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Stort tack till Svensk biblioteksförening som gjorde det möjligt för oss, Inga-Lill, Cajsa och Britta att 
delta på konferensen Icepops i Oxford. 

Konferensen är delvis inspirerad av ett IFLA seminarium 2017, Models for Copyright Education in 
Information Literacy Programs. Eldsjälar bakom Icepops är Jane Secker, Senior Lecturer in 
Educational Development at City, University of London och Chris Morrison, Copyright and Licensing 
Specialist i Oxford. De båda driver bloggen och resurssidan Copyright Literacy och har i många år 
intresserat sig för upphovsrätt och informationskompetens. Syftet är att alla som arbetar med 
upphovsrättsrelaterade frågor inom olika typer av utbildningar, bibliotekarier, arkivarier, lärare, 
förlag eller jurister med flera ska kunna dela erfarenheter med andra kollegor. Det är tredje året som 
konferensen anordnas, första gången var 2018. Cirka 70 personer deltog på årets Icepops, de flesta 
från olika forskningsbibliotek i Storbritannien men också upphovsrättsorganisationer och inte minst 
vår svenska delegation på fem personer. Även om de flesta deltagare var från England så har vi 
liknande problem och frågeställningar.  

Icepops är en viktig nätverksarena och en av de få internationella konferenser som behandlar olika 
aspekter av upphovsrätt där inte lagstiftningen står i fokus utan istället i hur vi förmedlar kunskap 
om upphovsrättsfrågorna i olika digitala miljöer på ett engagerat sätt – med Janes och Chris ord: on 
a mission to make learning about copyright fun, engaging and empowering.  

I vår text har vi gjort vissa nedslag, om man vill så kan man här ta del av Icepops presentationer. Det 
fullständiga programmet för dagen finns på Copyright Literacy sidan.  

 
Första Keynote-föreläsaren var Emily Hudson, King´s collage i London med The Pastiche Exception in 
Copyright Law. Hennes forskning är fokuserad på flera olika aspekter av immaterialrätt men i sitt 
keynote fokuserade hon på undervisningen i upphovsrätt, hur den förändrats och studenters syn på 
upphovsrätt efter Covid-pandemin. Hennes tes var att pandemin påskyndat behovet av nya sätt att 



2 
 

tänka kring upphovsrätten och kunna tolka och hantera den i förhållande till olika undantag som 
gäller för högre utbildning. Emily utgick från pastisch-undantaget i engelsk upphovsrättslag och gav 
oss flera exempel och övningar med bilder där vi skulle motivera olika ställningstaganden och 
fundera på om det behövs tillstånd eller inte. Vi kände väl igen oss i hennes skildring av studenternas 
initiala förvirring och frustration – ingenting är svart eller vitt, utan saker måste tolkas och 
debatteras, precis som det så ofta är angående upphovsrättsfrågor. 
 
 

Hur olika saker kan tolkas belystes även i Keynote 2: Dr Andrea Wallace, University of Exeter and 
Douglas McCarthy, Europeana Foundation: Hawking Hogarth: the future of open access to digital 
collections in the UK. Hur det kulturella arvet tillgängliggörs varierar väldigt vad gäller licenser och 
tillgång till material och vad det kostar inom GLAM-sektorn (Galleries, Libraries, Archives, and 
Museums), ta gärna en titt på den under uppbyggnad Open GLAM Survey.  

 

Mellan dessa keynotes fick vi ta del av sju Lightening talks. Här fick vi bland annat lyssna till Ramona 
Mattisson och Aprile Clark från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet som talade om hur man 
kan resonera runt Open Access-publicering och val av Creative Commons licenser: A fork in the road 
–why CC BY? Forskare är ofta inte medvetna om vad licensvillkoren innebär i praktiken och väljer 
gärna det som känns mest bekvämt. Ramona och Aprile utgår från maximen as open as possible, as 
closed as necessary, det vill saga, att istället för att blint välja den mest restriktiva licensen 
rekommenderar man forskarna att utgå från den mest tillåtande licensen och lägga till mer 
restriktiva villkor om man kan motivera varför de behövs. Forskarna behöver förstå för- och 
nackdelar med licensvillkoren och effekterna det kan få för spridningen av deras forskningsresultat.  

