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MARIA LASSÉN-SEGER KOMBINERAR EXPERT- 
UPPDRAG MED BIBLIOTEKSJOBB
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P Å MITT ARBETSRUM finns en bok vi använder som extra 
undangömd handkassa. Den har passande nog titeln Bibliotek 
i kristid – dags att tänka om. I skrivande stund har vi fått ta del 
av en ny kris i Östeuropa, en kris vi hoppas får ett snabbt och 

fredligt slut.

Bibliotekens roll i kristid är att vara en källa till kunskap och informa-
tion. Ett redskap att använda i navigering bland desinformation och 
propaganda. Jussi Jalonen skriver i sin kolumn Bibliotek och informatio-
nens betydelse under kriget på Kirjastoseuras webbsida att sanningen inte 
behöver vara krigets första offer. Biblioteken är en av det intellektuella 
försvarets hörnstenar. En plats för information i det kaos som råder.

I skrivande stund kan vi inget annat än vi hoppas på en bättre vår och 
sommar och att världsläget lugnar sig. Att vi även inom biblioteken får 
återgå till en mer normal verksamhet och att vi får vara den tillgång 
till information som våra användare behöver. Jag hoppas du som läser 
finner mycket nytta och nöje i detta nummer av Bibban.

Bibliotek i kristid

Bibban
är Finlands svenska biblioteksförenings 
medlemstidning, som utkommer tre 
gånger om året. En webbversion av 
tidningen publiceras på www.fsbf.fi där 
också tidigare nummer finns att läsa. 
Kontaktuppgifter till styrelsemedlem-
marna finns på sidan 27.

ISSN (tryckta upplagan): 1459-5044
ISSN (webbversionen): 1459-5052

UTGIVARE
Finlands svenska biblioteksförening r.f.
Ansvarig utgivare
Marina Sandström (ordf.) 
ordforande@fsbf.fi
Chefredaktör
Sandra Herrmans
fsbf@fsbf.fi 

REDAKTIONSRÅD
Margareta Danielsson, Tobias Larsson, Gun 
Vestman, Monica Sandström
Layout Heidi Jylhä, Solid Media
Tryckeri Forsberg, Jakobstad

ANNONSER
Vill du annonsera i Bibban? 
Hör i så fall av dig till fsbf@fsbf.fi.
Annonspriser: 
Helsida (bakpärm) 350 €
Helsida (inlaga) 300 €
Halvsida 200 €, fjärdedelssida 150 €

MATERIAL
Material som skall publiceras i tid ningen 
levereras enklast per e -post till fsbf@fsbf.fi.
Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera text och bilder före publika tion 
och ansvarar ej för returnering av inskickat 
material.

Medlemsavgift
Ordinarie medlemmar 25 €
Arbetslösa, pensionärer och 
föräldralediga 10 €
Studerande: gratis (OBS! Nytt för i år!)
Konto: FI1280001270200513
Referensnummer: 30 050 15
Betalarens namn bör vara samma 
som medlemmens.

Prenumerationsavgift
Inom Finland 35 €  
Utomlands 45 €

Adressändringar
Adressändringar och andra medlems-
ärenden kan meddelas per e-post till 
fsbf@fsbf.fi

Webbplats www.fsbf.fi

Pärmbild ASA-byggnaden vid  
Åbo Akademi. Fotograf: Erika von Essen

Förord

Marina Sandström
FSBF:s ordförande
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ÅR 2019 PUBLICERADES rapporten 
Det breda uppdraget. Utbildning, rekry-
tering och arbete för allmänna bibliotek 
på svenska i Finland, skriven av Maria 
Grundvall. Utredningen gjordes som 
ett samarbete mellan FSBF, Svenska 
kulturfonden och Regionförvalt-
ningsverket och handlade om hur den 
svenskspråkiga biblioteksutbildningen 
mår. 

I rapporten framgår det att biblio-
teksutbildningen i Finland på svenska 
inte är lika utbredd som på finska 
sidan; aktörerna är avsevärt färre. 
Rapporten visar också att det i särskilt 
mindre kommuner finns en brist på 
behörig personal. Idén om biblioteks-
utbildning.fi uppstod ur rapportens 
åtgärdsförslag, som för biblioteks-

föreningar är att ”göra upp informa-
tionsmaterial om arbete vid allmänna 
bibliotek och vilka kompetenser som 
ofta efterfrågas där”. Tack vare bidra-
get från Svenska Folkskolans Vänner 
och med lite inspiration och stöd av 
skaparna av musikutbildning.fi (d.v.s. 
DUNK) kunde vi komma i gång med 
planeringen av vår egen sida.

Vi förde kontinuerliga diskussioner 
med samarbetsparter, tog fram grafis-
ka element och byggde själva sidan. 
Efter ungefär ett halvår av planering 
och förberedelser kunde sidan äntligen 
publiceras i början av år 2022. Förutom 
att biblioteksutbildningarna på Åbo 
Akademi och Yrkesakademin i Öster-
botten presenteras på sidan, får också 
bibliotekspersonalens och -studeran-

des berättelser en hel del utrymme. 
Att branschfolket får komma till tals 
känns extra viktigt, eftersom varje 
person har sin egen väg till bibliote-
ken. Vi vill visa upp biblioteksarbetet i 
sin varierande form och förhoppnings-
vis inspirera många att söka sig till 
utbildningarna.

Tanken är att sidan ska leva, fyllas 
på och utvecklas med tiden. Tveka 
därför inte att ta kontakt med FSBF:s 
verksamhetskoordinator eller styrel-
sen om du har idéer, kommentarer 
eller vill dela din egen historia. Ju fler, 
desto bättre!

Azra Arnautovic

Aktuellt

Biblioteksutbildning.fi 
– ny sida för svenskspråkig biblioteksutbildning
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Här kan du läsa utdrag från bloggtexter 
skrivna av anställda inom bibliotekssek-
torn. Texterna kan läsas i sin helhet på 
biblioteksutbildning.fi.

■ MIN VÄG TILL bibliotekarieyr-
ket har varit rätt så rak, åtminstone 
när man tittar på den i backspegeln. 
Ändå var det inget tydligt mål för 
mig att börja jobba på bibliotek, utan 
det bara blev så när jag följde minsta 
motståndets väg.

År 2005 började jag studera litte-
raturvetenskap vid Åbo Akademi, lite 
oklart varför. 

Vid litteraturvetenskapen fanns 
ett gott utbud på kurser i barnlit-
teratur, varav jag inte gick en enda 
och det ångrade jag senare. Däremot 
extraknäckte jag som ordkonstledare 
och kom den vägen i kontakt med 
kombinationen barn och litteratur. 
Därför låg det nära till hands att 
börja söka lärarvikariat när studieti-

den närmade sig sitt slut och det inte 
fanns några lediga biblioteksjobb. Det 
blev lite sommarjobb som biblioteks-
funktionär och ordkonstledare, sedan 
en termin som eftisledare medan jag 
slutförde mina studier och efter det 
fick jag ett vikariat som barnbiblio-
tekarie. Vikariatet blev sedan en fast 
anställning, som jag nu haft i nästan 
tio år.

Jag vågar påstå att ingen enskild 
utbildning klarar av att förbereda en 
på alla uppgifter inom biblioteksfäl-
tet idag, och arbetet får hela tiden 
nya aspekter. Men bra så, det betyder 
att biblioteken fortsätter utvecklas 
och vara viktiga.

Lisa Strömsholm

■ MIN VÄG TILL bibliotekarieyrket 
blev ganska utdragen på grund av 
obeslutsamhet och olika jobb inom 
förlagsbranschen, som jag hade vid si-
dan av biblioteksstudierna på distans.

När jag mot slutet av 1990-talet 
studerade humaniora i Åbo, kom jag på 
att informationsförvaltning skulle vara 
bra som biämne för en humanist. Det 
är även möjligt att studiehandledaren 
på humanistiska fakulteten tipsade om 

det. Jag hade folkloristik som huvud-
ämne och etnologi som första biämne. 
Då jobbmöjligheter för dessa ämnen 
var mindre klart definierbara, var det 
kanske bra med ett andra biämne med 
tydligare yrkesinriktning.

Jag inledde informationsförvalt-
ningsstudierna som normala före-
läsningar 1998, men då jag bodde till 
hälften i Helsingfors, hakade jag snart 
på möjligheten att fortsätta studierna 

på distans enligt ett studiepaket som 
dåvarande Fortbildningscentralen vid 
Åbo Akademi hade inlett. Den första 
distanskursen i studieprogrammet 
inleddes 2001. 

När jag ser på dagens tekniska 
distansmöjligheter och pandemin som 
ökade användningen av dem, slås jag 
av tanken att man för tjugo år sedan 
säkert inte hade en aning om att ett 
virus skulle påverka studier och arbete 
som coronaviruset har gjort de senaste 
två åren. Den teknik som var tillgäng-
lig då skulle antagligen ha fungerat 
hyfsat, men till exempel större träffar 
eller möten skulle ha varit omöjliga att 
genomföra i ett läge då närstudieträf-
far med många deltagare var otillåtna.  

Tekniken i all ära, och det är bra 
att den utvecklas, men traditionellt 
när-studerande är det jag föredrar.

Johan Lindberg
bibliotekarie, Arbis bibliotek
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Han hann knappt gå klart grundkurserna före han 
fick komma ut på fältet. Axel Vienonen hjälper Kår-
kulla samkommun i övergången till välfärdsområdet.

