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Inledning 
 

Stort tack till Svensk biblioteksförening för det generösa stipendiet om 18000 kr som jag skulle använt 

till att delta i och presentera ett undervisningsprojekt som gjorts i samarbete med Arkitekturskolan på 

KTH under AASL Annual Conference i San Diego 202o. Konferensen blev inställd när pandemin bröt 

ut och jag höll presentationen under konferensen online 2021. Med anledning av att konferensen blev 

inställd har jag ändrat den ursprungliga resplanen och fokuserat på områden som är aktuella för mitt 

arbete nu. De områden jag koncentrerat mig på är hållbarhet, jämställdhet och lika villkor samt 

kompetensutveckling för medarbetare. Jag har besökt tre universitetsbibliotek i Köpenhamn, ett i 

Oxford och tre i London. Jag har talat om olika områden med de personer jag träffat beroende på vad 

de arbetar med och i vissa samtal har samtliga områden berörts. 
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Hållbarhet: klimat och människor 
 

När det gäller arbetet med hållbarhet har Kungliga biblioteket i Köpenhamn fyra principer de arbetar 

utifrån. Det är inte förpliktigande för övriga universitet att följa styrdokumentet men det kan ses som 

en rekommendation. De mäter till exempel vad olika åtgärder som inköp av kontorsmöbler, 

kontorsartiklar och teknik innebär i form av Co2-utsläpp för att bättre kunna överblicka och 

kontrollera utsläpp och försöka vidta åtgärder för att minska dem. När det gäller Köpenhamns 

universitet och Copenhagen Business School har inte biblioteken vidtagit några särskilda åtgärder i 

form av policys eller strategier men har till exempel källsortering liksom övriga bibliotek jag har 

besökt. King’s College Library har en grupp som arbetar med hållbarhet och som leds av en 

medarbetare. De arbetar utifrån FN:s globala mål om hållbarhet och de både utför aktiviteter och 

redogör för vad de gjort utifrån de olika målen. Det kan till exempel vara att visa att ett twitterinlägg 

gjorts som på något sätt berör frågan om hållbarhet. De återanvänder olika typer av artiklar som 

telefoner och böcker vilka skickas i väg för används till att göra toalettpapper. De globala målen 

handlar inte bara om hållbarhet ur klimatperspektiv utan tar också upp mänskliga villkor som hälsa 

och utbildning. I enlighet med sådana mål bedriver King’s College välgörenhetsarbete och det är 

tillåtet som medarbetare att avsätta viss tid för sådant arbete. De tänker också på studenternas hälsa 



genom att ha öppet på julafton så att den student eller anställd som behöver har en lokal att gå till när 

mycket i samhället i övrigt är stängt. De personer jag träffar vid King’s College säger att både 

pandemin och Black Lives Matter varit två stora händelser som påverkat deras arbete mycket under 

de senaste åren. För att gå utanför den egna zonen och vidga perspektiven har de gjort en guidad resa 

genom staden som visar de olika medborgares historia vilket var mycket lärorikt. Vid London School 

of Economics (LSE) har de en hållbarhetsgrupp bestående av tre personer vilka arbetar med 

hållbarhet som ett extraarbete och som ett resultat av ett särskilt engagemang. En utmaning vi talar 

om men inte hittar svar på är hur hållbarhet kan bli allas angelägenhet och inte bara något som ett 

antal särskilt engagerade personer driver. Även LSE återanvänder olika typer av föremål och låter 

såväl tekniska som mer hushållsrelaterade objekt byta ägare som ett sätt att skapa en 

återvinningsprocess inom många tänkbara områden. 
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Jämställdhet och inkludering 

 
I några av samtalen tar vi upp hur de respektive universiteten arbetar med genus, jämställdhet och 

inkludering. På Imperial College har de en avdelning för Equality, diversion and inclusion som bland 



annat erbjuder en masterkurs för kvinnor inom entreprenörskap. En av lärarna på kursen säger att i 

Storbritannien är det främst män som får finanisering till att driva projekt så denna kurs är ett sätt att 

hjälpa fram och sporra kvinnor att ta sig in i företagsvärlden. Kursen har pågått i två år och är indelad 

i perioder under olika veckor då de tar upp ämnen som Design Thinking och kundidentifiering 

(Customer Discovery). Kursen är genusbaserad på så sätt att den vänder sig till kvinnor eller personer 

som identifierar sig som kvinnor och lärarna är kvinnor men innehållet är genusneutralt och inte 

utformat med tanke på att vara anpassat för kvinnor. Under kursens gång görs urvalsprocesser i olika 

steg för att få fram de kandidater som är mest motiverade och ambitiösa. De sex studenter som 

passerar till sista etappen på utbildningen får extra handledning och tar slutligen masterexamen. 
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Rekrytering och kompetensutveckling 

 

