook. Vi måste vara där ungdomarna är. Riktigt vad vi ska hitta
på som kunde intressera dem vet vi inte, men vi borde vara där i alla fall.
Så småningom fick vårt bibliotek allt fler webbaserade resurser och vi ville givetvis länka till dem. Vi fick också allt fler medarbetare, och vi började
som ett modernt bibliotek undervisa i informationssökning. Sidor som länkade till viktiga resurser inom olika ämnen växte fram – de klassiska ämnessidorna. Den som undervisade i, eller ansvarade för, ett visst ämne kunde
utforma sidan på ett sätt som passade målgruppen. Resurserna kunde beskrivas utifrån ett visst perspektiv om man så ville. Jag tänkte mig att det skulle
finnas ett kanske inte direkt personligt tilltal, men något slags tilltal i dessa
sidor. (Det är intressant att även dessa tankar har en motsvarighet idag, när
det på konferenser talas om att bibliotekarien ska stiga fram som person i det
nya sociala webblandskapet.)
Resurserna blev många och det var inte särskilt rationellt, eller ens möjligt att ha uppdaterade, korrekta beskrivningar av dem utlagda på ett antal
statiska sidor som måste uppdateras var för sig. En bättre teknik för att hantera detta fanns och den spred sig i vår omvärld. Dessa delar av webbplatsen
borde vara databasdrivna. Resurserna skulle bara beskrivas på ett ställe, i en
databas, och så skulle dynamiska sidor skapas efter olika behov. Det var om
det vi hade lite delade meningar i ett skede. Jag sörjde de mera handgjorda
sidorna, och tyckte de dynamiska sidorna var tråkiga och torftiga. Det var de
nog också, i vårt första försök. Jag vann en liten pyrrhusseger, men i den
fortsatta utvecklingen av webbplatsen aktualiserades tanken på nytt, och den
realiserades i en lösning som är i bruk än idag. Där hittade vi också ett sätt
lägga kommentarer till resurserna eller sidorna, till exempel något som förklarade vad vi menade med fulltext.
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Sedan dess har webbplatsen fått ännu fler uppgifter. Den är inte bara ingången till information om biblioteket, inte bara en ingång till alla resurser,
utan också en ingång till olika tjänster. Det går att boka grupprum, datorer
och till och med bibliotekarier. Och om man finner något som man inte gillar
kan man uttrycka sitt missnöje på den lite vitsiga sidan ”Tyck om biblioteket”. Det här är åtminstone ett steg mot det som kallas webb 2.0, en interaktiv och samarbetsinriktad webb. Det finns fler saker man kunde erbjuda i den
andan, till exempel möjlighet att recensera böcker i katalogen, men här
kommer ofta argumentet att vi har för liten användarbas för att sådana funktioner ska bli tillräckligt använda och för att någon nämnvärd nytta ska skapas. Dags igen att fundera på centrala lösningar?
För några år sedan, det bör ha varit 2003 eller 2004, var jag och en kollega på ett märkligt möte på Tekniska högskolan. En pågående utredning kring
vad vi då uppfattade som en slags nationell biblioteksportal pågick. Det var
Terje Höiseth som drev denna utredning och den resulterade i en rapport
som heter Sveriges nätbibliotek – en skiss till struktur, innehåll och organisation: http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/utredn_rapporter/2004/natbibl_
hoiseth.pdf).
Mycket av det som sägs där är klokt och relevant än idag, och där förespråkas inte alls någon enstaka central lösning på problemen med att kunna
hitta vetenskaplig information på ett enkelt och samlat sätt. Just vid det här
mötet kretsade dock diskussionen kring en nationell biblioteksportal, och
mötet inleddes på ett för oss mycket nedslående sätt. Terje Höiseth menade
att det efter år av experimenterande och lokala initiativ nu var dags för konsolidering, rationalisering, samordning. Webben hade lämnat sin busiga
barndom. En raffinerad central lösning, med inbyggda möjligheter till lokal
anpassning, tedde sig attraktiv. Och det var inte vi ute på biblioteken som
skulle utveckla, upphandla eller designa en sådan lösning. Vårt tekniska liv
skulle bli fattigare. Det sades att vi på den lokala nivån inte skulle sitta instängda på biblioteket och pula med uppgifter som kunde skötas centralt.
Nej, vi skulle ut i akademien och samverka med användarna. Men med vad
skulle vi ta med oss ut, vad skulle vi samarbeta om när vi berövats våra mest
kvalificerade, kompetensutvecklande arbetsuppgifter? På väg ut från mötet
hängde vi läpp och var fyllda av onda aningar.
Men det bläckfiskliknande monster till central webblösning som skissades
upp på tavlan har vi inte sett till. Och så kom webb 2.0 med massor av bus.
Jo, det upphandlades verkligen en central en lösning för att kunna samsöka resurser som ligger splittrade i olika förlagspaket. Den har erbjudits, men
inte påtvingats biblioteken och de flesta kämpar ännu med att på ett bra sätt
integrera lösningen i den egna webbmiljön. (Eller med frågan om huruvida
den är värd att integreras). Vårt bibliotek utgör inget undantag.
Vad mer kan hända på vår webb? En hel del. Våra sidor diskuteras nu intensivt i det webbteam som skapats och ganska snart bör resultat synas. Utvecklingen mot mera ljud och (rörliga) bilder måste få genomslag här också.
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Investeringen i en ny videokamera får inte bli kapitalförstöring. Självklart
funderar också vi på att lyfta in våra tjänster i andra miljöer: lärplattformar,
nätgemenskaper eller kanske till och med 3D-världar. Bra mobila sidor är ett
annat område att arbeta med.

Slutord
För ett par år sedan hörde jag riksbibliotekarien hålla ett tal vid invigningen
av en ny del av Umeå universitetsbibliotek. Han menade att utvecklingen på
teknikområdet har passat universitetsbiblioteken som hand i handske. Den
har gjort det möjligt att utvidga våra erbjudanden på ett fantastiskt sätt. Det
är sant. Det finns anledning att glädjas och att fascineras. Ändå var det väl
inte bara jag som tyst för mig själv ställde frågan: Ja, men hur länge till?
För min del ser jag ingen anledning att oroa mig över att biblioteken
kommer att förändras; kanske till något som inte längre kallas bibliotek,
kanske till något som bara finns på nätet. Det är ju inte bibliotek eller bibliotekarier som är det intressanta, utan de nya möjligheterna att i samarbete
med andra öka sina kunskaper och berika sitt liv. Även om kommersiella
aktörer svischar förbi det tåg vi sitter på och som vi varit så rädda att missa,
så kommer det att finnas intressanta arbetsuppgifter inom informations- och
kommunikationsområdet framöver.
En förhoppning för den närliggande framtiden är också att experimentens
och de lokala initiativens tid inte ska vara förbi. Konsolidering är farligt! Det
hindrar inte samarbete eller samordning, som i vissa fall kan vara praktiskt
att hålla på en nationell nivå. Det kan till exempel gälla konsortiebildning
kring ett system för att administrera elektroniska resurser, ett så kallat ERMsystem.
Webben är annars mycket global och ger fina möjligheter att spränga murar mot omvärlden och att samarbeta med studenter, lärare, forskare och med
kollegor runt om i världen. En vacker tanke är att tillsammans utveckla öppen källkod som ger oss de redskap vi vill ha.
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Forskarnas bibliotek – Vision och verklighet
på Södertörn
Jag kan inte tänka mig att forska utan ett bibliotek.
Hellre utan dator i så fall. (Professor, humaniora)

Michal Bron Jr & John Maule
Kan man tala om Södertörns högskolebibliotek som ett ”forskarnas bibliotek” trots att biblioteket kanske ger det mesta av sina resurser till undervisningen och studenterna? I denna artikel vill vi pröva om Södertörns högskolebibliotek ändå lever upp till de krav som man i ett europeiskt perspektiv
kan ställa på ett bibliotek i forskarnas tjänst. Vi försöker därför renodla forskarnas syn på biblioteket.
Det europeiska perspektivet får representeras av brittisk bok som har titeln Providing Effective Library Services for Research.1 I slutet av boken gör
författarna en sammanfattning i form av tio huvudprinciper för hur man kan
ge bästa möjliga biblioteksservice till forskare. Vi ska ta upp dessa principer
och pröva i vilken grad de mål som dessa brittiska bibliotekarier formulerat
för servicen till forskare överensstämmer med hur forskarna på Södertörns
högskola uppfattar sitt bibliotek.
Under senare år har det tillkommit flera nya högskole- och universitetsbibliotek i vårt land och i synnerhet vid dessa bibliotek har alltmer fokus
lagts på att hitta nya organisatoriska lösningar och former för forskarservice.
Södertörns högskolebibliotek har valt en ”forskarbibliotekariemodell”. Forskarbibliotekariernas uppgifter är bland annat att hjälpa forskare att hitta det
material de behöver, visa relevanta elektroniska resurser, underlätta bevakning av ny litteratur samt bistå med språkkunskaper och kontakter i Östersjöområdet. Ett sådant samarbete bygger mycket på personlig kontakt. Utvecklingen har gått från två tjänster 1997 till fyra (i praktiken sex) år 2008.
För att få en bild av hur forskarna själva ser på biblioteket, dess roll i
forskningsprocessen och vilka förväntningar de har, bad vi i september 2008
ett antal forskare vid Södertörns högskola att svara på några frågor. (Undersökningen presenteras utförligare i bilaga 1.) De tillhörde olika akademiska
discipliner, en del gav svar på alla frågorna, andra på några. Av 62 tillfrågade personer svarade 46. Bland dem som svarade fanns 13 professorer, 12

1
Webb, Jo, Gannon-Leary, Pat & Bent, Moira: Providing effective library services for research, London 2007
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docenter, 11 doktorer samt 10 doktorander. (Utförligare uppgifter om forskarna ges i bilaga 2.)
Svaren på undersökningen ska vi nu ”konfrontera” med några av huvudprinciperna i den ovannämnda brittiska boken. Lever biblioteket vid Södertörns högskola upp till de krav man i ett större perspektiv ställer på ett bra
forskningsbibliotek?

Forskare om sitt bibliotek
A service based on assumptions and suppositions, rather than real understanding, can only be mediocre. (Webb, Gannon-Leary & Bent 2008, p. 210)

Vi formulerade helt förutsättningslöst sex frågor och först när vi fått in svaren på dem såg vi att de ganska väl överensstämde med de huvudprinciper
som framställs av de brittiska författarna. Vi ska närmare presentera de olika
principerna i samband med att vi analyserar forskarnas svar, men först vill vi
ge en översikt genom att här helt kort ange rubrikerna på engelska:
Key principle 1.
Key principle 2:
Key principle 3:
Key principle 4:
Key principle 5:
Key principle 6:
Key principle 7:
Key principle 8:
Key principle 9:
Key principle 10:

Know your users
Understand the research environment and demonstrate
where the library fits into it
Provide a transparent research portal – collections matter, but access is key
Develop your professional practice and expertise
Monitor and evaluate what you do
The whole service counts
Support the development of information literacy
Embrace change - four yourself and your research
community
Become an advocate, especially for scholarly communication
Become a researcher

Några av principerna har samband med varandra. Forskarnas svar på vår
undersökning är av olika omfång. En del svar behandlar bara en huvudprincip, medan de mer utförliga svaren tar upp flera av huvudprinciperna.
Den första huvudprincipen är mycket koncis: Know your users. Författarna ställer i anknytning till den uppmaningen två frågor:
– Hur bra förstår du dig på det akademiska arbetet som utförs av forskare
och deras medarbetare vid din institution?
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– Vad vet du om dem som enskilda forskare snarare än som en kollektiv
grupp?
De brittiska författarna föreslår att bibliotekarierna ska odla personliga kontakter med forskningsenheter och forskare och som komplement dessutom
använda formella undersökningar och andra möjligheter till feedback. (När
det gäller det sistnämnda är det just en formell undersökning som redovisas i
denna artikel).
Hur är det med bibliotekariernas förståelse av forskarnas arbete vid Södertörns högskola? De tillfrågade forskarna på Södertörns högskola uttrycker
sin uppskattning i olika grad:
… forskaren drar fördel av den specialkunskap bibliotekarien har. Att kunna
lita på den är guld värt (jag har själv upplevt det hos er). Sedan skulle det
vara en idé (och även det har hänt ibland) att bibliotekarien vet vad ’hans’
forskare håller på med och då bidrar med extra tips. (Fil. dr, humaniora)2
… Inte minst att kunna ha en kontinuerlig dialog med personalen och ha bibliotekarier som känner till ens forskningsintressen och då också håller ögonen öppna för nytt material inom området har varit mycket värdefullt.
Även om forskning ofta innebär att man blir någorlunda kompetent på att
söka information, litteratur och material på egen hand så är det ovärderligt att
ha människor som, av naturliga skäl, har en överlägsen kunskap om sökvägar, etc. och också har en bättre överblick över den litteratur som finns och
som är på väg. (Fil. dr, samhällsvetenskap)
Service-mässigt skulle jag säga att vi har just den typen av bibliotekarier som
också har en överblick av den forskning som bedrivs (i alla fall gällande min
forskning...) och därmed fyller just funktionen att själva ta initiativ till att
skaffa material inom det området. (Fil. dr, samhällsvetenskap)
Jag har även uppskattat bibliotekets initiativ att följa och hålla mig informerad om litteratur som finns inom mitt forskningsområde. (Docent, samhällsvetenskap)
Personalen bör förstå sig på forskningens villkor och bör kunna bidra med
tips, både när det gäller att söka rätt information på rätt ställe och vara uppdaterad om nya böcker inom forskarens område. Slutligen, det absolut viktigaste, är tillgång till så många artiklar och vetenskapliga tidskrifter som möjligt
via nätet. (Doktorand, samhällsvetenskap)

Den andra huvudprincipen hänger ihop med den första och lyder: Understand the research environment and demonstrate where the library fits into
it.
2

Svaren var, med ett undantag, avfattade på svenska fast långt ifrån alla respondenter har
svenska som modersmål. I de citat som förekommer i vår text har vi korrigerat språkliga
brister.
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I den vidare utvecklingen av denna huvudprincip råder man bibliotekarierna att engagera sig i forskningsverksamheten genom att gå på möten i
forskargrupper eller liknande samt att även tala med nyckelpersoner på tu
man hand. Detta sker redan på Södertörn och uppskattas av högskolans forskare:
Att ha bibliotekspersonal som är inriktad på, insatt i och följer den produktion som kommer ut på marknaden är av stor betydelse för en forskare då det
kan vara svårt att själv ta del av all den nyproduktion som sker, även inom
sitt eget men också angränsande forskningsfält. (Fil. dr, samhällsvetenskap)

… biblioteket är en väl fungerande samarbetspartner just nu i alla dessa avseenden. (Professor, humaniora)
Personalen är inte bara responsiv, den är kreativ – på ett mycket välinformerat sätt. (Docent, humaniora)

Det gäller också att förstå forskningens mikromiljö. Vilka är de dagliga frustrationerna eller huvudangelägenheterna för en forskare? Viktigt är också
att se helheten och bibliotekets roll i denna. Om man till exempel arbetar
med att ge stöd till forskare är det viktigt att få sina kollegor att förstå forskningsmiljön och att få forskarna att förstå vad bibliotek kan erbjuda. När det
gäller att besöka forskargrupper, seminarier och liknande får bibliotekarierna
på Södertörn goda vitsord:
Här på BEEGS [forskarskola vid Södertörns högskola] är bibliotekarierna
ofta synliga på seminarier, möten, disputationer och fikaraster vilket både bidrar till en mer formell och informell meningsutveckling mellan forskare och
bibliotekarierna. … Hur man löser det verkar vara olika på olika bibliotek,
men här på SH fungerar det utmärkt. (Doktorand, humaniora)
Jag har märkt att när jag har presenterat min forskning vid tillfällen när bibliotekarier varit närvarande har det lett till att jag sedan fått flera tips från en
åhörare rörande nyinköp inom området. Det är alltså mycket bra när bibliotekarier känner till vad jag är intresserad av. (Professor, humaniora)
… och det att man ofta träffas i olika sammanhang gör att ni vet vad vi håller
på med, vilket jag inte har hört att man gör andra ställen. (Doktorand, humaniora).

När det gäller att direkt knyta en bibliotekarie till ett forskningsprojekt, vilket torde ge bästa möjliga kännedom om forskningen, framkommer det däremot något blandade synpunkter. Två professorer i humaniora ser stora vinster i ett sådant samarbete mellan forskargrupperingen och biblioteket. En av
dem har redan egna erfarenheter av en sådan resurs. Han ser fördelar i det
och anser att man borde utnyttja dem bättre. En annan professor påpekar att
få en bibliotekarie knuten till forskningsprojekt eller forskningsenhet ger
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”mer personlig kontakt och ger bibliotekarien en mer aktiv funktion i att
föreslå litteratur, sökvägar med mera”.
Doktoranderna har, med sin mer begränsade erfarenhet av bibliotek och
informationssökning, naturligt nog störst behov av en bibliotekarie som
stödperson och de är övervägande positiva:
Förutom att det underlättar själva informationssökande skapar anknytningen
ett samarbetsklimat som får biblioteket att framstå som nära, tillgängligt, insatt och kunnigt. Östeuropaförståelsen hos de BEEGS-affilierade bibliotekarierna hjälper enormt. (Doktorand, humaniora)
Då kan en bibliotekarie under projektets gång skolas in att möta de specifika
krav som forskningen ställer, och på så sätt bli delaktig i forskningen, själv
komma med förslag på böcker som kunde vara intressanta för projektet.
(Doktorand, humaniora)
Bibliotekarierna, som ju har helt andra bakgrunder, skulle kunna bibringa
hela forskningsprocessen en del annorlunda insikter. Dessutom, forskare blir
lätt begränsade av sitt eget forskningsämne och sin egen disciplin. Bandet
mellan bibliotekarier och forskare skulle kunna öppna disciplinernas svarta
boxar på nytt.3 (Doktorand, samhällsvetenskap)
Bra idé. Det gör det mycket enklare om det finns en specifik person som man
kan vända sig till med sina frågor. Dock tror jag att det kräver att bibliotekarien dels är med vid projektets initiering, dels följer det under projektcykelns
gång och påminner forskarna om att han/hon finns. (Doktorand, samhällsvetenskap)

En del invändningar framförs också. Bibliotekarien borde snarare ”ha ansvar
för vissa bitar av litteraturen/discipliner” (professor, samhällsvetenskap).
Framförallt skymtar en oro för att projektbibliotekarietjänster ska finansieras
med forskningsmedel:
Så länge det inte går ut över annan verksamhet, det vill säga service till forskare och studenter, har jag inte något att invända. (Professor, naturvetenskap)
Det kan de väl vara för min del, beroende på hur finansieringen sköts, tveksamt om centrala resurser ska används för enstaka forskningsprojekt. (Docent, naturvetenskap)
Det finns naturligtvis fördelar med denna typ av specialisering inom vissa fokusområden. Däremot skulle jag invända mot att en allt för stor del av OHmedel på externa projekt användes för detta ändamål. Alltså specialiserade
bibliotekarier kan vara mycket bra men bör finansieras med 'öronmärkta' medel. (Docent, naturvetenskap)

3

Svaret översatt från engelska.
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Trots invändningarna kan man kanske sammanfatta attityden till bibliotekariernas deltagande i forskningsprojekt med följande ord: ”Det ger forskningsgruppen respektive forskningsprojektet en ovärderlig resurs och berikar
bibliotekariernas arbete” (Doktorand, samhällsvetenskap).
Ett område där de brittiska författarna menar att biblioteket kan utöka sin
forskarservice är vetenskaplig kommunikation. Deras huvudprincip nummer
9 tar upp bibliotekets hjälp med publicering samt synliggörande av forskningsresultat. Framförallt kan bibliotekarierna ha en opinionsbildande roll i
kraft av sin förmedlande position och sitt professionella kunnande. De kan
ge forskarna råd om till exempel copyright, vetenskaplig kommunikation,
open access publishing (fritt tillgänglig elektronisk publicering) med mera.
En del av Södertörns forskare håller med:
Det är egentligen bara synliggörandet av vår forskning som borde förbättras.
Annars är jag mycket nöjd. (Professor, samhällsvetenskap)
En tanke skulle möjligtvis vara att ha några seminarier om ”How to get published”,4 men det kanske är för ämnesspecifikt för att hållas på biblioteket
och skulle snarare finnas på institutionsnivå? Men hela academic-writingbiten är, tycker jag, lite underskattad här på Södertörn. Minst 80 procent av
studenterna skulle också behöva hjälp med att lära sig skriva (akademiska)
texter. (Doktorand, samhällsvetenskap)

En av frågorna i vår enkät gällde elektronisk publicering och bibliometri:5
Kan, bör, bibliotek hjälpa till med elektronisk publicering av högskolans
forskning? Eller med bibliometrisk utvärdering och synliggörande i olika
databaser av högskolans forskning?
Det visade sig vara en fråga som de flesta endast hade korta svar på. De
mest utförliga kom från doktorander och de mest initierade kom från naturvetare, alltså de forskare som har mest egna erfarenheter av såväl elektronisk
publicering som att använda sig av eller bli granskade med hjälp av bibliometri.
Många svarade kort och koncist ”ja”, ”absolut”, ”javisst”, ”ja, på båda
frågorna”, ”Ja, tack, till båda sakerna”. En del av dem erkände ”vet inte alla
4

Här vill vi tillägga att sådana kurser faktiskt givits (hösten 2007 och våren 2008) i samarbete
mellan biblioteket, avdelningen för personal- och kompetensförsörjning samt högskolans
publikationskommitté (för den sistnämnda, se Erland Janssons bidrag till denna volym).
5
Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek ger följande definition: Bibliometri är en samling
metoder för statistisk analys av publikationer: vetenskaplig produktivitet (antal publikationer)
samt vetenskapligt genomslag (antal citeringar). Bibliometriska analyser kan användas för att
studera samarbetsmönster (sampublicering och citering mellan forskare, ämnesområden,
organisationer, länder); för att göra medieanalyser (vilka tidskrifter läser forskare, var citerar
och publicerar sig forskare); för att studera forskningstrender; som komplement till fackgranskning (peer review); som redskap för sakkunniga bedömare; i verksamhetsuppföljning;
som beslutsstöd [nedladdad den 12e november 2008 från:
http://www.bib.slu.se/kurser/sss/bibliometri/bibliometri.html?print=1]

88

för- och nackdelar”, ”Vet jag för litet om för att besvara”, ”har inte funderat
på det, men det låter som en jättebra idé”.
Forskare som svarade mer utförligt representerar olika uppfattningar om
e-publicering och om den eventuella roll som biblioteket kan ha. En del
forskare är klart positiva:
Ja, jag kan tycka att det i alla fall bör finnas en genomarbetad struktur, för hur
elektronisk publicering skall ske (malldokument, instruktioner för hur publicering skall ske, lättarbetade hemsidor där publiceringen sker, någon form av
enkel granskning innan publicering sker, kan kanske också vara en idé. (Docent, naturvetenskap)
Det skulle inte vara så dumt tror jag. Överhuvudtaget att kunna få hjälp med
frågor som rör publicering (var, när, hur, etc.) skulle åtminstone jag uppfatta
som positivt. Att ha möjlighet att publicera sig elektroniskt på lärosätet skulle
vara ett sätt att få ut sin forskning, åtminstone fram till dess att man blir publicerad i tryckt form i exempelvis en tidskrift. (Fil. dr, samhällsvetenskap)

Det finns dock en del forskare som är oroade för att om biblioteket tar ansvar
för e-publicering blir andra uppgifter lidande:
det vore bra – men jag vet inte vilken arbetsbörda det skulle innebära för biblioteket. (Doktorand, humaniora)
Jag tycker det vore jättebra om biblioteket hade möjlighet att hjälpa till med
elektronisk publicering och synliggörande i databaser, men det förutsätter
självklart att ni har kapacitet till att göra det. (Doktorand, humaniora)
Det vore trevligt. Jag vet inte riktigt under vilka former, premisser etc. men
visst skulle det vara bra. (Fil. dr, samhällsvetenskap)
… varför inte, om detta inte lägger beslag på befintliga resurser och därmed
försämrar delar av existerande arbete. (Doktorand, humaniora).

En invändning gentemot elektronisk publicering överhuvudtaget var:
Beträffande detta, vet jag inte, kanske för avhandlingar eller böcker, för jag
tror inte att det behöver publiceras om det bara är några working papers – sådant räknas över huvud taget inte som publikationer.6 (Fil. dr, samhällsvetenskap)

En liknande invändning gäller kvalitetsbedömningen:
Publiceringen inom biologi går till stor del via tidskrifter med referee-system.
Vet inte hur det skulle gå till via biblioteket. (Professor, naturvetenskap)

6

Översatt från engelska.
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En del forskare visar stort förtroende för biblioteket som en väl fungerande
enhet inom hela högskolan och som kan klara extra uppgifter:
Om inte biblioteket gör det, så blir det OGJORT här på högskolan. Ni har
verkligen hjälpt till när det gäller att lansera nya böcker, att publicera dessa,
samt – hör och häpna! – att sälja dem till allmänheten. Utan er, skulle våra internpublikationer försvinna spårlöst. Med er, får de publicitet och spridning.
(Docent, humaniora)
Obetingat ja. Hjälp av det slaget kan man som enskild forskare inte få nog av.
Också av stort värde att högskolans forskning blir synlig. Det har varit och
kanske fortfarande är en ganska svag punkt på högskolan i allmänhet. (Professor, humaniora)
Någon måste ta tag i det på skolan, då vi brister på den punkten. Om biblioteket har resurser och kunskap om hur detta kan göras tycker jag det borde
göra det. (Doktorand, samhällsvetenskap)
Samarbete mellan forskare, som är experter inom ett ämne, och bibliotekarier, som är experter på allmänna frågor rörande publikationer och bibliotekssystem skulle kunna vara fruktbart för att främja forskningen vid SH mer aktivt.7 (Doktorand, samhällsvetenskap)
Ja, elektronisk publicering är ett område jag är väldigt dålig på, och därför
uppskattar jag all hjälp … Södertörn har inte lyckats med synliggörandet av
vår forskning, och där borde biblioteket och informationsfolket tillsammans
göra något. (Professor, samhällsvetenskap).

När det gäller bibliometri motsätter sig några forskare bibliotekets inblandning i sådana mätningar:
Normalt utförs även bibliometriska utvärderingar av tidskrifterna själva och
det finns andra institut. Med stor sannolikhet införs snart rankningssystem i
Sverige som kommer att utvärdera vår forskning. Därför tycker jag inte att vi
skall lägga ner resurser utan satsa på mer litteratur, bredare tillgång till databaser, mer utbildning för forskare (i informationssökning, referenssystem,
o.s.v.). (Docent, samhällsvetenskap)

Andra ser det som en viktig uppgift för högskolan, en där kanske biblioteket
bör ges en roll:
Bibliometrisk utvärdering blir naturligtvis (tyvärr kanske man ska säga) vanligare och mer betydelsefull. Jag tycker att högskolan behöver redovisa publicering, citering etc. varje år inom ramen för de årliga verksamhetsbeskrivningarna. Om detta skall ske via biblioteket eller via institutionerna är en öppen fråga, men någon form av centraliserad tjänst/stöd till nämnderna tror jag
absolut vore bra. (Docent, naturvetenskap)
7

Översatt från engelska.
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Några ser bibliometri som ett nödvändigt ont:
Bibliometrisk utvärdering är enligt mig ett förfärligt sätt att förhålla sig till
forskarens produktivitet – men visst borde biblioteket hjälpa med detta om
detta måste göras. (Docent, humaniora)
Den bibliometriska utvärderingen har ju kritiserats men i dagens forskarsamhälle är den väl oundviklig och då behövs sakkunskap. (Professor, samhällsvetenskap).

Eller är helt ointresserade:
Bibliometri är jag inte så intresserad av. (Professor, samhällsvetenskap)
Bibliometrisk utvärdering – njae. Jag är inte så imponerad. (Fil. dr, samhällsvetenskap)

Ställningstagandet till bibliotekets roll i e-publicering och bibliometri kan
sammanfattas genom följande välavvägda citat:
Finns kompetensen hos biblioteket? Jag kan se att det kräver ett annat sätt att
arbeta då det snarare blir tal om förlags- än renodlat biblioteksarbete. Å andra
sidan, vilken institution på högskolan skulle vara bättre rustad att ta på sig en
sådan uppgift? Mitt svar får alltså bli, biblioteket om det mäktar med både
resurs- och personalmässigt. (Doktorand, samhällsvetenskap)

Den tionde och sista huvudprincipen kan nästan ses som ett slags kulmen:
Become a researcher. Författarna uppmanar bibliotekarierna att forska själva, vilket inte nödvändigtvis måste leda till en doktorsexamen, men egen
erfarenhet av metodik och forskningstänkande gör att man förstår forskarna
och deras behov.
Att det finns forskarutbildade bibliotekarier8 på Södertörns högskola uppskattas av forskarna:
Det låter som en mycket bra idé. Som forskare kan man bara önska sig att
bibliotekarier har egen erfarenhet av forskning och därmed förstår våra behov. En bibliotekarie som kan våra ämnen, är à jour med alla debatter etc. är
en drömbibliotekarie… (Doktorand, samhällsvetenskap)
… att ha forskarbibliotekarier som också på eget initiativ och kontinuerligt
följer den utveckling som sker inom de olika forskningsområden som finns
representerade på ett lärosäte ser jag som en enorm resurs som både kan spara
en forskare mycken tid men också ge ny input till den forskning som bedrivs.
Om biblioteket dessutom kan fungera som en resurs som kan underlätta pro8

Hösten 2008 finns bland bibliotekspersonalen (anställda i varierande omfattning av tjänst):
en docent i samhällsvetenskap samt tre fil. dr i humaniora. De är verksamma vid olika enheter
– förvärv och forskarservice, publikationsverksamhet samt interaktiv lärande.
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cessen som leder fram till olika former av publicering är detta förstås också
av stor vikt. (Fil. dr, samhällsvetenskap)

Slutsatser
Vi har undersökt hur ett antal forskare på Södertörns högskola uppfattar sitt
bibliotek och ställt deras svar i relation till den vision som framförs i en brittisk bok. Även om forskarna inte utgör någon statistisk representativ grupp
ger ändå deras antal, akademisk disciplintillhörighet och spridning över olika
forskarkategorier underlag för en hygglig bild av hur Södertörns forskare
uppfattar sitt bibliotek.
I den brittiska boken framställs ett antal huvudprinciper för de bibliotekarier, som särskilt ägnar sig åt forskarna och deras behov. Trots att Södertörns
högskolebibliotek inte tillhör de stora forskningsbiblioteken, i ett nationellt
och internationellt perspektiv, lever det i de flesta avseenden väl upp till
huvudprinciperna när det gäller sådant som traditionellt uppfattas som biblioteksverksamhet.
I undersökningen framkommer också att det under senare tid har tillkommit en del områden, där biblioteket skulle kunna göra mer. När det gäller synliggörandet av högskolans forskning skulle biblioteket kunna göra en
större insats. Det gäller i synnerhet elektronisk publicering, medan inställningen till bibliometri är mera blandad.
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Bilaga 1. Frågor
(a) Din syn på bibliotekets betydelse/roll i en forskningsprocess. Vilka är de viktigaste uppgifterna för ett bibliotek att hjälpa en forskare med?
(b) Hur viktigt är biblioteket i Ditt eget forskningsarbete?
(c) Tillgodoser SHs bibliotek Dina forskningsbehov – angående bestånd, e-resurser,
service, med mer?
(d) Vad anser Du om att bibliotekarier är knutna till forskningsprojekt eller forskningsgrupperingar?
(e) Kan, bör, biblioteket hjälpa med elektronisk publicering av högskolans forskning? Eller med bibliometrisk utvärdering och synliggörande i olika databaser av
högskolans forskning?
(f) Vad, om något, skulle Du vilja ändra i SHs bibliotek – dess arbetssätt, utbud,
service? Hur föreställer du Dig ditt ideala bibliotek?

Bilaga 2. Svarande redovisade efter ämnestillhörighet
Ämne
Etnologi
Filosofi
Företagsekonomi
Genusvetenskap
Historia
Konstvetenskap
Kulturgeografi
Cultural Studies
Livsvetenskap
MKV
Retorik
Sociologi
Statsvetenskap
Tyska
Totalt

Professor

Docent

Fil. dr

Doktorand

Totalt

1
1

1

1
1
2

3

5

1
1
2
1
1
1

1
1
1

2

4
3
4
1
9
1
1
1
3
1
1
5
11
1
46

2
2
1
13

4

2
2

1
1
1
3

12

11

10

Anmärkning: 24 av de svarande var kvinnor och 22 män. Från fyra ämnen saknas
svar.
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Bilaga 3. Inte utan mitt bibliotek
The library is the starting point for all research – no matter how practical oriented
the research is. (Doktorand, samhällsvetenskap)
it's an essential part of the research process. (Fil. dr, samhällsvetenskap)
Jag tycker att biblioteket är helt oumbärligt för forskarlivet. (Professor, humaniora)
Biblioteket skall vara ingången för forskaren. (Professor, samhällsvetenskap)
Biblioteket är en oumbärlig förutsättning för all forskning. (Fil. dr, humaniora)
Bibliotekets betydelse/roll i en forskningsprocess kan inte överskattas. (Doktorand,
humaniora)
Biblioteket är av största möjliga vikt för forskningsprocessen när det gäller att leta
reda på källor och litteratur. (Docent, humaniora)
Vi vill gärna tro att kunskapsproduktion är kumulativ (bygger vidare på tidigare
forskning). Därför har biblioteket en avgörande roll i forskningsprocessen och kvaliteten. (Docent, samhällsvetenskap)
I min forskning är biblioteket absolut nödvändigt. (Professor, samhällsvetenskap)
Biblioteket är helt enkelt allt för mitt forskningsarbete. (Professor, humaniora)
Biblioteket - på nätet och fysiskt - är avgörande. (Professor, samhällsvetenskap)
Jag anser att Södertörns bibliotek är den enskilda institutionen, och att engagerade
bibliotekarier och forskningsassistenter [SHs forskarbibliotekarier] är den enskilda
gruppen, som har – förutom den institution som bidragit med forskningspengarna,
samt mina akademiska kollegor – störst betydelse för mina framgångar som forskare. (Docent, humaniora)
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Att förvalta ett arv – Dissertationerna på
Södertörn, nylatin och exemplet Harald
Vallerius

Peter Sjökvist
Dissertationerna utgör ett ganska udda inslag i sin synnerligen moderna omgivning. De flesta lär redan vid ett första besök på Södertörns högskolebibliotek lägga märke till hyllorna med glasdörrar på entréplanet, bland datorer,
kursböcker och studenter, allt inramat av en fantastisk arkitektur. Bakom
glaset skymtar i nuläget rader av slitna pappband, eller enklare häften, som
tillsammans tar upp åtskilliga hyllmeter. För den som undrar, när de första
tankarna på sekelgammalt damm och maläten lump måhända har passerat,
ger en tillfällig märkning på hyllornas sidor besked.
Som regel har dessa äldre dissertationer (det rör sig om avhandlingar från
1600-, 1700- och 1800-talen) framlagts vid svenska lärosäten – de från Uppsala utgör den klart dominerande kategorin – men undantag finns det gott
om. Förutom dem som ventilerats vid utländska akademier finns bland annat
synodalavhandlingar, gymnasieavhandlingar och likpredikningar. En snabb
blick på materialet visar också att de huvudsakligen står uppställda efter
lärosäte och preses, det vill säga efter namnet på den professor som presiderade vid själva disputationen, det namn som vanligen också blev kraftigt
framhävt på själva titelsidorna. Att antalet exemplar måste vara stort kan
man gissa sig till, men mycket längre än så kommer man förmodligen inte
från fel sida glasdörrarna, så att säga.
Vad man möter om man öppnar dessa dörrar är en veritabel guldgruva –
knappast i första hand i ekonomiskt eller antikvariskt avseende, men intellektuellt!1 Här finns samlade rester från flera hundra års akademiska mödor.
Framsteg och bakslag, nyare vetenskapliga insikter och rön har blandats med
allt ifrån vardaglig kunskap till andefattiga rabblanden av skolastiska spetsfundigheter. Förekomster av alster av det senare slaget har under lång tid
varit bestämmande för synen på dissertationerna som genre, men likväl har

1

Under arbetet med föreliggande uppsats har jag vid många tillfällen fått diskutera relevanta
frågor på området med prof. Hans Helander, fil. dr Krister Östlund och fil. dr Urban Örneholm. Jag tackar dem alla.
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starka röster länge argumenterat för en uppgradering av deras värde.2 Vi
skall möta ansatser av det senare slaget längre fram i föreliggande uppsats.
Min avsikt är att med ett eget avslutande exempel från det sena 1600-talets
Sverige försöka ansluta mig till detta läger. Först dock några fler ord om
dissertationer i allmänhet, och några nedslag i just Södertörns dissertationer.