Med ena foten i branschen

CORONAPANDEMIN FICK ljud-
teknikern Axel Vienonen att söka nya 
lösningar. När han var permitterad 
började han söka efter nya arbets-
möjligheter och fastnade för studier i 
informationsvetenskap.

Idag gör han praktik vid Kårkulla 
samkommun och hjälper till med digi-
talisering av avtal inför den stundande 
välfärdsreformen.

Han inledde sina studier vid årsskif-
tet, men fick snabbt möjligheten att 
omsätta sina kunskaper i praktiken. 

Vilken nytta har du haft av dina 
studier i ditt nuvarande arbete?

– Jag är glad att jag hann läsa 
några kurser innan praktiken för redan 
grundkursen gav mig trygghet och 
färdigheter för att klara det här. 

Hans arbete innefattar att gå 
igenom avtal, digitalisera dem och 
sätta dem i system. I informations-
hanteringen använder Vienonen sig av 
metadata med 20–30 parametrar.

– Det finns inte några instruktioner 
eller beprövade arbetssätt då detta är 
första reformen av detta slag.

Med lite baskunskaper i bagaget har 
han fått förståelse för informations-
hantering och kunnat undgå att göra 
misstag.

Kårkulla samkommuns verksam-
het kommer i och med reformen att 
övergå till de nya välfärdsområdena. I 
dagsläget är Kårkulla verksamt i åtta 
av dessa. Arbetat med att behandla 
och systematisera avtalen sysselsätter 
Axel Vienonen i fyra månader.

Vad fick dig att börja studera infor-
mationsvetenskap?

– I första hand intresserade jag mig 
för att arbeta inom arkiv eller biblio-
tek. 

Att jobba som bibliotekarie tycker 
han känns som en tryggare arbetsplats 
än de jobb han haft inom kultur-
branschen. Men under praktiken har 
han även fått upp ögonen för andra 
arbeten man kan göra som informa-
tionsexpert.

– Det jag gör här är lite av ett de-
tektivarbete. Det är väldigt varierande 
och självständigt, och det har varit 
givande.

Sandra Herrmans

Axel Vienonen. Foto: Mikael Östman

Det finns inte några instruktioner 
eller beprövade arbetssätt då detta är 
första reformen av detta slag.”
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Studier i informationsvetenskap öppnar upp för 
andra karriärer än inom biblioteket. Jessica Leh-
tinen är polisen som önskar utöka sin informa-
tionskompetens.

Informationshantering i fokus

JESSICA LEHTINEN är tredje årets 
studerande med informations-
vetenskap som huvudämne. Hon 
har bakgrund som polis och är för 
tillfället studieledig från sitt arbete 
vid enheten för analys och under-
rättelse vid Sydvästra Finlands 
polisinrättning.

– Jag började först studera till 
rättsnotarie, för jag tänkte det skul-
le vara en naturlig fortsättning med 
tanke på mitt tidigare jobb, men 
sedan märkte jag att jag är mera av 
en hands-on person. Jag tycker om 
att jobba med information, och ville 
fördjupa mina kunskaper i det.

Insikten ledde till att hon började 
studera informationsvetenskap vid 
Åbo Akademi. Hon har bland annat 
läst kurser i informationsledning 
och informationssökning, och lärt 
sig om digitalisering och resurshan-
tering.

Hon ser inte sig själv jobba inom 
biblioteksväsendet, men studierna 
vid ÅA har gett henne färdigheter 
att jobba som informationsexpert 
även utanför den sektorn.

– Jag var lite rädd för att studier-
na skulle vara väldigt biblioteks- 
centrerade, men det har de inte 
varit. I någon kurs hade vi i uppgift 
att skriva om bibliotekets roll i sam-
hället, men det var också lärorikt 
för mig.

Hon tycker att studierna ger en 
bra allmänbildning om information 
och hur viktig hanteringen av den 
är. Förutom informationsvetenskap 
studerar hon också informations-
system som biämne.

– Mitt biämne är informations-
system och studierna inom detta 
ämne har fått mig intresserad av 
IT-branschen, så efter studierna 
kan det bli aktuellt att söka arbeten 
inom det området.

I dagsläget är det två studerande 
som skriver sin kandidatavhandling 
i informationsvetenskap. Jessica är 
en av dem.

– Jag skriver om hantering av 
information i informationsintensiva 
förundersökningsärenden. Genom 
mitt jobb har jag märkt att det finns 
saker som man kunde förbättra där.

Sandra Herrmans

Kurser i informations-
vetenskap vid Åbo 
Akademi

Grundkurs i informationsvetenskap

Informationsledning

Informationssökning

Kunskapsorganisation

Informationssamhället

Resurshantering

Information Architecture and 
Strategies

Användarcentrerad service

Forskningsorienterad 
informationsservice

Jessica Lehtinen. Foto: Sandra Herrmans

Mitt biämne är informationssystem och studierna 
inom detta ämne har fått mig intresserad av IT-
branschen, så efter studierna kan det bli aktuellt att 
söka arbeten inom det området.

”
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Julia Grankull på den plats hon trivs bäst – omgiven av böcker. Foto: Sara Söderbacka

Julia Grankull hade länge gått med en dröm om att en dag arbeta med böcker. 
Hon älskar att läsa, men tycker även om själva föremålet, boken. ”Men jag trodde 
nog inte att drömmen faktiskt kunde förverkligas.”

Julia har hittat sin plats på biblioteket

DET ÄR EN ONSDAG i mars, Julia 
tar paus i sysslorna på Kristinestads 
bibliotek för en stunds intervju. Hon 
arbetar via läroavtal på biblioteket, 
och stortrivs!

– Det är till och med ännu roligare 
än jag hade trott, utbrister Julia som 
tidigare arbetat inom småbarnspeda-
gogiken i Helsingfors och som lärare i 
engelska.

– Jag hade nog egentligen redan 
övergett tanken på att faktiskt studera 
till bibliotekarie, men så tipsade en 
vän om den här utbildningen.

Drömmen om att en dag arbeta 
på bibliotek kunde förverkligas via 
Yrkesakademin i Österbotten. Studier 
i affärsverksamhet (merkonom) med 
inriktning på bibliotekstjänster visade 
sig passa henne perfekt. Första studie-
årets kurser genomförs helt på distans, 

och det andra året genom läroavtal på 
ett bibliotek.

– Distansstudierna gjorde det möj-
ligt för mig att fortsätta arbeta på dag-
hemmet samtidigt som jag studerade. 
Det hade inte varit möjligt för mig att 
helt sluta arbeta, så jag är väldigt glad 
över den möjligheten.

Vardagspussel
I stort tycker hon studierna förlöpte 
bra, trots vardagspusslet med familj, 
arbete och kurser. Julia tycker att 
utbildningen har innehållit en bra 
kombination av teoretiska ämnen och 
praktiska erfarenheter.

– Det svåraste under det första 
studieåret var att läsa om sådant som 
jag just då inte arbetade med. Men nu 
då jag arbetar praktiskt får jag ju nytta 
av det jag läst. En nackdel var förstås 

också att distansstu-
dierna inte erbjöd 
någon gemenskap 
med studiekamrater. 
Men för min del var 
det ändå mest förde-
lar med detta upplägg 
eftersom jag kunde 
studera hemifrån.

Inför året med 
läroavtal var det dags 
att hitta ett bibliotek 
som kunde ta emot 
henne. Pandemin 
begränsade biblio-
teksverksamheten på 
många orter, vilket 
försvårade möjlighe-
ten till en läroavtals-
plats.

– Men så fick jag ett erbjudande 
från Kristinestad, en charmig stad med 
ett mysigt bibliotek. Vi beslöt att hela 
familjen skulle flytta till Kristinestad 
så att jag kunde gå på läroavtal här, 
säger Julia som är mamma till tre barn 
i skolåldern.

Hon berättar att maken är hemma 
från Kristinestad, så helt främmande 
var inte orten. Men det var ändå ett 
stort steg, som hon dock inte ångrar 
eftersom även barnen trivs väldigt bra.

Framtidsplaner
I Kristinestad har Julia arbetat med 
allt från kundbetjäning till bokprat. 
Hon konstaterar att alla åren inom 
småbarnspedagogik har gett henne en 
värdefull erfarenhet i arbete med barn, 
något som ju ständigt är på agendan 
även på ett bibliotek.

– Och efter åren med mycket ljud 
runt omkring mig på daghem uppskat-
tar jag verkligen också den tystnad 
som finns på ett bibliotek, skrattar 
Julia.

Läroavtalet upphör i augusti, efter 
det hoppas Julia på en anställning. 
Men hur det blir är ännu oklart. Julia 
funderar även på att studera vidare 
inom informationsvetenskap på Åbo 
Akademi.

– Vi får se hur det blir, jag har tid 
att fundera ännu. Hur som helst är jag 
väldigt glad över chansen till läroavtal, 
jag har lärt mig så mycket under tiden 
här. Jag känner att jag verkligen hittat 
den bransch jag vill jobba inom!

Monica Sandström
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Det som började med fotsteg på golvet för att visa 
vägen till barnavdelningen har nu blivit ett projekt för 
att öppna upp nordiska bilderböcker för fler barn. 
Nu vill Den nordiska bokslukaren inspirera lärare att 
gripa till böcker i sin undervisning.

Hon vill sprida den 
nordiska bokskatten

DET KAN VARA LITE svårt att hitta 
fram till barnavdelningen på Nordisk 
kulturkontakt i Helsingfors då den 
finns en bit bort från entrén. En dag 
satt Mikaela Wickström – bibliote-
kets specialbibliotekarie med ansvar 
för barnsamlingen – tillsammans med 
sina kollegor och funderade hur man 
lättare skulle få kunderna att hitta dit. 
Kanske kunde man sätta fotspår efter 
någon varelse som gått dit?