Det tredje området jag diskuterar med några av dem jag träffar är kompetensutveckling och 

rekrytering. Vid London School of Economics försöker de arbeta så tvärvetenskapligt som möjligt och 

i alla projekt är 3–4 team involverade. Under fem år har de haft kompetensutveckling i form av peer 

support. Grupper möts varje månad för att tillsammans diskutera olika saker som kan vara en fråga 

kopplad till ett aktuellt arbete eller en fråga som kommit från ledningen. Teamledarna ser varje år 



över vilka som deltar i projekten för att de ska kunna få en relativt jämn fördelning av medarbetare 

som deltar i olika projekt då det ofta är samma personer som anmäler sitt intresse. De har också en 

kompetensutvecklingsgrupp som några särskilt intresserade anmält intresse till att ingå i. Under 

träffar online delar de erfarenheter och kunskaper om olika verksamhetsrelaterade frågor som 

kommunikation, bibliotekssystem, metadata, publika aktiviteter och hållbarhet. Teamledarna låter 

medvetet gruppens medlemmar ta mest plats vid dessa tillfällen då de själva tar mycket av 

talutrymmet under ordinarie möten. Universitetet i Oxford anordnar konferenser för samtliga 

medarbetare en gång varje år då de får tillfälle att mötas över bibliotekens och enheternas gränser för 

att diskutera olika relevanta frågor men också för att skapa gemenskap mellan enheterna vid ett så 

stort universitet som Oxford. Utöver detta har de återkommande kompetensutvecklingstillfällen som 

arrangeras av en mindre grupp. 

När det kommer till rekrytering av nya medarbetare har universiteten i Storbritannien ett 

system där de kategoriserar profilerna enligt en graderad skala. Enligt detta måttsystem värderar de 

till exempel grad av självständighet eller om det ingår ledarskap i rollen vilket sedan ligger till grund 

för de kvalifikationer de efterlyser hos de sökande. I samtalet med en av medarbetarna på Imperial 

College framkommer det att de är tydliga med hur de bedömer de sökandes ansökningshandlingar i 

rekryteringsprocessen. De vill de vara öppna med hur processen går till genom att informera de 

sökandes om på vilka grunder de bedöms samt ge dem möjlighet att förbereda sig.  
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Sammanfattning 
 



Avslutningsvis vill jag säga att den här studieresan varit mycket givande och att prata om olika sins 
emellan breda frågor ur olika perspektiv har gett många uppslag att fundera över och inspireras av. 
Att få komma ut och se andra verksamheter och tala med personer vid andra lärosäten som har olika 
och i vissa fall likartade förutsättningar berikar det egna tänkandet och arbetslivet. Det är en mycket 
värdefull möjlighet till kompetensutveckling. Jag har sammanfattat mina intryck i ett antal punkter 
nedan. 
 
 
10 saker jag tar med mig från studieresorna till Köpenhamn, Oxford och London 
 

1)   Kom ihåg att släcka ljuset när du lämnar ett mötesrum för att spara el 
2)   Bilda en arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor och försök systematisera arbetet 
3)   Mät C02-utsläpp 
4)   Prata om vilka globala mål vi kan arbeta efter och vad vi kan göra (förslagsvis som första steg i 

arbetsgruppen för hållbarhet  
5)   Byt saker med varandra: skapa återvinningsstationer med olika typer av objekt från tekniska 

till mer hushållsrelaterade objekt 
6)   Hitta sätt att implementera jämställdhet och hållbarhet på långsiktig nivå, till exempel genom 

att involvera arbetsgrupper och inte bara gruppera särskilt intresserade 
7)   Främja studenternas hälsa och se på olika individers behov genom att tillgängliggöra 

lokalerna till exempel under julafton 
8)   Arrangera erfarenhetsutbyten mellan kolleger om olika frågor för att sprida kompetens och 

hjälpas åt i personalgruppen 
9)   Var tydliga i rekryteringsprocessen med hur vi arbetar och enligt vilka kriterier vi bedömer 

ansökningar för att skapa jämlika förutsättningar 
10)  Se på omgivningen ur olika perspektiv för att få en bredare syn på verksamhet och samhälle 

än ur det egna synfältet (arbetsgruppens, organisationens)  
 
 
 
Universitetsbibliotek jag besökt under studieresan: 
 
Copenhagen Business School (René Steffensen) 
Köpenhamns universitet, campus Frederiksberg (Anne Cathrine Trumpy) 
Kungliga biblioteket i Köpenhamn (Mette Godiksen) 
Bodleian Library, Oxford University (Natasha Kennedy) 
Imperial College (Nova Larch, Camille Reltien och Victoria Nicholl) 
King’s College, Maughan Library (Sally Brock) 
London School of Economics (Kevin Wilson, Yvonne Olusaga) 
 
Ovan nämnda personer är de jag haft kontakt med inför och under studieresorna. I vissa fall har de 
bjudit med kolleger som närvarat vid träffarna. 
 
 
Studieresan är genomförd av Ika Jorum, Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek, feb-mars 2023 