Samlingen i stort …
Det räcker med att ta ut volymer ur hyllorna lite på måfå för att snabbt få en
uppfattning om materialet.3 Det första som slår den som ser dissertationerna
är förmodligen att de för det mesta är betydligt tunnare än de som vi är bekanta med från idag. Faktum är dock att de kan skilja mycket i omfång. De
minsta är på bara ett par sidor, medan de finns som omfattar långt fler än
hundra.
Sedan är det titelsidan. Vi behöver inte se på alltför många exemplar för
att märka att denna som regel innehåller vissa bestämda uppgifter, men att
dess utformning även varierar med tiden i viss mån. Alltid står där ett slags
titel, som åtminstone någorlunda anger vad skriften behandlar. Därefter följer uppgifter om vilken fakultet vid vilket lärosäte som godkänt ämnet för
offentlig ventilering, namnet och titlarna hörande till disputationens preses,
respondentens4 namn och (oftast) nationstillhörighet, samt tid och plats för
disputationen. De sistnämnda har inte sällan ändrats eller fyllts i för hand av
dissertationens ägare. Utöver denna information finner vi ofta, men långt
ifrån alltid, vissa andra element. Dit hör exempelvis epigrafen, överst på
sidan, med en invokation av Gud eller Jesus, och angivelserna av om disputationen sker för gradens vinnande (pro gradu) eller för övnings skull (pro
exercitio). Titelsidans utformning har för övrigt att göra med det faktum att
det länge var den muntliga disputationen som var det primära i sammanhanget (se vidare nedan). Sidan utgör därför ett slags publik kungörelse, eller
inbjudan, med information om den förestående disputationen, snarare än en
reguljär boktitel. I själva verket är detta en reminiscens från den tid då sådana uppgifter anslogs offentligt.5

2

Jfr Östlund 2007, s. 151.
Vad gäller själva disputationsakten och dissertationsupplagornas storlek, se Östlund 2000,
s. 14 ff., och Östlund 2007. Disputationsförfarandet skildras också i Sellberg 1972, s. 68 ff.
Alltjämt är också Johan Hinric Lidéns förteckning Catalogus disputationum (1778–1780) och
Gabriel Marklins fortsättningar Catalogus disputationum … Lidenianus continuatus (1820)
och Catalogus disputationum … Lidenianus iterum continuatus (1856) oumbärliga hjälpmedel vid arbete med det svenska dissertationsmaterialet.
4
Dissertationer finns dock där ingen respondent står angiven.
5
Jfr Horn 1893, s. 51 och 82 f. Horn varnar på det senare stället också för alltför djupsinniga
tolkningsförsök, bland annat i författarfrågan, enbart utifrån titelsidans yttre formalia.
3

96

Exempel ur Södertörns högskolebiblioteks samlingar. Harald Vallerius lade fram
sina teser om ljudet under Andreas Norcopensis’ presidium på förmiddagen den 4
november 1674 i Uppsala. Dissertationen trycktes i Stockholm av Nicolaus Wankijff.
Foto: Maria Magnusson
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Vidare ingår inte så få dissertationer såsom delar i större verk med löpande
paginering. Huvudtiteln är då gemensam, men på varje nytt dokument avviker delnummer, respondentens namn och datum för disputationen givetvis.6
Företeelsen blir betydligt vanligare under 1800-talet, men förekommer även
i tidigare material. I en del fall har sådana i efterhand försetts med en gemensam titelsida och givits ut för försäljning som just ett verk. Nyemission kallas denna företeelse enligt bibliografisk terminologi.7
Dissertationernas format är vanligen kvarto (4:o) eller oktav (8:o), men
precis som med allt annat tryck från handpressperioden, ger dessa beteckningar ingen precis beskrivning av den aktuella storleken. Vad de refererar
till är hur många gånger tryckarken har vikts. I 4:o har de vikts två gånger,
och i 8:o tre. Beroende på hur stora tryckarken i fråga var, och i vilken utsträckning kanterna blivit beskurna, kan storleken därför variera kraftigt.
Vanligen är givetvis 8:o mindre.
Men framför allt: nästan alla dissertationer är författade på latin. Enligt
gjorda beräkningar finns nästan 25 000 bevarade dissertationer från svenska
universitet under perioden 1600-1855. Av detta antal är cirka 90 procent
skrivna på det gamla romarspråket. Det är faktiskt inte förrän på 1850-talet
som de svenskspråkiga dissertationerna blir fler till antalet än de på latin.8
Det stora undantaget gäller ämnet ekonomi, där svenska som regel är språket. Detta gäller dock inte de dissertationer som lades fram i Uppsala under
den borgströmianska professorn i ämnet.9 Dissertationsmaterial på svenska
finns också från flera tillfällen då kungligheter närvarade vid disputationen i
fråga, eftersom dessa knappast förväntades behärska latin.10
När det gäller samlingen på Södertörn så har den givetvis sin egen historia, och de spår den lämnat i materialet är många.11 På en hel del volymer
finner man naturligt nog Nordiska museets namn, eftersom det var denna
institution som i slutet av 2003 donerade dissertationerna till Södertörns
högskolebibliotek. Fram till dess att den nya biblioteksbyggnaden stod färdig
förvarades de dock i Kungl. bibliotekets depå i Bålsta, och först på våren
6

Se exempelvis den serie dissertationer framlagda under Carl Henrik Bergstrand med den
gemensamma titeln Chirurgiska iakttagelser (1842–1848) i inte mindre än 28 delar (förtecknade i Marklin 1856, I, s. 14 f.). Biblioteket på Södertörn äger exemplar av åtmintone 23 av
dem.
7
Jfr Gaskell 1972, s. 315 f. och på svenska Du Rietz 1999, s. 168 f.
8
Örneholm & Östlund 2000, s. 180 ff. Jfr Lindberg 1984, s. 99 ff.
9
Lindberg 1984, s. 28, och 2006, s. 123. Se även Liedman 1986, i synnerhet s. 117 ff. En
redogörelse för de viktigaste argumenten för latinet som vetenskapens språk återfinns i Lindberg 1984, s. 79 ff.
10
Se exempelvis de Theser som ventilerades den 19 mars 1788 i den större gustavianska
lärosalen vid Uppsala universitet med Daniel Boëthius som preses och Gustaf Stuart som
respondent (UU Boe 1051 Inb. 5/52, Marklin 1820, I, s. 23 f.). Närvarande vid tillfället var
kronprins Gustav Adolf (sedemera IV). Jfr Lindberg 2006, s. 119.
11
I följande stycken bygger uppgifterna i stor utsträckning på de efterforskningar i samlingens
historik som för internt bruk utförts av f.d. enhetschefen vid biblioteket fil. dr Elisabet Sandström.
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2005 kom de till Södertörn. Från det att Nordiska museet genom köp hade
förvärvat samlingen vid förra sekelskiftet, när verksamheten omfattade nordisk kulturhistoria i bredare bemärkelse än idag, hade prioriteringarna nu
hamnat på annat material, och dissertationerna skänktes helt sonika bort.
Före den ungefär hundraåriga vistelsen i Nordiska museets lokaler hörde
dissertationssamlingen hemma på Uplands nation i Uppsala. Också denna
proveniens har lämnat otaliga spår, både i hela volymer och på enskilda dissertationer. Ett exempel bland många är det för det tidiga 1700-talet karaktäristiska halvpergamentband med turkmarmorerat överdragspapper och
blåstänkta snitt (UU Ben 1042), som innehåller en nyemission av ett antal
dissertationer framlagda under Eric Benzelius d.ä. med titeln Exercitationes
theologicae in vitas patriarcharum Abrahami Isaci Jacobi (teologiska övningar över patriarkerna Abrahams, Isaks och Jakobs liv).12 På innersidan av
pärmen till bandet, som är en ovanlighet i samlingen, står att läsa ”Uplands
nat. bibliothek”.
Till Uplands nation hade dissertationerna i sin tur kommit på flera sätt.
Dels skedde det genom en donation av mer än 20 000 exemplar från en privatperson, nämligen från kyrkoherden i Häverö J. G. Höjer (1798-1874),
enligt en uppgift i en katalog över nationsbiblioteket från 1846.13 Dessutom
hade det redan 1734 beslutats att varje landsman som disputerade skulle
lämna ett exemplar av sin dissertation till nationsbiblioteket, och andra
mindre donationer från landsmän ökade också sakta men säkert storleken på
samlingen.14 Vid åren runt sekelskiftet ledde sedan troligen ekonomiska svårigheter fram till beslutet att samlingen skulle säljas. Nordiska museet förvärvade den i alla fall för en nätt summa av 2 000 kronor.15 I museets Meddelanden från 1899 och 1900 finner man sedan uppgiften att dess bibliotek
inköpt 19 000 avhandlingar från Uplands nation i Uppsala.16
Vid denna tidpunkt i samlingens historia dyker alltså ytterligare en uppgift om det ungefärliga antalet exemplar upp, tidigare mötte vi siffran
20 000. Den slutgiltiga uppgiften om antalet dissertationer i dagens samling
på Södertörn lär komma när det för närvarande pågående katalogiseringsprojektet har fullbordats. Preliminära beräkningar har dock lett till en betydligt
lägre siffra. Till saken hör att de varierande uppgifterna om antalet exemplar
i viss mån kan bero på hur man väljer att räkna dem som ingår som delar i
större verk.

12

Själva dissertationerna är förtecknade i Lidén 1778, I, s. 58.
Sahlin 1846, förordet.
14
Lewenhaupt 1877, s. 111. Ytterligare detaljer i samlingens historia finner den som så önskar i Uplands nations arkiv från denna tid. Detta förvaras numera i handskriftssamlingarna vid
Carolina rediviva i Uppsala.
15
Carlsson 1915, s. 220 f.
16
Meddelanden från Nordiska museet 1899 och 1900 (1902), s. 103.
13
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… och de enskilda exemplaren
Katalogiseringen av dissertationerna kommer självfallet att ge besked om
väldigt mycket mera. Förutom de uppgifter på dokumentnivå som är de
gängse i all nutida katalogisering av äldre tryck, det vill säga uppgifter om
upphovsmän17, medarbetare, titel, tryckare, tryckort, omfång, etc., registrerar
projektet även en viss exemplarspecifik information i katalogposten. Det kan
gälla det enskilda exemplarets proveniens (inte sällan finner man ett namn
skrivet för hand på titelsidan, ofta som dedikationer), eventuella typografiska
skillnader gentemot andra katalogiserade exemplar av samma dokument,
skillnader i omfång, förekomster av handskrivna anteckningar på titelsidan, i
marginaler eller på interfolierade blad, etc.
I volymerna UU Bob 1038 och 1039 finns exempelvis ett flertal interfolierade dissertationer med rikliga handskrivna anteckningar, framlagda under
Andreas Boberg (1678-1756), huvudsakligen i ämnet gammaltestamentlig
exegetik. I sådana fall kan man på ett närmast oöverträffat sätt se hur en
läsare för flera sekler sedan uppfattat och förhåller sig till en viss text. Dennes egna kommentarer står ju bredvid.
Bland enskilda dissertationer med intressant proveniens kan vi lägga märke till ett flertal som ägts av Emanuel Svedberg (sedermera Swedenborg),
bland annat de som fått signa UU Arr 1021 Hft. 23/27 och UU Bil 1037 Hft.
9/9. De blir pusselbitar, om än mycket små, i arbetet att försöka förstå vad
som format en av vårt lands största och mest kända personligheter.
Dessutom har enskilda band, oftast innehållande ett stort antal dissertationer, sin alldeles egen historia. På UU Boe 1050 har på främre pärmens insida
den tidigare ägaren Matthias Floderus18 skrivit sitt namn för hand. På bakre
pärmens insida finns dock en anteckning i blyerts, troligen skriven av en
tjänsteman på Nordiska museet: ”Från Skansen 9/11 1923 (funnen i en lår).”
Även om de flesta av volymens dissertationer är dupletter till exemplar i
andra volymer, och därför inte tillförde särdeles mycket nytt, påminner den
oss om att en samling sällan är statisk.

17

Frågan om vem av preses och respondent som verkligen författade de enskilda dissertationerna förbigår vi i detta sammanhang. Det finns knappast något generellt giltigt svar att ge,
även om preses oftast får antas ha haft störst betydelse för idéinnehållet (jfr Horn 1893,
s. 51 ff., Lindroth 1975, II, s. 32, och III, s. 32, samt Lindberg 1984, s. 46, 1990, s. 168 ff.
[med vidare referenser på s. 212] och 2006, s. 120 f.). Vid katalogiseringen anges dock som
regel preses som huvudupphov och respondenten som medarbetare (jfr Horn 1893, s. 61),
åtföljda av de respektive funktionskoderna för thesis advisor och dissertant.
18
Denne Matthias Floderus (1766–1822) var teologie doktor och själv preses vid fyra disputationer. Han ägde en betydande boksamling, i vilken ett stort antal dissertationer ingick. Marklin hänvisar regelbundet till Floderus’ samling i sin förteckning, och omnämner ägaren i dess
förord (Marklin 1820, s. II och 83).
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Exempel ur Södertörns högskolebiblioteks samlingar. Natanael Rydelius försvarade
ett antal teser om tonarterna under Harald Vallerius’ presidium på förmiddagen den
24 april 1686 i Uppsala. Dissertationen trycktes i Uppsala med Henric Curios slitna
typer.
Foto: Maria Magnusson

En inte ovanlig företeelse är vidare att dissertationerna har förblivit inte bara
olästa, utan till och med osprättade. Sådant dokumenteras givetvis inte i katalogposten. Meningen är ju att de skall läsas, och om behovet uppstår kommer tjänstgörande bibliotekspersonal få ta till kniven. Men det ger ju ändå en
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viss tröst, att det inte är bara i vår tid som akademiska avhandlingar stundtals
kan få vänta många år på sina rätta läsare.

Varför läsa dissertationer?
De osprättade exemplaren leder osökt in på frågan om vad dissertationerna
har att ge idag. Som antyddes ovan har materialkategorin som helhet ofta
blivit styvmoderligt behandlad. Exempelvis blev resultatet ytterst varierande
i en anspråkslös enkätundersökning som genomfördes av Södertörns högskolebibliotek inför katalogiseringsprojektet. Informanter var flera av de största
svenska biblioteken med äldre dissertationer i sina bestånd. Medan de fanns
som beskrev materialet som dött, av litet intresse och mycket sällan efterfrågat, hävdade andra den direkta motsatsen. Skillnaderna i beskrivningarna av
söktrycket motsvarar de varierande attityderna till dess innehåll, skulle man
kunna anta.
Men att det i dissertationerna finns både värdefullt och värdelöst är i sig
inget argument för någonting. Så är det med det mesta. Sten Lindroth formulerade det som väl måste utgöra själva grunden till en bedömning av deras
samlade värde. Här skall ett ganska långt, men mycket talande stycke ur
hans svenska lärdomshistoria citeras:
Med disputationerna övertogs på ont och gott ett arv från den skolastiska medeltiden, som vid 1600- och 1700-talens svenska universitet skulle slå ut i rikare blomning än kanske någon annanstans. I stormaktstidens Uppsala disputerades väldeligen, inte bara med tanke på en avslutande lärdomsgrad. […]
Man disputerade för övnings skull (pro exercitio) eller för magistergrad (pro
gradu), i båda fallen med en akademisk lärare som ansvarig preses. […] Den
samlade massan akademiska avhandlingar eller dissertationer från stormaktstidens svenska universitet är av oskattbart värde för forskningen. Bara undantagsvis var de självständiga eller bjöd på vetenskapliga nyheter, nästan alla
återgav och diskuterade gängse lärosatser ur den godkända litteraturen. Disputationen skulle bara visa, att respondenten hjälpligt behärskade tidens vetande och på gott latin kunde försvara sig mot kniviga inkast. […] Men just
genom att troget återspegla härskande tankar och värderingar i den akademiska miljön ger avhandlingslitteraturen den bästa tänkbara bilden av tidevarvets vetenskapliga kultur.19

Ett par korta kommentarer krävs till detta. För det första hade alltså disputationsförfarandet medeltida rötter, men praktiken att trycka dissertationer
utvecklades senare. Dels krävdes för detta givetvis boktryckarkonsten, dels
var och förblev själva disputationen en viktig del av det hela. Dissertationer
var egentligen bara disputationsmaterialet satt på pränt. Men dessutom utgjorde de ett forum där diverse mecenater och inflytelserika personer kunde
19

Lindroth 1975, II, s. 30 ff.
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tackas och lovprisas. Gratulationer till respondenten från dennes vänner är
också vanliga. Därtill kom att dissertationerna kunde fylla en funktion i undervisningen, vilket de rikliga anteckningarna i flera av Södertörns exemplar
också vittnar om. Vetenskapliga, sociala och pedagogiska aspekter samverkade således när bruket att trycka dem växte fram.20 Likväl var dissertationerna underordnade den formella disputationen i betydelse, och universiteten
var avsedda för undervisning i det man redan visste, snarare än för forskning. Dessa fakta måste man ständigt ha i åminnelse om man vill kunna bedöma materialet på ett rättvisande sätt.
För det andra var det till skillnad från idag endast i de högre fakulteterna,
det vill säga teologiska, juridiska och medicinska, som disputanterna blev
doktorer. I den filosofiska var magistergraden den högsta ända fram till
1852.21
Nu åter till Lindroth. Som denne påpekar i citatet kan vi i dissertationerna
alltså se vad tidigare århundraden visste och hur de resonerade, och då blir
talet om bristande vetenskaplighet i många fall mindre intressant. Vi får räkna med både högt och lågt, och det senare kan vara lika värdefullt som det
tidigare. Erland Sellberg var inne på motsvarande tankar redan 1972:
Är vetenskapshistorikern ute efter nya originella idéer och genomarbetade system, har han inte mycket att finna i dissertationsmaterialet. Utgår man däremot från vad dissertationerna verkligen speglar, den allmänna vetenskapsuppfattningen, världsbilden, människosynen, historieuppfattningen, kunskapsideal etc., kan också det svenska dissertationsmaterialet erbjuda lärdomshistorikern och idéhistorikern väsentliga forskningsuppgifter.22

Faktum är dock att vi finner liknande argument för dissertationernas värde
redan i deras egen samtid. Mot bibliotekarier som struntade i att katalogisera
denna typ av skrifter, vilket tydligen var ett problem även då, vände sig Johann Henric Hottinger redan 1664. De begår ett uppenbart misstag, menade
han, eftersom:
… mycket kan, enligt min bedömning, utvinnas ur dem, dels eftersom de har
förvärvat ett offentligt anseende genom de offentliga disputationerna, dels eftersom många, även de mest lärda männen, inte har velat bli berömda i skrifter av annat slag, dels eftersom det ’samlade bästa’ och andras omfattande resultat där framlägges på ett kortfattat och lättillgängligt sätt, dels slutligen eftersom de roar en hel del genom sin angenäma brokighet. De tillhör alltså
bibliotekens bestånd i varje avseende …23
20

Lindberg 2006, s. 119 f. och 125.
Sellberg 1972, s. 66, och Lindberg 2006, s. 116 ff..
22
Sellberg 1972, s. 83. Jfr s. 65 f.: ”För den som vill studera vetenskapens utveckling i Sverige alltifrån dess begynnelse, måste det likafullt höra till det mest angelägna att studera de
akademiska läroproven.”
23
Et hic naevus in iis potissimum est conspicuus, qui in recensione Bibliothecarum Disputationes omittunt Exercitia Academiarum et Scholarum publica; cum tamen illis meo judicio
21
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Vad som gör dissertationerna så intressanta är alltså just deras representativitet, det att de ofta innehåller kompilat av redan kända fakta. Men här finns
ytterligare en aspekt att poängtera: det är den senaste tidens idéer som uttrycks i dem. 1600- och 1700-talen är dynamiska sekler, och dissertationerna
befinner sig i den meningen i forskningsfronten. De avspeglar epokens ständigt förädlade och växande kunskaper. Om man alltså förbigår dissertationsmaterialet i den nutida historiska forskningen, vilket stundtals sker, blir
bilden skev.
Ett mycket talande exempel gavs för några år sedan när Åke Holmberg,
professor i historia vid Göteborgs Universitet, avsåg att skildra utvecklingen
av den svenska synen på omvärlden från det sena 1600-talet till det sena
1700-talet. Han grundar sin beskrivning på två böcker utgivna på svenska,
nämligen Samuel von Pufendorfs Til historien angående the förnämste rijken och stater, som för tijden uthi Europa stå opprätte (1680) och Henrik
Julius Woltemats Gienwäg til de förnämste Europäiske staters historia …,
till vilken hörde tilläggsdelen Gienwäg til de förnämste asiatiska, afrikanska
och americanska staters historia … (1741). Enbart utifrån dessa titlar drar
Holmberg slutsatsen:
Woltemat tog alltså ett ordentligt steg utanför Pufendorfs horisonter med sin
presentation av den icke-europeiska världen. Varför? Inte för att man nu visste så förfärligt mycket mer om den världen. Ingenting radikalt hade hänt på
den kunskapsfronten under decennierna mellan de två handböckerna. Det ser
man snart av texten.24

Hans efterföljande exempel bygger på samma resonemang, och läsarens
misstänksamhet borde väckas av flera skäl, dels av den våldsamma generaliseringen utifrån endast två verk, dels av deras svenska titlar. Ur ett europeiskt perspektiv skall man då exempelvis betänka att det på det tyskspråkiga området inte producerades fler böcker på tyska än på latin förrän i mitten
på 1700-talet.25 Latinet dominerade dessutom kraftigt inom vetenskapen
fram till långt in på 1700-talet, både i ett internationellt perspektiv26, och i ett
svenskt, som vi såg ovan. Läsaren förstår vart jag tänker komma. Om Holmberg hade konsulterat de latinska dissertationerna från svenska universitet
vid denna tid, hade hans slutsatser med nödvändighet blivit annorlunda. Slu-

multum sit deferendum, sive quod publicam publicis disputationibus conciliatam habeant
authoritatem, sive quod multi, iique doctissimi viri nullo alio scribendi genere voluerint inclarescere; sive quod ibi ΒΙΐΚΉΕΘχ ΦΕΉΘχ et fusi aliorum conceptus compendiose proponantur; sive denique quod jucunda varietate non parum oblectent. Omnino ergo ad suppellectilem pertinent librariam … (ur Hottingers Bibliothecarius quadripartitus [Tiguri/Zürich 1664],
citerat från Horn 1893, s. 66 f.).
24
Holmberg 1999, s. 23.
25
Ludwig 1997, s. 341.
26
Jfr Ijsewijn & Sacré 1998, s. 258.
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tet av stormaktstiden uppvisar nämligen ett kraftigt ökat intresse för orientaliska studier. Stora mängder ny kunskap förvärvades då.
Föga förvånande handlar det i dessa dissertationer oftast om hebreiska
och bibliska realia, som nu skildras utifrån en vidare kulturell kontext, men
tidens lärde umgicks också flitigt med andra semitiska språk, som syriska
och arabiska. En del inriktade sig även på etiopiska, persiska, turkiska och
till och med kinesiska. Till det skall läggas att Karl XII:s fleråriga vistelse i
Turkiet hade bidragit till ett starkt intresse för osmansk kultur. Vurmen för
de orientaliska tungomålen stannade alltså inte bara vid själva språken. I
Olof Celsius’ (d. ä.) magisterdissertation Historia linguae et eruditionis Arabum (Det arabiska språkets och lärdomens historia) från 1694 skildras exempelvis både litteratur, vetenskap och islamisk religion, den senare företeelsen givetvis i mycket negativa ordalag.27 Andreas Orostanders Hegira Muhammedis (Muhammeds flykt till Medina) från samma år är ytterligare ett
exempel. För båda dessa presiderade Gustaf Peringer Lillieblad, professor i
orientaliska språk i Uppsala. Denne besökte själv bland annat de judiska
karaiterna i Litauen, och höll ett för oss mycket informativt lovtal över orientalistikstudier. I det senare betonar han bland annat hur framstående araberna
varit i lärdom, bland annat på juridikens och medicinens område.28 Under
Olof Celsius’ presidium ventilerades vidare år 1710 en dissertation om Konfucius’ liv och lära (Exercitium academicum, Confucium Sinarum philosophum leviter adumbrans), år 1719 en första del om den indiska religionens
historia (Historiae religionis in India orientali), år 1720 om arabernas välde
i Spanien (De Arabum in Hispania regno), och år 1722 om muslimernas
pilgrimsfärd till Mecka (De peregrinatione Muhammedanorum Meccana).
Ett bra tag till skulle vi kunna fortsätta denna uppräkning av dissertationer
som grundligt vederlägger Holmbergs ovan citerade sammanfattning. Sensmoralen är likväl given: om man som forskare idag vill få en bild av vad
man förr vid en viss tid ägde kunskap om och intresse för, gör man klokt i att
konsultera de äldre dissertationerna från svenska universitet.
Bo Lindberg utnyttjade denna möjlighet fullt ut i en studie över Henrik
Hassel (1700-1776), under en lång tid professor i vältalighet i Åbo. För att
rekonstruera Hassels ideologi använde sig författaren, i brist på annan dokumentation, av just de 117 dissertationer som lades fram under dennes presidium. Ett belägg för Hassels inverkan på innehållet i dem fann Lindberg i
deras likartade tendens, utan att han för den skull behövde ta ställning i författarfrågan i varje enskilt fall.29 Också under sådana omständigheter kunde
värdefulla insikter utvinnas ur dissertationsmaterialet. I ett senare arbete
använde samme Lindberg dissertationer från svenska lärosäten för att studera
27

Lindroth 1975, II, s. 220 ff.
Peringer blev nyligen föremål för en skrift med bidrag från ett stort antal svenska forskare.
Se En resenär i svenska stormaktstidens språklandskap (2007).
29
Se Lindberg 1990.
28
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receptionen av Justus Lipsius i Sverige, och dennes inflytande i den samtida
politiska diskursen.30
Nu skall det påpekas, för att återknyta till var vi befann oss ovan, att citaten från Lindroth, Sellberg och Hottinger främst har beskrivit dissertationerna från 1600-talet. Från senare perioder är det enklare att finna exempel på
hur de kunde vara ett forum där aktuell kunskap och nya rön kunde föras
fram. Under 1700-talet blev nämligen deras kvalitet högre rent generellt,
med betydligt större inslag av kritisk och vetenskaplig hållning. I större utsträckning än tidigare hade vid den tiden också preses författat dem själv helt
och hållet. Carl von Linné skrev exempelvis själv alla dem som lades fram
under hans presidium, enligt Sten Lindroth.31 I flera fall presenterades dessutom nya insikter först i dissertationerna, och därefter spreds de till en vidare
publik i annan form. Denna företeelse har bland annat uppmärksammats i två
doktorsavhandlingar från det senaste decenniet.
Nils Rosén von Rosenstein (1706-1773), professor i praktisk medicin och
samtidens mest framstående läkare, lät exempelvis på svenska publicera
Underrättelser om Barn-Sjukdomar och deras Bote-Medel (1764). Dess
innehåll hade dessförinnan till största delen spridits i Kungl. Vetenskapsakademiens kalendrar, som ett led i försöket att stävja den höga barnadödligheten. Men först av allt hade vissa partier framlagts som dissertationer på latin
under Rosén von Rosensteins presidium. Det gäller bland annat De morbis
infantium (Om barnsjukdomar), ventilerad i Uppsala 1752 med Johan
Schröder som respondent.32
Liknande fall finner man även hos Johan Ihre (1707–1780), skytteansk
professor i Uppsala. I denna egenskap lät han bland mycket annat studera det
gotiska språket, med utgångspunkt från Silverbibeln. Resultatet publicerades
först i diverse dissertationer, av vilka några är Ulphilas illustratus I–II (Ulfilas belyst, 1752 och 1755), De lingua Codicis Argentei (Om silverbibelns
språk, 1754) och Analecta Ulphilana I–X (samlat material om Ulfila, 17671769). Några år senare samlades Ihres alla skrifter om gotiskan i en och
samma volym och gavs ut för den internationella lärda publiken av Büsching
i Berlin, med titeln Scripta versionem Ulphilanam et linguam MoesoGothicam illustrantia … (Skrifter som belyser Ulfilas översättning och det
moesogotiska språket …, 1773).33

30

Se Lindberg 2001, s. 211 ff.
Lindroth 1975, III, s. 32. Jfr. Lindberg 2006, s. 121 f. och 129 f.
32
Örneholm 2003, s. 15.
33
Östlund 2000, s. 21. Se även densamme s. 19, för några fall där dissertationer av Carl von
Linné, Kilian Stobaeus och Torbern Bergman i efterhand har samlats och givits ut för en ny
publik. Östlund har också i en fotnot särskilt lyft fram dissertationen från 1740 De dignitate
ducali in Svecia (Om hertigvärdigheten i Sverige), där Johan Ihre var preses och Olof Celsius
d.y. respondent, som ett gott exempel på en historisk dissertation innefattande både riklig
dokumentation och kritisk behandling av ämnet (Östlund 2000, s. 15). Jfr Liedman 1986,
s. 115 ff. och Östlund 2007, s. 151.
31
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I båda exemplen ovan rörde det sig om nyvunnen kunskap, som efter dissertationerna spreds vidare i andra former. I denna apologi för materialkategorin skall även nämnas endast ett exempel på hur innehållet ibland var provokativt utöver det som ansågs lämpligt, och mycket långt från något kompilat.34 Fallet gäller den sedermera bekante poeten Bengt Lidners De iure revolutionis Americanorum (Om det berättigade i den amerikanska revolutionen,
Greifswald 1777), som behandlar det amerikanska upproret och stöder amerikanernas sak gentemot den brittiska överheten. Redan ämnesvalet och
tryckåret talar klarspråk – här är det dagsaktuella företeelser som tas upp till
behandling. Uppenbarligen ansågs den alltför politiskt tendentiös för att
kunna beviljas fakultetens godkännande till offentlig ventilering. Men den
blev tryckt och återfinns bland övriga dissertationer på bibliotekens hyllor,
trots att den aldrig lades fram. Även om strödda anmärkningar om dess innehåll har förekommit genom åren, är det inte förrän nu som en fullständig
översättning av texten förbereds för publicering.35

Nylatin
Det senaste exemplet ovan aktualiserar en viktig omständighet. Självfallet är
det ett stort problem att dissertationerna är på latin, och därigenom otillgängliga för många. Man kan nog utgå från att det har varit ett minst lika stort
hinder för uppgraderingen av dissertationernas värde, som förutfattade meningar om deras brist på relevant och intressant innehåll. För många nutida
forskare kan det rentav finnas praktiska skäl att ansluta till den senare uppfattningen. Då kan de förbigå dissertationerna med gott samvete och slipper
det besvärliga latinet. Riskerna med ett sådant förhållningssätt illustrerades
ovan i fallet Holmberg.
I själva verket är ju latinet en förutsättning för studier av långa perioder i
vår egen svenska historia. När det inte längre är en självklarhet att så är fallet, kommer forskningsresultaten alltför ofta bli missvisande. Det alternativ
som kvarstår är alltså att lära sig latin i tillräcklig grad för att kunna ta sig
igenom texterna. Jobbigt, javisst, men knappast oöverkomligt, och belöningen lär inte utebli. Förutom att oändliga mängder historiskt värdefull litteratur
då blir tillgängliga, kommer förståelsen för den egna inomdisciplinära verksamheten öka. En direkt konsekvens av latinets starkt förhärskande ställning
som de lärdas språk under tidigmodern tid är ju dess enorma inflytande på
utvecklingen av den vetenskapliga diskursen, inte minst i terminologiskt

34

Jfr Lindroth 1975, s. 32 f. och Lindberg 2006, s. 119 f.
Detta utförs av latinisten Krister Östlund i samarbete med litteraturhistorikern Anna Cullhed, båda verksamma som forskare vid Uppsala Universitet.
35
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avseende.36 Detta arv har vi levt med i flera århundraden nu, och vi kommer
att få leva med det under oöverskådlig tid framöver.
Som antytts på flera ställen ovan var emellertid latinet vetenskapens språk
till långt fram i tiden, om någon nu tvekat om den saken. Ett tydligt tecken
på språkets ställning inom den lärda världen är alla de översättningar som
faktiskt utfördes till latin av skrifter ursprungligen författade också på de
största folkspråken. Ett viktigt exempel är René Descartes’ Discours de la
méthode, som blev översatt under övervakning av författaren själv, vilken
rörde sig obehindrat mellan franska och latin. På detta sätt spreds nya idéer
över landsgränserna. Och ofta fick nya verk rentav vänta på sitt internationella genombrott tills de hade översatts till latin. Så var exempelvis fallet
med Galileo Galileis Dialogo dei due massimi sistemi, som kom i latinsk
översättning 1635.37 Det var alltså marknaden och de läsare författaren önskade sig som styrde valet av språk, samt motiverade översättningarna.38 Det
är därför givetvis ingen slump att Carl von Linné år 1735 publicerade Systema naturae på latin. Sin inställning i frågan hade han klargjort i ett brev till
Torbern Bergman 1764: ”Man skriver för att gagna, om man kan, det allmänna; ju flere ju bättre; hade jag skrivit på svenska, hade få läst mina skrifter som nu tjäna hela världen.” Därefter menar han också att han med latinets
hjälp slipper tvingas gå i svaromål mot okunniga amatörer.39 Vilket som var
de lärdes modersmål var det ingen tvekan om.
Mindre förvånande är det därför att det huvudsakligen är latinister som
hittills har intresserat sig för dissertationslitteraturen, även om också detta
har varit långt från självklart. Nylatinet40 var som helhet betraktat länge en
förbigången och nästan föraktad period i latinistikens historia. Så sent som
1968 skrev Dag Norberg i en handbok över medeltidslatinet att latinet dog
som levande språk i och med renässansen41, och han var inte ensam om denna felaktiga uppfattning. För några år sedan var det emellertid exempelvis
självklart för Françoise Waquet att flytta latinets död flera sekler framåt i
tiden i den mycket lästa boken Le latin ou l’empire d’un signe (först utgiven
1998).42 Mellan dessa författares skrifter i tiden ligger den stora utvecklingen
av nylatinistiken som forskningsfält, skulle man kunna säga. Detta gäller inte
minst i Sverige. Läget när det gäller det synnerligen rika dissertationsmaterialet är i stort likväl detsamma – moderna studier är fortfarande alltför lätt-

36

Se exempelvis Nilsson 1974 (särskilt s. 93 ff.), Benner & Tengström 1977, s. 48 ff., och
Waquet 2002, s. 91 ff.
37
Waquet 2002, s. 85 ff.
38
Lindberg 1987, s. 59.
39
Lindberg 1987, s. 62. Citatet efter Lindberg 2006, s. 138.
40
Dvs det latin som brukats från renässansen och framåt, och som grundade sig på ett försök
att återgå till den klassiska romerska antikens språk.
41
Norberg 1968, s. 91.
42
Waquet 2002, s. 272.
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räknade.43 Bland annat saknas en större grundligare undersökning av disputationsväsendet.
Förutom Sten Lindroths alster, vilken som vi såg skildrade disputationsförfarandet och betonade dissertationernas betydelse med emfas i sin svenska lärdomshistoria, och förutom diverse dissertationsförteckningar (Lidén,
Marklin, Vallinkoski, etc.), är de viktigaste publikationerna på området Erland Sellbergs uppsats ”Disputationsväsendet under stormaktstiden” i Idé
och lärdom (1972), Bo Lindbergs ”Den lärda kulturen” i Signums svenska
kulturhistoria. Frihetstiden (2006) och densammes ”Henrik Hassel – humanist och utilist” i Lychnos (1990). Till dessa kan läggas Krister Östlunds mer
kortfattade “Några nedslag i disputationsväsendet under 1700-talet – exemplet Johan Ihre”, i årsboken Sjuttonhundratal 2006/2007. Ewald Horns Die
Disputationen und Promotionen an den deutschen Universitäten (1893) är
giltig för bakgrunden även för det svenska rikets del. Både Claes Annerstedts Upsala Universitets historia (1912-1914) och Matti Klinges Kungliga
akademien i Åbo 1640-1808 (1988) innehåller också avsnitt där disputationsverksamheten vid respektive universitet behandlas.
Vad gäller latinet som vetenskapligt språk i tidigmodern tid är de mest betydande arbetena Emin Tengströms och Margareta Benners banbrytande
studie On the Interpretation of Learned Neo-Latin (1977), Bo Lindbergs De
lärdes modermål (1984), Reijo Pitkärantas Neulateinische Wörter und Neologismen in den Dissertationen Finlands des 17. Jahrhunderts (1992), samt
Krister Östlunds Johan Ihre on the Origins and History of the Runes. Three
Latin Dissertations from the mid 18th century (2000) och Urban Örneholms
Four Eighteenth-century Medical Dissertations under the Presidency of Nils
Rosén (2003). Till dessa skall läggas Hans Helanders stora studie Neo-Latin
literature in Sweden in the period 1620-1720, som även den innehåller åtskilliga uppgifter om det vetenskapliga latinet.
Nu är det å andra sidan knappast så att latinet är den enda nyckeln till ett
tillägnande av innehållet i dissertationerna. Det är trots allt vetenskapliga
texter det rör sig om, och få latinister kan utan ingående studier vara tillräckligt bevandrade i andra discipliner för att kunna belysa deras specifika frågeställningar och terminologi, samt de latinska texternas detaljerade diskussioner. Vetenskapshistoriskt studium av latinska texter är således oftast komplicerat. Tvärvetenskaplighet och interdisciplinär samverkan är i det perspekti-

43
Jfr Ludwig 1997, s. 332: Die prosa – von den zahl- und umfangreichen humanistischen
Briefsammlungen bis zur wissenschaftlichen Fachprosa – verdient in Zukunft ebenso erhöhte
Aufmerksamkeit wie die Entwicklung der neulateinischen Literatur seit dem 17. Jahrhundert
und ihr sozialer kontext, och Helander 2001, s. 35: The elucidation of the growth of Latin
vocabulary in scientific and learned texts should be seen as one of the most important areas
of Neo-Latin philology. In general it must be said that the investigation of the learned discourse in factual literature, e.g. in the dissertational academic prose, is one of the most interesting and urgent tasks.
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vet ett måste.44 Vilken tur då att dessa ord är högsta mode i dagens forskarsamhälle!