– I samma veva funderade jag på de 
böcker som nomineras till Nordiska 
rådets litteraturpris varje år, berättar 
Mikaela Wickström. Hur kunde vi få 
fler människor att läsa dem? Hur kan 
man få dem på Island att läsa den 
svenska eller finska boken trots att de 
kanske inte har språket?

Tanken väcktes om att utveckla pe-
dagogiska material för att hjälpa lärare 
att hitta in i bokskogen. 

– Har man ett pedagogiskt material 
och vet lite grann om handlingen så 
kan man alltid läsa en bilderbok. Om 
du kan titta på bilderna kan du alltid 
diskutera boken på en viss nivå. Där 
föddes idén till Den nordiska bok-
slukaren och förra året beviljades vi 
projektet.

Projektet har två delmål: dels att 
skapa det pedagogiska materialet 
som ska finnas på de nordiska språ-
ken (en del av materialen översätts 
även till färöiska, grönländska och 

nordsamiska), dels att hitta själva 
bokslukarfiguren – den som lämnat 
de där tassavtrycken som leder in till 
barnavdelningen. Nu är figuren funnen 
och tjugotvå material finns tillgängliga 
på en webbsida där vem som helst kan 
ladda ned dem och använda dem. 

– Det som också är speciellt med 
projektet är att vår målgrupp inte är 
barn, berättar Mikaela Wickström. Vi 
går via de vuxna personerna, eftersom 
tolvåringar kanske inte läser så mycket 
bilderböcker på egen hand. Men har 
du en bibliotekarie eller vuxen där 
som kan leda ett samtal, så kan man 
diskutera böckerna på olika sätt. Sedan 
är det förstås så att med en treåring 
diskuterar du på ett sätt, medan du 
kan diskutera betydligt svårare saker 
med en tolvåring. 

Mikaela hoppas att projektet kan 
hjälpa de vuxna pedagogerna att 
lämna sin bekvämlighetszon och våga 
prova på något nytt.

– De här böckerna innehåller 
mycket kultur och många kulturella 
markörer. Jag hoppas att en lärare kan 

få en wow-upplevelse och märka att 
man kan få ut något av att plocka fram 
en bok även om man själv inte förstår 
språket i den. Jag hoppas de märker att 
de kan få stöd av litteraturen när de 
undervisar om Norden.

– I skolböckerna står det ofta väl-
digt lite om exempelvis en samisk eller 
grönländsk vardag, men då kan man 
plocka fram en bilderbok och komplet-
tera med. Trots att det är skönlitterära 
böcker kan man hitta mycket fakta i 
dem. 

– Sedan hoppas jag också att vi 
kan inspirera till boksamtal. Alla som 
jobbar med barn och läsning vet ju att 
läsning är viktigt, men att det är ännu 
viktigare att sedan samtala om det 
man har läst. Det är då man lär sig em-
pati och det är då man lär sig att lyssna 
på vad de andra säger, och även det är 
en viktig del av det här projektet.

En bieffekt Mikaela Wickström hoppas 
på är att intresset ska öka för att över-
sätta barnböcker mellan de nordiska 
språken.

– Idag översätts det väldigt lite och 
det gör det svårt att närma sig exem-
pelvis Island eller det finska Finland 
om man inte förstår språken. Det bästa 
vore om förlagen såg att här finns ett 
intresse och en marknad för fler över-
sättningar. Det skulle vara ett viktigt 
steg på vägen för de nordiska länderna 
att närma sig varandra.

Den nordiska bokslukaren är ett treårigt 
läsprojekt finansierat av Nordiska mi-
nisterrådet med Mikaela Wickström som 
projektledare.

Tobias Larsson

Mikaela Wickström. 
Foto: Jonte Wickström
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Pandemin har på ett konkret sätt visat på vikten av att snabbt få ny kunskap 
via forskning. Öppet tillgänglig forskning har varit en pådrivande faktor. Öppen 
vetenskap omtalas i dag rentav som en megatrend.

Tjugo ar av oppen vetenskap  
– från aktiviströrelse till megatrend

M IKAEL LAAKSO är 
universitetslektor på 
Hanken. Han disputerade 
2014 med en avhandling 

om open access-publicering och har 
fortsatt att forska inom området. 

Hur uppkom tanken med öppen 
forskning?

– Öppen vetenskap har existerat 
nästan lika länge som internet. Man 
insåg att rådande affärs- och distribu-
tionsmodeller för att sprida forskning 
inte var de enda eller de mest opti-
mala för digital distribution. Det blev 
ett tryck på att sprida vetenskaplig 
information på annat sätt än att ta 
betalt av läsarna. I början var det en 
gräsrotsrörelse driven av forskare och 
entusiaster, men har med tiden blivit 
en dominerande trend som involverar 
stora mängder pengar. 

– EU:s program för forskningsfinan-
siering Horizon2020 (2014–2020) har 
varit pådrivande i Europa. I program-
met ingick krav på öppen publicering, 
det satte bollen i rullning och har haft 
effekter som sträcker sig fram till idag.  

Vilka fördelar finns med att public-
era forskning öppet?

– Det finns bara fördelar. Då forsk-
ningsresultat är möjliga att hitta och 
komma åt fungerar vetenskap som den 
borde. Forskning lever på att bli sedd, 
använd, integrerad i framtida forsk-
ningsprojekt så tidigt som möjligt. 
Öppenhet försnabbar att forskningen 
hittas och används i framtida forsk-
ning. 

Under pandemin har vi sett hur 
viktigt det är med forskning för att 
få fram ny kunskap. Hur viktigt är 
öppen forskning för att försnabba 
och driva på forskning?

– Pandemin har varit ett så konkret 
definierat problem och samtidigt en 
gemensam prioritet. I början var det 
brist på information, man visste inte 
hur allvarligt det var eller hur smitt-
spridningen kunde hindras. Forskare 
utbytte i snabb takt opublicerade 
manuskript, så kallade preprints. Det 
gjorde att man kände till vilken annan 
forskning som var på gång så att inte 
alla forskade i samma sak samtidigt 
i onödan. Man kunde gå vidare i 

forskningsprocessen utan att vänta i 
månader på att resultatet publicerats 
i en tidskrift. Under den här tiden 
har publikationer blivit jättesnabbt 
citerade, då det i normala förhållanden 
kan ta år innan något citeras. Nu har 
det skett inom samma år. Det finns 
en stark ideologisk tanke att man 
tillsammans försöker lösa ett problem 
och det är sekundärt i vilken tidskrift 
det publiceras, man vill få ut informa-

Forskning lever på att bli sedd, använd, integrerad 
i framtida forskningsprojekt så tidigt som möjligt. 
Öppenhet försnabbar att forskningen hittas och 
används i framtida forskning. 

”

Mika Laakso. Foto privat.

O
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tionen så snabbt som möjligt och dela 
den. Jag tror att det här kommer lämna 
spår i hur öppenhet inom forskning 
satsas på i framtiden. 

Vi vill att forskning ska vara fritt 
tillgänglig för alla, men vem beta-
lar?

– Det är sällan en forskare betalar 
personligen, det är universitetet eller 
via forskningsfinansiering som publi-
ceringsavgifterna betalas. Kostnader 
är fortfarande ett stort frågetecken 
för att alla ska ha möjlighet att öppna 
sin forskning. Det har visat sig vara 
utmanande att hitta på och få tillräck-
ligt brett stöd för nya modeller som tar 
i beaktande hur mycket olika aktörer 
belastar och hur mycket man drar nyt-
ta av systemet för att sprida forskning, 
det vill säga hur forskningsintensiv 
man är. Det är komplicerade saker som 
inte ännu har tydliga svar, men någon 
form av kostnadsfördelning behövs. 

De stora förlagen var till en början 
emot en övergång till öppen publice-
ring, men då framför allt vetenskaps-
politiken i Europa satsar reda pengar 
på öppen forskning, så har förlagen 

skapat avtalsmodeller för att göra ma-
terial öppet tillgängligt. För förlagen 
handlar det också om marknadsföring 
att främja öppen vetenskap, men de 
vill inte pruta på sin ekonomiska vinst.

I Finland har FinElib slutit så kall-
ade transformativa avtal med förla-
gen. Det ger rätt att läsa materialet, 
men omfattar också att publicera 
artiklar fritt tillgängligt, s.k. hybrid 
open access. Hur ser du på detta?

– Grundtanken är att lägga in en 
ungefär lika stor summa i systemet 
som tidigare, men att fördela den på 
ett annat sätt. Förhoppningsvis skiftar 
de här delarna i framtiden så att man 
betalar mindre för att läsa slutet ma-
terial. Om all publicering följde denna 
modell skulle allt vara öppet och alla 
skulle betala ungefär vad de betalade 
tidigare. Det finns många problem i 
det scenariot, alla rör sig inte framåt 
med samma takt och på samma villkor. 
Via transformativa avtal får finländska 
forskare sina artiklar öppet tillgäng-
liga hos de stora förlagen. Totalkost-
naderna har blivit större, men det är 
också en värderingsfråga att betala för 

tilläggstjänsten att få sin forskning 
öppen. Just nu lever vi i en övergångs-
period där alla modeller är på bordet 
samtidigt. 

Vilka är de största hindren för att 
göra öppen publicering domineran-
de?

