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ringsdepartementets prioriteringar: ”de vill 
undvika en diskussion om bokbål”. 

Huruvida detta är sant kan man bara spe-
kulera om. Men i dessa tankar på selektiva 
räddningsinsatser blir regeringens mycket då-
liga insikt i institutetets verksamhet uppen-
bar. För ett forskningsbibliotek utan en kring-
liggande miljö av forskare som dagligen står 
i kontakt med bibliotekarierna är en stukad 
verksamhet. Själva poängen är flödet mellan 
forskare som ber om inköp och letar mate-
rial,  kunskapsförmedlare och informatörer 
som ställer frågor och bibliotekarier som suc-
cessivt byggt upp en unik överblick och i sin 
tur kan ge tips om litteratur och källor. Det 
blir ett positivt flöde och en kritisk massa värd 
namnet. 

Arbetslivsinstitutets bibliotek har på detta 
sätt gett svenska arbetslivsforskare extra ögon 
ut över forskningsfälten, men också journalis-
ter och tjänstemän tillgång till mycket sofisti-
kerad data och teorier om arbetsliv. 

Därmed inte sagt att det runt biblioteket 
måste finnas ett intakt Arbetslivsinstitut. Men 
det är uppenbart att förutsättningarna för att 
ha ett avancerat forsknings- och kunskaps-
förmedlande bibliotek på arbetslivsområdet 
minskar när de aktiva forskarna rycks bort ur 
ekvationen. Detta skadar i sin tur möjlighe-
terna för arbetsmarknadens parter, journalis-
ter och till och med politiker att söka kritisk 
kunskap.

Pressekreteraren hos arbetsmarknadsminister Sven Otto Lit-
torin avböjde att kommentera besluten kring Arbetslivsinsti-
tutet p.g.a. tidsbrist. (Red:s anm.)

 

Nedläggningen av Arbetslivsinstitutet har gett 
upphov till kritik mot att regeringens bråd-
ska kommer leda till förstörelse av bevisat god 
forskning. Hittills har regeringen försvarat be-
slutet med en tom fras: ”forskning bör ske i 
konkurrens på universiteten”. Okej, men var-
för då inte skjuta till medel så att en sådan 
omlokalisering till universiteten kan ske? På 
den frågan har inte regeringen något svar. 

Arbetslivsinstitutet har förutom forskning 
också haft ett ansvar för att säkerställa ett na-
tionellt behov av kunskapsförmedling på ar-
betslivsområdet. Inom ramen för denna upp-
gift har man servat myndigheter, näringsliv, 
arbetsmarknadens parter och media med ve-
tenskapligt grundad kunskap om arbetsliv och 
arbetsmarknad. Detta har säkerställts med da-
tabaser, en omfattande kursverksamhet och 
det utan konkurrens(!) bästa arbetslivsbiblio-
teket i landet. Biblioteket har över 80.000 tit-
lar (ca 2 hyllkilometer), med 350 tryckta och 
tusentals elektroniska tidskrifter och, framför-
allt, bibliotekarier med en unik kompetens på 
området. Denna verksamhet kommer också 
att ta stor skada när institutet skall släckas ned 
på några månader. 

Visserligen har regeringen vagt antytt att 
delar av utbildningen för företagshälsovård 
och  Arbetslivsbiblioteket kanske skall räddas. 
Men inga löften ges förstås. Det hittills de-
monstrativa ointresset för att bevara någon av 
institutets verksamheter bådar inte gott.

En cynisk, men dock logisk, tolkning av 
denna selektiva omsorg om just biblioteket 
har föreslagits av en person med insikt i Nä-
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