Harald Vallerius
Tiden borde alltså vara gynnsam för forskning på det äldre dissertationsmaterialet, och som vi såg ovan pågår ett visst arbete på området. Men det finns
många exempel på hur bristen på moderna studier i det gör sig kännbara. Ett
sådant som nu skall stå i fokus gäller musikhistoria, eller närmare bestämt tre
dissertationer i musikteori från det sena 1600-talets Uppsala. Dess hela titlar
återfinns på exempelbilderna i föreliggande uppsats, men i korthet är de:
Disputatio physico-musica de sono ... (1674)
Disputatio physico-musica de modis … (1686)
Disputatio musica de tactu … (1698)
De behandlar i tur och ordning ljudet (sonus), tonarterna (modi) och takten
(tactus), och det samlande namnet för dem är Harald Vallerius (1646–1716).
Vid det första disputationstillfället var han respondent, vid de två senare
fungerade han som preses. Det har tidigare hävdats att Vallerius själv författade alla tre dissertationerna45, men troligen stämmer detta inte. Både ordalydelsen på titelsidorna, stilen på språket och vissa uttryck i texten talar för att
han endast hållit i pennan i de två första. Dessa två har dessutom en gemensam tesnumrering. I De tactu verkar det i stället ha varit respondenten Olaus
Retzelius som skrev texten.46 För innehållets vikt spelar detta mindre roll.
Man kan utgå från att det huvudsakligen är Vallerius’ musikaliska åskådning
som kommer till uttryck i dem alla.
Förutom vetenskapsman var Vallerius också själv utövande musiker. Han
blev director musices vid Uppsala Universitet 1675, domkyrkoorganist
1676, och var professor i matematik 1690-1712.47 Under denna professur
räknades alltså musikteorin vid denna tid. Han var även den huvudsakliga
redaktören till den koralbok som kom 1697. Det är också kombinationen av
44

Jfr Benner & Tengström 1977, s. 1, Ludwig 1997, s. 324, IJsewijn & Sacré 1998, s. 259,
och Helander 2001, s. 43 f.
45
Exempelvis Göransson 1992, s. 47, och citatet från Moberg i MGG nedan.
46
Se exempelvis hur författaren i De tactu (s. 4) refererar till den tidigaste dissertationen om
ljudet: … si [quis] in compendium missam hanc doctrinam [videre] malit, elegantissimam
ampl. Praesidis nostri de Sono disputationem consulat. (om [någon] hellre vill [se] denna lära
i sammanfattning, bör han konsultera vår vittberömde preses’ mycket stiliga disputation om
ljudet). Göranssons argument för Vallerius som författare, att Retzelius inte var ”fackmusiker
utan jurist, och … så småningom notarie i Svea hovrätt och sekreterare vid Sjötullsdirektionen
i Stockholm” (Göransson 1992, s. 47) är irrelevant i sammanhanget. Man finner i dissertationsmaterialet otaliga exempel på att respondenten låtit ventilera alster i ämnen som befinner
sig långt från deras senare verksamhetsområden.
47
105 dissertationer lades fram under honom (Lidén 1778, I, s. 499 ff.).
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teoretiker och praktisk utövare som gör Vallerius särskilt intressant. Vanligen är det annars antingen eller som gäller. Han och sonen Johannes omnämns också just som sehr gelehrte Musici i Johann Matthesons välkända
biografiska verk Grundlage einer Ehren-Pforte (1740).48
De tre dissertationerna är i själva verket de tidigaste i ämnet musik i Sverige, och de enda från 1600-talet. Deras betydelse har vid tidigare tillfällen
betonats av flera framträdande musikhistoriker. Se exempelvis Carl-Allan
Mobergs ord om dem i artikeln om Vallerius i den gamla serien av MGG
(Die Musik in Geschichte und Gegenwart):
[Die drei Schriften] bilden im älteren Schrifttum Schwedens eine beachtenswerte Summa musicae, die sich allerdings mehr durch ihre anziehende Klarheit der Dispos. und die musiktechnische Schulung des Verf. als durch ihre
selbständige Auseinandersetzung mit der Darstellung seiner Gewährsmänner
Glarean, R. Descartes, A. Kircher und M. Mersenne auszeichnet. Ihre Bedeutung liegt darin, die Aufmerksamkeit der gelehrten Welt in Schweden auf
mw. Fragen gelenkt und eine ganze Reihe weiterer akad. Diss. während der
ersten Hälfte des 18. Jh. hervorgerufen zu haben.49

Här ser vi igen det som Lindroth och Sellberg påpekade. Snarare än att presentera självständiga rön, visar dissertationerna från denna tid vad de främsta
på området i Sverige hade kunskap om. De är mer lärdomsprov än redovisning av forskningsresultat. Men som Moberg påpekar förde Vallerius därigenom in nya frågeställningar i akademin, vilket resulterade i en rad efterföljande dissertationer i ämnet.
Däremot har några mycket översiktliga kommentarer om innehållet i dissertationerna givits. Dels gjordes detta av Moberg själv, dels av Natanael
Fransén i samband med utgåvan av den svenska Uppsala-psalmboken från
1645, dels av Karl-Johan Hansson och Harald Göransson (med benäget bistånd av en musikintresserad professor i latin) i deras respektive avhandlingar om 1697 års koralbok.50 Här är inte platsen att återigen sammanfatta vad
de handlar om. Vi skall istället endast se lite närmare på Vallerius’ egen
deklaration av vad han avser att behandla. Det har nämligen inte framkommit hos ovan nämnda författare hur centralt det som sägs där verkligen är.

48

Mattheson 1740 [1910], s. 386.
Moberg 1966, sp. 1242 f. Jfr Helenius, ”Vallerius, Harald” i Grove Music Online, och
Berglund 2006, sp. 1296.
50
Moberg 1929, s. 69 f., Fransén 1940, s. 76 ff. och 119 f., Hansson 1967, s. 55–58, och
Göransson 1992, främst s. 46–48.
49
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Exempel ur Södertörns högskolebiblioteks samlingar. Olaus Retzelius försvarade ett
antal teser om takten under Harald Vallerius’ presidium den 10 december 1698 i
Uppsala.
Foto: Maria Magnusson
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Musiken och affekterna
I det absolut sista stycket av De sono och i det första av De modis förekommer nämligen nästan ordagrant samma förklaring till vad som skall följa.
Här ser vi en översättning av versionen i De modis, vilken endast föregåtts
av en inledande kort sammanfattning av vad som avhandlats i den första
dissertationen:
Från det tillfället återstår det emellertid också för mig att i det följande klargöra […] hur musikens skiftande förmåga att väcka våra affekter uppstår, så
att långsammare takter alstrar långsammare rörelser och affekter i oss, sådana
som vanmakt, nedstämdhet, fruktan, etc., och snabbare takter väcker raskare
affekter, sådana som kärlek och glädje, etc., och vidare att förklara hur dessa
musikens effekter kan påverka varje människa på olika sätt beroende på instrument, tonarter, genom konsonansernas och dissonansernas placering och
kombination, etc., och slutligen även i enlighet med var och ens olika temperament, själsstorhet, sinnesbalans, sinnesrörelsens snabbhet eller långsamhet,
och i enlighet med ålder, kön, årstider och tidernas växlingar, etc. 51

Översättningen har avsiktligt lagts nära den latinska texten, och dess snårighet lär inte undgå någon. Här ser vi likväl själva grunden i Vallerius’ musikteoretiska åskådning formuleras. Allt utgår nämligen från det faktum att
musiken äger förmåga att påverka människors affekter.52 Och detta är ingen
liten sak. I det sista stycket i De sono, strax före passagen ovan, hade några
exempel på musikens kraft givits. Där berättas bland annat, med hänvisning
till Athanasius Kircher, den välkända historien om hur den sjukdom som
orsakats av ett bett av en tarantel endast kunde botas genom musik. Samme
Kircher hade rentav hävdat att alla människors sjukdomar kunde botas genom enbart musik.53
En aspekt av den lära som framträder i citatet ovan är vidare att det är takten54 som är den viktigaste faktorn när affekter väcks hos åhörarna. Detta får
51

Ex hac vero occasione in sequentibus quoque [...] nobis declarandum superest, unde varia
Musicae vis in nostris affectibus excitandis oriatur, ut quod Tactus tardiores, motus et
affectus in nobis generent tardiores, quales sunt languor, tristitia, metus, etc. et Tactus
velociores, affectus excitent celeriores, quales sunt amor et laetitia etc., et praeterea quomodo
hi effectus ratione Instrumentorum, Modorum, Consonantiarum et Dissonantiarum sede ac
combinatione, etc., denique etiam secundum varia cujusque temperamenta, spirituum
magnitudinem, aequalitatem, motus celeritatem vel tarditatem, secundum aetates, sexus, anni
tempora et tempestatum varietates etc., singulos homines varie afficere possint. (fol. G1r)
52
Denna syn delade för övrigt Vallerius med både Descartes och Kircher (Palisca 2006,
s. 193).
53
Fol. F1v–F2r. Jfr Sarjala 2001, s. 131 ff.
54
Tactus hos Vallerius skiljer sig från det moderna taktbegreppet (om utvecklingen se tex
Göransson 1992, s. 78 ff.). För Vallerius innebär det: nihil aliud quam certa temporis mensura circa sonum observata, et manus depressione et elevatione plerumque notata (’ingenting
annat än ett bestämt tidsmått som man följer i fråga om ljud, och som för det mesta markeras
genom handens sänkande och höjande’, De tactu, s. 13.) Ordet ’takt’ skall således förstås
utifrån denna definition i föreliggande uppsats.
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ytterligare emfas i dissertationen på ämnet. Ju tydligare alla ljudets rörelser
uppfattas, desto mer välbehagliga är de nämligen, läser vi där. Och det är
takten som är avgörande för att musiken skall bli tydlig. I den ligger musikens särskilda kraft och effektivitet. Framför ett stycke i otakt, och det berövas all förmåga att behaga. Hela musikens själ ligger rentav i den.55 Författarens resonemang har här sitt ursprung i en närläsning av Isaac Vossius’ verk
De poematum cantu et viribus rhytmi (1673). Detta upplyses läsaren om
både genom uttryckliga citat och kortare referenser.
Affektläran har en framträdande plats generellt inom musikteorin vid
denna tid, och Vallerius är därför knappast unik. Som mycket annat fann den
sitt stöd hos antikens lärde, eller närmare bestämt hos retoriska skriftställare
som Aristoteles, Cicero och Quintilianus. Poesin hade påverkats kraftigt av
retoriken redan under senantiken. Särskilt under 1600- och 1700-talen kom
sedan även musikteoretikerna att använda sig av retorikens termer och begrepp. Starkt förknippad med den är också humoralpatologin. Det är alltså
människornas olika vätskor som i olika utsträckning sätts i rörelse av olika
slags musikaliska harmonier och rytmiska förlopp.56
Till sist skall det sägas att ett arbete med att förstå och på ett adekvat sätt
belysa Vallerius’ arbeten kommer att kräva en närmare läsning av de källor
som Vallerius själv refererar till. Några av dem nämndes i Mobergs citat
ovan. Framför allt rör det sig om Athanasius Kirchers Musurgia universalis
(1650), vilket Vallerius håller sig tätt till med en mängd hänvisningar. Detta
verk var ett av det mest inflytelserika inom musikteorin under 1600-talets
senare hälft, men undantaget en samtida tysk sammanfattning finns ännu
ingen översättning av det. Kirchers svåra latinska prosa har också framhävts
som en anledning till varför han ofta har blivit förbigången i den musikhistoriska forskningen.57
Mot denna bakgrund är det knappast någon överdrift att säga att fältet erbjuder mycket goda förutsättningar för interdisciplinärt samarbete. I Sverige
bedrivs för närvarande en energisk forskning både inom nylatin och inom
stormaktstidens musikliv. En översatt och kommenterad utgåva av Vallerius’
musikteoretiska dissertationer, efter ett nära samarbete mellan representanter
från båda dessa fält, skulle avsevärt öka kännedomen om ett viktigt kapitel i
Sveriges musikhistoria.

55
De Tactu, s. 47 ff. Quapropter optimo jure anima totius Musicae Tactus salutatur, sine quo
nihil suavitatis cantus, nihil delectationis instrumenta, ut ut polyplectra, habere possunt (s.
50). Jfr Göransson 1992, s. 48.
56
Palisca 2006, s. 179 ff. Jfr De tactu, s. 42 f. och 47. Jukka Sarjala betonade ganska nyligen
de politiska och moralfilosofiska implikationerna av musikens förmåga att röra människans
affekter i Music, Morals and the Body (2001). I källmaterialet ingår ett antal musikteoretiska
dissertationer framlagda i Åbo under tidigmodern tid.
57
Buelow, ”Kircher, Athanasius” i Grove Music Online.

114

Samlingen igen
Men låt oss nu återgå en stund till de objekt om vilka föreliggande uppsats
handlar, dissertationerna själva, och lyfta ur några volymer här och där, i
bokstavsordning. Bakom titlarna ryms ju både enskilda människoöden, och
på sin tid stora namn som idag knappast kan anses vara allmänt bekanta, om
än omöjliga att förbigå för idéhistorikerna. Exemplen är samtliga hämtade
från Uppsala, men det får inte skymma det faktum att Sverige hade flera
universitet. Förutom dem i Lund och Åbo hörde under en tid också akademierna i Tartu och Greifswald till det svenska riket.
I det första fallet har ryktet om personen mångfaldigt överträffats av dennes egen sonson. Det gäller Johan Arndt Bellman (1664-1709), professor i
romersk vältalighet och poesi i Uppsala från 1699, och farfar till Carl Michael. Lidén har förtecknat 40 dissertationer som har lagts fram under hans
presidium58, av vilka exemplar av det stora flertalet återfinns i samlingen på
Södertörn.59 Johan Arndt hade dessförinnan gjort sig känd som en duktig
sångare, och som skald på latin och svenska. Han behärskade mästerligt att
spela flera instrument, och hade under ungdomen tjänstgjort i Karl XI:s hovkapell. Enligt den parentation som hölls över honom av Johan UpmarckRosenadler (1664-1743, professor Skytteanus i Uppsala och samtidens störste vältalare60), hade han redan som elvaåring medverkat som diskantist vid
Karl XI:s kröning 1675.61 Vi förstår varifrån den mer kände Bellmans anlag
kommer.
När vi kommer till bokstaven E möter vi namnet på den professor under
vilken med stor marginal flest dissertationer ventilerades, i själva verket inte
färre än 516 stycken.62 Petrus Ekerman (1696-1783), också han professor i
romersk vältalighet och poesi i Uppsala (mellan 1737-1779, alltså hela 42
år!), hade nämligen kommit på en briljant affärsidé. Han skrev själv dissertationerna och sålde dem sedan dyrt till respondenterna i fråga. De senare skulle generellt också stå för tryckkostnaderna, bör det tilläggas. På så sätt lyckades Ekerman skapa sig en betydande förmögenhet.63 Fortfarande idag står
invid Gustavianum i Uppsala hans imponerande privatbostad kvar.
Lite senare i hyllan stöter vi på Petrus Lagerlöf (1648-1699), J. A. Bellmans föregångare som professor i romersk vältalighet och poesi i Uppsala
(110 dissertationer under hans presidium64), och förfader till Selma. Som son
till en präst i Värmland gick han innan han kom till Uppsala i den utmärkta
58
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skolan i Karlstad, där han hade den legendariske Johan Iser som lärare.65 Han
gjorde i Uppsala strålande karriär och ansågs som en av samtidens absolut
främsta latinskalder. Han blev tidens store smakdomare – vårt lands förste
litterära kritiker kallas han ibland – och tog ställning mot Stiernhielm och
barocken för en renare och klarare stil. Som svensk rikshistoriograf fick han
uppdraget att författa texten till Eric Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna.
Han dog dock snart, och hann inte med mycket på detta arbete.
Carl von Linné förbigår vi i detta sammanhang med gott samvete; han har
uppmärksammats efter förtjänst på andra håll. I stället är det dennes lärjunge
Carl Peter Thunberg som ljuset skall falla på. Efter fleråriga utrikes resor,
som innefattade både studier i botanik och medicin i Nederländerna och
Paris, och långväga besök till Kaplandet, Java, Ceylon och Japan slutade han
som professor i naturalhistoria vid Uppsala universitet. På det tidiga 1800talet var han Uppsalas enda internationellt kände sådan. Förutom i de banbrytande Flora Iaponica (1784) och Flora Capensis (1807–1823) delade han
med sig av sina upptäckter bland annat i de dissertationer som lades fram
under hans presidium.66 Sammanlagt var de 294 stycken.67 Många av dissertationerna med deras vackra planscher kommer framöver att kunna beskådas
på Södertörns högskolebiblioteks hemsida. Ett delprojekt i katalogiseringsarbetet har nämligen varit att överföra dessa till digital form.
Detta får avsluta nedslagen i några Uppsala-professorers biografi och
verksamhet. Lika gärna kunde några andra minst lika intressanta universitetsmän ha hamnat i fokus. Bland dissertationerna stöter vi på namn alltifrån
Olof Rudbeck, Eric Benzelius och Johannes Schefferus, till Anders Celsius,
Anders Spole och Elias Fries, till Eric Gustaf Geijer, Per Daniel Amadeus
Atterbom och Esaias Tegnér. Återstår gör givetvis det stora flertalet, och
många av dem är lika namnkunniga. De som nämndes ovan fungerade alla
som preses vid disputationerna, men också bland respondenterna återfinns
många personer senare i betydelsefulla positioner i samhället. I dissertationerna möter vi, kort sagt, Sveriges intellektuella elit från flera sekler tillbaka.

Ett akademiskt arv
Det är mot denna relief som donationen av äldre svenska dissertationer till
Södertörns högskolebibliotek måste betraktas. Kanske avundas en ung högskola ibland de gamla universiteten deras långa och ärorika förflutna. I dissertationsmaterialet möter den då hela Sveriges akademiska historia i ett
slags koncentrat. Där finner den en bakgrund till alla svenska universitets
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verksamhet i vår tid. Det gäller Uppsala och Lund (och för all del även Åbo,
Dorpat och Greifswald), såväl som Södertörn och andra nyare högskolor.
Skall man därför delvis se Södertörns högskolas mottagande av donationen, och det aktiva arbetet med att katalogisera och delvis digitalisera det
nya beståndet, som en del av en kunskapstörstande tonårings utforskande av
sina egna rötter? Kanske, och i så fall är konsekvenserna enbart positiva. De
gamla universitetsbiblioteken har i århundraden ägt stora mängder dissertationer, men endast en bråkdel av dem har blivit föremål för modern katalogisering. Södertörn tog emot dem, och arbetade genast för deras fullskaliga
tillgängliggörande. Resultatet kan alla ta del av genom de gemensamma
posterna i LIBRIS. Det är väl som regel klokt att undvika enkla poänger genom etymologiska härledningar, sådant anstår snarare svenskkyrkliga präster
och skamlöst högavlönade inspiratörer på fortbildningsdagar. I detta sammanhang kan jag ändå inte missa tillfället att påpeka att ordet ’radikal’ –
vilket ofta verkar stämma väl in på Södertörns högskola – ytterst kommer av
latinets radix, i plural radices, och det är just ’rötter’ det betyder.
Utifrån det som redovisats i föreliggande uppsats kan det vidare synas
märkligt att det äldre dissertationsmaterialet från svenska lärosäten så länge
har fört en så undanskymd tillvaro, även om en del av orsakerna är uppenbara. Latinet, aversionerna mot nylatinet och synen på dissertationernas värde
är några sådana, som vi såg ovan. Dessutom är på det nationella planet givetvis den fortfarande bristfälliga katalogiseringen enligt moderna principer
ännu ett skäl till att det inte har använts efter förtjänst. Södertörns högskolebibliotek har därför, under Louise Brunes tid vid rodret, genom att ta emot
donationen från Nordiska museet, och genom att förvalta den på det sätt som
har gjorts, med omfattande åtgärder för ökad tillgänglighet och långsiktigt
bevarande, agerat mycket klokt. Inte minst har det därigenom visat att även
nyare och mindre bibliotek kan göra utomordentligt betydelsefulla insatser,
av både nationellt och internationellt intresse, i förvaltandet av viktiga delar
av Sveriges kulturarv.
Slutligen ett kort påpekande. Bristen på en vetenskaplig översättning och
kommentar till just Harald Vallerius tre dissertationer i musikteori är det
uppsatsförfattarens egen avsikt att avhjälpa. Det övriga materialet delar jag
väldigt gärna med mig av till andra. Här finns så det räcker till alla.
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Ett lärande bibliotek – och dess möjligheter

Jan Hjalmarsson & Inger Humlesjö
Södertörns nya högskolebibliotek invigdes i september 2004 efter flera år av
intensivt arbete med att skapa ett ”lärande bibliotek […] i framkanten av
biblioteksutvecklingen” (vår kurs).1 Denna vision som bibliotekschefen Louise Brunes arbetade för hade sitt ursprung i den diskussion som alltjämt pågår om bibliotekens roll i en tid präglad av snabb teknologisk utveckling,
informationsförsörjning och -spridning. Idag förverkligas den visionen i den
breda nydanande verksamheten inom den prisbelönta byggnadens väggar.
Det pedagogiska och tekniska stödet till högskolans distansutbildning har
knutits till biblioteket och därmed har rollen som det ”lärande biblioteket”
understrukits. Ambitionen att bredda bibliotekets roll i högskolans utbildningar och att öka samarbetet mellan undervisande bibliotekarier och högskolans lärare har fått ny tyngd och underlaget för bibliotekets pedagogiska
målsättning har stärkts genom ett nära samarbete med Högskolepedagogiska
utvecklingsenheten (HPU). Det har gjort biblioteket väl rustat att möta den
utmaning som ligger i Bolognareformens nya examensordning och pedagogiska intentioner.2
I vårt bidrag i denna volym tar vi fasta på de centrala delarna i visionen
om det lärande biblioteket: lärandets villkor och utvecklingen av arbetsformer som stödjer lärande.3 Vi ger exempel på det pedagogiska utvecklingsarbete, med sikte på högskolans undervisning och lärandeorganisation, som vi
bedrivit under de senaste sex åren. Vi som skriver detta har olika bakgrund:
Jan Hjalmarsson, bibliotekarie som ansvarat för att utveckla undervisningen
i kritisk litteratur- och informationssökning, med starkt intresse för ny informationsteknik; Inger Humlesjö, lärare i samtidshistoria som bland annat
undervisar på nätbaserade distanskurser, verkar som pedagogisk projektledare på biblioteket och arbetar med högskolepedagogiska utvecklingsfrågor
inom HPU. Våra olika bakgrunder menar vi har givit oss goda möjligheter
att tillsammans formulera och utveckla nya arbetsmodeller.
1

Brunes 2003. Inspirationen kom främst från Storbritannien och tanken på biblioteket som ett
”Learning Resource Center”, dvs som en central del i förverkligandet av högskolans pedagogiska målsättningar.
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Riktlinjer för Bolognaprocessen vid Södertörns högskola.
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De tre M:en
Vårt arbete kan ses i ljuset av de mål som angetts av högskolans styrelse för
hela högskolan: Mångvetenskaplighet, Mångkulturalitet och Medborgerlig
bildning.4 Det är mål som vi funnit lätta att kombinera med tanken om det
lärande biblioteket. Vårt fokus har främst legat på Medborgerlig bildning
och hur en sådan ska uppnås i högskolans utbildningar: bland annat på studenternas förmåga att orientera sig i dagens informationsflöde, att förhålla
sig kritiskt värderande till det och att kritiskt reflektera över sin egen roll i
samhället och de sammanhang de lever i. I ämnesstudierna måste studenterna lära sig att förstå skillnaden mellan kunskap och information och vad
kritiskt reflekterande innebär. Vägen till sådan förståelse går via insikt i det
vetenskapliga arbetssättet som bygger på granskning och prövning av de
premisser forskningsresultat vilar på och på diskussion om dessa premisser.
Detta är i grunden samma mål och samma syn på lärande som ligger i Bolognareformen.

Högskolereformen: Bolognaanpassningen
Arbetet med Bolognaanpassningen har tagit stor plats inom högskolans lärandeorganisation under de senaste åren. Det föregicks av livliga diskussioner bland lärare för och emot Bologna. Mycket förenklat stod två synsätt mot
varandra: kunde högskolereformen ge utrymme för en nödvändig pedagogisk förnyelse och för kreativa lärarinsatser eller skulle den leda till formalisering, styrning och likriktning? I diskussionerna inom vår enhet har vi från
starten tagit fasta på möjligheterna till pedagogisk förnyelse – helt i linje
med tankarna om det ”lärande biblioteket” – och denna ståndpunkt har vi
också hävdat i högskolans centrala Bolognagrupp där biblioteket varit representerat och i de efterföljande seminarier om Bologna som HPU varit med
och arrangerat.
Bologna-reformen betonar ett studentcentrerat och målrelaterat arbetssätt
där de kunskaper studenterna ska inhämta och formerna för det preciseras i
kursplanernas lärandemål. Fokus ligger på studenternas lärande och kunskapsbearbetning, reflekterande förhållningssätt och personliga utveckling.
Kritiskt tänkande, etiskt försvarbara överväganden, träning och tillämpning
av generiska färdigheter och förmågor betonas. Detta ligger nära den medborgerliga bildningens ideal, och när Bolognaprocessen tog sin början vid
Södertörns högskola var därför arbetet på att förändra bibliotekets undervisning och utveckla nya arbetsmodeller redan i full gång. Betoningen på studenternas kunskaper, förståelse och färdigheter understryker att bibliotekets undervisning ska vara väl integrerad i ämnesundervisningen, att inslagen måste vara väl planerade och att undervisningen måste bedrivas i nära
4

Avsiktsförklaring antagen av högskolans styrelse den 18 februari 2004.
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samarbete med lärarna. Kort sagt handlar det mer om kritisk och reflekterande ämnesorientering än om informationssökning. Kraven harmonierar också
med de synsätt och de perspektiv som vi utvecklat för de nätbaserade kurserna. Vi har därför starka argument för vårt pedagogiska utvecklingsarbete,
vårt arbetssätt och perspektiv.

Tre centrala arbetsområden
Vårt pedagogiska utvecklingsarbete har tre grundläggande utgångspunkter
(1) de krav på pedagogisk förnyelse som nätbaserad distansutbildning ställer;
(2) uppfattningen att bibliotekets kompetens och resurser vad gäller informationssökning måste integreras i högskolans ämnesundervisning;
(3) behovet av pedagogisk förnyelse och den diskussion och det arbete som
pågår inom ramen för Högskolepedagogiska utvecklingsenheten: kursutvecklingen och strävandena att stärka det kollegiala samarbetet mellan högskolans lärare. Vi diskuterar dessa i nämnd ordning.

IT-stödd distansutbildning
IT-stödd distansutbildning fick på 1990-talet ett uppsving vid svenska lärosäten då kraven på större flexibilitet i högskolestudier och efterfrågan på
distansutbildningar ökade. Detta var en internationell trend i kölvattnet av
vad som kallats den tredje industriella revolutionen baserad på ny informations- och kommunikationsteknologi.5 I den utvecklingen har Sverige legat
långt framme genom breda IT-satsningar som gjort uppkoppling via modem
och bredband möjlig för växande grupper.
Nya studentgrupper utanför universitets- och tätorterna har genom flexibla studielösningar fått möjlighet att kombinera högre studier med både arbetsliv och föräldraskap. Att studera innebär inte nödvändigtvis att flytta till
studieorten – möjligen krävs en eller två resor dit per termin om inte synkron
uppkoppling via nyinrättade Lärcentra räcker. Det kan gå lika bra att till
vardags studera hemma vid köksbordet vid tider då universitetet och högskolor ligger mörka och tomma och kommunicera med lärare och kurskamrater
via dator.
Utvecklingen har legat helt i linje med statsmakternas syn på utbildningsbehovet i en globaliserad värld och på nätbaserade kurser. Den har
stötts bland annat med riktade pengar via Myndigheten för Nätuniversitetet.
År 2002 hade antalet kurser och distansstudenter vid svenska lärosäten
vuxit till cirka 1 000 och antalet utbildningsplatser till cirka 25 000. 6 I täten

5
6

Se Magnusson 2006. Se t.ex. också Castells 1998-2000.
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 2002.
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låg Mitthögskolan.7 Södertörns högskola tillhörde inte förtruppen – men som
eftersläntrare kunde högskolan dra nytta av erfarenheterna på andra lärosäten. I december 2000 tillsatte rektor en enmansutredning med uppgift att
undersöka förutsättningarna för att utveckla nätbaserade distansutbildningar
och drygt ett år senare kom ett beslut att högskolan skulle starta försöksverksamhet och ge sin första nätbaserade distanskurs. Beslutet innebar också att
en särskild enhet skulle skapas med uppgift att stödja denna satsning.
”Från terrorbalans till terrorism” – den första nätbaserade distanskursen
Den första distanskursen på Södertörns högskola, ”Från terrorbalans till terrorism”, gavs hösten 2002 inom ämnet samtidshistoria. Ämnets aktualitet –
som underströks av 11 september-händelserna – och viljan att pröva nya
undervisnings- och lärandeformer var en lyckad kombination. Kursen blev
en utmaning både i fråga om innehåll, pedagogiska grepp och teknisk plattform. Den blev inledningen till vårt samarbete och gav oss möjligheter att
undersöka och arbeta fram en gemensam syn på lärande- och undervisningsformer anpassade till distanskurser; kort sagt till det pedagogiska utvecklingsarbete som vi sedan 2003 bedrivit inom den då nyinrättade Enheten för
flexibelt lärande och distansutbildning med placering inom Södertörns högskolebibliotek.
Biblioteket hade redan från början deltagit i diskussionen om distanskurser och ansågs vara den rätta platsen för denna högskoleövergripande funktion.8 Det låg helt i linje med visionen om att skapa ett lärande bibliotek - att
öppna biblioteket för nya verksamheter och inslag. Vi rekryterades till den
nya enheten som föreståndare (Jan Hjalmarsson) och pedagogisk projektledare (Inger Humlesjö) men vi behöll samtidigt våra arbetsuppgifter respektive ämnesförankring, som undervisande bibliotekarie och lärare i samtidshistoria. Samtidigt rekryterades en IT-pedagog, Anna Åkerfeldt, och en undervisande bibliotekarie, Charlotta Nilsson. Det underströk den nya enhetens
inriktning mot pedagogiska frågor och lärande och stärkte vår profil: en integrering av bibliotekets undervisning i kritisk informationssökning i högskolans ämnesundervisning. År 2008 döptes enheten om till Enheten för interaktivt lärande.
Denna organisation gjorde det lätt att ta vara på, utnyttja och föra vidare
erfarenheterna från den första nätbaserade distanskursen till andra lärare som
ville tänka nytt och arbeta med sådana kurser. På distansutbildningens område gav det oss möjligheter att mer på djupet undersöka villkoren för nätbaserat lärande men också att se skillnader och likheter mellan nätbaserade och
reguljära kurser och program på campus. Arbetet med distansutbildningens
kursverktyg har till exempel visat att högskolans kurswebb har potential att

7
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bli ett effektivt inslag i den pedagogiska förnyelse som Bolognareformen
och ny teknik ställer krav på.
Kurswebben som pedagogiskt verktyg?
Nätbaserade utbildningar bygger på användning av så kallade lärplattformar
eller kursverktyg – mycket förenklat en nätbaserad plats där all informationsspridning, kommunikation och samarbete förekommer i en kurs. Högskolans IT-infrastruktur erbjöd till att börja med inget sådant verktyg. För de
två första årens nätbaserade utbildningar tvingades vi gå utanför högskolan
och använda lärplattformen Blackboard. Men vi såg möjligheten att utveckla
högskolans egen kurswebb till en fungerande distanswebb. Kurswebben
hade i huvudsak utvecklats för att fylla administrativa behov. Den användes i
första hand som informationskanal där kursbeskrivningar, schema, schemaändringar, litteraturlistor med mera lades ut. Efter de första årens arbete med
Blackboard började vi på allvar utveckla kurswebbens interaktiva potential
och särskilt funktionerna för kommunikation och samarbete.9
Idag är distanskurswebben ett fungerande pedagogiskt verktyg och med
några få undantag närmast identisk med kurswebben. Den som vill integrera
nätbaserade inslag i sin campusundervisning, till exempel seminarier,
grupparbeten och kommentarrundor med stöd av webben, har möjlighet att
göra det. Men kurswebben rymmer vidare utvecklingsmöjligheter som skulle
göra den till en effektiv lärplattform för alla högskolans campusutbildningar.
Funktioner som är vanliga i andra utbildningsplattformar – däribland eportfolio (en digital samling information som illustrerar en persons lärande)
och wiki för olika studentprojekt där alla projektmedlemmar enkelt kan skriva och redigera – skulle med relativt begränsade insatser kunna tillföras. Det
gäller också möjligheten att skapa tester med facit och rättningsmallar, statistikkontroll av studenternas aktivitet, labb- eller betygsregistreringar. De
system som högskolan använder för plagiat- och fuskkontroll av studenternas texter samt för studenternas kursvärderingar måste självklart också integreras i kurswebben. Kort sagt: vad som fortfarande saknas på högskolan är
ett helhetsperspektiv på dess IT-infrastruktur där de pedagogiska behoven
tillåts väga lika tungt som de administrativa.
Vårt fokus ligger dock inte primärt på speciella kursverktyg eller på viss
teknik. Det har varit och är inriktat på kvalitativ utveckling av nätbaserade
arbetsformer: hur kursstrukturer och -upplägg ska tydliggöras; hur man som
lärare främjar dialog mellan kursdeltagarna, ställer frågor som lockar till
debatt och hur man skapar trygghet och närvarokänsla i en nätbaserad kurs;
hur föreläsningsinslag och seminarieverksamhet ska anpassas till webben;
hur kommentarrundor ska utformas och examinationsformer utvecklas, hur
problembaserat lärande kan anpassas till den nätbaserade undervisningen
9
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och så vidare. Kort sagt arbetar vi med att vidareutveckla gängse undervisningsformer så att de också kan användas i nätbaserade kurser eller kursinslag – och vi utvecklar nya.10 Vi följer lärare som ska starta nätbaserade kurser/program eller vill arbeta med nätbaserade inslag i sina campuskurser, ger
tekniskt stöd i planering och genomförande och bistår dem pedagogiskt. Vi
följer upp och utvärderar kurserna tillsammans med lärarna, dokumenterar
och samlar erfarenheterna så att de kan föras vidare och användas av andra
lärare, det vill säga ligga till grund för vidare pedagogiskt utvecklingsarbete.