– Avsaknaden av en fungerande 
ekonomisk modell. Det vore bra att 
ha ett sätt att få ut det mesta av de 
pengar man sätter in i systemet. Det är 
ett hinder att publicering i vetenskap-
liga tidskrifter är snedvriden till några 
få stora aktörer. De stora förlagens 
villkor och produkter väger mycket i 
forskningsmeritering och som kanaler 
för toppforskning. Vi borde komma 
ifrån att utvärdera forskning endast 
på basen av vilken tidskrift den är 
publicerad i och i stället ha en annan 
värderingsgrund för att bedöma vad 
som är bra forskning. I Finland har 
vi Jufo-systemet för att ranka publi-
kationer och det används i Undervis-
ningsministeriets finansieringsmodell. 
Många av toppjournalerna som man 
sporras att publicera i utges av de 
stora förlagen.

Ökad synlighet 
och spridning av 

din forskningForskare i 
utvecklingsländer 

kan ta del av 
ditt arbete

Skattebetalarna
får utdelning för

sina skattepengar

Överensstämmer 
med forsknings-

finansiärernas krav

Din forskning kan
påverka politiker och

beslutsfattare

Högre citeringsgrad

Allmänheten kan ta del
av dina forskningsresultat

Yrkesverksamma
kan tillämpa dina
forskningsresultat

»
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Finns det nackdelar med öppen 
forskning?

– Vem som helst kan sätta upp en 
tidskrift som ser någorlunda veten-
skaplig ut men inte fyller vetenskap-
liga krav. Det var svårare att sprida 
kvasivetenskap i pappersform eller 
bakom betalmurar. Det här är en växt-
värk för att få ett mera demokratiskt 
och platt landskap för vetenskaplig 
kommunikation i stället för att ha 
några toppjournaler som dominerar 
fältet. Det är en bra sak att det finns 
konkurrens, jag vill inte leva i en värld 
där vi är dikterade av att publicera i de 
stora förlagen. 

Medborgarforskning är en aspekt av 
öppen vetenskap, hur kom den in i 
bilden? 

– Den har levt vid sidan om hela 
tiden. Det handlar om forskningspro-
jekt som aktiverar allmänheten, t.ex. 
att ladda upp bilder på fåglar i sin 
närmiljö. Eller att enligt vissa kriterier 
klassificera vad man ser på fotografier, 
eftersom datorer inte ännu är så bra 
på att känna igen vad som finns på en 
bild, ett slags ”mänsklig AI”. Men med-
borgarforskning är inte så allmän och 
betonas inte i Finlands vetenskapspo-
litik. Den går inte heller att tillämpa 
inom alla forskningsområden. 

Hur väl hänger vi i Finland med i 
utvecklingen inom öppen veten-
skap?

– Det är värt att betona att vi är 
pionjärer då det gäller hur tidiga vi har 
varit med att få tidskriftsartiklar öppet 
tillgängliga. Vi var tidiga också med att 
sätta upp digitala arkiv i universiteten. 
Vi har riktlinjer för öppen forskning 
på nationell nivå som är bland de mest 
progressiva. Få länder har satt ribban 
så högt inom så kort tid. 

Då det gäller att publicera forsk-
ningsdata är vi varken före eller efter. 
Det har inte sporrats att dela data, det 
kräver extra åtgärder och GDPR-be-
gränsningar gör att man är försiktig. 
Här finns det ännu att arbeta på. 

Den nya portalen Forskning.fi syn-
liggör på ett samlat sätt den finländska 
forskningen. Mycket få länder samlar 
information om forskning på ett så 
detaljerat och standardiserat sätt och 
det är bra att det synliggörs.

Hur ser du på högskolebibliotekens 
roll för att främja öppen vetenskap?

– Biblioteken har haft en central 
roll. Forskare har inte tid och möjlig-
het att sätta sig in allt som handlar om 
öppen publicering. Öppen forskning 
är ett område som utvecklas snabbt 
och det krävs bibliotekens kompetens 

och stöd för att hjälpa forskarna att 
publicera öppet.

Har öppen vetenskap någon rele-
vans för de allmänna biblioteken?

– De kan ha en roll t.ex. då det 
gäller mediefostran. De kan ordna eve-
nemang och visa att det finns mycket 
forskning öppet tillgängligt. Det är bra 
att resonera och informera allmänhet-
en om vad som kännetecknar veten-
skapligt material och hur man hittar 
det. Apropå medborgarforskning kan 
biblioteket visa upp och informera om 
sådana projekt, t.ex. ordna workshops. 

Hur tror du att öppen vetenskap 
utvecklas i framtiden?

– I Finland är det en intressant tid 
då vi nu har de flesta av riktlinjerna för 
öppen vetenskap klara. Vi har nu ritat 
upp banan som vi ska springa på. Det 
är svårt att förutse hur det ska gå, men 
det finns goda förutsättningar. Det 
finns ett vetenskapspolitiskt stöd och 
en klart uttalad vilja. 

Jag önskar att vi inte var så bero-
ende av några stora aktörer, vad gäller 
prissättning och makten att forma det 
vetenskapliga publiceringsfältet. Vi 
borde gynna alternativa vägar, tidskrif-
ter och publiceringstjänster ägda av 
icke-vinstdrivande utgivare. Det skulle 

»
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bli billigare och gå att forma tjänster i 
linje med vad vetenskapen behöver. 

Vad är mest spännande med att 
forska inom detta område?  

– Mest spännande och utmanande 
är att utvecklingen är så snabb. Man 
kan inte sitta på ett forskningsprojekt 
alltför länge, det hinner bli gammalt 
snabbare än en knippe bananer. Att 
hänga med i utvecklingen och förstå 
vad som händer just nu och vart vi 
är på väg är givande men skapar en 
viss stress. Man kan inte ta fram ett 
gammalt datamaterial och skriva en ny 
artikel ur en annan vinkel, data är en 
färskvara. 

Open access-rörelsen drevs i början 
av entusiaster. Är du en entusiast?

– Jag har mera varit en som tittar 
med kikare på det som sker. Men visst 
har jag förespråkat öppen publice-
ring och informerat andra forskare. 
Jag är sedan 2020 chefredaktör för 
Informaatiotutkimus som är en öppen 
tidskrift gratis för alla. Det är viktigt 
att ta ansvar och att som forskare göra 
val som inte endast gynnar de störs-
ta aktörerna. Då tillför jag något till 
systemet och inte bara observerar det. 
Det ser jag som min största kontribu-
tion hittills.  

Vad intresserar dig just nu i din 
forskning?

– Jag har sett på vilka finansierings-
verktyg som finns för små och med-
elstora förlag i alla europeiska länder, 
det vet vi inte mycket om. I Finland 
får tidskrifter statsstöd, det är ganska 
unikt. Vi måste ha mera kunskap om vi 
kunna påverka och ställa om finansie-
ringssystemen för att stöda alternativa 
sätt att kommunicera vetenskap.

– Jag har tidigare gjort en studie om 
långtidsbevaring av tidskriftsartiklar, 
nu ser jag på e-böcker. Finns det risk 
för att materialet försvinner om det 
inte är lagrat i en tjänst för långtids-
bevaring? Det är inte bara öppenhet i 
dag som intresserar mig utan också att 
materialet är öppet i morgon.

Publikationer
Journal.fi https://journal.fi
Finlands pärla – ca 110 finländska vetenskapliga tidskrifter, det mesta är 
omedelbart öppet tillgängligt, en del med dröjsmål.

Finna.fi  https://finna.fi/Content/tutkittu-tieto
Finna är bekant för många i biblioteksbranschen, men notera genvägen 
till forskningsbaserad kunskap. 

Forskning.fi  https://forskning.fi/sv/
Samlad översikt över forskning i Finland, publikationer, projekt, orga-
nisationer, forskningsdata, under 2022 även forskare. En stor del öppet 
tillgängligt material ingår. Tillhandahålls av UKM.

DOAB – Directory of Open Access Books  https://www.doabooks.org/
Över 40.000 vetenskapliga böcker från ett stort antal utgivare.

Forskningsdata
Hur ser forskningsdata ut? Här hittar du exempel. 

Our World in Data  https://ourworldindata.org/
Målet med tjänsten är att öppna data för att öka kunskapen om och 
försöka lösa de stora problemen i världen. Stora mediehus använder 
tjänsten i sin rapportering. 

Söktjänster
Google Scholar https://scholar.google.com
Googla för att hitta vetenskapligt material. För öppet tillgängligt materi-
al finns länkar i högra kanten. Notera också ”Cited by” för att läsa vidare 
om ämnet.

Lens.org  https://www.lens.org/
Ett sökverktyg för den som vill ta det till nästa nivå, mera avancerat 
gränssnitt än t.ex. Google Scholar.

Pubpeer https://pubpeer.com/
En tjänst för att diskutera och granska vetenskaplig forskning efter 
publicering, dvs. peer review efter publicering.

Övrigt
Twitter
Sök på #tiedesome, #minatutkin, så hittar du intressanta forskare att 
följa, kan läsa om ny forskning och få perspektiv på världshändelser.

Zooniverse.org  https://www.zooniverse.org/
Portal som kopplar ihop medborgare med forskningsprojekt. Många 
projekt går ut på att klassificera olika typer av material.

Wikipedia
Använd för att hitta fördjupande artiklar om ämnet du vill lära dig allt 
om.

Mikaels tips till öppen forskning

Margareta Danielsson
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Och vinnaren ar...
Runebergspriset och Runeberg Junior

rummet, och Martina Moliis-Mell-
berg med diktsamlingen Falk.