Foto: Cajsa Andersson 

 
Priya Haria and Yvette Howley från The Open University gav i sin presentation Research Support and 
Intellectual Property Partners in Copyright en översikt över hur man försöker utveckla 
medvetenheten om upphovsrätt inom The Open University hos forskare och studenter genom olika 
projekt och initiativ. De har utvecklat rutiner och vägledningar för publicering av forskning i 
databasen Open Research Online (ORO). Framför allt vill de utveckla upphovsrättskompetensen i 
olika digitala situationer. På deras hemsida hittar vi olika tjänster som erbjuds, bland annat 
checklistor för olika användargrupper. Även där kom man in på betydelsen av att diskutera CC-
licenser och hantera digitala publikationer. Det finns annars en risk för stor förvirring, vilket 
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inträffade när en av deras PhD-studenter upptäckte att hans avhandling fanns att köpa på Amazon 
(utan hans medgivande). Efter en hel del turer mellan berörda parter tog Amazon bort avhandlingen 
från sitt utbud. Lärdomen var att CC-licenserna kan missbrukas och att forskarna behöver bättre 
kunskap om sin egen upphovsrätt, avtal och licenser.  What happens when you find your open 
access PhD thesis for sale on Amazon? 

 

En bra påminnelse om att copyrighten är dubbel, vi är inte bara konsumenter utan också 
producenter av material, fick vi genom Deborah Ferns, University of Strathclyde som i sin 
presentation Engaging Students with Copyright at Strathclyde talade om utmaningen för att få 
studenterna att se att kunskaper om upphovsrätt är viktigt både för att kunna återanvända andras 
verk på ett lagligt sätt men också för att kunna skydda sina egna verk. 

 

Kate Vasili, Middlesex University berättade om hur man under pandemin försökt lösa problemen 
med att få tillgång till kurslitteratur There’s no such word as ‘can’t’ or at least it’s a maybe not during 
a crisis. Bland annat genom att köpa in mer digitala resurser och att digitalisera egna resurser men 
också genom att utnyttja licenser eller undantag i lagstiftningen. Under pandemin var det vissa som 
började tänja på gränserna för vad man fick lov att göra med andras material och hur man tolkade 
licensvillkor. Ibland finns det tydliga undantag men andra gånger är det en mer osäker 
riskbedömning. Kan vi vara lite modigare när vi hamnar i en ”det beror på” situation?  

 

På eftermiddagen satte man upp ett antal stationer med presentation av olika pilotprojekt och 
arbetsmetoder för att utveckla undervisningen i upphovsrätt, till exempel quiz, interaktiva 
aktiviteter, hur cc-licenser kan förklaras genom ett pokerspel med mera. 

Alla som försöker stödja forskare i publiceringsprocessen har nog någon gång tänkt att biblioteken 
har massor av information att erbjuda men hur ska den enskilde forskaren undgå att drunkna i 
informationsmängden? Forskarna ställs inför komplexa krav från finansiärer och institutioner och vill 
ha svar på sina egna specifika frågor direkt, inte vada i information. Detta har Ollie Bridle, University 
of Oxford tagit fasta på och i Twine for the Labyrinth: Guiding researchers through open access 
publishing visade han ett skräddarsytt verktyg under utveckling och som snart ska in i en testversion.  
Genom verktyget Twine med öppen källkod vill man med denna interaktiva guide vägleda forskaren 
steg för steg i Open access-publicering. Den intresserade kan gärna ta en titt på ett annat Twine-
verktyg som utvecklats vid University of Bath och the University of Stellenbosch efter samma 
principer där man kan delta i ett Research Data Management Adventure. 
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The Copyright Jedi convention. Foto Britta Smångs 

 
Dagen avslutades med en paneldiskussion kring framtiden för upphovsrättsutbildning. Under tiden 
som paneldiskussionen pågick så hade man ett buzzword bingo där man då skulle fylla i uttryck som 
användes för att få en bingorad. Ljusets riddare i panelen var överens om förutom en grundläggande 
kunskap om upphovsrätt behövs en förståelse för vår digitala roll. Här är vår nyfikenhet, 
engagemang och viljan att bli involverad viktiga komponenter. Vi måste uppmärksamma de olika 
behov som finns och om möjligt ”learning by doing” genom praktiska övningar. Vi bör också kunna 
använda material digitalt på samma sätt som vi kan använda det genom att besöka ett bibliotek, vi 
behöver en policy för att skillnaden i användning mellan tryckt och digitalt material ska vara så 
minimal som möjligt. 