Pedagogiskt utvecklingsarbete på biblioteket
En av enhetens viktigaste uppgifter vid sidan av distansutbildningen har som
nämnts varit att tydliggöra vikten av pedagogisk utveckling i bibliotekets
organisation. Bibliotekets undervisning har inte som primärt mål att ge studenterna förmåga att orientera sig bland olika sökmotorer och informationskällor eller att känna till olika sökmetoder. Målet är att stödja studenternas
orientering inom sitt ämne och träna deras kritiska förmåga och så kallade
överförbara färdigheter. Bolognaanpassningen ger goda argument för en
sådan inriktning.
Bolognareformen understryker att studenternas tillägnelse av kunskaper
och förståelse, utveckling av värderingsförmåga och förhållningssätt bland
annat sker via träning av så kallade generiska färdigheter. Förmågan att söka,
värdera och välja information är vägen in i det gängse akademiska arbetssättet där olika vetenskapliga ståndpunkter nagelfars och utsätts för kritiskt
granskning. Bibliotekets undervisning måste därför ske i detta sammanhang.
Studenterna ska ges tillfälle att träna att anlägga ett kritiskt perspektiv, att
förstå och ta hänsyn till att all kunskapsproduktion sker i ett sammanhang
och att all information har en avsändare. Den undervisning biblioteket ger
ska därför i första hand gälla kritisk litteratur- och informationssökning inom
ramen för ämnesstudier; den ska vara inriktad på kartläggning av begrepp,
och på kritisk värdering av källor. För att motsvara dessa krav har den omorganiserats och blivit en specialkompetens för särskilda bibliotekarier. Alla
undervisande bibliotekarier har organisatoriskt knutits till Enheten för interaktivt lärande, antalet undervisare har begränsats och undervisningsinsatserna gjorts till ett betydande inslag i arbetsuppgifterna. Till enheten har även
Greta Linder knutits som samordnare av bibliotekets undervisning. Bibliotekets undervisare har erbjudits mer systematiskt kompetensutveckling; de
flesta har genomgått de högskolepedagogiska kurser som ges av HPU och
som kretsat kring samarbete mellan lärare och bibliotekarie, kritisk informationssökning, retorik, uppsatshandledning och så vidare.
10

Handledning för lärare som arbetar med nätbaserat lärande, Enheten för distansutbildning
och flexibelt lärande 2005-04-19

126

Vi ställer också tydligare krav på högskolans ämnen och program när de
beställer undervisning från biblioteket. För att den ska bli ett välintegrerat
inslag i ämnesundervisningen vill vi att lärare, kurs- och momentansvariga
planerar inslagen tillsammans med bibliotekets undervisare. Vår erfarenhet
av detta samarbete är att undervisningen fått en klarare inriktning mot att bli
ett inslag i ämnesintroduktion, i PM-, rapport- eller uppsatsskivande, i projektarbeten och så vidare.
För att bredda vår kompetens är vi också aktiva i nätverket STÖR som
består av representanter för högskole- och universitetsbibliotek i Mälarregionen. Tillsammans diskuterar vi undervisningsformer och –idéer, sprider
information om dem och utvecklar nya. Vid senaste nätverksträffen stod
Södertörns högskolebibliotek för värdskapet. Vi hade då bjudit in lärare som
vi samarbetar med och gav tillsammans med dem exempel på konkreta undervisningsinslag och på vårt förändringsarbete Vi har sedan tidigare också
haft nära kontakt med bibliotekarier som samarbetar med lärarutbildningen
vid Malmö högskolebibliotek. Tillsammans med dem har vi särskilt diskuterat tre frågekomplex: hur inslag med informationssökning skulle kunna utformas i lärarutbildningen; hur de blivande lärarna kan göras medvetna om
behovet av kritisk litteratur- och informationssökning i grundskola och gymnasium; och hur de i sitt framtida yrkesliv kan förbereda sina elever för högre studier.

Integrering och samarbete – några exempel på bibliotekets arbete
med kritisk litteratursökning
Etnologi och konsten att använda en kontroversiell encyklopedi kreativt
Kan Wikipedia användas i högskolestudier? Frågan är kontroversiell och har
debatterats flitigt på senare tid. Grovt förenklat finns två argumentationslinjer. Antingen avfärdar man helt detta fria uppslagsverk som ett populistiskt
projekt för ogrundad kunskap eller så betonar man de möjligheter det ger att
diskutera kunskapsbyggandets villkor, vad vetenskapliga begrepp står för,
aktivera studenterna källkritiska tänkande och träna dem i akademiskt skrivande och kritisk textgranskning. Vi arbetar efter den senare linjen och låter
studenterna aktivt arbeta med Wikipedia utan att för den skull släppa de problem som finns ur sikte.11 Etnologiämnet har varit pionjär.
Samarbetet mellan etnologiämnet och biblioteket sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det inleddes tillsammans med Oscar Pripp redan 1999 på en av
högskolans dåvarande filialer vid Fittja Gård och handlade då om litteraturoch informationssökning i uppsatsarbetet för studenter på grundnivå. Sedan
dess har flera lärare, Agneta Lilja, Susanne Waldén, Magnus Öhlander för
11
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att nämna några, deltagit i ett nära samarbete. Det gemensamma utvecklingsarbetet har bestått i att diskutera fram studentuppgifter som innehåller
kritisk litteratur- och informationssökning, där olika etnologiska ämnesområden och ämnesrelevanta begrepp samtidigt introduceras för studenterna.
På senare år har uppgifterna varit inriktade på studenternas aktiva arbete
med Wikipedia. Vi ser inte Wikipedia i första hand som ett uppslagsverk. Vi
ser den som ett pedagogiskt verktyg i studenternas lärande som ger dem
möjlighet att aktivt arbeta med kritisk granskning och gemensam textbearbetning i ett ämnessammanhang där de kan komma i kontakt med centrala
och återkommande begrepp även på högre studienivåer. Studenterna får arbeta i grupp med ett antal vetenskapliga begrepp, träna på att söka och värdera den information de får fram och får sedan presentera sina arbeten för
varandra både muntligt och skriftligt. Studentgrupperna får också arbeta
aktivt med begreppen i Wikipedia, skapa nya artiklar, korrigera eller redigera redan befintliga texter. Uppgiften innehåller alltså både inslag av kunskapskaraktär och systematisk träning av så kallade generiska färdigheter –
söka och välja information, arbete i grupp, muntlig och skriftlig presentation
– som lyfts fram i Bolognareformen. Studenterna är överlag mycket positiva
till detta kursinslag. De tycker att det är lärorikt att söka bland olika källor,
jämföra och att tänka kritisk kring dem. De uppskattar också arbetsformen;
grupparbetet leder till bra diskussioner. Studenterna tycker det är roligt att få
vara aktiva, skriva, korrigera och redigera i Wikipedia. Ämneslärarna är
också nöjda; studenternas förståelse av begreppen ökar och de kan också
tydligare koppla dem till etnologiämnet. Arbetssättet kan lätt anpassas till
andra ämnesområden. Vi har till exempel utvecklat ett liknande samarbete
med läraren Johan Rönnby och studenter inom ämnet marinarkeologi. Andra
ämnen ligger i startgroparna.
Statsvetenskap
Inom statsvetenskapens delkurs Stat, marknad, välfärd på grundnivå har vi
prövat en arbetsmodell med ett långtgående samarbete mellan bibliotekarie
och lärare – Sabina Gillsund och Inger Humlesjö. Inslaget som är väl förankrat inom ämnet bestod av en introducerande föreläsning om välfärdsstatens
framväxt, en introduktion till informationssökning och ett uppföljande seminarium. Avsikten med seminariet var att lyfta fram informationssökningens
vetenskapliga funktion, låta studenterna arbeta med begrepp och samtidigt
ge studenterna återkoppling på kurslitteraturens teman.
Även om fokus låg på den historiska och ekonomiskhistoriska forskningen om välfärdsstaten syftade inslaget till att introducera studenterna i den
statsvetenskapliga begreppsapparaten inför den fortsatta delkursen och för
det framtida uppsatsskrivandet. Under föreläsningen ombads studenterna
lista viktiga begrepp som berördes. Inför det efterföljande seminariet fick de
sedan i uppgift att två och två kartlägga hur några av dessa begrepp definieras inom olika traditioner och pröva olika källors bärighet. De fick undersö128

ka skillnader mellan statsvetenskaplig och historisk teoribildning genom att
kartlägga olika definitioner av samma begrepp och de fick reflektera över
begreppens innebörd och hur de kan skifta över tid. Avsikten var att ge studenterna perspektiv på olika sidor av ämnesstudierna – hur ämnen förhåller
sig till varandra, var forskningsfronten går och vilken relevans olika ämnen
och deras forskning har för samhällsutvecklingen. Avsikten var också att
skapa bättre förståelse för att litteraturstudier och källvärdering är lika väsentliga för ett fördjupat ämneskunnande. Utöver det diskuterade vi också
seminariet som akademisk arbetsform, som ett tillfälle för konstruktiv kritik
och diskussion, betonade vikten av att diskutera med varandra – inte i första
hand med seminarieledarna – men pekade även på seminariets betydelse som
arena för konsensus och konflikter mellan olika forskningsriktningar.12
Arbetsmässigt var vårt upplägg alltså ett försök att utveckla modeller för
ett fördjupat samarbete mellan lärare och bibliotekarie, undersöka vad som
krävs i form av arbetsinsatser och hur man kan gå tillväga om man vill leda
ett seminarium tillsammans och delta i det på lika villkor. Vår erfarenhet är
att det är oerhört stimulerande att samarbeta på detta integrerade sätt och så
att säga utnyttja respektive kompetens framför ögonen på studenterna. Men
det kräver noggrann planering, ett gott samarbetsklimat och god kännedom
om varandra. För att det ska fungera krävs också kontinuitet i samarbetet,
öppenhet och lyhördhet för varandras möjligheter att gripa in med följdfrågor och debattinlägg.

Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete
Den tredje grundläggande utgångspunkten – arbetet med högskolepedagogiskt utvecklingsarbete och kurser som riktar sig till lärare – har fördjupat
vårt pedagogiska perspektiv och samtidigt gjort det möjligt att föra ut vår
syn på informationssökning och lärande och nya nätburna undervisningsformer till lärare som går dessa kurser. I flera fall har det varit inkörsport till
ett fruktbart samarbete med dem.
Universitetslärares pedagogiska insatser blev en viktig fråga under 1990talet då nya regler för en likvärdig bedömning av forskning och undervisning
började tillämpas vid nyanställning av akademiska lärare. På Södertörns
högskola togs dessa signaler emot med stort intresse och entusiasm. En pedagogisk ledare anställdes 2002 och en referensgrupp tillsattes med uppgift
att tillsammans med den pedagogiska ledaren arbeta fram måldokument och
på sikt organisera högskolepedagogiska kurser för högskolans lärare. Redan
från början var biblioteket representerat i referensgruppen och erfarenheterna
från de nätbaserade distanskurserna gjorde att vi båda drogs in i referensgruppen. Arbetet ledde fram till inrättandet av den Högskolepedagogiska
12
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utvecklingsenheten (HPU) i maj 2004 med den allmänt formulerade uppgiften att ”utveckla undervisningen och lärandet på högskolan i anslutning till
de fastställda målen om mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig
bildning”.13 Dess mer specifika arbetsuppgifter är bland annat att genomföra
högskolepedagogiska kurser, samverka med biblioteket och dess resurser,
samarbeta med studentkåren och allmänt stimulera till kollegial samverkan
och diskussion om högskolepedagogiska frågor. Johan Rönnby utsågs till
pedagogisk ledare.
Enheten för interaktivt lärande har alltså från starten deltagit i det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet och det har också ingått i Inger Humlesjös tjänst. Det har inneburit kursansvar, bland annat för kursen Perspektiv,
praktik där enheten också bidragit med inslag om informationssökning och
lärande och om nätbaserad undervisning. Vi har också utvecklat den högskolepedagogiska kursen Informationssökning och lärande. Kursen vänder sig
till både lärare och bibliotekarier. Examinationsuppgiften har bestått i att
utveckla modeller för samarbete mellan lärare och bibliotekarie inom respektive ämnen och det har i sin tur lett fram till faktiskt samarbete, bland annat
inom ämnet juridik. Vi har också deltagit i utvecklingen och genomförandet
av den högskolepedagogiska kursen Lärarverkstan.

Framtiden
Hur ser då framtiden ut? Vi står inför tre stora utmaningar: (1) insatser för
studenter och högskolans lärare, åtgärder som har att göra med en breddad
rekrytering av studenter till högskolan; (2) insatser inom en vidgad och expanderande lärarutbildning; (3) och insatser i anslutning till Lärarlyftets fortbildning och kompetenshöjning av lärare inom grundskola och gymnasium
och andra skolformer. Det kräver insatser när det gäller studenternas introduktion till högskolestudier, träning av ett vetenskapligt arbetssätt, bland
annat kritisk litteratur- och informationssökning. Det skapar också behov av
utbildningar med mer flexibla lösningar, av kombinationsutbildningar av
olika slag, det vill säga kurser där campusinslag kombineras med nätbaserade moment eller där arbete, praktik och studier varvas på nya sätt. Det kan
innebära sammanhållna kurser som går över flera år, innehåller många nätbaserade undervisningsinslag och med ett stort antal lärare som samarbetar
över lång tid. Det utgör en utmaning för högskolans tekniska infrastruktur
för utvärdering, dokumentation och lagring av studentinsatser så att de kan
utnyttjas för reflektion och lärande inom utbildningarna. Det ställer stora och
nya krav på våra kurswebbar, på möjligheter att kommunicera digitalt i realtid och understryker behovet av ett helhetsgrepp när det gäller högskolans
IT-infrastruktur.
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Ska ett högskolebibliotek förlägga böcker?

Erland Jansson
När en kollega föreslog ovanstående rubrik för mitt bidrag till denna volym,
kunde jag inte motstå frestelsen, men självklart handlar uppsatsen inte om
svinnet av böcker från bibliotek – och jag kan inte tro att något sådant över
huvud taget förekommer vid Södertörns högskolebibliotek. Vad uppsatsen
handlar om är vetenskaplig publicering. Vilken roll bör högskolor och universitet spela för spridningen av forskningsresultat och hur kan de spela den
rollen idag? Det ligger i sakens natur att den lärda världen alltid intresserat
sig för utgivning av böcker och tidskrifter och engagerat sig i sådan på det
ena eller andra viset och att den måste göra det också framdeles. Situationen
idag kännetecknas av en snabb och revolutionerande teknisk utveckling, som
skapar helt nya villkor för spridning av vetenskaplig liksom annan information. Vidare håller vetenskapen på att bli internationell på ett sätt den inte
varit tidigare. Slutligen har det skett genomgripande förändringar i förlagsvärlden, som bland annat innebär att makten koncentreras till allt färre men
allt större koncerner. Hur man ska förhålla sig till allt detta måste alla svenska lärosäten och deras bibliotek ta ställning till. I denna uppsats tar jag upp
frågor som: Vad är det som publiceras idag, hur och på vilka grunder sker
urvalet, vilken spridning får det man väljer att publicera, och hur väl tjänas
vetenskapen av det urval som görs och den spridning som uppnås? Den sista
frågan är den mest centrala, och uppsatsen handlar därför mycket om just
kvalitet och spridning.
Uppsatsen utgår från publikationsverksamheten vid Södertörns högskola
och baseras i hög grad på mina snart åtta års erfarenhet av den. Jag gör också
en del utblickar, i någon mån mot andra lärosäten och mot vanliga kommersiella förlag, men främst mot amerikanska så kallade university presses. Här
ska också sägas att jag i stort sett kommer att bortse från tidskrifter, eftersom
det inte är ett område där Södertörns högskola engagerat sig. Det innebär i
praktiken att jag begränsar mig till humaniora och samhällsvetenskap.

Södertörns högskolas publiceringsverksamhet
Det mesta av det praktiska arbetet med den vetenskapliga publiceringen vid
Södertörns högskola sköts av personal vid biblioteket. Det torde vi ha
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gemensamt med många andra lärosäten. I andra avseenden tror jag vi skiljer
oss åt från de flesta. Ett sådant är att det finns ett centralt organ, den så kallade Publikationskommittén, som bär det övergripande ansvaret för all vetenskaplig publicering som sker i högskolans namn. Publikationskommittén
tillkom genom ett rektorsbeslut år 2001. Kommittén har sju ledamöter. Bibliotekschefen är medlem ex officio, medan de andra sex väljs så att de representerar högskolans vetenskapliga inriktningar så väl som möjligt.1 Själv har
jag alltsedan starten fungerat som kommitténs sekreterare och som huvudansvarig handläggare av verksamheten.
De syften Publikationskommittén är satt att tjäna är att ge högskolans lärare och forskare möjlighet att
•
•
•

i skriftlig form på sedvanligt sätt göra sina forskningsresultat kända
och deltaga i den vetenskapliga debatten
inför uppdragsgivare och finansiärer redovisa forskningens resultat
publicera läromedel av betydelse för högskolan

Inom ramen för dessa syften har kommittén givits en rad olika uppgifter,
vilka kan sammanfattas i två punkter:
1. att hjälpa högskolans forskare med att få sina forskningsresultat publicerade
2. att säkerställa att det som publiceras i högskolans namn (eller med
stöd från högskolan) håller god kvalitet
Det innebär i viss mening att kommittén har samma uppgifter som vanliga
kommersiella förlag: att bedöma manuskript och så effektivt som möjligt
sprida det som man väljer att publicera.
Jag tror att vi skiljer oss från de flesta andra lärosäten därigenom att de
verk vi ger ut med ytterligt få undantag är skrivna av disputerade forskare;
utgivningen vid andra lärosäten brukar domineras av doktorsavhandlingar
och därmed görs ju kvalitetssäkringen i särskilda former. Även om vår verksamhet alltså skiljer sig ganska avsevärt från publiceringsverksamheten vid
andra lärosäten och kanske kan påminna om vanliga förlags, måste det understrykas, att i ett fundamentalt hänseende skiljer vi oss från sådana: Inga
ekonomiska krav ställs på vår verksamhet förutom att vi måste hålla oss
inom ramarna för de medel som tilldelas oss – hittills har de varit helt tillräckliga – medan kommersiella förlags publikationer måste vara ekonomiskt
bärkraftiga.
Hur de angivna syftena bäst tjänas och uppgifterna lämpligen fullgörs har
lämnats till kommittén att själv bestämma. Sammanfattningsvis kan man
1

Se Publikationskommitténs arbetsordning som återfinns på:
www.sh.se/Forskning/Publikationer/Publikationskommittén.
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kanske säga att Publikationskommittén kommit att se det som sin uppgift att
vara det låt oss säga förlag till vilket högskolans forskare naturligen vänder
sig, när de har färdigställt ett manus. Ibland, då det finns speciella skäl, ger
kommittén också stöd för publicering på externa förlag.
Det finns ett ganska stort antal serier vid högskolan. Direkt under Publikationskommittén sorterar fyra serier:
•
•
•
•

Södertörn Academic Studies
Research Reports
Working Paper
Läromedel från Södertörns högskola

Av dessa är den förstnämnda den mest ambitiösa, och det är i första hand
den jag utgår från när jag diskuterar högskolans utgivning.
Utöver dessa fyra serier finns drygt ett dussin serier som är knutna till
specifika ämnen eller centra. För att få starta en sådan serie måste man ansöka om tillstånd hos Publikationskommittén. De krav kommittén ställt är att
de ansvariga kan visa att de har ett system för kvalitetsgranskning, som kan
förväntas fungera, och att serien är långsiktigt hållbar. Kommitténs principiella inställning är positiv, de flesta ansökningar har till slut beviljats, men det
är långt ifrån alla som kunnat vidmakthålla en utgivning i den utsträckning
som planerats, och en serie har efter ett par år inte lyckats komma ut med ett
enda nummer. Gång på gång har jag i mitt arbete slagits av hur många forskare underskattar den mängd arbete bokutgivning kräver.

Urval och kvalitetsgranskning
Kvalitetssäkringen är en huvuduppgift för Publikationskommittén. Den
rymmer flera olika aspekter, vetenskapliga, språkliga, estetiska och formella.
Granskningen av den vetenskapliga kvaliteten i publikationerna är självfallet
av fundamental betydelse. Redan vid sitt första möte beslöt kommittén att
använda sig av lektörer för att bedöma manus. Högskolan är som myndighet
bunden av offentlighetsprincipen, och de yttranden som inhämtas blir alltså
offentliga handlingar. I de allra flesta fall inhämtas dessa yttranden från experter från andra svenska lärosäten, av praktiska skäl ibland från våra nordiska grannländer, och vid ett antal tillfällen har forskare från USA, Storbritannien och Tyskland konsulterats. Ibland tar det ganska lång tid innan man
hittar en lämplig lektör som är beredd att ta på sig uppdraget, och sedan har
inte alla lektörer någon starkt utvecklad känsla för en deadlines betydelse.
Det är inte särdeles mycket vi kan göra åt den saken. Vi arvoderar visserligen lektörerna, men vi är mycket mer beroende av dem än vad de är av de
arvoden vi kan erbjuda, så i stort sett är det bara att vänta och hoppas, och
för det mesta brukar det gå bra.
Det ligger i sakens natur att den vetenskapliga granskningen inte varit
okontroversiell, men med tiden förefaller den ha vunnit bred acceptans, och
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de flesta författare och redaktörer är tacksamma för de synpunkter som
framkommer. I själva verket är det mycket få manus som helt förkastats.
Proceduren har främst inneburit att brister kunnat åtgärdas. Kommittén har
alltså i praktiken knappast gjort ett urval av vad som ska publiceras utan
snarare har den bedömt vilken serie de olika manusen (sedan nödvändiga
revideringar gjorts) bäst passar in i.
Språket är en fråga som faller både under rubriken ”kvalitet” och rubriken
”spridning”. De som väljer att skriva på svenska gör det främst för att de
vänder sig till en läsekrets som behärskar svenska och/eller för att de vill
uttrycka sina tankar på det språk de behärskar bäst. De som skriver på engelska gör det för att de vill nå ut till en internationell läsekrets.
Frågan om språkets kvalitet väcks nästan uteslutande när manusen är
skrivna på andra språk än svenska. Min personliga uppfattning är att det inte
så alldeles sällan vore nyttigt med en grundlig genomgång också av svenskspråkiga manus. Jag minns hur jag satt en morgon och grubblade över ett
engelskt manus och undrade hur det någonsin skulle kunna bli en publicerbar
text. Eftermiddagen ägnade jag åt ett svenskt manus, och det var nästan lika
bekymmersamt det. Jag tog upp saken med författaren, en hygglig karl som
förklarade att så där ska det vara – och därmed blev det så. Vad är det som
sker, när forskarkarriären fortskrider? Stilen utvecklas undan för undan, från
nybörjarnivån till doktorandnivån, från doktorandnivån till den etablerade
forskarens, men ibland tycks den utvecklingen innebära att språket blir alltmer besynnerligt. Kanske kan det vara idé att ge kurser för professorer i att
skriva svenska likaväl som att ge kurser i engelska för doktorander. Detta är
inte ett rent skämt, det finns ett behov och faktiskt blir de allra flesta tacksamma när vi tar upp språkliga problem med dem.
Kommittén har inte fastställt några regler för språkval utan forskarna har
själva fått välja vilket språk de vill publicera sig på. En viss tveksamhet har
kommit till uttryck vid ett par sammanträden mot antologier på flera språk –
det blir få som kan läsa hela boken – och de allra flesta böckerna är avfattade
endast på ett språk. Det i särklass vanligaste språket är engelska. I serien
Södertörn Academic Studies hade i mars 2009 sammanlagt 40 nummer utkommit. Av dem var 24 skrivna på engelska, 9 på tyska, 5 på svenska, 1 på
ryska och en antologi rymde bidrag på flera olika språk.
De manus på tyska och ryska som inkommit till Publikationskommittén
har med ett par undantag varit skrivna av forskare som har dessa språk som
modersmål, och någon närmare granskning av språket har då inte gjorts av
andra än författarna. Böckerna på engelska har vi emellertid lämnat till
språkgranskare. Därmed är vi inne på ett område som jag med tiden förstått
är betydligt knepigare än jag först anade. Undan för undan har vi blivit mer
kräsna i valet av språkgranskare, men det är inte så lätt.
Vad ligger i ordet språkgranskning, vad gör språkgranskarna, vad borde
de göra? Vilka är de som tar på sig språkgranskning, vilka kvalifikationer
har de, vilka borde de ha? Om det vet vi i själva verket inte mycket. Jag har
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börjat göra stickprov i språkgranskningarna, och alltför ofta hittar jag besynnerligheter.
Allteftersom engelska brukas mer och mer av svenska forskare, torde alltfler personer erbjuda sina tjänster som språkgranskare. Hur vet vi att de är
kompetenta? Jag ringde en dag Vetenskapsrådet och frågade dem vilka principer de tillämpar vid bedömningen av ansökningar om språkgranskning.
Det svar jag fick var att det enda krav de ställer är att ansökningarna åtföljs
av en offert från den språkgranskare som sökanden avser anlita. Vad säger
en offert? Jag har under de gångna åtta åren haft många sådana och många
fakturor att behandla, något klart samband mellan kvalifikationer, kostnad
och kvalitet har jag ännu inte kunnat finna. Det är inte så lite betänkligt att
universitet och högskolor har så dåligt grepp om denna växande verksamhet
på en marknad som tycks vara helt fri. Borde vi inte, om jag får uttrycka mig
så, i stället ha järnkoll på dem som får lägga sista handen vid de verk som
ska presentera svensk forskning internationellt?
På Södertörns högskola försöker vi nu finna arbetsformer som ska ge oss
ett säkrare grepp om språkgranskningen. Som sagt, vad är det språkgranskarna gör, vad borde de göra? Jag har på mitt kontor ett ganska omfattande
material som borde kunna belysa det slagets frågor. Kanske kan det till och
med ligga till grund för ett litet forskningsprojekt? Under alla omständigheter är detta ett område där vi, ska vi säga publicister, borde kunna samarbeta
med anglister. Jag återkommer till engelskan senare i uppsatsen.
Vad gäller det estetiska begränsar sig Publikationskommitténs uppdrag
till att tillse att publikationerna ”framställs enligt fastställda mallar”. Något
formellt beslut om vilka mallar som gäller har inte fattats. I praktiken fungerar det så att författarna/redaktörerna får hjälp av bibliotekspersonal med att
framställa inlagan i mallar som kan hämtas från hemsidan. Omslagen försökte vi till en början ge en något så när enhetlig utformning, men undan för
undan har de blivit alltmer individuella. (De två senaste numrens framsidor
återfinns på följande sidor. Porträttet på omslaget till Södertörn Academic
Studies 38 är målat av Egon Schiele 1910; konstverket på omslaget till Södertörn Academic Studies 39 är gjort av Hoshyar Saeed.) Den outtalade men
ändå klara principen har blivit att det är bokens innehåll, inte högskolan, som
omslaget ska lyfta fram; också högskolans intressen tjänas bäst på så vis.
I Publikationskommitténs uppdrag ingår också att säkerställa att alla formella krav på en publikation är tillgodosedda innan den utkommer. I den yra
som rådde åren närmast efter högskolans grundande utkom ett antal skrifter
av skiftande status. ISBN och ISSN och annan numrering förekom eller saknades beroende på hur mycket författarna eller redaktörerna råkade veta eller
brydde sig om sådant, och i ett fall, då man visste något lite grand om saken,
tog man till något som såg tillförlitligt ut: ISBN och ISSN i en redan utgiven
till synes likartad skrift. Numera har biblioteket tagit ett fast grepp om numreringen.

137

History of
Insolvency
and Bankruptcy
EDITED BY KARL GRATZER
AND DIETER STIEFEL

SÖDERTÖRN ACADEMIC STUDIES 38

Den tredje identiteten – ungdomar och deras familjer
i det mångkulturella, globala rummet
Katrin Goldstein-Kyaga och María Borgström

SÖ D E R TÖ R N AC A D E M I C ST U D I ES 39

Som sammanfattning av min egen syn på kvalitetsgranskningen skulle jag
säga att den fungerat rimligt väl. Visst har väl ett och annat slunkit igenom
innan det var färdigt, ibland har granskningen tagit alltför lång tid, helt konsekventa har bedömningarna inte alltid varit, och vad gäller språk, formalia
och layout, så visst ha det förekommit både det ena och det andra. Men när
jag jämför dagens situation med den som rådde för åtta år sedan, när jag
jämför de manus som kommer in med de publikationer vi ger ut, när jag
jämför våra böckers layout med andra lärosätens, då kan jag inte annat än
tycka att det är ganska skapligt det vi åstadkommit. Bristerna kan i hög grad
ses i ljuset av att det är en oerhört svår uppgift Södertörns högskola tagit på
sig. Vi vill arbeta mångkulturellt och mångvetenskapligt, och det är i sig inte
lätt. Vi vill därtill gärna samarbeta med kolleger i östersjöregionen och i
Östeuropa. Inte sällan blir samarbetet ännu bredare – och än mer komplicerat. När projekten ska redovisa sina resultat, sker det ofta i form av antologier. Att sammanställa och redigera en antologi vars bidragsgivare har skilda
vetenskapliga utgångspunkter, olika språkkunskaper och verkar på olika håll
runt hela jordklotet är en ytterligt krävande uppgift. Med detta vill jag inte ha
sagt att vi ska låta oss nöja med vad vi uppnått. Tvärtom är det min bestämda
mening att vi kan och bör göra mycket mer.

Spridning
De böcker vi ger ut på Södertörns högskola trycks normalt i 300 exemplar,
alltså ganska små upplagor. I jämförelse med internationella förlag, åtminstone dem jag har erfarenhet av, är vi mycket generösa med friexemplar till
författare och redaktörer – 30 stycken, och är det så att det kniper får de flera. Cirka 20 exemplar brukar gå till presumtiva recensenter. Sedan blir det
sämre med spridningen. Enstaka böcker har sålt i uppemot 100 exemplar,
men de allra flesta säljer betydligt sämre och böckerna på tyska har knappt
sålt alls. Att den ryska monografin som vi publicerade för några år sedan, en
filologisk studie på 400 sidor, inte heller vält några kiosker är knappast ägnat
att förvåna. År 2008 sålde vi 350 böcker, alltså en om dagen, knappast någon
imponerande siffra.
Vilka säljer vi till? Jag har gått igenom fakturorna från perioden 1 januari
till 30 november 2008. Inget hindrar enskilda personer från att vända sig
direkt till oss, men i den fakturerade försäljningen finner man knappast några
andra köpare än bokhandlare. Den helt övervägande delen, drygt 80 procent,
går till svenska köpare, och internetbokhandlarna utgör en påfallande stor
andel av dessa. Långt efter Sverige följer Tyskland med cirka 10 procent.
Resten står Finland, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och
Polen för, men siffrorna är så låga, att det inte är meningsfullt att ange den
inbördes följden. USA saknas helt. Vi skriver huvudsakligen på engelska,
men av dessa siffror att döma tycks vi nästan helt misslyckas med att sprida
våra skrifter i engelskspråkiga länder. Möjligen köper utländska universitet
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våra böcker från svenska bokhandlare, men det kan vi inte se i det material
vi har.
Ser vi till vår elektroniska publicering, blir bilden av spridningen ganska
annorlunda och betydligt ljusare. Eftersom elektronisk publicering har varit
ett kontroversiellt ämne, har Publikationskommittén valt att gå försiktigt
fram, ursprungligen var det främst mindre studier som publicerades på det
viset, och den mest prestigefyllda serien, Södertörn Academic Studies, utgavs endast i tryckt form. Undan för undan har emellertid forskarnas skepsis
minskat, numer märker vi knappast alls av någon sådan, och därmed har det
blivit närmast rutin att också Södertörn Academic Studies publiceras såväl i
digital som i tryckt form. I slutet av november 2008 hade 21 av våra vetenskapliga publikationer laddats ner mer än 1000 gånger. En antologi som
publicerades 29 maj 2008, Neither East Nor West: Postcolonial Essays on
Literature, Culture and Religion (red. Kerstin W. Shands) hade ett halvår
senare laddats ner nästan 1 200 gånger.
Den skrift som laddats ner mest bär titeln Den okände (?) grannen: Tysklandsrelaterad forskning i Sverige (red. Mai-Brith Schartau & Helmut Müssener). Den hade 27 november 2008 laddats ner 6 691 gånger. Skriften publicerades i oktober 2005, vilket innebär att den laddas ner cirka 2 000 gånger
om året. Det är en ganska speciell skrift ingående i serien Schwedische Perspektiven. Schriften des Zentrums für Deutschlandstudienen. Den är på
sammanlagt 712 sidor och innehåller ett stort antal uppsatser där svensk
forskning rörande Tyskland behandlas.2 Det stora antalet nedladdningar vill
jag se som ett tecken på att det alltjämt finns ett stort intresse för Tyskland,
men i det här sammanhanget vill jag framför allt se det som bevis på hur
effektivt detta slags information sprids i en nätpublikation.
Den monografi som laddats ner mest var Förnuftets entoniga röst: om
EU-kampanjens demokratiska rum och medborgarskapets villkor av Peter
Strandbrink. Boken publicerades 2003. Det stora intresset för den har rimligen sin orsak i att den berör ett ännu brännande politiskt ämne: Sverige och
EU.
Vart sprids skrifterna elektroniskt, var finns de som laddar ner våra skrifter på Internet? Mest laddas de ner i USA – det land där skrifterna under 11
månader inte tycks ha funnit en enda köpare! Inte så långt efter kommer
Sverige. Som trea, långt efter de två i täten, upptar statistiken ”European
country”. Sedan följer i tur och ordning ”unknown”, Storbritannien, Finland,
Australien, Tyskland, Norge, Kina, Danmark, Nederländerna, Kanada,
Frankrike, Sydafrika, och Indien med allt mindre bråkdelar av totalen.3
2

Den återfinns på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-367
Dessa uppgifter är hämtade 08-11-28 från http://www.diva-portal.org/stats/awstats.shfulltext.html. Det finns en del komplikationer i statistiken, vilka skulle kunna påverka en del
av vad som står ovan, men jag har valt att bortse från dem här. Vad jag kan förstå innebär
felkällorna snarast att den amerikanska dominansen är än mer anmärkningsvärd än vad som
framgår här.
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Vi vet förstås inte hur mycket som verkligen läses, när böckerna laddas
ner (lika lite som vi kan veta hur mycket som läses av de böcker som köps).
Sammanfattningsvis menar jag dock, att vi har skäl att tro att våra publikationer får relativt god spridning, för att inte säga påfallande god med tanke
på att det ofta rör sig om ett ganska speciellt material.

Förlagen och forskningen
Förlag, förlagsverksamhet i den ursprungliga meningen har sina rötter i förindustriella produktionsförhållanden. En köpman, en förläggare, gav förskott åt en hantverkare som producerade en vara som köpmannen/förläggaren sedan sålde så gott han kunde; förläggaren tog risken. Bokförlag utvecklades ur tryckerier eller boklådor som köpte manus av författare, och inom bokbranschen överlevde förlagssystemet industrialismen.4 Hur
det fungerar inom dagens förlagsvärld är jag inte man att reda ut, men jag
kan konstatera att förlagen å ena och universiteten och högskolorna å den
andra har långtifrån identiska intressen vad gäller vetenskaplig litteratur,
detta av det enkla skälet att den helt överväldigande delen av den vetenskapliga litteratur som produceras i den akademiska världen är bombsäkra förlustaffärer. Förlagens intresse ökar naturligtvis, om författarna kan få fram
tryckbidrag, och är högskolevärlden beredd att eliminera alla risker för förlagen, kanske till och med garantera vinst – att döma av diverse underlag till
ansökningar om tryckbidrag vilka jag haft att handlägga finns det förhoppningar i den riktningen – då torde förlagens intresse för vetenskapliga manuskript öka dramatiskt. Men jag kan inte tycka att det är ett rimligt system.
Den enkla sanningen är den att förlagens arbetssätt inte stämmer särskilt
väl med forskningsprocessen. Om man har en idé till en bok, vill de på ett
förlag att man tar kontakt med dem på ett tidigt stadium så att de kan vara
med och vidareutveckla den så att boken kan sälja. Men forskning bedrivs
idag för det mesta inom ramen för projekt som beviljats pengar för att
genomföras enligt vissa planer, och forskningsuppgiften måste genomföras
och redovisas i enlighet med dessa planer. De manuskript som tillkommer på
detta vis är förlagen på goda ekonomiska grunder sällan intresserade av.