Runeberg Junior
Många välbekanta namn fanns 
nominerade för årets Runeberg 
Junior-pris; Linda Bondestam, Lena 
Frölander-Ulf, Malin Kivelä, till och 
med självaste Tove Jansson fanns 
bland de nominerade. Hälften av de 
nominerade böckerna var på svens-
ka och hälften på finska, och denna 
gång togs det hem av Edu Kettunen 
och boken Elppu matkalla kotiin. 
Boken handlar om en hund som skiljs 
från sin familj och försöker hitta hem 
själv. 

Hanna Lundström och Frank A. 
Unger fick ett hedersomnämnande 
för boken Bilskelettet.

En förvalsjury bestående av 
Filippa Hella, Mikaela Wickström 
och Christa Viitanen valde ut 
de tio nominerade böckerna, och 
därefter valdes vinnaren av åtta 
barnjurygrupper, med sammanlagt 
180 barn från Borgå.

Tollanderska priset
I år gick priset till Robert Ås-
backa för romanen Kistmakarna. 
Åsbacka är född i Terjärv och 
bosatt i Stockholm.

“Kistmakarna är en starkt lad-
dad politisk roman som inte vä-
jer för de svåra samhällsfrågorna. 
Åsbacka riktar svidande kritik 
mot en socialdemokrati som går 
nyliberalismens ärenden.”  
Marit Lindqvist (Svenska Yle) 

Finlandiapriset
Finlandiapriset:
Priset gick till Helsingforsbaserade 
författaren Jukka Viikilä för romanen 
Taivaallinen vastaanotto. Det är andra 
gången på fem år som priset tilldelas 
Viikilä, som även tog emot priset år 
2016.

Fack-Finlandia:
Kompositören Osmo Tapio Räihälä 
fick pris för sin bok Miksi nykymusiikki 
on niin vaikeaa, som behandlar samtida 

klassiska kompositioner och hur man 
kan lära sig att lyssna till dem. 

Finlandia Junior:
Årets pris gick till den dystopiska 
ungdomsromanen Mistä valo pääsee 
sisään av Anne-Maija Aalto. Boken är 
hennes tredje utgivna verk.

Runebergspriset 
Den 5 februari är det Runeberg som 
står i fokus och i år tilldelades priset 
Quynh Tran för boken Skugga och 
Svalka. Han var en av tre nominera-
de finlandssvenskar i årets prisom-
gång, och hade sällskap av Kaj 
Korkea-aho med romanen Röda 



15BIBBAN 1/2022

Nordiska rådets 
litteraturpris
År 2021 gick priset till den grönländ-
ska författaren Niviaq Kornelius-
sen för romanen Naasuliardarpi (sv. 
Blomsterdalen). Det var första gången 
priset gick till en grönländsk författa-
re. Priset har delats ut sedan 1962.

Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris
Gick till Elin Persson från Sverige för 
sin debutroman De afghanska sönerna. 
Så här löd en del av motiveringen:

“Genom sitt skönlitterära berät-

tande ger pristagaren en dokumentär 
känsla och bygger skickligt upp bilden 
av en verklighet där ingen är ond eller 
god.”

Nordiska rådet har redan offentlig-
gjort de prisnominerade böckerna och 
författarna för 2022 års litteraturpris. 
Finland har tre kandidater: Kristina 
Carlson med romanen Eunikki (2020), 
Kaj Korkea-aho med romanen Röda 
rummet (2021), samt Karin Erlands-
son med romanen Hem (2021).

Vinnaren offentliggörs i Helsingfors 
den 1 november i höst.

Niviaq Korneliussen, den första grönländska författaren som fått ta emot Nordiska rå-
dets litteraturpris.

Här är de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2022. Bild: Nordisk kulturkontakt.

Nordiska rådets priser

Quynh Tran kammade även 
hem Svenska Yles litteraturpris 
år 2021. Hans debutbok slog 
verkligen Svenskfinland med 
storm och belönades för det.

Sagt om Skugga och svalka: 
“Skugga och svalka är en lyckad 
debut – och värdefull, inte bara 
som prosakonst utan också 
som inblick i en relativt sällan 
uppmärksammad invandrarkul-
tur: den vietnamesiska.” Erik 
Bergqvist (HBL).

“I bokens poetiskt skildra-
de vardagsbeskrivningar med 
stark inriktning på det visuella 
förkommer insprängda verbala, 
av författaren kallade haranger, 
då olika personer i berättarja-
gets närhet talar direkt, mer 
eller mindre sammanhängande, 
om teman som intresserar dem.” 
Maria Kallio (VBL)

Svenska Yles 
litteraturpris

Quynh Tran prydde förra Bibbans 
omslag.
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Jag tycker det är jätteviktigt att följa med 
den aktuella barn- och ungdomslitteraturen. 
Klassiker är toppen, men det utkommer hela 
tiden ny och relevant litteratur som en bör 
förhålla sig till.

”

”Jag har egentligen aldrig 
lamnat barnlitteraturen”
Som en av Finlands främsta experter på barn- och ungdomslitteratur bidrar 
Maria Lassén-Seger med sin expertis i både forskning och som jurymedlem 
för olika litteraturpriser. Men till vardags hittar man henne oftast bland böcker-
na vid Åbo Akademis bibliotek.

M ARIA LASSÉN-SEGER 
är ett bekant ansikte för 
många studerande vid 
Åbo Akademi. Ofta sitter 

hon själv vid betjäningsdisken i Arkens 
bibliotek på Fabriksgatan, där hon 
fungerar som servicechef sedan många 
år tillbaka. 

Men Lassén-Seger är en person med 
många järn i elden. Hon växlar sitt 
jobb som servicechef med undervis-
ning, forskning, hon recenserar barn- 
och ungdomsböcker och är jurymed-
lem i bl.a. Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris.

– Jag är glad att jag, inom rimliga 
ramar, haft möjligheten att kombinera 
detta med mitt fasta jobb. 

Barnlitteraturkritiken 
under lupp
Efter att ha tjänat bibliotekskunder vid 
universitetet i över 15 år är planen att 
ta forskarledigt från och med hösten.

– Jag ska ingå i ett forskarteam 
med Mia Österlund och Julia Tidigs 
och kartlägga barnlitteraturkritik och 
-forskning på svenska i Finland. 

– Det är fråga om ett tvåårigt 
projekt där vi exempelvis vill spåra 
tillbaka och hitta när man började an-
vända vedertagen terminologi. Ordet 
”bilderbok” som exempel.

Även den samtida litteraturkritiken 
kommer att granskas, men den biten 
får litteraturvetaren Julia Tidigs stå 
för, då både Lassén-Seger och Öster-

lund själva är två tongivande röster 
på det fältet, och som under många år 
gjort recensioner för Hufvudstadsbla-
det.

År 1997 gjorde Lassén-Seger sin 
första recension för HBL. Det var 
Annika Holms bok Den stora oredan 
som då stod i fokus. Att hon och Mia 
Österlund hamnade in på det spåret är 
ingen ren tillfällighet.

Lassén-Seger förklarar att Åbo 
Akademis bibliotek har en stark 
tradition av att värna om barn- och 
ungdomslitteratur, och att de tidigare 
bibliotekarierna Marita Rajalin och 
Ringa Sandelin varit föregångare på 
området.

Följa med forskningen
Då Maria Lassén-Seger doktorerade 
gjorde hon en motivstudie där hon 
undersökte barnets förvandlingar i 
engelskspråkig barn- och ungdoms-
litteratur. Hon fick sin doktorshatt år 
2006, och sedan dess är det mycket 
som har hänt inom barn- och ung-
domslitteraturforskningen.

– Det gäller att hänga med i det 
ständigt förändrade fältet. Det har 
skett en enorm utveckling de senaste 
20 åren. Motivstudier är inte lika van-
liga längre, utan det är vanligare att 
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Maria Lassén-Seger kombinerar sitt biblioteksjobb med flera andra uppdrag. Foto: Sandra Herrmans

»

studera författarskap eller genrer.
Om man som bibliotekarie vill följa 

med i den pågående forskningen har 
hon flera tips. Finlands och Sveriges 
barnboksinstituts årliga rapporter och 
bokprovning är ett exempel. 

– Det Svenska barnboksinstitutet 
brukar också publicera en rapport på 
sina webbsidor som är väldigt upply-
sande. 

Hon fortsätter räkna upp ett antal 
tidskrifter på både finska, svenska och 
norska. 

– Tidskriften OPSIS barnkultur 
skulle man kunna beställa som arbets-
material, även finlandssvenska FIBULs 
magasin Mera eller Onnimanni, som 
ges ut av Lastenkirjainstituutti.

Hon nämner även två rena forsk-
ningstidskrifter som publicerar 
forskningsartiklar om barn- och ung-
domslitteratur: svenska Barnboken och 
norska Barnelitterært forskningstidskrift 
(BLFT), som båda är open access.

– Jag tycker det är jätteviktigt att 
följa med den aktuella barn- och ung-
domslitteraturen. Klassiker är toppen, 
men det utkommer hela tiden ny och 
relevant litteratur som en bör förhålla 
sig till.

– Vill man bli överväldigad kan man 
åka till barnboksmässan i Bologna 
där hangar efter hangar är fyllda med 
barn- och ungdomsböcker.

Från ALMA till Nordiska 
rådet 
Under 13 år satt Maria Lassén-Seger 
som ledamot för ALMA-priset (Astrid 
Lindgren Memorial Award). När hon 
fick frågan var hon chockad men visste 
att hon inte kunde tacka nej.

– Det var en stor dörröppnare för 
mig, och jag är väldigt tacksam för att 
fått vara med. Det roligaste har varit 
att få läsa och diskutera det man har 
läst. 