Det finns ett behov av förändring när det gäller hur vi ser på upphovsrätt och ”the cost of doing 
nothing”. Pandemin kanske gjorde att man strävade extra över att finna lösningar för att kunna 
tillhandahålla material, ibland finns det undantag och ibland valdes en mer osäker riskbedömning. 
Kan vi överlag kanske vara lite modigare när vi hamnar i en ”det beror på” situation?  Stephen 
Wyber, copyrightexpert IFLA, hade gett sitt Lightning Talk titeln Aux armes, librarians! Building a 
copyright advocacy bootcamp vilket kan tolkas som en uppmaning till att stärka vår försvarsvilja mot 
ett öppnare informationssamhälle: 

Too often, copyright law can seem immovable. Noisy, well-resourced rightholder lobbies, often ready to make extreme 
claims, can look like an insurmountable barrier to change. Governments can seem unreceptive, or even the victims of 

regulatory capture. Copyright itself can seem too complex.  
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Studiebesök 

                     
Bodlean Library. Foto Cajsa Andersson                            Oxford Natural History Museum. Foto Britta Smångs 

I anslutning till konferensen fick vi möjlighet att delta i två guidade studiebesök, ett på Bodleian 
Library och ett på Oxford Natural Museum. Bodleian grundades på 1480-talet och det stora 
uppsvinget kom i slutet av 1500-talet då Sir Thomas Bodley finansierade renovering och 
tillbyggnader och även donerade sin egen stora boksamling till biblioteket. 1602 öppnades 
biblioteket, först för forskare men även för studenter, vid Oxfords universitet. Bodleian är idag efter 
British Library, det största biblioteket i Storbritannien.  

Fotoförbud liksom tystnad råder fortfarande i stora delar av biblioteket och i läsesalarna, guider ej 
undantagna. Färden genom de äldsta delarna gick upp och ner i många vindlade trappor och den 
äldsta salen, med egen vakt, var mycket imponerande att se med enastående vackra bokskåp och ett 
fantastiskt tak i form av utskurna färgrika kassetter. 

På Oxford Natural Museum guidade oss bibliotekarien Danielle Czeraszyn. Alla kan boka ett besök på 
biblioteket och här finns veritabla oskattbara ting. Vi fick till exempel se det enda original som 
existerar av William Jones sexbandsverk, Icones, över fjärilar och nattfjärilar, första bandet utkom 
1784. Många arter är här beskrivna för första gången och 1784 besökte Linnélärjungen Johann 
Christian Fabricius England och kunde utifrån Jones målningar identifiera 200 arter. 2012 fick museet 
medel från the Heritage Lottery Fund och kunde äntligen digitalisera Jones Icones.  

Avslutning – våra tankar om konferensen 
Vi uppskattade alla värdet av en mindre konferens med fokus på ett ämne, det ger bra möjligheter 
till nätverkande och erfarenhetsutbyte. Det var också mycket Inspirerande att få ta del av olika nya 
grepp för både undervisning och forskardialog, som till exempel kortspel som ett verktyg att närma 
sig tunga frågor på ett lekfullt sätt.  

Både arrangörer och föreläsare var inspirerande och fick in ”playfulness” på många sätt och lyckades 
åstadkomma en bra balans mellan teori och praktik. En paneldebatt kan också innehålla humor och 
teater, det kanske är det allra bästa sättet att få oss engagerade inför framtiden? Kvällen avslutades 
med socialt mingel med food, drinks and music på Backseat Becky’s, en härlig avslutning på en bra 
konferens! 

Inga-Lill Nilsson, Karlstads universitetsbibliotek 
Cajsa Andersson och Britta Smångs, Naturvetenskapliga biblioteket, Lunds universitet 