Internationell publicering
Det som sägs i ovanstående avsnitt gäller inte bara svenska förlag utan i hög
grad också internationella. Men det finns ändå goda skäl att här särskilt ta
upp internationell publicering.
Det är naturligt att forskare gärna vill publicera sig på internationella förlag. Spridningen blir rimligen större än vad en svensk högskola kan uppnå
med sina tryckta alster. Publicering på internationella förlag ger dessutom
4

Widengren Hammarskiöld & Pettersson 2001 s. 25.
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prestige. Universitets- och högskoleledningar har också fått särskilda skäl att
uppmuntra sina forskare att publicera sig på internationella förlag, eftersom
regeringen numera begär att varje lärosäte ska redovisa sin ”publicering i
internationellt erkända tidskrifter eller andra publiceringsformer med så kallat referee-system.”5 Tjänar lärosätenas egen engelska utgivning mot den
bakgrunden något vettigt syfte? Ja, det beror väl på hur väl de internationella
förlagen vi talar om här förmår tjäna det dubbla syftet att välja ut de vetenskapligt mest förtjänta verken för publicering och hur väl de sedan förmår att
sprida dem.
När vi vill sprida våra forskningsresultat i världen, är vi i hög grad hänvisade till amerikanska och – om än inte i samma grad – brittiska ideal, sedvänjor och institutioner. I korthet kan man säga att de publiceringsformer
och kvalitetssäkringssystem som länge tillämpats i USA och Storbritannien
och som nu får en allt starkare ställning i Sverige ifrågasätts allt starkare i
USA och Storbritannien. Det gäller såväl den vetenskapliga kvalitetsgranskningen som spridningen.
De förlag som är av intresse här är av i princip två olika slag. Dels har vi
rent kommersiella förlag, dels så kallade university presses, vilka jag hädanefter kommer att kalla universitetsförlag. De förra är vanliga vinstdrivande
företag. Bland kommersiella förlag har omvälvande förändringar ägt rum de
senaste årtiondena. Stora företag äter upp mindre, i själva verket blir det allt
större företag som äter upp allt större. Denna koncentration har också inneburit att kraven på ekonomisk avkastning också på akademisk litteratur växt;
ekonomiska hänsyn vinner mark på de vetenskapligas bekostnad i bedömningen av manus. Därmed har universitetsförlagens betydelse ökat för spridningen av högkvalitativ vetenskaplig litteratur.6
Universitetsförlagen har inte samma vinstkrav på sig utan de kan agera
långsiktigare med akademiska mål för ögonen. Det finns många skäl att titta
lite närmare på dessa förlag, och därför vill jag här ge en lite utförligare beskrivning av dem.7
Oxford University Press (OUP) sägs ibland ha grundats 1478,8 vilket
skulle göra det till världens äldsta ännu verksamma förlag, men den verksamhet som då påbörjades var länge ganska svajig och banden till universitetet lösa. Först mot mitten av 1600-talet fick verksamheten en fastare struktur,
i vilken man med lite god vilja kan finna några av konturerna i dagens förlag. OUPs anspråk på att vara ”one of the largest publishers in the UK, and
5

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Universitet och högskolor m.m.
Thompson 2005 s. 11.
7
Thomson 2005 behandlar universitetsförlagens roll och situation idag utförligt och jag vill
här referera till honom generellt. Flera av universitetsförlagen har också givit ut mer eller
mindre massiva volymer över sin egen historia.
8
Se t ex Oxford University Press, Pakistan http://www.oup.com.pk/about.asp (08-10-10), där
man säger: ”OUP is over 500 years old.” På den brittiska hemsidan http://www.oup.com/
about/history/ (08-10-10) uttrycker man sig mer försiktigt.
6
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the largest university press in the world”9 har däremot fog för sig; OUP publicerar årligen mer än 4 500 böcker. Som världens äldsta förlag torde man i
stället för OUP få räkna Cambridge University Press (CUP), varifrån det
alltsedan 1584 utkommit åtminstone en bok vart år. CUP är visserligen inte
alls så stort vad gäller utgivning och omslutning som OUP, men det är ändå
större än något av de amerikanska universitetsförlagen. Genom sin storlek
och sitt anseende intar OUP och CUP något av en särställning bland universitetsförlagen.
Från dessa påfallande pigga geronter och globala giganter är naturligtvis
steget till publikationsverksamheten vid Södertörns högskola mycket långt.
De amerikanska universitetsförlagen är betydligt yngre och betydligt mindre
och kanske står vi dem lite närmare.
Det äldsta ännu verksamma universitetsförlaget i USA är Johns Hopkins
University Press, som grundades 1878. De ord dess förste chef, en man vid
namn Daniel Coit Gilman, angav som skäl för att grunda ett universitetsförlag citeras ofta än idag i branschen:
It is one of the noblest duties of a university to advance knowledge, and to
diffuse it not merely among those who can attend the daily lectures – but far
and wide.10

Med tiden har universitetsförlagen kommit att få tre huvuduppgifter, nämligen att
1. publicera böcker som främjar akademisk verksamhet
2. sprida forskningens rön utanför universiteten
3. göra det egna universitetet känt och aktat i omvärlden
Idag finns det omkring 100 universitetsförlag i Nordamerika (några av dem i
Kanada). Bland dem finns stora förlag som åtnjuter hög prestige. I stort sett
är de förlag, som är knutna till de mest berömda universiteten, de som har
det högsta anseendet; till ett välrenommerat universitet hör ett välrenommerat förlag.
Universitetsförlagens villkor är emellertid svårare än på många decennier.11 Kraven ökar på att var bok ska bära sina egna kostnader. Universitetsförlagen blir därmed på många vis alltmer lika de kommersiella förlagen.
Det har i och för sig alltid kommit en strid ström av annat än akademisk
litteratur från universitetsförlagen – delstatsuniversitet ger gärna ut böcker
om lokalhistoria och det finns till och med exempel på sådant som kokböcker – men med de bekymmer universitetsförlagen idag har ökar den utgiv9

(www.oup.com/about/history/ 08-06-19).
Citerat från Jagodzinski 2008 s. 1.
11
Någon bekymmersfri tillvaro har de knappast någonsin haft. Dem som vill läsa mera om ett
ledande universitetsförlags många gånger osäkra tillvaro hänvisar jag till Hall 1986.
10
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ningen. Ju större plats den tar, desto mer riskerar förlagens ställning att undergrävas i den akademiska världen, och flera förlag har fått svårt att finna
den nödvändiga balansen för att överleva.
Särskilt problematisk har utgivningen av monografier blivit.12 Det har
uppstått en obalans i publiceringsmönstren.
The last twenty years have seen that all-important balance disappear in the
system of scholarly communication, the system that disseminates the result of
the research that is the foundation of a society that is based on knowledge and
information. Books, the staple of humanities scholarship and, to a lesser extent, of the scholarship of the social sciences, have been hard hit, particularly
those books specialized on narrow topics called monographs.13

När förlagen nu blir alltmer obenägna att ta risker, får det konsekvenser för
vilka ämnen som publiceras.
Some topics are now indubitably in: gender studies is an example. Anything
with ‘culture’ in the title can expect to do well. Other fields and topics are
out. Critical studies of single authors, unless the author is Emily Dickinson,
are virtually extinct. It is easier to get a second- or even third-rate manuscript
in American history published than a first-rate manuscript in ancient history.
European history is also in decline. Scholarly fashions are nothing new, but it
is new for publishing priorities to have so obvious a potential impact on the
shape of a discipline.14

Dessa problem gör sig gällande inte bara för små förlag på marginalen och
inte heller – förefaller det mig – bara inom mer marginella ämnesområden.
Den serie Cambridge University Press givit ut i ”French studies” fasas nu ut
eller har redan upphört. Oxford University Press, det i särklass största universitetsförlaget som dessutom alltjämt står ekonomiskt mycket starkt, har
upphört med sin serie om samtida poesi.15
Nå, låt vara att marknadskrafterna kanske kommit att spela en tvivelaktig
roll, men visst är kvalitetsgranskningen föredömlig? Referee-systemet innebär ju att ledande experter anonymt bedömer förlagens bokprojekt. Ja, men
man kan undra vad det är som bedöms. Det här är rubrikerna i ett yttrande
som ett ytterligt välrenommerat förlag – Cambridge University Press – begärt in.16

12
Detta är ett huvudtema i Thompson 2005. Se särskilt fjärde kapitlet, ”Academic Publishing
under Pressure”, s. 81-110. Det är också ett ständigt återkommande tema i t. ex. Journal of
Scholarly Publishing, och särskilt brukar då universitetsförlagen uppmärksammas.
13
Dalton 2006 s. 251
14
Dalton 2006 s. 251.
15
The Future of Scholarly Publishing s. 175.
16
Detta yttrande fanns med som bilaga till en ansökan om ekonomiskt stöd från Publikationskommittén.
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1. Originality and Scholarship
2. Organization and Coverage
3. The Likely Market for This Text
4. Books I am Aware of on This Topic
5. Suitability for the Courses I am Currently Teaching
Uppdraget tycks gå ut på att bedöma säljpotentialen lika mycket som att
yttra sig över den vetenskapliga kvaliteten, och ordet referee framstår i det
här sammanhanget nästan som en eufemism för marknadskonsult. Tankemönstren är påfallande lika ett kommersiellt förlags. Nedanstående citat
återger det svar Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, fick på ett bokförslag han skickat till ett stort
kommersiellt förlag. Svaret börjar bra:
Many thanks for taking such great care with this proposal/sample essays and
for sending the batch along for consideration. I very much enjoyed looking it
over yesterday. I also apologize for the length of time it has taken for us to be
in touch and come to terms about your obviously wonderful work.
I think the book you propose here is an intriguing one. Your work is obviously smart and terribly worthwhile. I enjoyed spending time with it.

Men så kommer det:
All of that said, I don’t think I shall be able to encourage the project for […],
I am sorry to say. Here’s why: while I think the volume will enjoy some uptake on courses (in a supplementary capacity), I am not persuaded that it will
do so in numbers significant enough to warrant publication at a commercial
press like […], where the financial benchmarks are aggressive. The specificity of a number of the pieces (e.g., Swedish media) simply militates against it.
In order to sell any kind of work internationally, it needs to work first and
foremost – if not exclusively – at the generally theoretical level.

När marknadens krav får allt större betydelse för besluten om vilka manus
som publiceras, kommer de vetenskapliga bedömningarna i andra hand. Vad
för det i sin tur med sig? John B. Thompson, professor i sociologi i Cambridge och därtill förlagsman, ställer frågan:
How are new ideas going to emerge and new developments take place? Will
the vitality of intellectual disciplines be determined by the decisions taken by
publishing organizations whose actions are governed by an altogether different logic.17

Som garanter för kvalitet har förlagen – och i praktiken i hög grad universitetsförlagen som förväntas ta på sig det som kommersiella förlag inte törs ta
17

Thompson 2005 s. 189.
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– fått en nyckelroll vid tillsättningar av akademiska tjänster i USA. Den rollen blir alltmer orimlig. Kritiken mot systemet är ofta hård. Nedanstående
citat är ett – kanske ovanligt fränt – exempel.
The system produces many excellent scholars, but it does so in spite of, not
because of, itself. The exaggerated emphasis on the publication of books
pushes young scholars to go on record earlier and earlier, with less and less to
say.
… We mislead those in positions of authority, like deans and the heads of tenure committees, who take the books we publish as a stamp of authority, and
we delude the young who keep on preparing books to get tenure, if we don’t
face the current realities of academic publishing.18

Denna dom (eller med artikelns eget bildspråk, diagnos på en döende patient) fälls av Lindsay Waters, ”executive editor for the humanities” vid Harvard University Press. Universitetsförlagen publicerar i själva verket alltfler
titlar, men är det rätt manus som publiceras? Waters menar att förlagens
granskning inte alls innebär att det är de värdigaste tankemödorna som sprids
för läsning utan blott att det som trycks har en viss kvalitet ”and therefore
does not need to be read.”19
Så mycket för kvalitetsgranskningen. Hur lyckas man då med spridningen? I stort sett sämre och sämre. Upplagorna minskar. Det slags böcker universitetsförlagen tidigare tryckte upp i ett par tusen exemplar trycks numera i
upplagor på kanske så få som 300 exemplar.20 Under 1970-talet kunde universitetsförlagen rutinmässigt räkna med att sälja 800 exemplar av en monografi till bibliotek. Tjugo år senare var det hälften så många.21
Det amerikanska systemet för akademisk publicering rymmer alltså sina
betänkliga sidor både vad gäller urval och kvalitet. John B. Thompson, som
nog är den som studerat problematiken mest ingående, tror att kanske kommer tidskriftsartikeln att få en roll inom humaniora och samhällsvetenskap
liknande den inom naturvetenskap, men han varnar också för den utvecklingen:
… in many of the humanities and social sciences, books continue to play a
vital role in the ways that scholars communicate their work and their ideas.
Books are often the focus of discussion, controversy and debate; they are key
reference points for both teaching and research and a crucial means by which
these disciplines evolve. So a fundamental transformation of the conditions
18

Waters 2001 s. B 7.
Waters 2004 s. 38.
20
Sifferuppgifterna varierar mycket och är ofta oklara på olika vis. Waters (2004 s. 36) skriver: ”We have gone from selling a minimum of 1,250 books of each title in the humanities to
275 books in the past thirty years.” Vilka ”vi” är framgår dock inte för mig. Är det amerikanska universitetsförlag i allmänhet eller är det hans eget, Harvard University Press?
21
Jagodzinski 2008 s. 7.
19
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of scholarly publishing should be a matter of concern to anyone who has an
interest in the nature, vitality and future of academic disciplines (min
kurs.).22

En organisation som verkligen bekymrat sig över utvecklingen är den amerikanska Modern Languages Association. År 1999 tillsatte den en kommitté
med uppgift att ”examine the current state of academic publishing in the
fields of languages and literatures”. Bland de rekommendationer som avslutar dess rapport finns denna:
We urge university presses to resist pressures to commercialize their operations and to ensure that they maintain their mission to publish scholarly work,
including specialized and single-author studies and scholarship, including
translations and editions, that are not part of the traditional Anglo-American
canon.23

Med alla dessa långa citat vill jag inte hävda att allt är elände bland de amerikanska universitetsförlagen och att allt är bättre här. De amerikanska universitetsförlagen är oss överlägsna i de flesta avseenden – främst vill jag
nämna språket, vilket jag återkommer till i följande avsnitt, samt de ekonomiska och personella resurserna – och vi har alltså mycket att lära av dem.
Lindsay Waters må klaga över att unga forskare har så brått att få ut sina
alster, men hade han fått pröva min sits tror jag han hade längtat hem. Låt
oss här för ett ögonblick glömma de skillnader som kanske kan påvisas mellan Södertörn och Harvard24 och i stället ta upp en mer principiell sida av
saken. En företrädare för ett förlag har ett ganska annorlunda förhållande till
författare än vad en tjänsteman har. Sålunda betraktas till exempel den förres
synpunkter på ett manus som legitima på ett annat vis än en tjänstemans.
Och det finns andra liknande skillnader mellan vad forskare förväntar sig av
förlagsfolk och vad de är beredda att ta från högskoleadministratörer.
Vad jag vill visa med ovanstående är att det finns problem med det amerikanska systemet, problem som vi måste vara medvetna om. Vår situation är
under alla omständigheter så annorlunda att vi inte kan kopiera amerikanarna. Deras problem med att få verksamheten att gå ihop behöver vi inte
grubbla mycket över; vår verksamhet kommer aldrig att kunna gå ihop. Vi
har inget annat val än att koncentrera oss på kvalitet och spridning till något
så när rimlig kostnad. Ställer vi kostnaderna för själva forskningen i relation
till kostnaderna för publiceringen, blir de senare – hur vi än beräknar dem –
mycket måttliga, och om vi inte sprider forskningens resultat, förlorar forskningen det mesta av sin mening.

22

Thompson 2005, s. 189.
MLA Ad Hoc Committee … 2002, s. 184.
24
Jag kan här inte låta bli att nämna den affisch från högskolans allra första tid som löd:
”Dom kallar oss Sodertorn. Då kallar vi dom Hårvård.”
23
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Engelska som lingua franca
Vetenskapen har i grunden alltid varit internationell. Idag rör det sig emellertid om en global gemenskap på ett annat sätt än tidigare. Det gemensamma
språket i denna gemenskap är engelska. Engelskans roll vid svenska lärosäten har blivit föremål för en debatt som stundtals blivit nästan hätsk.
Engelskan har setts som ett hot mot svenskan, vilket den naturligtvis i någon
mening är. Vidare framhålls att vi svenskar ofta har en överdriven uppfattning om vår förmåga att uttrycka oss på engelska, och att vi det vi säger och
skriver inte har samma precision eller pregnans om vi uttrycker oss på engelska i stället för svenska, vilket naturligtvis också stämmer i de allra, allra
flesta fall. Så det finns goda skäl att vara vaksam.
Det är också bekymmersamt att engelskan trängt ut de gamla vetenskapsspråken tyska och franska. Håller vi inte på att göra oss urarva, när de språken läggs ner vid svenska lärosäten? Södertörns högskola kan trots sin inriktning på Östersjön inte längre erbjuda utbildning i tyska språket och inte
heller i ryska. (Latin törs man i sådana här sammanhang knappt nämna ens
inom parentes.) Engelska – det är det som gäller.
Även om man alltså kan hysa oro för vissa sidor av den utveckling vi ser,
vill jag hävda, att det alltmer allmänna bruket av engelska i grunden är av
godo. För första gången i historien har vi ett språk som förstås runtom hela
jordklotet, inte bara i västvärlden. På Södertörns högskola samarbetar vi
mycket med kolleger i Östeuropa och länderna kring Östersjön. Engelska är
det språk samarbetet med få undantag sker på. Den som vill bruka tyska,
ryska eller något av de andra inhemska språken kring Östersjön blir i praktiken allvarligt begränsad i valet av medarbetare och samarbetspartner. Ska vi
sedan sprida våra forskningsresultat utanför östersjöregionen är engelskan i
praktiken det språk vi måste bruka. Eller för att formulera det annorlunda
och bättre: engelskan gör det möjligt för oss att nå också utanför den egna
regionen.
Jag vill alltså i första hand betona de enastående möjligheter engelskan
ger dagens forskare. Men självklart finns det problem.
När jag var liten pojke, kom jag en gång att höra hur en gammal farbror
till kaffet efter middagen berättade om när han som ung student var på besök
i sin hembygd och då av en gammal man fick frågan vad han gjorde i Uppsala.
– Jag läser nordiska språk, svarade han.
– Ja, dä ä märkvärdigt, sade gubben, i Danmark säjer di fløde å i Norge säjer
di fløte, å i Sverige säjer vi grädde – å dä ä ju dä dä ä.
När jag hörde historien förstod jag ingenting. Jag minns den mest för att den
var konstig. De senaste åren har jag ofta tänkt på den i mitt arbete med engelska och amerikanska språkgranskare. Vad är det egentligen som står för
vad? Och vem är det som bestämmer det? Om engelskan är det språk som
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gäller i det internationella vetenskapliga umgänget, vem bestämmer då över
engelskan? En mycket tolerant expert på olika slags engelska, därtill engelsman, professor Philip Shaw vid Stockholms universitet, menar att den
internationella vetenskapsengelskan måste förbli en engelska som är mycket
lik den som amerikaner och engelsmän brukar, och att engelska och amerikanska forskare därmed också fortsättningsvis kommer att ha en fördel framför andra.25 Jag tror det ligger mycket i det, men det kan vara värt att pröva
ett annat perspektiv.
De som har engelska som modersmål är en ganska liten minoritet av världens befolkning. Hur väl förstår de oss andra? Vi som brukar engelska, som
regelbundet använder det i tal och skrift men inte har engelska som modersmål, är faktiskt fler än alla de runtom i världen som har engelska som modersmål. Det borde väl innebära någon fördel för oss. Har vi kanske till och
med ett särskilt ansvar för vår tids lingua franca? Vi borde ha en annan och
bättre förståelse än amerikaner och engelsmän av sådant som kulturella
skillnader och terminologiska svårigheter. Jag vill hävda att det i viss mening är vi som har ansvaret för att engelskan blir ett verkligt lingua franca.
Vad kan vi då göra åt detta, i Sverige i allmänhet och på Södertörns högskola
speciellt? Här är ett exempel.
För ett halvdussin år sedan publicerade Maria Ågren och Carl-Johan
Gadd, den förra professor i historia i Uppsala, den senare professor i ekonomisk historia i Göteborg, en debattartikel i Historisk tidskrift26 där de lanserade idén om en engelsk ordbok för svensk historia. Något brett, entusiastiskt
mottagande fick den inte, och de ansträngningar som gjordes för att realisera
den blev resultatlösa. Bland skeptikerna fanns även jag. Jag har sedan dess
ändrat ståndpunkt, till stor del beroende på ett lektörsyttrande Publikationskommittén fick in från Carl-Johan Gadd över en antologi med bidrag från
ganska skilda håll. De terminologiska problem Gadd pekade på övertygade
mig om att nu måste svenska historiker, översättare och språkgranskare få
något gemensamt att stå på. Att skapa ett lexikon som kan tjäna de syften
Ågren och Gadd anger är en mycket krävande uppgift men vi kan inte längre
fortsätta som nu. Om samma termer används om olika fenomen, medan olika
termer används om samma, om olika forskare använder helt olika ord för
snarlika företeelser, hur meningsfulla blir då ansträngningarna att nå ut internationellt? Fackordböcker är inget nytt, men en fackordbok inom humaniora vore en pionjärgärning som kan få stor betydelse. Vi på Södertörn vill
gärna se oss som pionjärer och vi försöker nu återuppliva Gadds och Ågrens
idé. Glädjande nog tycks den nu mottas med större intresse.27

25

Shaw 2008, s. 25.
Gadd & Ågren 2003
27
I februari i år lämnade vi in en ansökan till Riksbankens Jubileumsfond om medel till ett
svenskt-engelskt, engelsk-svenskt terminologiskt lexikon för svensk historia. Det rör sig om
ett samarbetsprojekt där sex lärosäten finns företrädda. Maria Ågren har åtagit sig att bli
26
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Nå, vad innebär allt detta för ett högskolebibliotek?
Som jag skrivit ovan, tror jag att vi som burit ansvaret för Södertörns högskolas publiceringsverksamhet de senaste åtta åren kan känna en viss tillfredsställelse över utvecklingen. Samtidigt är det uppenbart att mycket mer
kan och bör göras. Men vem bör göra det? Vem är mest lämpad, svenska
förlag, utländska förlag eller vem? Vem är mest lämpad att göra vad? Och
hur ska det göras?
Det torde ha framgått att jag anser att svenska universitet och högskolor
har starka skäl att vidareutveckla sin publikationsverksamhet. Jag menar inte
att svenska forskare inte ska publicera sig på vanliga svenska förlag, när det
är lämpligt, och självklart ska de publicera sig på internationella förlag, när
det är möjligt. Men svenska universitet och högskolor bör också vara engagerade i vetenskaplig utgivning. De måste själva kunna se till att forskningsresultat sprids så effektivt som möjligt. Kvaliteten, inte utsikterna till ekonomisk avkastning, måste vara avgörande. Accepterar man det, blir det svårt
att förstå hur universitet och högskolor ska kunna ge upp tanken på egen
utgivning, på något slags förlagsverksamhet.
Vi har mycket att lära av kommersiella förlag liksom av universitetsförlag. Den ställning engelska och amerikanska förlag har fått är emellertid inte
rimlig i längden. Inte ens amerikanarna tycker att deras förlag klarar sin roll.
Vi på Södertörns högskola vill ha en framträdande roll när det gäller forskning om östersjöregionen. Ska våra forskningsresultat behöva färdas över
Atlanten (i lyckliga fall kanske endast Nordsjön) innan vi kan sprida dem
vidare?
En idé som diskuterats det senaste halvåret inom Publikationskommittén
är att skapa former för arbetet som närmare anknyter just till de amerikanska
universitetsförlagen utan att därför kopiera dem. Syftet skulle vara att ytterligare höja kvaliteten på våra publikationer samtidigt som vi därmed också
skulle göra högskolan mer känd i omvärlden. En serie kunde vara inriktad på
östersjöregionen och Östeuropa, ett forskningsområde där högskolan har
särskilda resurser. Den skulle vara inriktad på en internationell läsekrets och
därför publiceras på engelska. En svenskspråkig serie kunde röra medborgerlig bildning.28 Här är inte platsen att utveckla idén mer i detalj, men ett
grundläggande inslag – vars betydelse jag själv på alla vis vill understryka –
är att de redaktionella kraven och resurserna måste öka. En bra tanke får
bättre genomslagskraft om den är bra formulerad. En väl formulerad slutsats
är ofta ett bättre forskningsresultat än en illa formulerad (det är ju just därför
många humanister skyggar inför engelskan). Ofärdiga tankar kan vänta med
ordförande för styrgruppen/redaktionskommittén och Södertörns högskolebibliotek blir värdinstitution, om anslaget beviljas.
28
Medborgerlig bildning är en hörnsten, ett av de tre M:en, i högskolans ideologi. I den avsiktsförklaring som högskolans styrelse antog 04-02-18 sägs: ”Vår utbildning och forskning är
mångvetenskaplig och mångkulturell och syftar till medborgerlig bildning.”
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publicering. Men när vi nu söker nya former för verksamheten får vi inte
försätta oss i den situationen att bra manus blir liggande bara för att en publicering aldrig skulle ge ekonomisk avkastning.
Biblioteket då? Jag vill här citera från en rapport om de amerikanska universitetsförlagen:
Looking ahead, presses and libraries should work together to build publishing
environments and develop skill sets that enable the creation and dissemination of innovative types of scholarly products and tools now beginning to
breed in the electronic environment. These new virtual laboratories – created
on campus and built together by libraries, presses, and faculty – can assemble
and interlink a variety of content types, from traditional peer-reviewed formats such as monographs, journals and reference works, to conference proceedings, newsletters, wikis, subject matter repositories, preprints, interdisciplinary centers, large primary source collections, gray literature, datafiles,
multimedia products, and other new and hybrid formats.29

I vilken utsträckning vi bör göra denna vision till vår kan diskuteras, men det
går inte att ifrågasätta att de möjligheter modern teknik erbjuder och de krav
som ställs på vetenskaplig publicering växer snabbt. Det samarbete mellan
förlag och bibliotek rapporten förespråkar har vi redan etablerat vid Södertörns högskola, men det kan, för att inte säga måste, utvecklas ytterligare.
Publiceringsverksamheten utgör en mycket liten del i högskolans totala
verksamhet och den kommer aldrig att bli någon stor del. Den är heller ingen
stor del av bibliotekets verksamhet, men den har av en välvillig ledning tillåtits växa och det har varit förutsättningen för den utveckling som skett. Vilken form publiceringsverksamheten än ges i framtiden kommer vi att vara
beroende av den tekniska och bibliografiska kompetens som finns i biblioteket, av omvärldsbevakningen och inte minst av viljan till förnyelse.
Kort sagt, ett högskolebibliotek ska nog förlägga böcker – fast på sitt vis.
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Den naturvetenskapliga textens utveckling –
då, nu och sedan – med en avstickare också till
människans utveckling.

Jan Böhme
Också vid ett mycket ytligt betraktande framgår att den vetenskapliga litteraturen av idag är utformad på påtagligt olika sätt för olika discipliner. Monografin – den klassiska ”boken” – dominerar fortfarande inom humaniora,
teologi och juridik, medan medicinsk och naturvetenskapligt vetenskapligt
publicerande har tagit sig andra, och bitvis för allmänheten väsentligt mer
obekanta vägar. Jag tänker här nedan göra en personlig och subjektiv exposé
över den naturvetenskapliga – i princip uteslutande den biologiska och molekylärbiologiska – textens utveckling, för att sedan omedelbart problematisera mina påståenden om denna genom att, med ett exempel från min forskning, visa att utvecklingen inte är fullt så entydig som den låter sig målas
med tillräckligt bred pensel. Att jag är noga med att kalla denna lilla exposé
subjektiv, beror inte bara på de stränga objektivitetskraven i de discipliner
som jag har min grund i, eller på att det är lättare att på det viset komma
undan med vad som kan betraktas som okunnigt kvackande i idéhistoria av
en icke-fackman. Upplägget har också en annan orsak. Ursprunget till denna
text är ett föredrag som Louise Brunes bad mig ge för en bibliotekariekonferens på Södertörn för ett antal år sedan, och jag har här gjort ett medvetet
försök att efterbilda min muntliga föredragsstil, där den spontana utvikningen och de avlägsna parallellerna är bärande element.
När vetenskapen, sådan vi säkert kan känna igen den, uppstår i antikens
Grekland, finns det bara en sorts vetenskap: det som vi idag kallar för filosofi. Men grekernas filosofi var en universalvetenskap. Det är inte så, som det
gärna påstås, att de andra vetenskaperna har utvecklats ur filosofin, de har –
precis som dagens filosofi – utvecklats ur en urvetenskap, som beklagligt
nog går under samma namn som den nuvarande, därifrån härledda vetenskapsdisciplinen filosofi. (Rent systematiskt är en sådan klassifikationsnomenklatur helt analog till att man fortfarande skulle kalla det språk som idag
talas i Italien för latin, medan däremot de övriga romanska språken – franskan, kastilianskan, portugisiskan, rätoromanskan, rumänskan och så vidare
skulle ha sina idag gängse benämningar.) Så länge det föreligger en i princip
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enhetlig urvetenskap, finns naturligtvis ingen anledning till – och inte ens
några förutsättningar för – att framställa tankar om, eller fynd från, vad vi
idag skulle kalla för den naturvetenskapliga sfären, på ett sätt som skiljer sig
från övrig vetenskap. Och under lång tid – jag vill hävda fram till medeltidens slut – föreligger en såpass sammanhållen enhetsvetenskap, att det inte
på något sätt är rimligt att tala om någon speciell naturvetenskap, och därigenom definitionsmässigt om någon naturvetenskaplig text.
Den naturvetenskapliga texten hör alltså den nya tiden till. Och också i
denna tog det tid för den att frigöra sig från gamla former. En naturvetenskaplig föregångsman som Galilei använder ju till exempel med förkärlek
den medeltida ”urvetenskapliga” textformen dialogen – i synnerhet när han
ska lägga fram sina åsikter, men i någon mån också när han ska presentera
sina data. Även om dialogformen har sina specifika fördelar i ett censurklimat om man vill föra fram åsikter som man inte själv är beredd att stå för
fullt ut i ett tvångsläge, och den som vet med sig att innehållet i texten provocerar kan finna det olämpligt att också provocera med textens form, så
handlar Galileis val av framställningsform även om konservatism och tröghet. Vi människor använder gärna de verktyg som är gamla och vana för oss,
så länge deras olämplighet inte blir helt uppenbar.

Linné och berättelsen
Och helt uppenbart blir det att de gamla framställningsformerna är olämpliga
på det nyttoinriktade 1700-talet. Naturvetenskap blir då för första – men
sannerligen inte sista – gången betraktad som en primärt ”nyttig vetenskap”,
vars plikt det är att föra ut sina rön till statsnyttans och den ekonomiska nyttans fromma. En sådan vetenskap kan inte längre publicera sig helt och hållet
på den gamla universalvetenskapens universalspråk, hur bekvämt det än är
att alla kolleger som tillhör den europeiska vetenskapstraditionen obesvärat
kan läsa detta. Den måste också publicera sig på modersmålen. Och när texten får ett nytt språk – ovant vid vetenskap, men i gengäld ett levande språk
med alla de olika register ett sådant har – får det också en ny form. I Sverige
är det Linné som är portalfiguren för detta nya språk, som i vårt, och alltså
hans, fall inte bara innebar att uppfinna en lämplig textform, utan i stor utsträckning att uppfinna en fungerande och lättläst sakprosastil överhuvudtaget. Vi kan titta hur det ser ut när han börjar pröva sig fram med sin vetenskapliga framställning på svenska, i sin allra första forskningsresa, den lappländska, företagen på sommaren 1732 (Linnaeus, 1965):
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Rhenones1 voro som skogen oräkneliga, drivas hem morgon och afton för att
mjölkas. Jag såg, huru då de skulle köras men och ville ej, pussades allenast
hunden på, vilken språng dit pigan, som dem drev, pekte och hissade, varav
de träffeligen rädda strax gåvo sig på sides, och dit hon ville. Jag såg ock
huru, då de kördes bort, (vädret var starkt östan) drivas de omkring, ty dit de
ville, ville ej pigan, och dit hon ville, ville ej de; renarne gingo tillbaka, omkring, fram igen, hunden gerade med henne. Mig sades, att renen alltid vill gå
mot vädret, och då han det får, springer han stadigt helt fort, menar sig få
kyla sig. Litet därefter får jag se alla renarna stå bak ett högt berg i skuggan,
ty solen sken varmt, på en snöplätt, liksom compact2, ty då det är hett, äta de
intet. Myggen voro ock svåra.
Renen är hjorten, förutan hornen, mycket lik men inga foeminæ3 i hela sektionen hava horn mer än renen.
När renen går, så knäpper det i foten. Jag undrade därpå och sökte orsaken,
och då jag frågade, svarade alla, ty Vår Herre har så skapat honom. Jag frågade huru Vår Herre honom skapat, att det knäpper? Sed ad hoc Forbesius
nihil4. Jag tog i fotleden, drog, bröt, räckte ut, stötte samma, men ändå hördes
intet knäpp; omsider fann jag detta dependera ad ipsis ungulis, introrsum excavatis ut dum in eo steterit, fuerintque expansæ ungulæ, mox cum pes retrahitur, coincidunt ungulæ apicibus et crepiuram faciunt, quod manu mea in
pede feliciter expertus sum5.

Ett antal iakttagelser låter sig göras. Linné är ute på en forskningsresa, där
han anlägger ett väsentligen deskriptivt förhållningssätt. Han gör observationer, och dessa observationer relateras i form av en berättelse. (Den för nutiden viktigaste observationen som Linné gör här är en som nog föreföll självklar för samtiden, nämligen att renarna drevs hem morgon och afton för att
mjölkas. Dagens samiska extensiva renskötsel är alltså inte särskilt gammal;
ännu under Linnés tid bedrev samerna sin renskötsel som intensiv boskapsskötsel på ett sätt analogt med svenskarnas nötkreatursdrift.) Språket i berättelsen är lätt och livfullt, med en kontrast till traditionella svenska skriftspråkliga stilarter som måste varit ytterst påfallande för samtiden. Texten är
en resedagbok avsedd som underlag för dokumentation av resan till uppdragsgivaren, Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala, landets äldsta kungliga akademi – och den enda som var i funktion vid resans tidpunkt. Däremot
utgavs inte texten av trycket förrän på artonhundratalet och inte i definitiv
1

Renarna; översättningar från latin från Linnaeus, 1965 av Carl-Gustaf Undhagen, med smärre modifikationer av förf.
2
sammanträngda
3
honor
4
”Härpå svarade Forbes intet”, dvs ”Jag fick inget svar”, en anspelning på en disputation
mellan kalvinisten John Forbes och ärkebiskop Olaus Martini 1608, som i traditionen gick illa
för Forbes.
5
…på själva klövarna, som invändigt är urholkade, så att, när renen ställt sig på foten och
klövarna sträckts fram, dessa, så snart foten dras tillbaka, stöter ihop i spetsarna och framkallar ett knäppande ljud, något som jag med egen hand lyckligen konstaterade på [renens] fot.
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form förrän 1913. Likafullt är den skriven på sommaren 1732, och har alltså
skrivits före Dalins Then Swänska Argus, som ju konventionellt anses inleda
den yngre nysvenskan, och vars första nummer utkom i december samma år.
En annan uppenbar observation är att Linné blandar svenska och latin i
samma text – det som man skämtsamt på hans tid kallade för makaroniska.
Språkblandningen kan ses som en övergångsform mellan det äldre och akademiska latinpublicerandet och det yngre och populärare publicerandet på
modersmålet, men den kan också ges en betydligt mer generell innebörd.
Konflikten mellan ett enhetligt vetenskapligt språk med universell räckvidd å
ena sidan, och kraven att kunna behandla vetenskap och vetenskapliga resultat på modersmålet föreligger i minst lika hög grad idag som på Linnés tid.
Och den makaroniska språkblandningen i Linnés reseberättelse från 1732 har
sin exakta motsvarighet i dagens engelsksvenska talspråk i forskningslaboratorierna.
Vad är det då som Linné skriver på latin? Dels är det facktermer – precis
det som spontant gärna bibehålls från det universella vetenskapliga språket
också i dagens vetenskapliga svenska. Men han övergår också till latin när
han övergår från observation till resonemang. Texten är ju inte helt observerande och deskriptiv. Ett element av experiment och hypotesprövning kommer in när Linné ska klura ut varför renens fot knäpper när den går. Då ställer han upp problemet och gör en kort experimentbeskrivning på svenska.
Men när det sedan gäller att relatera slutsatsen, görs detta helt och hållet på
latin, på ett sätt som gjort för att frustrera en icke latinkunnig läsare, som får
hela frågeställningen begripligt serverad, men så blir snuvad på precis hela
svaret. (Effekten påminner starkt om Dorothy Sayers arroganta ursprungsslut
på Clouds of Witness [En sky av vittnen] där hela kriminalgåtan får sin lösning i och med ett brev på franska – som Sayers mycket motvilligt, och först
efter förläggarens högst bestämda insisterande, inkluderade en engelsk översättning till.)