Sommaren 2020 tog hennes man-
datperiod i ALMA slut men efter det 
väntade ett nytt tungt juryuppdrag 
och idag får hon vara med och ta fram 
vinnaren av Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris.

Hur viktiga är litterära priser och 
vad betyder de för vinnarna?

– Många säger ju att man inte ska 
tävla i kultur, men jag vill säga att 
det här inte är en tävling. Jag tycker 
prisernas syfte är att lyfta hela fältet. 
För författarna och illustratörerna är 
priset uppmärksamhet, ära och be-
römmelse, ibland även oönskad sådan. 
Det kan också ge en nytändning och 
bekräftelse på att de val man gjort har 
varit de rätta.

Hon var den första ledamoten med 
finländsk bakgrund i ALMA-juryn, 
men fick under tiden sällskap av Elina 
Druker och Janina Orlov.
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» Hur viktigt är det att Finland har 
en röst i utnämningen av svenska 
litteraturprisvinnare?

– Man ska inte underskatta den. 
Men den skiljer sig inte egentligen 
från de rikssvenska rösterna.

Det är många barn- och ungdoms-
titlar som blivit lästa av dig under 
årens lopp. Skulle du säga att nordisk 
barnlitteratur särskiljer sig på något 
sätt?

– Varje nordiskt land har sina 
nationella särdrag. Men ska vi klumpa 
ihop Norden så skulle jag säga att den 
upplevs som frigjord.

Har du några tips på hur man ska 
gå till väga om man vill skriva sin 
egen barn- eller ungdomsbok? 

– Du behöver kunna hantverket 
och få det att låta bra. Språket och 
strukturen är viktiga. För att utveck-
la det skulle jag rekommendera en 
författarskola. Gör man en bilderbok 
är det viktigt att komma ihåg att den 
berättar med både text och bild. Där 
vore det bra om man i ett tidigt skede 
kom överens med sin illustratör vad 
som berättas i ord, och vad som kan 
berättas i bild.

– Våga ta risker och 
begränsa dig inte för 
mycket. Man kan göra 
mycket med barn- och 
ungdomslitteratur.

Lämnade aldrig 
barnlitteraturen
Maria Lassén-Seger 
har länge varit förtjust 
i bibliotek. Hon började 
läsa tidigt och de böcker 
som fanns hemma kunde 
inte släcka henne törst efter läsning. 
Hon fick sitt första bibliotekskort till 
Jakobstads stadsbibliotek, som då låg 
alldeles bredvid det nuvarande bibli-
oteket. 

– Jag minns att mitt kort var rosa, 
och när jag blundar kan jag ännu se 
alla hyllor och gångar framför mig. 
Barnböckerna var på nedre våningen 
och böcker för vuxna låg en trappa 
upp.

– Jag njöt av att få vara på bibliote-
ket och läsningen var ett intresse jag 
delade med mina vänner. Men det tog 
länge innan jag tog mig uppför den där 
trappan, och jag har egentligen aldrig 
lämnat barnlitteraturen.

Sandra Herrmans

Maria Lassén-Seger

Bor: i trähus i Åbo

Ålder: 54

Familj: Man, vuxen son och katt

Arbetar som: Servicechef vid Åbo 
Akademis bibliotek

Studier: FM och doktor i 
Engelska språket och litteraturen. 
Biämnesstudier i bl.a. 
litteraturvetenskap och dåvarande 
biblioteksvetenskap. Docent i barn- 
och ungdomslitteratur vid ÅA, 
litteraturvetenskap, 2018.

Fritidsintressen: Läsa, 
föreningsliv, sjunga i kör, 
kulturkonsumtion i alla former.

Boktips: Läser gärna tecknade 
serier för vuxna och älskar ALLT av 
Anneli Furmark.

Boktips för oroliga tider
för barn och ungdom (+ medläsande vuxna)
Linda Bondestams Mitt bottenliv, Janne Tellers Om det var krig i Norden, 
Shaun Tans Ankomsten & Det röda trädet, Isabel Minhós Martins &  
Bernardo P. Carvalhos Stopp! Ingen får passera.

Man kan göra mycket med barnlitteratur, försäkrar Maria 
Lassén-Seger.
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N ÄR JAG SKRIVER detta 
är det vårvinter, Ryssland 
har anfallit Ukraina och 
en oro och rädsla har 

spritt sig i Europa och också i Finland. 
Kriget drabbar hårt civilbefolkningen i 
Ukraina, men har också förorsakat en 
världsomfattande kris.

Vi har nu fått erfara två på varandra 
följande kriser. Jag skulle vilja säga tre, 
eftersom vi också har en klimatkris 
pågående. Men de två akuta har tagit 
över den tredje. Beredskap, krishan-
tering, resiliens samt bibliotekens 
uppgifter och roll i en krissituation 
diskuterades under coronapandemin 
och är nu än mera aktuellt.

Snabbare än vad vi kunde vänta oss, 
var vi alltså inne i en ny kris. Hur ta 
lärdom av den tidigare, analysera och 
dokumentera vad som fungerade bra 
och var det fanns brister? Att hantera 
en hälsokris kräver förstås andra åtgär-
der än en kris som uppkommer som en 
följd av ett krig, men frågan gäller, hur 
kan vi planera bättre inför framtiden 
och ha bättre beredskap inför olika 
slags kriser?  

Krigsföring är i modern tid är en 
komplicerad sak och påverkar ett 
mycket större område än det där 
attackerna utförs. Flera länder kan bli 
involverade på grund av propaganda, 
desinformation, cyberattacker, stör-
ningar i energitillförseln och handels-
blockader. Flyktingströmmar breder 
sig över stora områden och når också 
vårt land. Allt detta påverkar samhälls-
funktionerna. Att biblioteken deltar 
i krisberedskapen och planeringen i 
kommunen har effekt både mänskligt 
och ekonomiskt.

I krissituationer kan biblioteken 
värna om befolkningens informations-
behov, trygghetskänsla och uthållighet 

på olika sätt. I början av mars ingick en 
kolumn på Kirjastoseuras webbsida om 
biblioteken och betydelsen av kunskap 
i krigstid, skriven av Jussi Jalonen, 
historieforskare och docent vid Uleå-
borgs universitet. Han menar att i lar-
met på olika informationsflöden under 
krigstid är biblioteken som institution 
hörnstenen i det intellektuella försva-
ret. Allmän kunskap, boklig bildning, 
journalistik, senaste forskningsrön, är 
alla oersättliga beröringspunkter för 
medborgarna mitt under ett krigshot. 
Den omfattande allmänbildningen 
bygger upp både en kritisk inställning 
och förståelse och skyddar människan 
mot lögner i en tid då propaganda allt 
lättare passerar gränser som upprätt-
hålls också med vapen.

I det här läget erbjuder biblioteken 
pålitliga fakta om historia och politik. 
Skönlitteraturen inte att förglömma. 
Det är till exempel nu vi ska läsa ryska 
klassiker och nutidslitteratur och hitta 
de ukrainska författarna. Skönlitte-

raturen ger insikter om historia och 
nutid, levnadsförhållanden och idéer 
och en djupare förståelse för kulturer 
och tänkesätt.  

Att läsa böcker kan också hjälpa att 
behandla svåra upplevelser och hän-
delser – eller helt enkelt ge en stunds 
avkoppling, en möjlighet att undkom-
ma en ångestfylld verklighet.

Men det är inte bara informationen 
och materialet. Det är också utrymmet. 
Att biblioteken värnar om en öppen, 
trygg plats, en möjlighet till rekrea- 
tion, samtal och sammanhållning. 
Ordnar informations- och diskus-
sionstillfällen, också småskaliga, om 
desinformation, kritisk mediekunskap, 
beredskap, krisuthållighet eller samtal 
om stämningar och känslor. Fortsätter 
erbjuda barn och ungdomar en möjli-
gast normal tillvaro med sagostunder, 
högläsning, läxläsning eller att bara 
vara tillsammans med varandra och 
trygga vuxna.

Att biblioteken fortsätter erbjuda en 
plats där alla är välkomna utan hot och 
rädsla, en plats utan utfrysning och 
rasism.

Jag har aldrig förut hoppats att den 
kolumn jag skriver skulle föråldras 
innan tidningen når läsarna. Denna 
gång önskar jag att pandemin kommit 
till sin ända och att det blivit fred i 
Ukraina och att ämnet för min text 
upplevs föråldrad. Om det än vore 
så väl, återstår förstås ännu en kris 
att lösa, den om klimatet. Också där 
behövs den intellektuella hörnstenen, 
med allt vad det innebär.

Hornstenen i det 
intellektuella forsvaret

Susanne Ahlroth

Överinspektör vid Regionförvaltnings-
verket med de allmänna biblioteken som 

specialområde (susanne.ahlroth@avi.fi)

Kolumnen
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Med hjälp av 16 olika bibliotekarier från 8 olika 
bibliotek fylldes tre dagar i januari med timmar av 
bokprat. Satsningen kallas Bokkarusellen och där 
får allt från pekböcker till tecknade serier för vuxna 
sin egen stund i rampljuset.

Akte karusell 
med nästan 400 böcker

B IBBAN RINGER UPP Lena 
Sågfors vid Kronoby kom-
munbibliotek, som är en av 
de drivande krafterna bakom 

projektet.

Varifrån kom idén till Bokkarusel-
len?

– Det finns flera liknande upplägg 
på finskt håll, men att vi ville skapa 
ett forum som fokuserade på böcker 
på svenska och samtidigt kunna ge en 
sammanfattning av utgivningen från 
år 2021.

Att det skulle bli en Bokkarusell 
i januari i år bestämdes tidigt, och 
bokpratarna har kunnat förbereda sig 
under i princip hela 2021.

– Då man har läst en bok har det 
varit värdefullt att under året kunnat 
dela tankar om bokprat med de andra 
som läst samma bok, berättar Sågfors.

Bokkarusellens syfte är att ge peda-
gogiskt stöd för bokprat för människor 
i alla åldrar och att lyfta upp de senast 
utgivna böckerna på svenska.

Stor geografisk spridning
Bokpratare från hela Svenskfinland 
deltog i karusellen, som denna gång 
ordnades helt online.

– Tanken var att vi skulle ordna det 
på plats i Helsingfors, men på grund av 
pandemin ställde vi om och ordnade 
allt program online. Men det hade ju 
också sina bra sidor – vi nådde ju ut 
till fler.

Trots att alla pratare satt framför Bokprat på nätet. Man kan ännu lyssna till bokpraten på kirjastokaista.fi.

sina kameror på varsitt håll i landet 
fanns det ändå ett visst spänningsmo-
ment eftersom alla bokprat direktsän-
des.

– Det var jätteroligt och spännande 
att det sändes live, berättar Sågfors, 
som själv bidrog med ett bokprat.

Tillsammans med Tanja Fager-
holm och Cecilia Eriksson bokpra-
tade hon om ungdomsböcker under 
rubriken ”Allt utom fantasy och sci-fi 
(13–19 år)”. Fantasy och sci-fi-gen-
ren för 13–19-åringar täcktes av Frej 
Feodoroff.

Är ungdomslitteratur något som 
ligger dig extra varmt om hjärtat?

– Jo, visst. Det är det som jag allra 
helst läser och pratar om. Det är nå-
gonting med den där tiden, det händer 
mycket i ungdomars liv och böckerna 

har ett högt tempo, och det tycker 
jag om. Skickliga ungdomsförfattare 
får också en på kroken väldigt tidigt i 
berättelsen.

Det föll sig ganska naturligt vilka 
personer som skulle prata om vilka 
böcker, förklarar Sågfors.

– Vid större bibliotek är olika an-
ställda fokuserade på böcker för olika 
åldersgrupper. De som till vardags 
jobbar med barnlitteratur höll också 
bokprat om barnlitteratur.

Nästan 400 titlar men alla 
rymdes inte med
Att få all utgivning presenterad i ett 
och samma forum bidrar till att man 
kan utläsa trender bland litteraturen, 
förklarar Sågfors.

Men trots att närmare 400 böcker 
presenterades under evenemanget 
rymdes såklart inte alla utgivna böcker 
med. 

– Det ges ut så många böcker på ett 
år. Bara Anna-Maija (Koskimies) hann 
själv gå igenom 70 barnböcker under 
karusellens gång. 

De som ligger bakom projektet är 
Bibliotekskanalen, Regionförvalt-
ningsverket, samarbetsgruppen ÅKE 
och specialuppdraget Erte, som Såg-
fors själv representerar.

Videorna från Bokkarusellen finns 
att kolla in på Bibliotekskanalen på 
webbadressen kirjastokaista.fi. En 
sammanfattning av alla böcker som 
rymdes med i karusellen finns också på 
Boksampo.

O
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Som bokpratare 
deltog: 

Catharina Latvala, Louise 
Agnesdotter, Frej Feodoroff 
(Borgå stadsbibliotek), Sara 
Nordlund-Laurent, Tobias 
Larsson, Cecilia Eriksson 
(Helsingfors stadsbibliotek), 
Julia Wickholm (Esbo stads-
bibliotek), Victoria Lundgren 
(Mariehamns stadsbibliotek), 
Kristina Grönberg, An-
na-Maija Koskimies, Tanja 
Fagerholm (Vasa stadsbibli-
otek), Johanna Häggblom, 
Lotta Karlström (Nykarleby 
stadsbibliotek), Lena Sågfors 
(Kronoby kommunbibliotek), 
Mikaela Byskata-Ahlskog, 
Matilda Söderbacka (Karleby 
bibliotek).

I FJOL FICK min kollega Julia Wick-
holm och jag frågan om vi ville bok-
prata på världens första Bokkarusell. 
Vi som jobbar inom Helmet-nät-

verket är vana att presentera hela den 
svenska barnboksutgivningen på en 
halvtimme under vårt årliga interna 
seminarium Kirjareppu och blev därför 
förtjusta.

Nu skulle vi få koncentrera oss på 
en genre, få lite mera tid att lägga ut 
texten, nå ut till en större publik och 
samtidigt få träffa kollegor från hela 
landet. Vi fick snabbt vara med på ett 
möte med de andra bokpratarna där vi 
kom överens om vem som skulle ta vil-
ka bitar, och Julia och jag var nöjda över 
att vi lyckades komma över två av våra 
favoritkategorier: bilderböcker och rea-
listiska kapitelböcker för 9−12-åringar!

Under sommaren och hösten läste 
vi så gott som alla böcker som kom ut 
i dessa kategorier för att kunna peka 
ut trender, teman och vad som varit 
typiskt för böckerna detta år. Det är 
förstås inte nytt i sig att man som 
bokpratare plöjer igenom bokhög efter 
bokhög, men strategin brukar då vara 
att försöka satsa på säkra kort och inte 
läsa varenda titel. 

Ganska snabbt märkte vi att ett tema 
som fanns i förbluffande många av 
kapitelböckerna år 2021 var ensamhet 

och utanförskap. En figur som vi därför 
stötte på i många böcker var den nya 
eleven som ofta fick till uppgift att 
erbjuda huvudpersonen tröst. Ett annat 
tema som vi läste många böcker om var 
aktivism av olika slag. Bilderböckerna 
var flera och spretade i olika riktningar, 
men också där kunde vi plocka ut åter-
kommande element som gränser och 
gränslöshet respektive jaget i samspel 
med omvärlden.

Strax innan jul fick vi höra att 
Bokkarusellen skulle snurra virtuellt 
i år och bli kortare och intensivare än 
planerat och vi fick lov att ställa om en 
smula. Det som var roligt var att vi fick 
prova på att sända vårt bokprat från vår 
egen studio på Sello-biblioteket men i 
samarbete med Bibliotekskanalens kun-
niga team. Vi fick handledning också av 
vår kollega Magnus Weckström och var 
imponerade av hur väl och proffsigt allt 
förbereddes och fungerade.

Själva bokpratet gick snabbt och 
var roligt! Det var fint att få ”möta” de 
andra bokpratarna och samtala med 
deltagarna under och efter bokpratet. Vi 
var fulla av inspiration och läslust efter 
den första Bokkarusellen och hoppas 
karusellen snurrar vidare i framtiden.

Har läst bilderböcker och 
kapitelböcker som aldrig förr 
Sara Nordlund-Laurent och Julia Wickholm fick 
chansen att berätta om böcker från två av sina favo-
ritkategorier. Att bli erbjuden ett större utrymme för 
sitt bokprat fick Nordlund-Laurent att läsa så gott 
som alla utgivna böcker inför Bokkarusellen. 

Hur ser Bokkarusellens framtid 
ut? 

– Tanken är att vi kommer få 
en fortsättning, och eventuellt 
utvidga med nya genrer. Lättläst 
på svenska är ett exempel på 
genre där det ges ut jättemånga 
böcker.

Sandra Herrmans

Lena Sågfors. Foto: privat

Sara Nordlund-Laurent
specialbibliotekarie på Centrumbibliote-
ket Ode våren 2022; bibliotekspedagog 
på Esbo stadsbibliotek

Foto: M
agnus W

eckström
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FSBF startade högskolebiblioteksnätverk

FÖRENINGENS SYFTE ÄR att 
bevaka och främja biblioteks-
verksamhet och gemenskap 
bland biblioteksanställda på 

svenska i Finland. Vi utvecklar vid be-
hov expertnätverk för svensk verksam-
het inom olika biblioteksområden. Nu 
finns det i föreningens styrelse många 
representanter från högskolebibliotek 
och vi har tillsammans startat upp ett 
nätverk för anställda på högskolebibli-
otek. En plan som länge funnits med i 
tankarna, både hos oss i styrelsen men 
det har också kommit initiativ och 
önskemål från våra medlemmar. 

Syftet med nätverket är att skapa 
en mötesplats där teman som gäller 
högskolebibliotek diskuteras, och 
där vi kan stärka samarbetet mellan 
högskolebiblioteken. Tanken är att 
arrangera återkommande nätverksträf-
far som berör olika teman. Träffarna är 
öppna för alla intresserade, oberoende 
arbetsplats eller arbetsuppgifter.

VILL DU FORTBILDA DIG om bib-
liotekens roll för demokratin?

Enligt bibliotekslagen ska biblio-
teken främja livslångt lärande, aktivt 
medborgarskap, demokrati och 
yttrandefrihet.

På Bibliotekskanalen finns nu 
flera informativa videor om demo-
krati samlade. Som introduktion till 
ämnet rekommenderas Åsa Wik-

fors presentation Demokratin och 
kunskapen.

Hon pratar om desinformation 
och källkritik, men lyfter även upp 
vikten av att kunna känna källtillit – 
att kunna hitta källor som man kan 
lita på. Det är något som biblioteken 
ska kunna hjälpa användarna med.