Det naturvetenskapliga fackspråket
De utländska facktermerna är alltså något som präglat den naturvetenskapliga svenskan från Linnés dagar till idag. Och här har vi en påfallande skillnad
gentemot humaniora och samhällsvetenskap: Medan dessa discipliners fackterminologi till största delen utgörs av ord från allmänspråket, som har givits
specifika vetenskapliga betydelser, består den naturvetenskapliga fackterminologin – i all synnerhet den kemisk och biologiska – i stor utsträckning av
ord som inte har någon betydelse i allmänspråket. En naturvetenskaplig facktext ger alltså genom sitt blotta språk ett mycket mer påtagligt intryck av
obegriplighet än humanistisk eller samhällsvetenskaplig facktext för den
terminologiskt obevandrade – orden är ju obegripliga i sig. Å andra sidan
undgår den naturvetenskapliga texten därmed den stora fara som vidlåder
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humanistisk eller samhällsvetenskaplig text, nämligen att de i sig välbekanta
orden vilseleder, så att den terminologiskt obevandrade läsaren tror att hon
har begripit texten, fast så ingalunda är fallet. Min erfarenhet som akademisk
lärare ger den naturvetenskapliga terminologitypen ett klart pedagogiskt
försteg. Av de två olika pedagogiska misslyckandena, är det alltid att föredra
att vara obegriplig framför att vara vilseledande. Är man obegriplig för sina
studenter, vet dessa att de ingenting har förstått, och att det alltså krävs frågor, eller ytterligare ansträngning, för att förståelsen ska infinna sig. Men om
man vilseleder, har man lämnat dem i villfarelsen att de har begripit, och de
kommer inte att göra några som helst ansträngningar för att förbättra sin
förståelse – de tror ju att den är utmärkt!
Många naturvetenskapliga termer är alltså lånord från det för tillfället förhärskande universalspråket – på Linnés tid fortfarande latinet, i våra dagar
engelskan. Intressant nog ger detta ofta de andra folkspråken en större stringens. Dels genom att den i det föregående stycket omhuldade företrädet för
obegriplighet före vilseledande blir kraftigare om termerna har ett ursprung i
ett annat språk. Men också därför att lånord rent allmänt lånas in i en mer
specialiserad betydelse på det inlånande språket än vad de hade på det utlånande. Ett typexempel är den moderna svensk-engelska ”makaroniska” labslangens ord ”library”. Det engelska ordet betyder ju ”bibliotek”, och syftar
vanligen och förnämligen på ett högst konkret bibliotek av den typ som föremålet för festskriften har ägnat sin livsgärning åt, men har också genom
metaforisk överföring fått betydelsen ”en större population olika nukleinsyre- eller peptidfragment, varur man kan plocka enstaka fragment som svarar
mot de egna experimentella syftena”. På svengelsk makaronlabslang finns
ingen som helst konkret betydelse av ”library”. Det är enbart populationen
av nukleinsyre- eller peptidfragment som ordet kan avse. Och vill vi på
svenska använda översättningslånet ”bibliotek”, så duger inte detta i omodiferad form. Vi måste modifiera det med en förled, och kalla det för ”genbibliotek”, eller något i den stilen.
Linnés text innehåller alltså inte bara observationer, återgivna i berättelsens form. Här finns också rudiment till redogörelse för experimentell verksamhet. Mycket mer än rudiment är det inte fråga om – det är till exempel
oklart om han har utfört sina experiment på levande renars fötter (och hur
isåfall både samer och renar tillåtit detta) eller på löstagna ben från ett dött
djur – men embryot till den experimentella rapporten finns där. Experimentet
är alltså gammalt, och var det redan på Linnés tid. Men det är under de senaste 150 åren som experimentet fått en så framträdande roll att det har kunnat styra normen för hur en naturvetenskaplig text ska se ut.
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Den experimentella rapporten
Experimentet skiljer sig från observationen genom att det är styrt, så att de
resultat som följer av experimentet kan stärka eller förkasta en given hypotes. I styrningen ingår att experimentet ska vara kontrollerat. Detta betyder
inte bara att laboranten ska ha kontroll över vad han eller hon gör sådär i
största allmänhet. Det innebär att alla störande faktorer som kan inverka på
resultatet som kan elimineras, också ska elimineras. Och det innebär, vilket i
praktiken är ännu viktigare, att huvudexperimentet ska kompletteras med
kontrollexperiment – experiment vars enda syfte är att utesluta oönskade
tolkningar av huvudexperimentet. För den rena experimentella formen är
berättelsens fria form olämplig. Experimentets styrda karaktär kräver en mer
styrd text – den experimentella rapporten. Rapporten ska tala om bakgrunden
till experimentet i en inledning, ange den hypotes experimentet prövar – ofta
under rubriken ”Syfte”, ange hur experimenten har utförts – idag vanligen
under rubriken ”Material och metoder”, relatera exakt vilka experiment som
utförts och vad dessa har fått för resultat – enligt standardmallen under den
ganska missvisande rubriken ”Resultat”; det rör sig alltså inte om något torrt
uppräknande av erhållna data, utan om en berättelse om vad som gjorts och
vad det har fått för resultat, och slutligen en diskussion, där resultaten sätts i
perspektiv till tidigare fynd och det allmänna teoriläget.
Till skillnad från en berättelse, som kan vara på en tredjedels sida, eller på
trehundra sidor, har rapporten en relativt enhetlig längd. Det finns en variation som beror på experimentens komplexitet, och hur många experiment
som redovisas i samma rapport, men rapporten har sällan överstigit 20-25
sidor, och idag – vi kommer till det – är den oftast betydligt kortare än så.
Det säger sig självt att en text av den längden inte lämpligen låter sig publiceras som ett fristående verk. Den praktiska lösningen blir i stället att samla
flera sådana rapporter i en volym – antingen i en enstaka ad hoc-volym
åstadkommen till exempel i samband med ett symposium, eller i en volym i
en periodiskt utkommande vetenskaplig tidskrift. I båda fallet inträder naturligt ett fenomen som inte på samma sätt låter sig utföras vad gäller monografipublikationer, nämligen förhandsgranskningen. En tidskrift eller en symposievolym har en redaktör, vars förnämsta uppgift är att se till att de ingående bidragen håller måttet rent vetenskapligt, och tidskrifter har olika rang.
En artikel som har publicerats i en prestigefylld tidskrift kan antas per ren
definition vara av stort vetenskapligt värde. Skillnaden mot monografin är
uppenbar. En monografi publiceras ju traditionellt utan någon striktare vetenskaplig kvalitetsbedömning, men utsätts i stället för ett intensivt nagelfarande efter att den publicerats.
Den vetenskapliga rapporten har undergått en påtaglig utveckling under
1900-talet. För det första har den strömlinjeformats språkmässigt. År 1900
skrev naturvetenskapsmän vanligen på sitt modersmål. I den mån deras modersmål var små språk som inte kunde förväntas behärskas av vetenskaps160

män i andra länder, skrev de på det större europeiska språk som de behärskade bäst, eller på det språk som den största delen av deras målgrupp med
publikationen hade som modersmål. För att följa med i den internationella
vetenskapliga litteraturen mer på ett någorlunda täckande sätt, var en forskare tvungen att kunna läsa engelska, tyska, franska och spanska, och i vissa
discipliner skadade det inte att kunna ryska heller. Det första världskriget
medför i det sammanhanget ingen ändring av sakernas tillstånd. Det gör
däremot det andra. Om det första världskriget hade inneburit att USA hade
tagit platsen som världens obestridda ekonomiska stormakt, innebar det
andra att landet fick en lika dominerande roll inom vetenskapen – i all synnerhet som många europeiska vetenskapsmän av det ena eller andra skälet
hade flyttat till USA under och strax före kriget, och praktiskt taget undantagslöst stannade kvar där också efter dess slut. Detta innebar att den balans
mellan de olika större europeiska språken på naturvetenskapens arena som
det tidiga 1900-talet hade ärvt från det föregående århundradet, bröts, och
engelskans roll blev så stor att de övriga stora europeiska språkens position
inte blev stabil, utan snabbt förlorade ytterligare utrymme på engelskans
bekostnad.

Engelskan – ett modernt universalspråk och dess
konsekvenser
Under 1900-talets sista fjärdedel får engelska språket således en precis lika
totaldominerande roll för i vart fall publikationer inom det biomedicinska/molekylärbiologiska området som latinet hade inom vetenskapen 500 år
tidigare. Det har alltså uppstått ett nytt vetenskapligt universalspråk. Men
denna gång inte ett i övrigt dött språk, som traderats vidare just för skriven
text med lärda anspråk, utan ett högst levande modersmål, med alla de idiomatiska vändningar och kulturella associationer som är inbyggda i ett sådant.
Det latin som Linné och hans samtida skrev på när de vände sig till en internationell publik, var ett språk som i långt mer än tusen år hade saknat en bas
av modersmålstalare, och som följaktligen – till skillnad från alla naturliga
språk – primärt var ett skriftspråk, och ett skriftspråk som under större delen
av denna tid hade anpassats för en roll som internationell lingua franca för
kyrkliga och/eller lärda meddelanden. Det var alltså i relativt påtaglig grad
anpassat till just den funktion av vetenskapligt universalspråk som det hade.
Engelskans situation är helt annorlunda. Den är ett helt naturligt levande
språk, som dessutom är ovanligt komplicerat i sitt ordförråd till följd av sin
historiska situation som ”bastardspråk” mellan angelsaxiska och anglonormandisk franska. Som alla naturliga språk är det fullt av godtyckliga idiom och anspelningar på interna kulturella förhållanden, inklusive på en rikhaltig litterär tradition. Att lära sig behärska ett sådant levande språk i skrift
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är väsentligt svårare än att lära sig behärska ett språk som under ettusen år
bara använts till just det man själv ska använda det till.
Låt mig ge ett exempel. Det är, för övertydlighetens – och tillgänglighetens – skull inte taget från en vetenskaplig originalrapport, utan från ett publicerat föredrag, men det återspeglar likafullt väl de stilistiska ambitionerna
också i originalrapporterna för författaren, 1960 års nobelpristagare i medicin, sir Peter Medawar (Medawar, 1959):
It is a profound truth […] that Nature does not know best; that genetical evolution, if we choose to look at it liverishly instead of with fatuous good humour, is a story of waste, makeshift, compromise and blunder. […]
For example: vertebrate animals evolved into the possession of immunological defenses long before the coming of the mammals. Mammals are viviparous: the young are nourished for some time within the mother: and this (in
some ways) admirable device raised for the first time in evolution the possibility that the mother might react immunologically upon her unborn children
– might treat them as foreign bodies or foreign grafts. The haemolytic disease
that occurs in about one new-born child in 150 is an error of judgment of just
this kind: it is, in effect, an immunological repudiation of her unborn child.
Thus the existence of immunological reactions has not been fully reconciled
with viviparity; and this is a blunder – the kind of blunder which, in human
affairs, calls for a question in the House, or even a strongly worded letter to
The Times.

I texten vänder sig författaren till ett akademiskt naturvetenskapligt och allmänbiologiskt skolat auditorium, men förutsätter inga specialiserade insikter
i den egna forskningsdisciplinen, transplantationsimmunologin. Däremot är
det uppenbart att han förutsätter åtskilligt annat. Till exempel ett synnerligen
rejält passivt engelskt ordförråd, som inte har det minsta med facknomenklatur att göra. Vad betyder liverishly och fatuous, till exempel? (Också en modersmålstalare kan känna sig högst ursäktad för att inte känna igen liverishly
– som Medawar uppenbarligen använder i betydelsen med/på dåligt humör.
Det gör inte heller den engelska stavningskontroll som övervakar mitt textskrivande just nu.) Men Medawar nöjer sig inte bara med ovanliga ord ur
allmänspråket. Han släpar också in kulturella anspelningar som förutsätter
påtaglig kunskap om hur just det brittiska samhället är ordnat. Han förutsätter inte bara att auditoriet självklart ska veta vilket det enda hus är som kan
stavas med stor bokstav, utan också att de har insikt om att en question in the
House är det brittiska underhusets motsvarighet till en enkel fråga till en
minister i den svenska riksdagen. Vidare förutsätter han att de ska ha klart
för sig de fulla nyanserna av den centrala roll i brittiskt offentligt liv som just
insändarspalten i The Times spelar. Det är ett fullt naturligt förhållningssätt
för den som, likt Medawar, skolats in i den äldre traditionen att envar vetenskapsman som talar ett större språk, skriver på sitt modersmål.
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Men en text som Medawars ovan kan vara svår nog att begripa för en
icke-modersmålstalare utan särskild förtrogenhet med engelskt språk och
brittisk kultur. Och, viktigare ändå: den är komplett omöjlig att åstadkomma
för en icke-modersmålstalare som inte har ägnat sitt yrkesliv åt att tillägna
sig det engelska språket och kulturen – vilket naturvetenskapsmän per definition inte har. Många av de förändringar – som i stilistiskt hänseende bara
kan kallas för förflackningar – som den vetenskapliga rapporten undergick
under nittonhundratalets andra hälft kan förklaras som anpassningar till att
de nu i stor utsträckning skulle skrivas på andra språk än författarens modersmål. För vetenskapsmän med stilistiska ambitioner återstår idag i princip
bara populärvetenskapen, som ju på ett helt annat sätt vänder sig till den
egna språkkretsen.
Vilka är då dessa förändringar? För det första har texten krympt i förhållande till mängden data. För det andra har utrymmet för stilistiska improvisationer krympt, och andelen standardformuleringar har ökat kraftigt. För det
tredje finns det betydligt mer pedagogiskt avancerade illustrationer till vetenskapliga artiklar nu, och många läsare förutsätter att man kan tillägna sig
hela artikelns budskap uteslutande genom att titta på figurerna och läsa figurtexterna. Artikeln har fått mindre karaktär av personligt utformad text, och
mer karaktär av ifyllt formulär. Samtliga dessa förändringar är en naturlig
anpassning till en situation där en stor del av texterna skrivs av personer som
inte har engelska som modersmål, och en stor del av läsarna heller inte har
det. Men åtminstone de två första är också naturliga anpassningar till något
annat – den ökande konkurrensen. Peter Medawar kunde på 1940- och 1950talet utan dåligt samvete ta ett antal månader på sig att formulera ihop sina
artiklar efter experimentens färdigställande. Den naturvetenskapsman som
gör det idag löper en väsentlig risk att någon annan – kanske till och med
flera andra – hinner före med att publicera upptäckten, och således får vetenskaplig prioritet. Ju mer standardformuleringar och ”måla efter siffror” det
ingår i artikelskrivandet, dess snabbare kan artikeln naturligtvis framställas –
också för en modersmålstalare.
En ytterligare utveckling under 1900-talet var det ökade antalet medförfattarnamn. I början av 1900-talet var det normala att en forskare var ensam
författare av sina publikationer, även om det för ingen del var okänt med
flera författare på en och samma publikation. I takt med att den naturvetenskapliga forskningen började utföras i forskningsgrupper, snarare än av enskilda forskare, ökade antalet namn på publikationerna. Det var heller inte
bara en funktion att forskningsgrupperna blev större, utan också av att attityderna till vad som var publiceringsvärda bidrag ändrades. Fram till ungefär
mitten på 1970-talet var det i Sverige inte självklart att handledaren hade
automatisk författarplats på sina doktoranders artiklar. I den alltmer hårdnande meriteringskonkurrensen kunde dock inga handledare längre, som det
började ses som, ”skänka bort” publikationer – även om deras mest substantiella bidrag till publikationen hade varit att författa den anslagsansökan som
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finansierade arbetet. Andelen artiklar som har kommit till som ett led i ett
samarbete mellan flera olika forskargrupper har också ökat. Och eftersom
alltså, som ett absolut minimum, det ska vara minst en praktiskt arbetande
”pipetthållare” och en gruppchef med från varje grupp på varje publikation,
så är det mycket vanligt med ett halvdussin, och alls inte ovanligt med ett
dussin, olika författare till ”normala” vetenskapliga arbeten inom det biomedicinska/molekylärbiologiska området. Det säger sig självt att bara ett litet
fåtal av dessa kan ha haft något nämnvärt med själva textens framställande
att skaffa. Men i och med att texten framställs på ett så pass standardiserat
sätt, räcker det strängt taget med att alla är överens om slutsatserna – den ena
skulle ha åstadkommit väsentligen samma text som den andra.

Storskalighet, rådata och databaser
Det har alltså skett en långsam ökning av antalet medförfattare till naturvetenskapliga publikationer under 1900-talet. Men under 2000-talet har det
skett ett kvantsprång. Molekylärbiologin har fått en storskalig metodarsenal,
som till exempel möjliggör sekvensbestämmningar av också komplicerade
organismers hela arvsmassa. Men dessa storskaliga projekt behöver långt
fler medarbetare än någonsin tidigare i biologins historia – lika många som
till exempel partikelfysiken eller astrofysiken, med sitt beroende av extremt
dyrbar apparatur. För genomprojektens del är apparaturen billig om vi jämför med partikelfysik – även om den är dyr jämfört med mer traditionell
molekylärbiologi. Däremot behövs ett stort antal tekniskt väl kvalificerade
par händer, som gör precis som de blir tillsagda. Nedan visas titeln och författarlistan till publikationen av en (väsentligen) komplett genomkarta för
musens arvsmassa (Gregory et al, 2002):
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Om jag har räknat rätt, är det 86 författarnamn som trängs på titelsidan. Det
är naturligtvis en omöjlighet att ens en tiondel av dem har haft något med
textens färdigställande att göra. Vad jag kan förstå, kan det överhuvudtaget
inte röra sig om något självständigt vetenskapligt arbete för de allra flesta av
de inblandande, utan avancerat tekniskt arbete av den typ som normalt utförs
av en kvalificerad biomedicinsk analytiker – som traditionellt inte står som
medförfattare på publikationer.
Men den typen av arbeten representerar inte bara ett kvantsprång när det
gäller antalet personer på listan över medförfattare. De visar också på en
annan modern tendens i molekylärbiologiskt publicerande: Resultaten finns
inte längre i publikationen – i vart fall inte i användbar form. Den ytterst
komplicerade genetiska karta med 17 000 genetiska markörer som är det
vetenskapliga resultatet av det publicerade arbetet finns visserligen återgiven
i en figur i arbetet, men i så liten skala att de enskilda markörerna överhuvudtaget inte syns. Det är inte någon genetisk karta som figuren visar, bara
en praktiskt fullkomligt oanvändbar bild av en genetisk karta. Användbar
blir kartan först om man konsulterar den som en databas tillgänglig via webben. Detta är ingenting som har kommit först nu, med de storskaliga konsortiepublikationerna – det är mer än 15 år sedan de vetenskapliga tidskrifterna
tyckte att det var tillräckligt intressant att publicera långa DNA-sekvenser
för gener i tryck bas för bas – men det är först med dessa som vi har fått en
typ av experimentell verksamhet vars resultat överhuvudtaget inte går att
publicera i tryckt form. Det är inte meningsfullt att skriva ut alla de kanske
tre miljarderna DNA-baspar i den kompletta sekvensen av ett däggdjurs
arvsmassa – alldeles bortsett från att det skulle ta upp någonting i stil med
350 000 trycksidor, eller i runda slängar 20 hyllmeter, om man försökte –
eftersom en sekvens av den storleken bara är hanterbar i en sökbar databas,
och totalt värdelös som tryckt text. Den tryckta publikationen – allt mer ofta
även den tillgängliggjord via webben – redovisar inte längre de vetenskapliga resultaten. Den gör en sammanfattning av de – vanligen rätt begränsade –
slutsatser som det i princip deskriptiva sekvenserandet eller kartläggandet
har föranlett, och utgör i övrigt snarast en annons, vars huvudsakliga funktion är att tala om att de resultat det handlar om nu finns upplagda på den ena
eller andra webbtillgängliga databasen.
Den naturvetenskapliga texten har alltså vandrat från att vara en fri berättelse om observationer, till en strukturerad rapport om resultatet av kontrollerade experiment, med tiden med mer och mer karaktär av ifyllt formulär, till
att nu kunna vara en annons för att resultaten – åter precis lika deskriptiva
som för 250 år sedan – nu är färdiga, och kan sökas i en annan medieform.
Det kan ifrågasättas om själva textpublikationen överhuvudtaget längre har
något annat syfte än den rena akademiska meriteringens för den här typen av
forskning. Tillgänglighetsmässigt skulle det fungera precis lika bra med ett
massmail till alla intresserade med uppgiften att sekvensen eller kartan nu
var klar, och en länk till den databas där den kunde sökas. Det kan verka som
165

om åtminstone molekylärbiologin är på väg att avskaffa den vetenskapliga
texten, till förmån för annoterade och sökbara rådata.

En avstickare till människans utveckling
Men det är vanskligt att extrapolera i tangentens riktning. Dagens deskriptiva
insamlande av DNA-sekvenser eller uttrycksmönster för RNA eller protein
är med nödvändighet en övergående fas i det vetenskapliga arbetet. Så fort
det deskriptiva arbetet är avklarat, och sekvensen eller uttrycksmönstret har
samlats i sin databas, kan andra forskare använda dessa data till att åter pröva sina hypoteser. Och hypoteser och deras prövning går inte att redogöra för
i den sökbara databasens form. Vi tänker i ord, och i ord måste vi också redovisa våra hypoteser, och resultatet av våra prövningar av dem. Den naturvetenskapliga texten är inte död – inte ens döende, bara för att resultatet av
en viss typ av storskaliga deskriptiva arbeten inte kan redovisas i den tryckta
textens form. Det kan så vara att tiden då naturvetenskapliga publikationer
helt slutar att distribueras på papper är rätt nära. Men den webbdistribution
som ersätter är i princip bara ett snabbare och mindre kostsamt sätt att distribuera samma publikation på – plus några ytterligare praktiska finesser som
länkade referenser, som gör att man tar sig med ett eller två klick till den
publikation som refereras. Naturvetarna lär få sysselsätta sig med texter, på
det ena eller andra sättet, under all den tid framöver som överhuvudtaget kan
överblickas.
För att illustrera att den utveckling av ”textens bortvittrande” som jag
apostroferat ovan inte är generell, för att illustrera att hypotesbyggandet lever och frodas i biologin också i de storskaliga ”omiska” projektens dagar,
men också för att jag tycker att frågeställningen är så rolig och spännande,
har jag valt att avsluta med en redogörelse för just en hypotes ur min egen
forskning. Det är en hypotes om vilka evolutionära drivkrafter som har
åstadkommit det permanenta kvinnobröstet. Den skiljer sig från andra hypoteser genom att utgå från hur kvinnobröst faktiskt ser ut i olika livsfaser,
snarare än från våra kulturellt betingade uppfattningar om hur de borde se ut:
Är det mänskliga bröstet en moderskapsmarkör? Befintliga hypoteser och
deras svagheter
Det mänskliga kvinnobröstet är unikt bland däggdjuren på så sätt att det är
permanent från och med puberteten. Detta är i sig självt en stark indikation
på att det uppfyller andra funktioner än bara den allmänna däggdjursfunktionen att innefatta en mjölkproducerande bröstkörtel vid amning. De flesta
hypoteser som framlagts för att förklara kvinnobröstets uppkomst har utgått
från någon form av sexuell signal. Barber (1995) anger tre evolutionära anledningar till detta:
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1. Bröst förefaller orsaka en betydande mekanisk kostnad,
2. de uppvisar en betydande individuell variation inom populationen
och
3. inga försök att förklara uppkomsten av permanenta kvinnobröst i
termer av naturlig selektion har visat sig ens tillnärmelsevis tillfredsställande.
Till detta kan tilläggas att åtskilliga högst olika mänskliga kulturer, bland
dem vår egen, uppenbarligen betraktar bröst som sexuella signaler (Ford &
Beach, 1951).
Ingen av de föreslagna teorierna om kvinnobröstets sexuella funktion har
varit fullt tillfredsställande. Tanken att kvinnobröstet skulle utgöra en ”hederlig signal” för underhudsfett och således antingen för fruktsamhet (Gallup, 1982) eller för god förmåga att överleva svält (Cant, 1981) förefaller rätt
överflödig, eftersom underhudsfett signaleras ännu tydligare genom kvoten
mellan midjevidd och höftvidd, som är en universell markör för åtråvärdhet i
mänskliga kulturer (Ford & Beach, 1951, Halliday, 1980). Hypotesen att det
evolutionära syftet med kvinnobröstet är att låta mannen sväva i osäkerhet
om huruvida kvinnan är gravid eller ej (Smith, 1984) har för det första problemet att förklara hur draget uppkommit, eftersom det i förstone måste ha
selekterats emot, då de första kvinnorna med detta drag skulle ha betraktats
som gravida, och därmed ointressanta för parning. För det andra kan det
diskuteras hur bra permanenta bröst skulle vara till detta, eftersom bröst hos
andra däggdjur typiskt uppkommer relativt sent under graviditeten, vid en
tidpunkt då det rimligen redan borde vara möjligt att identifiera en tvåbent
gravid varelse genom det ökade midjeomfånget. Andra hypoteser, som att
det förstorade kvinnobröstet skulle tjäna som handtag för spädbarnet att
klänga sig fast vid under amningen (Morgan, 1972), att det skulle lura mannen att tro att dess bärare skulle ha en hög produktionskapacitet för bröstmjölk (Low, 1987) eller att det skulle imitera skinkor efter att tvåbent gång
uppkom (Morris, 1967) har ännu mer uppenbara svagheter.
Dagens bröstideal är kulturellt betingat
Det finns i vår västerländska kultur en tydlig preferens för fasta bröst av en
ungdomlig typ, och samma preferens kan ses i en hel del andra kulturer
(Ford & Beach, 1951). Denna preferens är helt rimlig i varje samhälle som
överför egendom över generationerna i enlighet med patrilinjär härstamning.
Så snart som egendom överförs mellan generationer på det viset, blir styvbarn med gemensam mor ett otyg som ska undvikas, och den kvinnliga sexualiteten i största allmänhet är starkt reglerad (Halliday, 1980). Ett självklart
sätt att undvika sådana styvbarn är att föredra kvinnor utan sexuella erfarenheter som äktenskapspartners. Med en sådan preferens blir det närmast
oundvikligt att föredra det fasta tonårsbröstet. Om vi vill försöka destillera ut
en biologiskt grundad bröstpreferens genom tvärkulturella studier, bör alltså
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alla kulturer som helt eller devis överför egendom genom patrilinjär härstamning elimineras för att undvika kulturell bias, eftersom överföring av
egendom mellan generationerna, likgiltigt längs med vilka linjer, med säkerhet kan antas ha spelat en obefintlig roll under de perioder av människans
historia då selektionen formade våra sexuella preferenser.
Tonårsbröstidealet i vår kultur också lett till att detta har använts som
”standardbröstet” i anatomiska läroböcker. Till och med i illustrerade beskrivningar av förändringar av bröstets storlek och form i olika livsfaser
(Gallup, 1982) avritas formen på bröst under graviditet och amning mycket
lik tonårsbröstet, och det är bara i en liten försiktig not inom parentes som
författaren informerar att ”breast shapes more ’droopy’ for many women”.
Verkliga bröst ser inte ut som vårt kulturella ideal
Emellertid är det en generell observation i kulturer där bröst normalt är blottade, att det sker en dramatisk förändring i bröstens form efter den första
graviditeten och amningen (se, bland andra, Dettwyler, 1995). En typisk
observation är Tobias (1957) av kvinnor från sanfolk i Kalahariöknen, som
noterar att unga sankvinnors bröst blir förlängda och slappa efter den första
graviditeten, och visar flera bilder på unga san-mödrar med långa uttöjda
bröst, där bröstvårtorna pekar nedåt. Vi kan således ganska säkert anta att
dagens västliga idealform för bröst i det mänskliga naturtillståndet bara förelåg under ett kort tidsintervall mellan bröstets utvecklingsfas, vilken under
moderna västliga betingelser tar runt fyra år (Short, 1976) och den första
graviditeten. Därefter förlängdes och förslappades bröstet, och fick en bröstvårta som pekade mer eller mindre nedåt. Denna bröstform, en smula accentuerad för varje ytterligare graviditet, förelåg sedan för den återstående delen
av kvinnans reproduktiva liv.
Således kan bröst under människans ursprungliga levnadsvillkor antas ha
varit växande adolescenta bröst i ungefär fyra år, fullbildade ”jungfruliga”
bröst i ett par år, och sedan långa, hängande bröst för resten av livet – varav
den reproduktiva fasen varade cirka 25 år fram till menopausen. Det har i
stort sett alltid antagits att de är formen på de fullbildade, ”jungfruliga” brösten som har selekterats fram, och inte de långa, hängande bröst som har förelegat under den helt dominerande delen av kvinnans reproduktiva liv. Detta
är ett ytterst riskfyllt antagande, som väsentligen enbart grundar sig på dagens – uppenbart kulturbetingade – bröstideal.
Kvinnobröst förefaller vara snarast konstruerade för att hänga
När de inte är i laktationsfas, eller strax före denna, består mänskliga bröst
huvudsakligen av fett, med ytterst måttliga mängder bindväv insprängd. Från
en rent biostrukturell synvinkel är denna sammansättning påfallande illa
ägnad att återfå sin form efter en cykel av utvidgning och krympning – så
som sker under graviditet, amning och avvänjning. I princip varje annan
biologiskt tänkbar konstruktion av kvinnobröstet hade givit det en bättre
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strukturell hållfasthet. Att bröst hänger ner mot kroppen efter graviditet och
amning är alltså inte bara ett observerbart anatomiskt fenomen, det är dessutom en snarast oundviklig konsekvens av deras sammansättning. Det är
som om de faktiskt vore designade för att hänga hos mödrar som fött barn.
Finns det något selektivt tryck som kan ha lett till en sådan design?
Hur ska man se både ung och erfaren ut?
Ett gemensamt drag för i stort sett alla andra fysiska sekundära könskarakterisktika hos kvinnor är att de är neotena, det vill säga leder till att kvinnor ser
yngre eller barnsligare ut än män (Barber, 1995). Den relativa hårlösheten på
större delen av kroppen, ljusare pigmentering, mindre fötter och händer i
relation till kroppslängden, och kraftigare fettansättning i kinderna är sådana
drag. Förekomsten av dessa kan förklaras på två sätt, som inte nödvändigtvis
utesluter varandra. Antingen har ungdomlighet i sig ett reproduktivt värde
(Barber, 1995). Den mänskliga menopausen demonstrerar tydligt ett reproduktivt värde av relativ ungdom hos kvinnor. Alternativt finns de barnsliga
dragen där för att betinga en långvarig resursinvestering från barnets far i
kvinnan, som ju, i och med att mänskliga spädbarn är så hjälplösa, i stor
utsträckning har haft händerna upptagna av spädbarnet under stor del av dess
första år, med allt vad detta innebär av handikapp för eget födoanskaffande,
som också riskerar att drabba barnet. Oavsett vilken av dessa hypoteser som
är korrekt, eller om båda skulle vara det, är det tydligt att selektion har
åstadkommit ett barnsligt ungdomligt utseende hos kvinnor, som inte återfinns hos våra närmaste artsläktingar. Hos dessa, som saknar menopaus, ger
ålder, så länge den inte leder till uppenbar årbräckthet, sexuell status hos
honor (Goodall, 1986). Den rimligaste förklaringen till detta är att mödraskap hos dessa arter är så pass komplicerat att tidigare mödraerfarenhet ger
avkomman en påtaglig ökning av fitness. Och det mänskliga spädbarnet är
påtagligt mycket mer hjälplöst än schimpans- eller gorillaspädbarn. Vilken
fördel erfarenhet än kan ge mödrar i våra närstående arter, borde den ha varit
åtminstone lika stor, rimligen större, för kvinnor i människans biologiska
naturtillstånd. Likafullt är kvinnor alltså selekterade för att se ungdomliga ut,
inte för att se gamla ut. Kan det finnas någon visuell signal som kan markera
för erfarna mödrar, och som samtidigt kan användas på ett i övrigt ungdomligt utseende? Syntes – allt stämmer om det är hängbrösten som har selekterats
Det finns alltså svagheter med alla hittillsvarande hypoteser för hur kvinnobröstet selekteras fram. Dessa hypoteser förutsätter generellt att det rådande bröstidealet är det som har selekterats fram, trots att det är högst sannolikt
att detta ideal har betingats kulturellt långt senare än vår artbildning. Vidare
kan kvinnobröstet under selektiva betingelser förväntats ha en utdragen,
hängande form, påtagligt skild från dess form före den första graviditeten,
under den förkrossande majoriteten av sitt reproduktiva liv. Denna förändring av bröstets form är i princip självklart förutsebar från bröstets strukturel169

la uppbyggnad. Kvinnor har selekterats för ett ungdomligt utseende, medan
ålder hos våra syskonarter ger sexuell status – rimligen för att erfarenhet av
moderskap ökar fitness för honans ungar. Slutligen finns det ingen anledning
att tro att erfarenheten av moderskap skulle ha varit mindre viktig för människor än för schimpanser och gorillor i naturtillståndet.
Samtliga iakttagelser i stycket ovan låter sig förklaras om man antar att
det permanenta kvinnobröstet hos människan selekterats fram för att ge en
markör för erfarenhet av rollen som spädbarnsmor, och att den form som
selektionen verkade på, var den erfarna moderns långa hängbröst, och inte
dagens kulturellt betingade bröstideal, som i stället bara utgjorde ett nödvändigt förstadium till hängbrösten. Enligt en sådan hypotes skulle kvinnobröstet vara en sexuellt selekterad ”hederlig signal” – men inte för någon form av
goda gener, utan för tidigare erfarenhet av att framföda och livnära ett barn.
En god hypotes ska kunna valideras. På vilket sätt skulle hypotesen att det
är hängbrösten som selekterats fram av evolutionen kunna valideras genom
observationer eller experiment, när dagens preferenser med all sannolikhet är
kraftigt influerade av kulturella ideal? En typ av experiment som har möjlighet att urskilja biologiska preferenser från kulturella är sådana där man kontrasterar en i ord uttalad preferens med en fysiologiskt observerbar – till exempel med genom att observera genomblödningen i vissa hjärncentra med
magnetkamera. Kroppsformer som i ord beskrivs som mindre attraktiva, men
som likafullt ger en kraftig fysiologisk respons, kan förväntas vara utsatta för
biologiskt grundade preferenser. Sådana experiment är under planläggningsstadiet. Men innan data från sådana studier kommer in, finns det en annan
typ av mer anekdotiska data som kan användas. Ett av kännetecknen för den
helt samtida kulturen är benägenheten att omtala och diskutera också ytterst
personliga förhållanden på Internet, i för utomstående sökbar form. I svenska
internetmedier har det under de senaste åren funnits diskussionstrådar om
hängbröst både på Familjeliv, Passagen och Flashback, tre av de största
svenska internetforumen – med ganska olika profil. I dessa trådar framträder,
förutom ett rätt stort antal män som säger sig föredra hängbröst framför fasta
bröst, flera kvinnor med uppgiften att deras män uppskattar de hängbröst de
har fått efter graviditet och amning mer än de tidigare, fastare, brösten. Om
männen bara hade sagt att de hade uppskattat de nya, längre och slappare
brösten lika mycket som de gamla, hade det varit lätt att tolka det uteslutande
som ett sätt att smickra partnern för att bygga upp hennes utseendemässiga
självförtroende. Men om de faktiskt säger att de uppskattar den nya bröstformen mer än den tidigare, ger det anledning till att fundera på om det möjligen faktiskt kan vara så att en gammal biologiskt grundad preferens har
lyckats bryta igenom den kulturella ytan hos ett inte helt obetydligt antal
män.
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Att göra översättningar synliga
Om översättningshistoria och databasen Svenskt
översättarlexikon

Lars Kleberg
Sedan en tid pågår på Södertörns högskola och dess bibliotek arbetet med att
skapa databasen Svenskt översättarlexikon. Det är ett biobibliografiskt uppslagsverk med artiklar om svenska och finlandssvenska översättare från äldsta tid till idag. Förhoppningsvis kommer det att med tiden fylla en stor lucka
i kunskapen om den litterära översättningen, om översättarna och deras plats
i svensk kulturhistoria. Ambitionsnivån för artiklarna kan sägas ligga mellan
Svenskt författarlexikon (1-7, 1942-1981) och Nationalencyklopedin men
långt under Svenskt biografiskt lexikon. Varje artikel skall innehålla en biografi med karakteristik av översättaren, som regel också en bild, samt en
bibliografi över hela det publicerade översättarverket (tidningspublikationer
inte fullständigt redovisade). En artikels normalomfång beräknas vara mellan
300 och 2 000 ord, bibliografin oräknad.
Varför behövs då ett svenskt översättarlexikon? Ett enkelt svar är att vårt
land tillhör de mest översättande i världen och att hälften eller mer av all
litteratur som ges ut på svenska är översättningar. En fifty-fifty-fördelning
har länge varit ganska konstant – vad som har förändrats är från vilka språk
våra översättningar kommit (under de senaste decennierna tillkommer den
kraftiga amerikaniseringen av bokutgivningen, se Wollin 1998, 2005 och
2007). Trots detta är kunskapen om översättningarnas dynamiska roll i den
svenska litteraturhistorien förvånansvärt begränsad. Så har det också egentligen alltid varit, men på senare tid har denna okunskap börjat uppfattas som
en verklig brist. I en artikel med titeln ”Behövs en svensk översättningshistoria?” (Kleberg 1999) hävdade jag att ett positivt svar på den frågan är en
självklarhet men knappast var det ett par decennier tidigare. Louise Vinge
(2008) understryker vikten av ett översättningshistoriskt perspektiv men
konstaterar att inte mycket hänt under de gångna tio åren. Ett konstruktivt
bidrag till diskussionen är Lars Wollins inventering av möjliga forskningsuppgifter, särskilt vad gäller 1800-talets översättningar till svenska, som
skulle räcka till ett antal doktorsavhandlingar eller ett stort forskningsprojekt
(Wollin 2007).
Det som skrivs om översättning kan enkelt indelas i tre huvudgrupper:
översättningsteori, översättningskritik och översättningshistoria. Om det har
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producerats en del översättningsteori i Sverige och det finns enstaka bidrag
till översättningskritik kan man om översättningshistorien säga att den ännu
är outvecklad (Englund 2007).1 Det är märkligt med tanke på att litteraturen
på svenska under mer än 500 år till hälften gjorts av våra översättare, kända
och okända. Den svenska litteraturens svenskhet är helt enkelt relativ, och de
som svarar för relationen är översättarna.
I sin bok The Translator’s Invisibility från 1995 formulerade Lawrence
Venuti en radikal kritik av översättningsideologin i den angloamerikanska
världen. Översättarens verk är nedvärderat och osynliggjort i engelsk och
amerikansk kultur, menade Venuti, vilket beror på två olika samverkande
faktorer. Den ena är ett generellt motstånd mot inkommande översättning
som tar sig uttryck i att England och USA publicerar mycket få översättningar men exporterar desto fler böcker som översätts utomlands, jämfört
med vad fallet är för andra länder. Det är en brant stigande skala som Venuti
ritar upp: översättningarnas andel av litteraturutgivningen i USA är enligt
hans beräkningar bara drygt 2 procent, i Frankrike mellan 8 och 12 procent, i
Tyskland drygt 14 procent, i Italien omkring 25 procent.2 Venuti kopplar vad
han menar är ett kvantitativt motstånd mot översättning i den anglosaxiska
världen till en annan faktor: motståndet mot översättningar som bär färg av
det främmande. Den rådande engelska och amerikanska översättningsnormen har enligt Venuti länge varit den lättflytande, genomskinliga och så
lite som möjligt kännbara översättningen, en ”tämjning” (domestication) av
den främmande texten, ofta med hjälp av omfattande utslätande revisioner.
Översättarens osynlighet, sammanfattar Venuti,
is symptomatic of a complacency in Anglo-American relations with cultural
others, a complacency that can be described – without too much exaggeration
– as imperialistic abroad and xenophobic at home. (Venuti 1995, 17)

Ser vi till Sverige och översättningens ställning möter vi något av en paradox, om Venutis koppling mellan motstånd mot översättningar och krav på
genomskinlighet skall antas gälla. I vår svenska kultur är översättningens
plats kvantitativt sett odiskutabel: ”översättningarna är helt enkelt – brutalt
uttryckt – halva vår nationallitteratur”, som Birgitta Trotzig har påpekat
(Trotzig 1995, 9). Samtidigt har samma lättflytande och genomskinliga översättningsideal varit förhärskande i Sverige som i de anglosaxiska länderna
enligt Lawrence Venutis beskrivning, med en osynlighetskappa över översättarens arbete som följd. Låg andel översättningar korrelerar alltså inte automatiskt med domesticeringen som norm: en stor andel översättningar har i
1

Två nyutkomna böcker förtjänar att nämnas, även om de inte ensamma ändrar på helhetsbilden: Monié 2008 och Heldner 2008.
2
Venutis sätt att räkna ut och framför allt att jämföra de olika ländernas ”översättningskvoter”
har blivit föremål för kritik (Pym 1999).
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Sverige i det längsta samexisterat med osynlighetsidealet. Översättaren Margaretha Holmqvist var förmodligen den första som för tjugo år sedan formulerade motståndet mot ”ledighet” och ”flyt”, som Göran O. Eriksson sedan
utvecklade i en av sina korta men viktiga principiella artiklar (Eriksson
1995). Idag är den osynliga översättningen långt ifrån oomstridd som ideal
bland svenska översättare, kritiker och läsare.
Även om Lawrence Venutis frontalattack mot den förhärskande angloamerikanska översättningsideologin inte har blivit oemotsagd har den onekligen haft en viktig effekt genom att problematisera den osynliga översättningen. På senare år har det kommit flera arbeten som delvis tycks korrigera
– eller är repliker till – Venutis generaliseringar från 1995. Medvetenheten
om översättningens kulturella roll var kanske inte så låg som Venuti ville få
oss att tro, och framför allt finns det tecken på att den nu är i stigande på ett
sätt som borde ge oss i Sverige en del att tänka på. Det första exempel på
tendensen som bör nämnas är The Oxford Guide to Literature in English
Translation, utgiven av Peter France på Oxford University Press år 2000.
Denna handbok är en unik sammanfattning av översättningens teoretiska och
praktiska ställning i England. Verket, som är på ungefär 650 tättryckta sidor,
har två delar. Den första, kortare delen av boken handlar om översättningen
generellt med kapitel om översättningsteori, översättningens utveckling i
England från medeltiden till idag (med ett särskilt kapitel om USA) och om
specifika översättningsfrågor i olika genrer. Den andra delen av The Oxford
Guide, som omfattar ungefär 500 sidor, består av kapitel om hur världens
litteraturer har kommit till Storbritannien och USA – när, hur och på vilka
sätt. Här finns avdelningar om bland annat följande språkområden, givetvis
med olika grad av inzoomning på det enskilda: från afrikanska språk och
arabiska över centraleuropeiska och östeuropeiska språk, franska, tyska,
grekiska, spanska och portugisiska till italienska, latin, nordeuropeiska
språk, ryska samt västasiatiska språk (i den ordningen). För varje större
språkområde finns dessutom särskilda avsnitt om översättningen och mottagandet av vissa större författarskap; i Sveriges fall har utrymmet förstås bara
räckt för ett par sidor om Strindberg. Trots de höga kraven på faktisk information i varje avsnitt är de olika kapitlen – författade av sammanlagt 113
framstående experter på var sitt gebit – omväxlande, välskrivna och ofta
kryddade med tydliga ställningstaganden för eller emot vissa översättningar.
Men den översättningskritik som utövas i The Oxford Guide är allt annat än
felfinneri. Som redaktören Peter France, själv professor i fransk litteratur,
slavist och utövande översättare, säger:
It is all too easy to criticize translators for deforming, adulterating, or otherwise betraying the original, but more rewarding to seek to understand and enjoy the variety of translation projects and translations practices. Good translations are good books in their own right, not just reflections of good books.
(France 2007)
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När man har The Oxford Guide to Literature in English Translation framför
sig är det svårt att hävda att den anglosaxiska kulturen är ensidigt insulär,
imperialistisk och xenofob. Jag tror knappast att det finns någon motsvarighet till denna uppslagsbok på något annat språk. Intrycket av en utomordentligt hög akademisk nivå i Storbritannien inom just översättningshistoria förstärks dessutom av att Peter France efter The Oxford Guide har börjat ett
annat och ännu större projekt: The Oxford History of Literary Translation in
English. Detta fundamentala verk är planerat att utkomma i fem band, vartdera lika stort som handboken.3
Man kan fråga sig vilka vetenskapliga och förlagsmässiga förutsättningar
som skulle behöva uppfyllas för att vi i Sverige skulle få ett verk som liknar
The Oxford Guide, alltså en ”Vägvisare till litteraturen i svensk översättning”, för att inte tala om den jättelika översättningshistorien i fem band. Att
förklara frånvaron av ett sådant samlat projekt på svensk botten med att vårt
land är så litet räcker i varje fall inte. Man behöver bara gå till vårt grannland
Finland för att finna en nyligen utkommen historia över den finska översatta
litteraturen i två band på sammanlagt 1300 sidor: Suomennoskirjallisuuden
historia med litteraturhistorikern Hannu Riikonen som huvudredaktör (Riikonen 2007).
Den finska verket, som spänner över 450 år med början hos bibelöversättaren Mikael Agricola är resultatet av en stor nationell forskningssatsning.
De två volymerna har engagerat 82 medarbetare, innehåller 70 längre artiklar
och 50 kortare samt mer än 30 översättarbiografier; arbetet har genomförts
på den i sammanhanget ganska korta tiden av sex år. I fokus har stått översättandets – såväl det anonyma hantverkets som de avancerade litterära tolkningarnas – betydelse för den finska kulturutvecklingen och för landets
självständighetssträvanden. En stor del av de ingående artiklarna är deskriptivt historiska, men även övergripande teoretiska frågor som översättningsnormernas växling, förändringar i repertoaren och så vidare behandlas (Leppihalme 2008). Det är värt att notera att detta stora verk har utkommit i ett
tvåspråkigt land. Det är ingen tillfällighet att översättningsforskningen under
de senaste decennierna, förutom i de mångkulturella metropolerna England
och USA, framför allt utvecklats i tre tvåspråkiga länder, där översättandet
ständigt står på dagordningen i olika sociala och kulturella sammanhang:
Belgien, Kanada och Finland.
Hur ser då situationen ut för den som vill spekulera om möjligheten av att
skriva historien om hur världslitteraturen har blivit svensk, hur det svenska
språket har fått tänjas efter utländska författares och inhemska översättares
viljor? Det första man måste fråga efter är existensen av pålitliga eller åtmin3

Härtill bör läggas ett betydande arbete av den år 2007 bortgångna Gunilla Anderman,
svenskfödd översättare och professor vid universitetet i Surrey i Storbritannien: Europe on
Stage, som är historien om den europeiska dramatikens ofta mödosamma väg till den engelska
scenen (Anderman 2005).
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stone användbara specialbibliografier för översättningar från olika språkområden. Tillståndet är härvidlag mycket olika för olika språkområden. För
engelsk- och franskspråkig litteratur finns inga övergripande bibliografier att
tillgå, däremot finns flera för det tyskspråkiga området. Sedan tycks tillgången på bibliografier närmast stå i omvänd proportion till varje språkområdes andel av översättningslitteraturen. En slavist kan inte låta bli att med
tillfredsställelse konstatera att det på senare år tack vare Märta Bergstrand
och Hans Åkerström finns mycket fullständiga bibliografier över samtliga
slaviska litteraturer.4 Och i Bergstrands bibliografi Från Karamzin till Trifonov (1985) finns en inledning av Nils Åke Nilsson som skisserar den ryska
litteraturens receptionshistoria ungefär på det sätt författarna i The Oxford
Guide använder: med fokus på pionjärerna, brytningstiderna och de intressantaste översättarskapen. På senare tid har tillkommit två kraftfulla databaser som ger forskarna helt nya möjligheter att överblicka och bearbeta ett
stort material och där översättarnas insatser är sökbara: FILIS, databasen för
fiktionsprosa på svenska 1830-1900 med hemvist vid Åbo Akademi och den
skandinaviska BREFS, bibliografin över skandinaviska översättningar av
den franska realismens verk under samma period.5
Upprättandet av bibliografier är en nödvändig förutsättning för en svensk
översättningshistoria; nödvändig, men inte tillräcklig. Man kan också närma
sig uppgiften från andra hållet och börja studera de konkreta förmedlarna,
översättarna, deras verk och miljöer. En forskare som Anthony Pym har på
senare tid kritiserat dominansen av lingvistiska och systeminriktade översättningsstudier, som lovar mätbara vetenskapliga resultat men som inte
förmår fånga aktörerna bakom texterna och de abstraherade normerna, till
förfång för studiet av texterna och normerna. Han talar för en ”humanizing
translation history”:
Translators, the human producers of translations, might also be legitimate objects of knowledge. The history of translators is at least as valid an organizing
principle as have been the various focuses on source-text authors, source
texts, or target-vs.-source languages, cultures or nations. Once you start to
look at translators rather than translations, several things can be done. (Pym
2008)

Pym argumenterar för studiet av enskilda översättarkarriärer och nätverk, där
den etablerade uppdelningen i ”källkultur” och ”målkultur” sätts i gungning.
4

Hans Åkerströms bibliografier över översättningar av rysk, polsk, tjeckisk och slovakisk
men även bulgarisk, makedonsk, serbisk/kroatisk/bosnisk/montenegrinsk, slovensk, ukrainsk
och vitrysk litteratur i översättning har tidigare funnits tillgängliga i elektronisk form på en
adress hos Slaviska institutionen vid Göteborgs universitet. På grund av en institutionsreform
har denna publicering tills vidare upphört.
5
Se Appendix för en lista över bibliografier och databaser över utländsk skönlitteratur i
svensk översättning.
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Översättare har sällan bara varit översättare utan också samtidigt introduktörer, journalister, diplomater, spioner… Deras hemvist har ofta inte varit enbart i en språkmiljö, som kan definieras med den deskriptiva översättningsforskningens begrepp målkultur.
Ett första försök att beskriva den brokiga yrkesgrupp som de svenska
översättarna har utgjort är Greta Hjelm-Milczyns historik (Hjelm-Milczyn
1996). På grund av sin osystematiska uppläggning har boken kanske inte fått
den uppskattning den förtjänar. Som informationskälla är den – trots eller
genom sina luckor – en ovärderlig inspirationskälla för vidare forskning i det
tomrum som de akademiska litteraturhistorikerna under lång tid lämnat efter
6
sig. Arbetet med stora datamängder behöver heller inte alls – som Anthony
Pym tycks vilja hävda – leda bort från de enskilda översättarna och deras
ofta mångfacetterade verk (Wollin 2007).
Ett projekt av en annan typ inom den översättningshistoriska forskningen
är den inledningsvis nämnda databas som för närvarande byggs upp i samarbete mellan Södertörns högskolebibliotek och intresserade forskare. Idén till
projektet Svenskt översättarlexikon – för närvarande med arbetsadressen
http://sol.bibl.sh.se – väcktes i samband med starten av Litterära översättarseminariet vid Södertörns högskola. Var finns översättningskritiken, undrade
vi? Var finns språket för att beskriva inte felen, utan förtjänsterna? Vilka var
våra föregångare? Att samla biografiska artiklar om svenska översättare och
deras verk – med såväl biografisk som bibliografisk information och en karakteristik av varför denna översättare var intressant och hur hon eller han
skilde sig från andra översättare – föreföll vara en fruktbar början. Vid en
konferens i maj år 2006 samlades en kvalificerad grupp språk- och litteraturvetare, bibliotekarier, förläggare och översättare för att diskutera projektets
allmänna uppläggning och granska ett antal provartiklar (Lembke 2006).
Efter konferensen presenterade bibliotekarien vid Södertörns högskolebibliotek Magnus Sandgren en PM för en databas, som har kommit att bli vägledande för det fortsatta arbetet (Sandgren 2006).
Efter ungefär två års arbete med Lars Kleberg som huvudredaktör, Magnus Sandgren och Mats Eriksson som ansvariga för konstruktionen av databasen och Jonas Ellerström och Görgen Antonsson (bibliograf) som medarbetare har lexikonet fått sitt nuvarande utseende. Den har två huvuddelar:
artikeltexter och bibliografi. I det publika gränssnittet kan användare som
besöker webbplatsen bläddra sig fram bland artiklarna i bokstavsordning
eller söka i fritext. Förutom sökmöjligheten på enskilda översättarnamn,
svenska verktitlar, utländska författarnamn och originalverktitlar finns möjlighet att bläddra på källspråk och söka översättningar publicerade under en
viss tidsperiod. Lexikonet kompletteras med ett antal allmänna artiklar som
inte utgår från enskilda upphovsmän utan behandlar ämnen såsom ”Översät6

Kristoffer Leandoer (2008) framhåller att Göran Häggs kortfattade sammanfattning (1996)
innehåller frågeställningar av översättningshistorisk art som saknas i de stora översiktsverken.
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tarnas materiella villkor”, ”Andrahandsöversättningar”, ”Svensk bibelöversättning” etc. samt med förteckningar över mottagare av svenska översättarpriser. Under rubriken ”Planerade artiklar” finner användaren en förteckning
över personer och ämnen om vilka artiklar finns i ett förberedande stadium.
Till skillnad från Alex Författarlexikon (www.alex.se), med vilket Svenskt
översättarlexikon har vissa likheter, är vår databas dels gratis för användar7
na, dels byggd på nyskrivna artiklar som oftast utgår från grundforskning.
Den bibliografiska informationen i vårt lexikon syftar till fullständighet
och exakthet beträffande den enskilda översättarens verk och omfattar även
ett urval referenser till böcker eller artiklar om personen ifråga, när sådana
finns. Med ”verk” avses i första hand tryckta böcker, men även framförda
pjäsöversättningar, viktigare antologibidrag och tidskriftspublikationer och
dessutom – i förekommande fall – opublicerade manuskript som finns i tillgängliga arkiv. Uppgifter om publikationer i dagspress ges inte generellt,
utom när det gäller de ibland mycket svåråtkomliga artiklarna om enskilda
översättare.
Om fullständighet är det entydiga övergripande kriteriet för bibliografierna i Svenskt översättarlexikon är frågan om urvalsprinciperna för artiklarna
mer komplicerad. I princip kan alla betydelsefulla översättare till svenska
språket – hittills endast avlidna personer – sägas förtjäna en plats i vårt lexikon. Genom att det inte rör sig om ett bokverk med på förhand bestämt omfång och deadline har redaktionen inte tvingats beställa och samla in artiklar
efter någon från början fastställd förteckning och en därifrån kondenserad
minimilista. Urvalet i den första gruppen artiklar, ett fyrtiotal, som publiceras våren 2009 kan förefalla slumpartat. Men det är bara delvis sant. Ett stort
antal specialister inom akademisk litteratur- och språkvetenskap liksom bibliotekarier, kritiker och översättare har uppmanats ställa förslag på namn på
yrkesutövare som bör ägnas artiklar i lexikonet. Det har visat sig lättare – om
också inte alltid lätt – att finna författare till artiklar om översättare som samtidigt också är kända i någon annan egenskap, framför allt naturligtvis som
litterära upphovsmän. Syftet med Svenskt översättarlexikon är emellertid inte
bara att generellt synliggöra översättarnas roll i den svenska litteraturhistorien. Den största utmaningen är att försöka lyfta fram de ofta okända eller i
skymundan verkande översättarna, om vilka inget eller nästan inget hittills är
skrivet, men som på ett viktig sätt har bidragit till den svenska översättningslitteraturen i någon eller några av dess former (skönlitteratur, essäistik, filosofi, populärvetenskap, barnböcker). Birgitta Trotzigs ovan citerade ord om
att översättningarna är halva vår nationallitteratur har följande fortsättning:

7

I www.alex.se kan man inte söka på översättares namn, däremot på länder/regioner och få
upplysningar om utländska författares verk är översatta till svenska (och ibland av vem).
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Vad vore den svenska litteraturens utvecklingshistoria utan Hagbergs Shakespeare, Erland Lagerlöfs Homeros, Ellen Rydelius Dostojevskij, Warburtons
Joyce, Irma Nordvangs Musil?

Av de här nämnda fem namnen finns de första tre – Carl August Hagberg,
Erland Lagerlöf och Ellen Rydelius – behandlade i Svenskt biografiskt lexikon med var sin utförlig artikel (inklusive bibliografi), delvis därför att de är
kända också i andra egenskaper än översättarens. Om dem finns eller kommer det inom kort att finnas artiklar i vår databas. Om man går förbi den
ännu verksamme Thomas Warburton och stannar vid den sista av de män
och kvinnor vars verk Birgitta Trotzig nämner, Irma Nordvang, står man
inför ett ganska typiskt översättaröde under 1900-talet. Om Irma Nordvang
(1905-1977) vet man att hon debuterade som poet 1932, gav ut en ny diktsamling 1949 och översatte framför allt tysk litteratur. Hennes mest kända
insatser är tolkningarna av tysk lyrik tillsammans med Bertil Malmberg och
Johannes Edfelt (1934) och översättningen av Robert Musils Mannen utan
egenskaper 1-3 (1961-1970), som tryckts i flera upplagor. I LIBRIS ger en
sökning på Irma Nordvang som upphovsman 19 träffar medan fritextsökningen ger 57 träffar. Trots att även den senare träfflistan är ofullständig (till
exempel saknas förstautgåvan av Mannen utan egenskaper – LIBRIS registrering av översättare under äldre perioder är ofullständig) ger den ändå
grunden för en bibliografi. Desto sparsammare är materialet om Irma Nordvangs biografi. Den unga poeten och översättaren gav en tidningsintervju
1934 och svarade på en enkät om lyriktolkning 1948, annars tycks hon endast ha talat till offentligheten genom sina två diktsamlingar och sina översättningar. Inget uppslagsverk ägnar henne mer än några rader (i Nationalencyklopedin 1994 anges inte ens något dödsår). Omfattande arkivforskningar
fordras för att få fram någon information om hennes biografi, och i arkiven
kan även spåren av en översättare som ansetts vara en av landets främsta
vara svåra att finna.8 Ännu besvärligare är läget när det gäller personer vars
”enda” insats har varit att överföra utländska verk till svenska, även om de
ibland är flera hundra till antalet. En av dessa tillbakadragna eller okända
textproducenter, vars namn för de flesta är lika med summan av deras verk,
är Ellen Sofia Wester (1873-1930), som för att inte bli nonchalerad för sitt
köns skull signerade sina översättningar ”E. Weer”. Om denna mångkunniga
och oerhört produktiva person har Marie-Christine Skuncke för Svenskt
översättarlexikon skrivit en initierad artikel, byggd på omfattande grundforskning.

8

Enligt Barbro Ek, arkivansvarig på Albert Bonniers förlag, saknas för det mesta översättarnas brev till förlaget. Att Irma Nordvangs papper bevarats beror på att hon gav ut två diktsamlingar, inte på hennes insats som översättare (meddelande per e-post till artikelförfattaren
2008-01-22).
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Såväl Irma Nordvang som Ellen Wester tillhör det smala skiktet av översättare av högprestigelitteratur,9 ”kanonöversättarna”, som återfinns i listorna
över mottagare av utmärkelser som Letterstedtska priset, Elsa Thulin-priset
eller Svenska Akademiens översättarpris. Källäget för artiklar om massproducerande lågprestigeöversättare eller översättare som överskridit genregränserna är ofta ännu besvärligare. Generellt kan sägas att redaktionen för
Svenskt översättarlexikon på initialstadiet har lyckats bäst med att rekrytera
författare till artiklar om äldre perioder och 1900-talet. De största utmaningarna för den närmaste framtiden är att kartlägga översättaryrkets såväl kvalitativt som kvantitativt viktiga utövare under den så kallade ”industriperioden” (Wollin 1998, 83 ff.).
Fastän databasen Svenskt översättarlexikon ur användarsynpunkt endast
befinner sig i sin linda har grunden lagts för ett mycket omfattande verk. I
dagsläget finns som nämnts ett fyrtiotal artiklar synliga, men flera hundra
ytterligare är redan planerade. Publiceringstakten kommer att vara beroende
av den finansiering som projektet lyckas mobilisera. Svaret på frågan om hur
många artiklar lexikonet skall omfatta är inte beroende av databasens struktur, som i princip är oändlig, utan av personella och andra resurser. Man kan
bara konstatera att ju fler artiklar lexikonet kommer att innehålla, desto fler
korsreferenser uppstår det inom databasen och desto större möjligheter har
användarna att ställa nya frågor om översättarkonstens utveckling i Sverige.
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Appendix: Utländsk skönlitteratur i svensk översättning:
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Från Fredrika till Carl via Per Johan

Joakim Philipson
I Humlegården i Stockholm är avståndet från Carl von Linné till Fredrika
Bremer inte mer än på sin höjd hundra meter. Likväl kan distansen stundom
tyckas lika oöverstiglig som det till synes konstanta jämlikhetsgapet mellan
män och kvinnor, det som Fredrika Bremer gjorde vad hon kunde för att
övervinna. Där står den store Linné i sin upphöjdhet, omgiven av fyra tjänande musor – botaniken, zoologin, geologin och fysiologin, alltmedan
Fredrika får klara sig helt på egen hand, mera jordbunden, med ensamansvar
för marktjänsten. Kanske är hon rentav litet låghalt, likt den änglalika Serena
i ”Grannarna.” En fot sticker fram under den ankellånga kjolen, ständigt
beredd att ta ännu ett steg framåt. Eller kanske ett steg närmare Linné, som
hon såsom botanikintresserad ändå hyste stor aktning för. I ”Familjen H”
låter hon Cornetten Carl oupphörligt söka efter den blomma som fått sitt
namn efter ”verldens störste naturforskare, Svensken Linné”, för att förära
den åt sin älskade Hermina.
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Hon är sin egen, Fredrika, självständig – men inte ensam. Hon har många
medsystrar – och även en broder att tala med. Dock ingen make, vilket hon
falskeligen tilldelats av någon nutida ”wikiped”, som ännu drygt etthundrafemtio år efter ”Hertha” sökt omyndigförklara kvinnan och inte förstått att
kvinnor kan, med fördel rentav, vara utan man och klara sig utmärkt väl på
egen hand. Samma förvissning om den nödvändiga förbindelsen mellan
kvinna och man uttryckte ironiskt nog också hennes vän och broder i ett brev
från 1838 ställt till ”Min lilla Goda Fredrique!” Brevet inleds:
Har skaparen delat mskan i 2ne hälfter, så är det onekeligt att de tillhöra varandra, och endast tillsammans utgöra ett helt. Mskan (Adam) är hvarken man
eller quinna utan att tillhöra en man eller quinna, och Adam (mskan) var
hvarken man eller quinna innan han i sig urskiljde båda hälfterne. ... Hvad
Skaparen urskilde i mskan, det urskiljde han ännu grundligare i mskligheten.
I djurlifvet är denna urskilnad blott könskillnad. Genom äktenskapet (den av
förnuft och religion consacrerade könskillnaden) öfvergår den i de 2ne vesentliga sfererne af samhällslifvet – familjen och staten.”1

Vid omedelbart påseende kan detta tyckas vara uttryck för en förlegad syn i
vår moderna tid med dess allt mer upplösta gränser mellan könen. Men om
man vill – och kanske bemödade sig ändå Fredrika att tolka sin vän välvilligt
– så finner man här, med litet nutida begreppstänjning, en ganska radikal
uppfattning av könsskillnaden mellan människor som något av en “social
konstruktion”. Det är ändå ett stort steg från Linné, vars uppfattning om
könsskillnaderna var mer absolut och ensidigt grundad i biologin.
Han hette Böklin, denne brevskrivande broder, vän och samtalspartner,
Per Johan Böklin närmare bestämt. De hade träffats hos Fredrika Bremers
äldre syster, Charlotte Quiding, i hennes hem i Kristianstad vintern 1831-32.
Böklin var då rektor i Kristianstad skola och han blev Fredrikas filosofilärare
och förtrolige. Somliga beskrev honom som ful, men Fredrika tecknade honom idealiserad, som en ung, stilig och klarsynt man. Till Kristianstad hade
han kommit via Växjö, där han gick i gymnasiet, och Lund, där han 1818
skrevs in i Skånska nationen och två år senare disputerade för magistergraden, ”pro gradu philosophico”, under preses Carl Kjellin på en avhandling
om differentialkalkylen. Den avhandlingen pryder också sin plats i dissertationssamlingen på Södertörns högskolebibliotek.

1

Böklin, Per Johan & Bremer, Fredrika (1965), Per Johan Böklin till Fredrika Bremer 18321865: Fredrika Bremer till Per Johan Böklin våren 1834 : ett brevurval. Malmö: Allhem. – S.
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Böklin var alltså bland dem för vilka Tegnér skrev sin berömda ”Epilog vid
Magister-Promotionen i Lund 1820” där han kallar inte bara Gud och
Världsanden utan även Gustav Vasa, Linné och Kellgren att vaka över de
nya magistrarna i deras värv att sprida ljus över landet. Måhända tog platonisten och hegelianen Böklin särskilt till sig orden i inledningen:
Ty detta är det herrliga hos menskan
att hon kan fatta tingens inre väsen,
ej hvad de synas, men hvad de betyda;
och verkligheten, hvart vårt öga ser,
den är symbolen endast af ett högre.

Nej, Böklin nöjde sig inte med matematiken. I sann pythagoreisk anda förenade han intresset för det exakta med en förkärlek för spekulation. Hans
håg stod till filosofin. På universitetsbiblioteket i Lund var han en flitig låntagare av bland andra de grekiska klassikerna och verk av Fichte, Schelling,
Benjamin Höjer och, framför andra, Hegel och den samtida mystikern Franz
von Baader.
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Till Kristianstad kom Böklin som ”kollega” vid Kristianstads skola i september 1820. Men det var först tio år senare han började göra sig verkligt
bemärkt. Detta sedan han, för säkerhets skull ånyo disputerat i Lund 1829,
denna gång på en avhandling om grekiska accenter, De accentu graecu, under preses C.G. Engeström. Som avslutning på sin akademiska bana prästvigdes han året därpå och avlade pastoratsexamen. Samtidigt var han med
och grundade den liberala tidningen Skånska posten i Kristianstad, vars redaktion han också tillhörde under åren 1830-1840. Tidningen rönte positiv
uppmärksamhet ända uppe i Stockholm från kollegan Aftonbladet, som hedrade Skånska posten med tillnamnet ”kusin”.
Mer betydande var kanske ändå Böklins insats som skolman och rektor
för Kristianstads skola. I Svenskt Biografiskt Lexikon värderas Böklin efter
förtjänst: ”Under hans tioåriga rektorat omdanades och utvecklades undervisningsväsendet i Kristianstad på ett enastående sätt.” Bakom denna insats
låg en medveten, och ideologiskt grundad vilja, vilken kom till uttryck i inbjudan till invigningen 1835 av det nya skolhus, Hertig Karls skola, som
tillkommit genom Böklins initiativ att stifta en ”skolförening”. I inbjud-
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ningsskriften fastslog Böklin ”att staten icke utan fara för sitt självbestånd
kan överlämna uppfostringen åt enskilt godtycke”.2
Detta kunde man alltså säga som liberal skolman på den tiden. Man frågar
sig hur vår tids liberaler förhåller sig i samma fråga, med anledning av dagens friskoledebatt. Och måhända borde idag samma ansvarstagande gälla
också biblioteken och deras överlevnad.
Böklin var vidare med om att i Kristianstad år 1835 grunda den första
borgarskolan för hantverkslärlingar i Sverige. Till vännen Fredrika skrev han
1836 om vikten av att integrera skola och yrkesliv. Förmodligen fick han
medhåll, men säkert är det inte. Under en uppgörelse i ett tidigare brev från
1834 hade Fredrika förlöjligat mäns fåfänga såsom omanlig, och tillstått att
den lärt henne ”älska och beundra mitt eget kön i jemnförelse med det
andra”.3 Och även om hon genast medger att hon inte funnit några spår av
nämnda svaghet hos de två män hon verkligen älskat, av vilka Böklin är den
ene, så står det klart att Fredrika inte utan vidare skulle acceptera någon annans mening, om inte goda förnuftsskäl också talade för det. En mans auktoritet allena var inte nog för henne.
För att grunda en skola, som Böklin, eller ett bibliotek, som inte bara
överlever men fortsätter att utvecklas krävs dock mer än bara förnuft. Det
krävs också hårt, ihärdigt arbete, och en envishet av sällan skådat slag. Det
visste Böklin, och det vet också alla de människor som på nära håll följt
Södertörns högskolebiblioteks exempellösa utveckling under drygt tio år.
Det är ett bestående verk och en god grund att bygga vidare på som Louise
Brunes nu lämnar efter sig. Jag föreställer mig gärna att Fredrika, efter att ha
hälsat artigt på Linné, skulle runda Kungliga biblioteket, och på vägen mot
Årsta ta omvägen över Huddinge, för att med egna ögon få se vilka märkvärdiga ting som försiggått i det grönskimrande glashuset i Flemingsberg.
Och säkert skulle hon ha en hel del att samtala om med sin syster Louise och
sedan rapportera om från detta lärdomshem i den nya värld i vilken vi lever.

2
3

SBL, s. 136
Böklin 1965:133
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Babusjkan som sådan och som kulturpolitik

Irina Sandomirskaja
Själv fostrad av en babusjka och numera själv också babusjka till en liten
pojke, har jag ett dubbelt perspektiv på babusjkans föga iögonenfallande
men bestående inverkan på livet och på kulturen. Här följer några fragment
gällande babusjkan som sådan och som politisk institution. Uppsatsen tar sin
utgångspunkt i Ryssland, men förhoppningsvis kan den enastående kulturpolitiska roll babusjkan spelar där slå an en sträng också hos en svensk mormor.

Babusjkan som mediepolitik
Vilka är de symboler som oftast får representera Ryssland i svensk teve? Jag
skulle säga att det är dessa två: ett torn i Kreml med den röda stjärnan i toppen och en äldre kvinna med en tom väska i handen. På svenska heter hon
babusjka. Kreml står för det ryska maktsystemet, dess despotiska traditioner,
hemliga historia och militära styrka. Särskilt styrkan verkar vara viktig:
samma bilder av Kreml hittar man även på kartonger med rysk fil, kefir.
Babusjkan däremot dyker upp när journalister berättar om Rysslands orättvisor mot det vanliga folket. Här framträder babusjkan som representant för
Rysslands socialt mest utsatta och sårbara medborgare. Svensk teve ger röst
åt babusjkan, en röst som man i Ryssland inte bryr sig om att lyssna på. Det
är nästan uteslutande i Sveriges Television som man kan höra babusjkornas
berättelser. Med gamla kvinnors levnadshistorier illustrerar journalister och
dokumentärfilmare den traditionella relationen mellan folket och makten i
Ryssland: på den ena sidan vanligt folks oändliga tålamod och överlevnadsförmåga, på den andra maktens storhetsvansinne och iskalla arrogans mot de
svaga.
Även i Ryssland används babusjkan som en bild för att övertyga, som ett
retoriskt verktyg. Innan någon ännu anade att Sovjetunionen stod inför sitt
sammanbrott, diskuterade Gorbatjov landets framtid vid – noggrant arrangerade och regisserade – möten framför tv-kameror på gatan med sovjetiska
medborgare. Jag kommer ihåg ett märkligt sådant möte i slutet av 1980-talet.
Diskussionen tog en oväntad vändning mot babusjkan. Bland de statister
som frågade ut Gorbatjov råkade det finnas en förståndig person som undra193

de om tanken med perestrojkan var att byta Sovjetunionens kollektiva ägande mot privat ägande, med ty följande konkurrens och arbetslöshet. Gorbatjovs svar var ett bestämt nej. Hans idé, förklarade han, var att statligt ägande
skulle kombineras med en del privata affärer som till exempel när en pensionerad babusjka tjänar lite extra pengar genom att baka lite hemma och hennes barnbarn hjälper till med försäljning efter skolan. Vad Gorbatjov såg
framför sig var en mindre förnyelse utan ommöbleringar eller investeringar.
Genom att spela på de känslor som finns för babusjkan maskerade Gorbatjov
det farliga politiska spel som han redan då initierat. Drömmen om babusjkan
som en oansenlig och harmlös entreprenör fanns med i den ursprungliga
bilden av omdaningen. Men verkligheten blev en annan.
När kapitalismen under Jeltsin var på frammarsch i Ryssland gick arbetare ut på gator för att demonstrera mot orättvisa privatiseringar. Då avfärdade
den allmänna opinionen och medierna dessa protester genom att framställa
oppositionen som en skara obildade, hysteriska skräcktanter drivna av (som
det då kallades) ’social avundsjuka’ med finansiering från kommunisternas
hemliga partikassa. Istället för att notera de deltagande babusjkornas vilja att
uttrycka sin politiska och medborgerliga medvetenhet, tolkade medierna
deras vrede som senila kärringars oförmåga att tänka nytt. En babusjka demonstrerande mot nyliberala reformer med en tom kastrull i händerna kom
att representera massans reaktionära väsen – inte folkets förmåga och rätt
(som garanterats av Gorbatjovs perestrojka) att ge uttryck för opposition.
Och nu i 2000-talets tv-reportage som sänds över ryska kanaler anknutna till
Kreml, figurerar babusjkan återigen som symbol – denna gång för Putinrysslands framgångar med att förbättra babusjkans levnadsstandard och väcka
hennes patriotism, nu då Ryssland inte längre tycks behöva krypa för USA.

Babusjkan som kulturarv
Att se äldre kvinnor som företrädare för traditionen är en del av det moderna
patriarkatet, och i dagens Ryssland har det synsättet sitt ursprung i Stalins
modernisering av sovjetstaten. Det var under 1930-talet som bolsjevikernas
kulturella revolution gjorde en helomvändning mot en restaurering av så
kallade ryska kulturella värden. Stalins version av Sovjetunionen som ett
ryskt fosterland blev viktigare än bolsjevikernas övernationella världsrevolution. År 1937, det år då Stalins terror nådde sin höjdpunkt, lanserades också
en kulturell kampanj för russifiering och en återgång till traditionerna. Bland
annat återinstallerades Pusjkin som det nationella geniet och blev sovjetkulturens främsta ikon, nu med en tydlig stalinistisk överton. I dåtidens tidskrifter, sida vid sida med reportage från öppna processer mot ”trotskisterna”,
sida vid sida med arbetares högtidliga upprop för ständigt nya avrättningar,
publicerade man Pusjkins dikter, litteraturvetenskapliga artiklar och poetiska
hyllningar till den nationella skald som lyckats så väl med att samtidigt ge
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uttryck både för landets nationella anda och för Stalins personliga syn på
kulturen. Det var då som Pusjkins barnflicka Arina Rodionovna – det patriarkala ideal vilket ligger till grund för dagens babusjka-bilder – blev till
symbol för arkaiserad ryskhet, folklighet, och tradition. Sovjetisk litteratur –
en modern diskurs med densamme Pusjkin i spetsen – vaccinerades alltså
mot modernism, ett farligt virus från det förruttnade Väst. Arina Rodionovna
fick en roll i Stalins litterära kanon, och även om den var marginell blev den
ett viktigt inslag inte minst inom skolundervisningen, särskild på lågstadiet,
då denna kanon introducerades genom att barnen fick läsa och diskutera
pedagogiskt omarbetade folksagor. Enligt skolprogrammet var det ryska
folket – representerat av bland andra gamla snälla Arina Rodionovna – som
varit en outsinlig källa till inspiration för den geniale skalden liksom för all
sovjetisk realism. Arina Rodionovna fick status som hela Sovjetunionens
förkroppsligade själ. Som något slags babusjka till alla sovjetiska barn blev
Arina Rodionovna med sina sagor en framträdande figur i tidens pedagogiska verk, i läroböcker och kursplaner, och på så vis bidrog hon i betydande
grad till russifieringen av det mångkulturella landet.

Babusjkan som upplysningspolitik
Trots att babusjkan egentligen inte har någonting gemensamt med den verkliga Arina Rodionovna (hon var egentligen en alkoholiserad tonårig bondflicka, inte någon söt gammal gumma) blev ironiskt nog babusjkan en av
kanalerna genom vilka regimen spred den sovjetiska civiliserings- och upplysningsmodellen. Det var hon som berättade sagor, delvis tvingad att göra
detta av sovjetmakten som krävde att småbarnsföräldrar arbetade hela dagen
men som inte brydde sig om att tillhandahålla tillräckligt med dagisplatser.
Babusjkan kunde pensionera sig vid 55 års ålder och därefter förväntades
hon (även av föräldrarna) att ägna sig åt att passa barnbarn medan mamma
och pappa var på jobbet. Det var därför som babusjkan ofta också var den
som såg barnet ta sina första steg och hörde det säga sina första ord. Det var
också hennes ansvar att lära barnet grunderna i vett och etikett. Ganska ofta
blev babusjkan även barnets första lärare i läsning och stavning. Därtill vårdade hon barnets hälsa, övervakade dess uppförande, sorterade bort olämpligt sällskap och vakade ständigt över barnets sexualitet. Kort sagt, det var i
stort sett babusjkan som ansvarade för civiliseringsprocessen, hon var barnets första guide genom labyrinten av språkliga konventioner och kulturella
konstruktioner. Hon uppmuntrade barnet att gå i musikskola och att ta privatlektioner i engelska, hon lärde det att uttrycka sig i skrift och att teckna
och måla – det är åtminstone så som vi kommer ihåg våra babusjkor, vi intellektuella i min generation, den sista sovjetiska generationen vars lyckliga
barndom sammanföll med stalinismens återkomst, nu i mildare form, under
Brezjneverans politiska och ekonomiska stagnation, de gyllene tider som så
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många ryska 60-talister numera minns med en för Sverige helt ofattbar känslosamhet.
Sådana babusjkor, så som också jag minns dem, var för det mesta pensionerade kvinnor, ganska ofta änkor. De begränsade sig inte till familjen utan
agerade även domare i frågor om offentlig moral. Babusjkan kände starkt för
det rätta och avstod sällan från att tillkännage sina synpunkter, och hon hade
synpunkter på allt och alla. Folk bär i sitt minne bilden av en grupp babusjkor som sitter på en bänk bredvid ingången till trapphuset och diskuterar alla
som passerar förbi (särskilt unga kvinnor och deras kavaljerer). Fortfarande
idag, nästan 20 år efter Sovjetunionens fall, sitter babusjkor på bänkar
runtom hela Ryssland och diskuterar och dömer – fast nu är det nya, postsovjetiska babusjkor.
De omdömen babusjkor fäller tar alltid sin utgångspunkt i vad som gäller
för sunt förnuft, i samvetet och i en medvetenhet om andras intressen. En
orubblig regel är att man måste sätta andras bästa före sin egen bekvämlighet. Till exempel:
– Vad tänker du på när du kommer till badet utan badmössa? Vet du inte att
det finns andra i badet som inte gillar ditt smutsiga hår?
Eller:
– Varför sitter du med fötterna på bänken? Tänk på andra som kanske också
skulle vilja slå sig ned och få lite vila!
Eller:
– Var god och ställ dig i kön och vänta på din tur, unge man. Kan du inte se
att det finns andra som står och väntar?
Eller:
– Den där Malevitj! En utbildad konstnär! Och målar en svart kvadrat fast
hela världen är så färgglad!”
Babusjkor övervakade allmänheten på samma sätt som de uppfostrade sina
egna barnbarn och aldrig slog det dem att deras kommentarer skulle kunna
vara annat än välkomna.
Intressant nog verkar även sovjetregimen ha ogillat ”den där Malevitj” av
samma skäl som babusjkan. En socialist-realistisk dogm i konsten krävde att
konstnären skulle ägna sig åt att ’på ett medvetet sätt avspegla den aktuella
verkligheten’. Det innebar i princip att konstnären skulle lära sig förstå regimens ideologiska behov, i sin konst uttrycka sig i enlighet med gällande
kanon och därmed avsvärja sig sin konstnärliga individualism. Malevitj
lyckades aldrig med detta. I babusjkans ögon var Malevitj ganska barnslig,
men hon övervakade honom med kärleksfull omsorg, detta till skillnad från
staten som censurerade honom och lät honom dö helt bortglömd.
Det territorium som babusjkan kontrollerar ligger utanför den stora kulturens konstnärliga och ideologiska krigsfält. Babusjkan är privat: hon lever i
nostalgiska barndomsminnen, hon erbjuder en symbolisk fristad från den
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vuxna världen med dess ekonomiska och politiska problem. På ett känslomässigt plan bekräftar hon systemet men hon befriar på samma gång från
systemets rigiditet och dess oidipala rollspelmönster där hjälten och offren
står upp emot konformister och bödlar. Under babusjkans kärleksfulla kontroll blir man istället till ett oansvarigt barn. Babusjkan härskar i ett rike där
politik och historia tycks återgå till ett tillstånd av oskuld, till en prepubertal
tillvaro av evigt lugn.

Babusjkan som minnespolitik
Nu i dessa yttersta dagar verkar det som om babusjkan upplever en renässans. Min e-postlåda är full med meddelanden från olika webb-sajter med
inriktning på genealogi. Mina ryska korrespondenter är djupt engagerade i
familjehistoria, och nästan varje kväll får jag sitta och radera automatiskt
genererade meddelanden om att nya bilder och nya namn på babusjkor (vilkas existens jag aldrig haft en aning om) nu finns med i mitt släktträd (vilket
jag aldrig vetat att jag haft).
Trots att jag säger renässans, är detta slags ihågkommande av babusjkan
ett ganska nytt fenomen, en ganska färsk social uppfinning. Före Gorbatjovs
perestrojka hade nästan ingen i min krets något intressant att berätta om sin
familj, och ingen skulle kunna tänka sig att ställa frågor om någon annans
babusjka eller liknande. Sovjetiska familjer hade många hemligheter och en
väluppfostrad människa skulle respektera dem; att vara nyfiken kunde tolkas
som ett tecken på att man var informatör. Men ett under tycktes inträffa under Gorbatjov: folk satt i sina kök med sina vänner, diskuterade glasnost,
kritiserade partiet och brydde sig inte längre om att det också fanns angivare
i sällskapet.
När babusjkan på detta mirakulösa vis uppenbarade sig i samtal vid köksbordet sattes historien omedelbart in i ett annat perspektiv. Helt plötsligt
hade alla en historia. Någon visade sig ha eller ha haft en babusjka som suttit
i gulag, eller en babusjka som hade utbildat sig i Schweiz före första världskriget. Eller en babusjka som hade varit gift med en folkets fiende. Eller så
hade hon själv varit ’trotskist’. Eller så hade någon en babusjka, vars bakgrund – trots den tydliga tyska brytningen – tidigare lämnats oförklarad men
nu visade sig gå tillbaka till deporterade Volgatyskar. Och i officiellt ryska
familjer brukade åtminstone en judisk babusjka vara ett nästan oundvikligt
inslag. Eller en babusjka med kusiner i Amerika. Och ingen tvekade längre
om att tala om dem. Det var som att upptäcka en ny kontinent under sina
egna fötter. Det land man levt i hela sitt liv visade sig ha en annan historia,
och denna historia hade hela tiden funnits vid vår sida – utan att vi någon
gång uppmärksammat dess tysta närvaro i vardagen.
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Babusjkan som sådan
Nu är det inte längre köksbordet som gäller utan Internet med sina genealogiska portaler. Man prioriterar gamla fotografier över berättelser; om man
under perestrojkan ägnade sig åt vansinnigt fabulerande, har man idag snarast blivit inriktad på fakta när man skapar sin egen identitet. Förvånande
nog, trots att – eller kanske just därför att – dagens yngre ryska intellektuella
har föga verklig erfarenhet av statlig censur drömmer de nostalgiskt om sovjetisk normalisering. Babusjkans mjuka makt ger sig åter till känna.
Sedan censuren avskaffades av Gorbatjov har man i Ryssland åtnjutit
praktiskt taget obegränsad yttrandefrihet. Då har man hängivit sig åt ohämmad nostalgi. Återförstatligandet av massmedier, särskilt teve, under de senaste åtta åren är inte sanktionerat på juridisk väg och det finns ingen formell
censurapparat som kan diktera vilka åsikter som ska komma till uttryck.
Istället för den gamla sovjetiska censuren är det numera institutionens interna självcensurer som skapar ett starkt propagandistiskt brus i tv-rutan och
gör medierna helt ogenomträngliga för information. Om en chefredaktör
publicerar något fabricerat ’komprometterande material’ mot någon NGO
(till exempel ’agent’ för amerikanskt inflytande), då är det inte ett resultat av
censorers tvång utan av en förnuftsmässig kalkyl av de risker som finns och
av potentiella vinster. Landets säkerhet och hela folkets goda ska gå först.
Precis som babusjkan har lärt honom att göra. De lärdomar han inhämtat från
babusjkan gör drakoniska ingrepp av censuren överflödiga.
I självbiografiska berättelser samt i politiska diskurser framställs babusjkan på ständigt nya sätt. I minnesbilder figurerar hon som ett marginellt alternativ till den officiella – sovjetiska såväl som postsovjetiska – hagiografiska genealogin, som blott följer svärdslinjen: revolutions- och krigshjälten,
Stalin som fader till nationen, Putin som fader till nationen, oligarker, banditer, krigare och så vidare. Babusjkan företräder också en viss oppositionsanda men en opposition utan våld. Hennes fredliga förnuftspredikan inspirerar
strävan mot mjuk reform, mot harmonisering snarare än revolution.
Denna patriarkala babusjka-myt har inget med babusjkans verkliga sociala roll att göra. Hon representerar i själva verket ett koncentrat av ”soft power” men denna makt utgår inte från patriarkala attityder i samhället. Den
har i stället sitt ursprung i de komplexa sociala politiska och ekonomiska
villkor som omgärdade sovjetstatens modernisering och senare dess demontering. Inte minst Sovjetunionens motsägelsefulla genuspolitik, å ena sidan
triumfatoriska anspråk på jämställdhet och å andra sidan i praktiken ett starkt
patriarkat, präglade den postsovjetiska babusjkans situation, hennes förmåga
att utöva symbolisk makt i spelet bakom kulisserna, på en mindre, men inte
mindre viktig politisk teater.
Dagens babusjka har vanligen högre utbildning och en yrkeskarriär bakom sig. Icke desto mindre är det hon snarare än hennes outbildade barnbarn,
programmeraren eller entreprenören, som löper risk att förlora sitt jobb: ba198

busjkan är van vid självuppoffring, och sådant är också systemet. Hon har
livslång erfarenhet av dubbla skift, på arbetsplatsen och hemma, och som
ansvarig för hushållet har hon fått lära sig att kämpa med de problem som
vardagen erbjöd i den underskottsbaserade sovjetiska ekonomin och som
alltjämt finns i den post-sovjetiska kapitalistiska ekonomin. Många babusjkor har genom egen erfarenhet lärt sig den sovjetiska historiens fakta och har
personligen upplevt krig och repressalier, och särskilt de som gjorde dessa
erfarenheter som barn har blivit präglade av dem. De har lärt sig både att tala
ut och att hålla tyst – men att ändå vara medvetna, och att aldrig glömma.
Det är många som var partimedlemmar – det gäller särskilt babusjkor till
dagens antikommunistiska intellektuella, många med ursprung i sovjettidens
ideologiskt engagerade familjer. Alla har varit vittnen till och, mer eller
mindre entusiastiskt, deltagit i sovjetiska ideologiska kampanjer. Alla har
personligen erfarit först socialismen och senare kapitalismen och kan jämföra inte bara teoretiskt.
Mediebilderna till trots är babusjkan inte regimens passiva offer och hon
är inte heller någon marionett för populister att manipulera. I sina omdömen
och i sin privata politik – inklusive den politik som hon tillämpar i uppfostran av sina barnbarn – litar hon helst på sin egen erfarenhet och låter sig
aldrig luras av retorik.
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Fredsuniversitetet

Rebecka Lettevall
Låt oss förändra världen! Låt oss bygga ett nytt universitet! Föreställningen
att det går att förbättra världen genom att hitta det rätta receptet, där ofta
någon form av utbildning ingår som en väsentlig del, är gammal som gatan.
Det är en lockande idé, särskilt med tanke på att det visat sig att utbildningsfrågor utgör en väsentlig del i alla demokratiseringsprocesser. Man tänker
sig att människor ska bli lite bättre och lite klokare om de får rätt kunskap
som underlag för att fatta rätt beslut. En person som under många år engagerade sig för grundandet av ett fredsuniversitet var Robert Bárány (18761936), 1914 års nobelpristagare i fysiologi eller medicin. När han erhöll
priset befann han sig som krigsfånge i Ryssland. Som civil kirurg inom den
österrikiska armén hade han till en början, med riklig tillgång på patienter,
kunnat fortsätta utveckla en ny typ av skallskadeoperationer som han fått
idén till under sin tid som forskande läkare i Wien. Under tiden i fånglägret
behandlade han inte bara andra krigsfångar utan även ryssar. Med benäget
bistånd från Röda Korset och Sverige kunde han under sommaren 1916 lämna fånglägret för att återvända till hemstaden Wien. Men till sin besvikelse
accepterades han aldrig bland de tidigare kollegerna där, vilket manifesterades då han uttryckligen förnekades en titularprofessur vid hemfakulteten.1
Det kyliga mottagandet i Wien bidrog säkert till Báránys beslut att tacka ja
till en tjänst i Uppsala. Så kom han till Sverige.
Vi ska återvända till Báránys fredsuniversitet. Men först åter till den livskraftiga föreställningen om att förändra världen genom att hitta rätt mönster
för det. Detta tankekomplex sägs ofta ha sitt ursprung i upplysningen. Problemet med den här typen av föreställningar är bekant. Det är alltid någon
som definierar vad den goda människan, det goda livet eller den sanna vägen
är, och denna någon befinner sig i en viss situation, vanligtvis i någon form
av maktposition, åtminstone om hon eller han lyckas vinna gehör för sina
idéer. Men detta behöver naturligtvis inte innebära att idéerna i sig är undermåliga. Ofta hänger de samman med en människosyn där människans
”natur” utgör en väsentlig del liksom hur den eventuellt kan förändras eller
styras.
1
Gunter Joas, Robert Bárány (1876-1936): Leben und Werk. Frankfurt am Main: Peter Lang
1997, Sid. 432.
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Huruvida människan till sin natur är ond eller god, våldsbenägen eller
fredlig är en fråga som av olika skäl knappast går att besvara. Frågan verkar
till och med fel ställd, även om den under tusentals år funnits med på agendan över de frågor som tematiserats inom områden som teater, litteratur,
konst och filosofi. Att människan skulle vara bärare av en speciell natur ter
sig som en otidsenlig och till och med osann uppfattning. Kulturen som dess
polära motsats verkar också märklig. Dessutom är det givetvis så att om det
nu funnes en sådan ursprunglig natur, så skulle den aldrig gå att uppvisa
eftersom den ständigt skulle utsättas för kulturens bearbetningar. Men trots
att det inte låter sig göras att beskriva en människa som ett obearbetat naturlandskap som genom kultivering omvandlas till en fransk trädgård eller möjligen en engelsk park så är kulturhistorien full av anspelningar på ett sådant
förhållande.
Många klassiska västerländska teorier om det goda samhället utgår från
en föreställning om det ursprungliga naturtillståndet, ett tillstånd i det förflutna där människorna enligt flera klassiska samhällstänkare, exempelvis
Hobbes, var mycket våldsamma och snara att gripa till vapen, medan andra,
som Rousseau, idealiserade den naturliga människan i ett samhälle där alla
ägde tillgång till allt och därmed uppträdde relativt fredligt och ytterligare
andra som Kant hävdade att det var fredligt ibland och våldsamt ibland. Teorin om naturtillståndet betraktades som ett argument för att ett rättsligt organiserat samhälle är av nöden, eftersom människorna annars skulle kunna
falla ner i sitt naturligt laglösa tillstånd och utveckla sina fallenheter för våld
och onda handlingar. Ett rättsligt reglerat samhälle tvingar människor att
utveckla sin förmåga till samarbete och till att visa hänsyn mot sina medmänniskor. Att betrakta människan som ond till sin natur, men att denna
naturliga fallenhet för våld och ondska kan tyglas genom uppfostran och
kultivering är en seglivad föreställning. Exempelvis hävdar den brittiske
historikern Michael Howard att krig är ett naturtillstånd, medan freden måste
instiftas.2 Inget samhälle har hittills lyckats stävja all former av våld, och det
finns många sorgliga exempel på hur staten utövar våld mot folket.
Låt oss skapa ett nytt universitet! Låt oss skapa den nya människan! Mellankrigstiden är en på många sätt utmanande period som uppmärksammats
inom forskningen under senare år. Det är i sig intressant att den fått namnet
”mellankrigstid”, eftersom den medan den pågick inte kunde definieras som
en parentes mellan två blodiga och tekniskt avancerade världskrig. Ur ödeläggelsen av Europa och dess kejsardömen grodde misantropi och desillusion men också människokärlek och framtidstro. Mellankrigstidens politiska
arbete präglades av Nationernas förbund, det första egentliga internationella
försöket att samla världens stater i en organisation med uppgift att bevara
freden och lösa eventuella konflikter genom förhandlingar. Den amerikanska
2
Michael Howard, Fred och krig: Hur freden uppfanns och kriget återuppfanns. Stockholm:
Prisma 2001.
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presidenten Woodrow Wilson hade med sina ”fjorton punkter” lagt grunden
för utarbetandet av organisationen som såväl under sin verksamma tid som
senare blivit hårt kritiserad. Trots det måste det erkännas att försöket var
lovvärt och att detta sätt att hantera konflikter sedan kommit att stå som modell att lära av i senare försök att skapa internationella samarbeten. Det tidstypiska synsättet att se staterna som de viktigaste aktörerna för såväl krig
som fred är representativt för mellankrigstiden. Stater som uppfyllde vissa
villkor kunde ansluta sig till den mellanstatliga organisationen. Denna tanke
var inte ny, men det var första gången som den omsattes i praktiken. Immanuel Kants lilla mästerverk Zum ewigen Frieden (1795) presenterar en liknande modell som en möjlighet att förbättra förutsättningarna för den eviga
freden. Det sägs för övrigt att Woodrow Wilson hade ett exemplar av Kants
fredsskrift på sitt sängbord, men det går knappast att bevisa sanningshalten i
ett sådant påstående. Icke desto mindre påminner Kants ideal om såväl om
Nationernas förbund som Förenta Nationerna och Europeiska Unionen.
Det fredsuniversitet som Robert Bárány skisserade var tydligt inspirerat
av Nationernas Förbund och mellankrigstidens vana att se krig och konflikter som förhållanden mellan stater. Han ägnade sig under ett antal år åt att
vinna gehör för sin idé om ett fredsuniversitet som på sikt skulle bidra till
världsfreden. Den personliga erfarenheten från första världskriget bidrog
säkert till det personliga engagemanget i frågan. Fredsuniversitetet skulle
syfta till att skapa ömsesidig förståelse mellan folken, men det skulle verka
genom politikerna. Universitetet skulle nämligen främst vända sig till politiker. Bárány var ingen absolut pacifist men han förespråkade en allmän nedrustning. Bland en del samtida gällde han för naiv, ett omdöme som väl inte
är helt ovanligt om personer som tror på ideal i upplysningens anda.3 För
Bárány var sannerligen en vän av upplysningen och dess ideal att det är möjligt att skapa den perfekta världen: bara man finner den korrekta formeln, så
ska som genom ett trollslag den nya världen och den nya människan uppstå.
Att arbeta för världsfreden på ett sådant sätt är ganska tidstypiskt.
Báránys idé var helt enkelt att utarbeta grunden för att världens politiker
skulle förstå hur det politiska systemet fungerade genom att få en viss sorts
utbildning för detta. Utbildningen skulle grundas i en ny vetenskap, fredsvetenskapen.
Låt oss skapa en ny vetenskap! Det var Báránys mening att det var dags
att grunda en ny vetenskap – fredsvetenskap!
Angående fred eller krig äro alla vetenskaper av idag mer eller mindre neutrala, och deras prestationer låta sig från olika ståndpunkter betraktas dels
som befordrande freden, dels som försvårande dess uppehållande

3
Gunter Joas, Robert Bárány (1876-1936): Leben und Werk Frankfurt am Main: Peter Lang
1997, kap 5, sid 385-402.
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menade Bárány i ett föredrag 1930.4 Vetenskapen är neutral till sin natur och
dess upptäckter går att använda i såväl fredens som i krigets tjänst. Det är
viljan som avgör hur den används. Det är således, menar Bárány, viljan som
är den drivande kraften bakom freden, och det är vetenskapen om denna vilja
till fredens organisation som utgör grunden för den nya fredsvetenskapen.
Denna nya vetenskap innefattar dess historia, dess aktuella situation och
”medlen och strävandena för en framtida förbättring”.5 Fredsviljan måste
finnas i hög grad hos alla länder, och den måste också finnas hos de individer som tillsammans utgör regeringar och parlament. Detta synsätt vittnar
om den starka tron på att det är politikerna som är de väsentliga och som styr
samhället i krigisk eller fredlig riktning. Länderna verkar innebära de som
styr eller representerar dem snarare än dess medborgare eller undersåtar. De
senare är relativt osynliga.
För Bárány definieras historien som en utvecklingsprocess, och han ansluter sig till synsättet att krig är en ”naturprodukt” som hör ihop med den
primitiva människan och hennes instinkter, medan fred är en konstprodukt
som ett resultat av ”människans självuppfostran”. Således går den historiska
utvecklingen från primitivt krig till civiliserad fred. Men betydelsen av begreppen krig och fred har också utvecklats. Det som i samtiden är känt som
offentlig ordning och säkerhet kallades tidigare fred, enligt Bárány. Han
hänvisar i sin historik över fredstankens utveckling till den österrikiske
skriftställaren och tidningsutgivaren Heinrich Kanner (1864-1930), som
hävdar att det fredliga tillståndet i ett samhälle först uppstår då en suverän
ledare eller grupp griper makten, en historiesyn som i det närmaste liknar
Thomas Hobbes. Men för att freden ska bli varaktig och meningsfull gäller
det sedan att den också skapar ”förstånd, ordning, organisation, självbehärskning”.6 Det blir då alltmer uppenbart att kriget kostar alltför mycket
medan freden inte gör det. Det fredsvetenskapliga i denna historia ligger
enligt författaren i att nya samband etableras mellan olika vetenskaper som
”antropologin, etnologin, kulturhistorien, rättshistorien, folkrätten, politiken,
sociologin, och staternas historia”.7
Ur dessa samband måste de [delar av vetenskaper] lösas och sammanfogas
till en ny kedja av tankar och fakta. Ett sådant nytt samband av tankar och
fakta utgör en ny vetenskap. Så snart som tankar och fakta bli ordnade från en
ny synpunkt, bli besjälade av en ny grundtanke, uppstår en ny vetenskapsgren. Här gäller det att framställa, hur krigets olika äldre varieteter har utdött,
att från första början bygga upp en mänsklighetens fredshistoria.8

4
Robert Bárány, Fredsvetenskap. Föredrag hållet i Uppsala 11 januari 1930. Svenska skolornas fredsförening (13), Stockholm: Oskar Eklunds Boktryckeri 1930.
5
Sid. 1.
6
Sid. 4.
7
Sid. 5.
8
Sid. 5.
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Det är Kanners röst vi hör, via Bárány som sympatiserar med honom. I stället för den gängse politiska historien, som ju grovt sett är en historia om krig
och kungar, är det angeläget att ägna sig åt att fokusera på den fredsutveckling som också är en del av människans historia. En sådan historieskrivning
verkar uppmuntrande för den fredsinriktade. Hade då inte mänskligheten
kunnat besparas mycket elände genom att fredsvetenskapen fötts tidigare?
Nej, inte alls. I så fall hade den varit ”otidsenlig”. Den föds i tidens anda och
kan därför bringa praktisk nytta. Om den tidigare fredsrörelsen ägnade sig åt
att bringa fred inom staterna så kan nu den nya fredsvetenskapen arbeta för
en fred mellan staterna, ett mål som före första världskriget enbart tedde sig
som utopiskt. Samtidens utmaning, menade Bárány och många andra mellankrigstidstänkare, låg i att utveckla vad de betraktade som den kulturella
delen av människan. För detta var vetenskapen avgörande. Det är värt att
notera att vetenskapen anses som neutral. Forskarens frågeställningar, metoder och svar anses inte vara präglade av något intresse eller särskilt perspektiv. Vidare finns en syn på vetenskapens institutionaliseringsprocess. Nya
vetenskapsgrenar uppkommer då ett nytt perspektiv läggs på tankar och fakta. Föreställningen om en utvecklingstanke som implicerar att saker och ting
mognar med tiden framstår som stark. Det gäller att se hur utvecklingen
tidigare varit för att på så sätt kunna se vart den är på väg. Därför är det historiska perspektivet centralt.
Men historien är bara en tredjedel av fredsvetenskapen. De andra två delarna består av kunskap om samtiden och beredskap inför framtiden. Vill
man studera samtiden, måste man studera dess institutioner så att de kan
förmås utvecklas åt rätt håll, menar Bárány. Det är såväl det nationella som
det internationella systemet som står i fokus. Ur det nationella perspektivet
är det dels de institutioner och organ som upprätthåller statens inre fredliga
förhållanden. Hit hör rättssystemet, polisen, i viss utsträckning militären men
även arbetsmarknadens organisationer. De ekonomiska förhållandena och
fördelningen av resurser inom landet verkar betraktas som en viktig fråga för
bevarandet av fred. Förutom dessa formella organisationer så bör ”yrkena
och deras levnadsbetingelser” studeras. Där gäller vilka förutsättningar som
krävs ”beträffande karaktär och begåvning, utbildningstid och utbildningssätt, arbetets angenäma och oangenäma sidor.”9 Av betydelse är också fritidsintressen, kontakt med personer inom liknande sysselsättningar inom och
utom landet.
Beträffande den internationella delen av studieobjektet så är det av vikt att
känna till andra länders förhållanden inklusive deras historia och kultur, men
också internationell rätt och – masspsykologi! Som alltså hör till det internationella och inte det nationella. För att dessa nya vetenskaper ska utvecklas
bör professurer inrättas i såväl nationell som internationell organisation vid
universiteten men också vid de politiska och sociala högskolorna.
9

Sid. 7.

205

Det nya universitetet! Bárány utarbetade ett förslag till ett fredsuniversitet
som grundar sig på den av honom definierade nya fredsvetenskapen. Studenterna skulle vara framtidens ledare och därmed utgöra eliten i samhället.
Förslaget presenterades enligt honom själv offentligt för första gången 1925,
bland annat för interparlamentariska grupper och NF-organet Kommissionen
för intellektuellt samarbete. I dessa organ var mottagandet till en början
blandat, inte minst beroende på finansieringsfrågan. Men redan 1927 öppnades ett internationellt institut i Báránys anda i Genève, Institut Universitaire
des Hautes Études Internationales, finansierat av Rockefellerstiftelsen,
Schweiz och Genève (det existerar för övrigt fortfarande och har examinerat
flera fredsvänner som exempelvis FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan). Rockefellerstiftelsen hade dessutom skänkt en rund summa pengar,
närmare bestämt två miljoner dollar, för uppbyggnaden av ett bibliotek. Undervisningen utfördes huvudsakligen av gästföreläsare. Bárány försökte samla in pengar för att skapa fler tjänster på själva högskolan och kontaktade
därmed 38 nobelpristagare för att få deras moraliska stöd. Drygt hälften av
dem ställde sig positiva till idén och valde att gå med i ett internationellt
sällskap med uppgift att samla in pengar till universitetet. Övertygelsen om
att skapandet av ett universitet var rätt sätt att verka för världsfreden var
stark hos Bárány. Uppgiften om att det redan efter ett par år förekommer
över 60 studenter från ett 20-tal länder stärker hans uppfattning.
Ett elituniversitet? Det fredsuniversitet och den fredsvetenskap som
Bárány förespråkar vänder sig uppenbarligen i första hand till samhällets elit.
Det är en skola och en vetenskap för dem som kommer att styra samhället.
Det viktigaste för fredsfostran är, ”uppfostran av den uppväxande ungdomen
i samförståndets anda, särskilt den ungdom, som kan tänkas skickad att en
gång bli sitt folks politiska ledare”.10 Frågan är hur denna grupp, eller dessa
individer, ska urskiljas från dem som inte hör dit. Och vad händer med dem
som inte tillhör den av Bárány definierade eliten? Vilken betydelse har de?
Enligt Bárány kan människorna indelas i tre grupper. Dels politiker och diplomater som utför det praktiska arbetet, dels den upplysande och undervisande skaran bestående av forskare, lärare och journalister och slutligen
massan, som ska ge sitt moraliska och politiska stöd till de andras ansvarsfulla arbete.
Föreställningen om massan och eliten bygger på arvet från upplysningen
genom att det vanligen är på massan som det rätta receptet ska tillämpas.
Under 1800-talet fruktar flera politiska tänkare för vad som skulle hända om
massan fick politisk makt och rösträtt. Många liberaler ansåg att de borde
kunna få politisk makt, men för att möjliggöra det var det nödvändigt att
forma massan på ett sådant sätt att de individer som fanns där skulle kunna
lösgöra sig från den anonyma massan och bidra konstruktivt till samhällets
uppbyggnad. Denna önskan tog sig uttryck i flera filantropiska projekt som
10

Sid. 8.
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exempelvis fattigvård och utbildningssystem. I dessa system skymtar ofta en
välvilja att förbättra världen. Men det är inte den så kallade massan som
själv ska göra detta. Nej, den är ett objekt och beskrivs ofta i närmast organiska termer. För den gäller också den särskilda psykologin masspsykologi,
som grundade sig på teorier utarbetade av de franska sociologerna Gustave
Le Bon och Gabriel Tarde. Masspsykologin studerar hur ett kollektiv kan
styras och vad som förenar det, exempelvis i förhållande till politiska omvälvningar.11 Begreppet är synnerligen vanligt under mellankrigstiden, och
sällan personifieras denna massa. Men hur förhåller sig massan till eliten,
eller kanske snarare: hur förhåller sig eliten till massan? Báránys förhållningssätt är välvilligt även om det ter sig otidsenligt idag. Han vill först och
främst fostra världen till demokrati i syfte att förbättra den lite. Denna vilja
verkar djupt förankrad hos honom. Samtidigt vill han att alla ska tänka som
han, och det är just detta som är upplysningens dilemma. Genom sin erfarenhet och sina ideal verkar han dra slutsatsen att hans ståndpunkt är den
bästa, inte bara för honom utan för alla. Tanken att i stället instifta en fredsutbildning för alla och inte bara för den styrande eliten var inte aktuell för
honom. Kanske var tiden inte mogen för det. För det andra präglas tanken av
att eliten förhåller sig till massan, som ska styras, även om det inte framstår
vad kartläggningen av massan syftar till. Det är värt att notera att den del av
fredsvetenskapen som studerar samtiden delvis ska ägna sig åt att kartlägga
massan, genom att ta reda på dess utbildning, intressen och arbetsförhållanden. Därmed behandlas den som ett studieobjekt snarare än ett subjekt. Den
saknar individualitet. Massan ska också utgöra det moraliska stödet för eliten, vilket borde vara en utmaning eftersom massans handlingar åtminstone
enligt Le Bon styrs av undermedvetna impulser snarare än av förnuftiga
resonemang. För det tredje så utgår fredsuniversitetets idé från att det är på
statsnivå som krig inleds och avslutas. Det är samma grundtanke som finns
bakom Nationernas förbund. I första hand är det statsmän som ska uppfostras.
Báránys fredsuniversitet och föreställningen om den nya fredsvetenskapen är en intressant idé och en vacker tanke. Skulle det vara möjligt att grunda ett sådant universitet idag? Jag har varit kritisk mot en del av Báránys
idéer, inte minst eftersom de utgår från ett ovanifrånperspektiv, en grundsyn
där eliten anses lämpad att styra de individuella medborgarna utifrån en föreställning där de utgör en icke-individuell massa med hotfulla drag. Jag är
dock inte på något sätt kritisk mot den goda avsikten med idén om fredsuniversitetet.
Tiden har visat att det inte räcker med att utbilda politiker och statsmän
för att skapa en fredlig värld. Om freden tidigare ofta betraktades som ett
tillstånd så skulle den idag nog snarare betraktas som en process, något som
11
För en kritisk diskussion om masspsykologin och samhällsutveckling, se exempelvis Stefan
Jonsson Tre revolutioner: En kort historia om folket. Stockholm: Norstedts 2005.
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ständigt pågår och som alltid måste skapas. Under det tidigare 1900-talet
betraktades freden huvudsakligen som ett tillstånd mellan stater och under
den förutsättningen blir givetvis politikernas inställning oerhört central. Utvecklingen sedan andra världskriget och särskilt sedan kalla krigets slut
medför att politikernas makt har minskat, inte minst genom den ekonomiska
globaliseringen. Samtidigt har begreppet massa i stort sett försvunnit från
den politiska diskussionen. Synen på krig och fred ter sig idag mer komplicerad, vilket visas genom den nya vetenskap som uppkommit under beteckningen freds- och konfliktforskning. Det är inte bara stater som startar krig:
exempelvis talar man om ”nya krig” där stater inte är någon huvudaktör. Den
kantianska fredsdrömmen med sitt starka upplysningsarv skulle kunna ersättas med en mer hermeneutisk fredssyn där flera perspektiv kunde komma till
uttryck.
Freds- och konfliktforskning är en relativt konfliktorienterad vetenskap.
Den fredsvetenskap som Robert Bárány drömde om har inte materialiserats.
Kanske är tiden inte mogen för den vilja till fred som han såg som det mest
centrala för att tillståndet verkligen skulle uppnås. Kanske kan försöken uppifrån att fostra till fred till och med motverka viljan till fred? Kanske är tiden
trots allt mogen för en vetenskap där freden ses som en process som ständigt
måste utmanas, utvecklas, diskuteras, analyseras? Där samarbetet ställs i
centrum? Låt oss förändra världen! Låt oss bygga ett nytt universitet!
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