På Bibliotekskanalen kan du 
också se inspelningarna av alla pre-

sentationer från det engelskspråkiga 
webbinariet Nordic Libraries Annual: 
Strong libraries, strong societies, som 
arrangerades av Regionförvaltnings-
verket tillsammans med Biblioteks-
kanalen den 3-4 november 2021.

Biblioteket och demokratin

Syftet med nätverket är att skapa en mötes-
plats där teman som gäller högskolebibliotek 
diskuteras, och där vi kan stärka samarbetet 
mellan högskolebiblioteken.”

Den första nätverksträffen hölls 
online 9 mars med temat Bibliote-
kets roll i introduktionskurser för nya 
studerande. Vi fick ta del av presenta-
tioner från Arcada, Hanken, Helsing-
fors universitet, Högskolan på Åland, 
Novia och Åbo Akademi. Efter de 
inledande presentationerna fortsatte 
vi med diskussioner, både i grupper 
och gemensamt för alla. Det var, inte 
helt oväntat, livliga diskussioner och 
aktiva deltagare. Introduktionskurser-
nas omfattning varierar mellan och 
inom högskolorna, men inom samtliga 
så ges nya studerande introduktion i 
informationssökning. Kurserna är eta-
blerade och planeras i samarbete med 
högskolornas utbildningar för att på 
bästa sätt ge den information som be-
hövs för just dem. Även referenshante-
ringsprogram togs upp och dryftades.

I den första träffen deltog 30 per-
soner, med olika arbetsuppgifter inom 
högskolebibliotek runtom i Svensk-
finland och från Högskolan på Åland. 
Träffen uppskattades mycket, vi fick 

direkt positiv feedback och kommen-
tarer om att detta nätverk behövs. Vi 
fick även flera goda förslag på teman 
för kommande träffar.

Att utbyta tankar, erfarenheter och 
låta oss inspireras av varandra – det 
var vår målsättning och vi känner att 
vi lyckades väl med första träffen. Efter 
funderingar bestämde vi att 1½ timme 
var lagom långt för träffen, vi plane-
rade noggrant och försökte beakta 
olika aspekter. Det vi direkt kunde 
konstatera var att vi avsatt lite för 
knappt med tid för gruppdiskussioner, 
inte heller helt oväntat, och det fick vi 
också respons på. Mera diskussionstid 
framöver utlovas. 

Följande träff blir tisdag 7.6 och 
hålls online. Planeringen är i full gång 
och snart kommer information om 
tema och exakt tidpunkt. 

Om du har idéer för teman som gär-
na skulle få tas upp under kommande 
träffar är det bara att kontakta fsbf@
fsbf.fi.

Gun Vestman
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Visste ni...
… att rollatorns uppfinnare fick sin 
idé från en bokvagn? Aina Wifalk, 
född 1949, var 21 år då hon drabba-
des av polio. Under en stor del av sitt 
liv var hon beroende av kryckor för 
att kunna ta sig fram, men på grund 
av utslitna axlar var hon tvungen att 
sluta jobba redan 1975.

 
Under ett biblioteksbesök år 1978 
fick Aina syn på en bokvagn, och 
därifrån fick hon idén att utveckla 
ett hjälpmedel på hjul. Rollatorn 
föddes och den har förbättrat mång-
as livskvalitet sedan dess.

 
Källa: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 
artikel av Jörn Posse.

 Här kommer några följtips:
@baraettkapiteltill – ”är extra svag för feelgood och finlandssvensk litteratur”
@bokpratmederika – ”läser det mesta men helst deckare och spänning”
@bokprataren – ”läser barn- och ungdomsböcker, och kan inte sluta prata om dem”
@bokuniversum – ”boktok som jobbar på bibliotek och recenserar böcker på friti-
den”

Kan du inte få nog av boktips 
och recensioner?
DÅ REKOMMENDERAR BIBBAN 
att du öppnar Instagram och börjar 
följa några av de finlandssvenska 
bokkontona.

Läsinspiratörerna läser det mes-
ta, och du kan hitta tips på romaner/

deckare, biografier och barnböcker. 
Flera av kontona får även recen-
sionsexemplar skickade till sig från 
förlagen och får då möjligheten 
att recensera det allra färskaste på 
bokmarknaden.
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Möt FSBF:s nya verksamhetskoordinator 

Lotta Westerlund
J AG HETER Lotta Westerlund 

och är hemma från Västnyland. 
Jag är nyutexaminerad magister 
i nordisk litteratur från Helsing-

fors universitet och bor i Tölö. Utöver 
jobbet som verksamhetskoordinator 
jobbar jag också som biblioteks-
funktionär på Nordiska biblioteket i 
Kajsaniemi.

På fritiden sjunger jag första sopran 
i Akademiska damkören Lyran. 

Hur kom du in i biblioteks-
branschen?

Mitt första steg in i branschen var 
genom ett sommarjobb vid Raseborgs 
stad. Man fick välja var man skulle vil-
ja jobba och jag valde biblioteket. Jag 
tyckte det skulle vara roligt att hålla 
ordning i hyllorna.

Under studierna började jag arbeta 
vid Nordisk kulturkontakt och nu är 
jag kundserviceansvarig där. Det som 
är speciellt med att jobba där är att jag 
får betjäna kunder med många olika 
nordiska språk som modersmål.

Förutom biblioteksjobbet har jag 
också fått göra medlemsundersök-
ningar för Finlands svenska författar-
förening. Jag har tidigare undersökt 
författarnas ekonomiska situation och 
jobbar nu med en uppföljning av den 
undersökningen.

Vad lockade dig att söka jobbet som 
verksamhetskoordinator?

Jobbet passar min livssituation väl-
digt bra då jag kan kombinera det med 
mitt biblioteksjobb.

Jag tycker också om att arbeta inom 
föreningar. Arbetet bygger på frivillig 
verksamhet och därför är människor 
oftast väldigt trevliga och har ett ge-
nuint intresse inom den sektorn.

Vad har du för förväntningar på 
jobbet?

Jag hoppas kunna föra förening-
en framåt och hitta saker som vi kan 
utveckla. Själv hoppas jag lära mig 

mer om ledarskap och organisatoriskt 
arbete.

Vad betyder biblioteket för dig?
Jag tycker om bibliotekets lugna 

och trevliga stämning. Det är en unik 
plats i dagens stadsbild - ett genuint 
öppet utrymme. Vem som helst kan 
komma till biblioteket utan att spen-
dera pengar. Det är ett demokratiskt 
utrymme som stöder jämlikhet.

Vad är det bästa med FSBF?
Människorna. Alla här är jättetrevliga 
och har en väldigt positiv attityd. 

Sandra Herrmans

Foto: privat
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Möt FSBF:s nya chefredaktör för Bibban 

Sandra Herrmans
M ITT NAMN ÄR Sandra 

Herrmans och jag bor i 
Åbo, där jag, förutom ar-
betet med Bibban, jobbar 

som frilansöversättare och skribent. 
Jag är hemma från Närpes. Till ut-

bildningen är jag kandidat i musikve-
tenskap, och sedan bytte jag inriktning 
och blev klar ekonomie magister år 
2020.  På fritiden spelar jag trumpet i 
Åbo Akademis studentorkester Axel-
bandet.

Hur hittade du till det här jobbet?
Azra (förra verksamhetsledaren) 

kände till mig från tidigare och tänkte 
jag skulle kunna passa för jobbet. Jag 
var förstås väldigt glad, men samtidigt 
nervös för det nya. Det kan vara stress-
sigt ibland, att se till att få alla texter 
redo för publicering i tid. Men det 
finns mycket stöd att få i föreningen, 
vilket känns bra. 

Har du jobbat med journalistik 
tidigare?

Jag jobbade för en lokaltidning i 
Närpes i tre somrar. Just nu trivs jag 
bra med frilansarbetet. Redaktörsjob-

bet är mera kreativt än översättnings-
arbetet, vilket är roligt. 

Har du någonting specifikt du vill 
lära dig av det här jobbet?

Jag vill gärna jobba på att få in flera 
röster i tidningen. Hittills har det varit 
roligt, människor har varit väldigt 
positiva till tidningen!

Vad betyder biblioteket för dig? 
Biblioteket har alltid funnits där, 

som ett öppet rum. Jag har alltid trivts 
där. Speciellt under pandemin har bib-
lioteket varit som en tillflykt bort från 
egna hemmet. Jag uppskattar också att 
det är ett av få offentliga rum där man 
inte behöver spendera pengar.

Lotta Westerlund

Foto: Erika von Essen

Medlemsavgiften
Vi vill påminna er om att betala årets medlemsavgift!
Medlemsavgiften är 25 € för ordinarie medlemmar 
och institutioner, 10 € för arbetslösa, pensionärer och 
moderskapslediga. Nytt för i år: studerande gratis.
Betala in på kontot: IBAN: FI1280001270200513
BIC: DABAFIHH
Referensnummer är: 30 050 15.

Har ni frågor, ta kontakt på fsbf@fsbf.fi.
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40 ar pa Korsholms bibliotek
Trotjänarna

ANNE OCH TRYGVE har 
båda en lång karriär inom 
biblioteksbranschen och 
över 40 år som kollegor på 

samma bibliotek. Trygve har redan 
uppnått pensionsåldern, men har svårt 
att bestämma sig för när han ska dra 
sig tillbaka. Han trivs alldeles för bra 
med sitt arbete. Anne har några år kvar 
tills det blir aktuellt med pension. 

Vilken är er första kontakt med 
bibliotek?

Anne: Jag minns när jag lånade i 
bokbussen när jag gick i lågstadiet, 
bussen stannade nära hemmet och det 
blev många besök. Då var det vanligast 
med självständigt läsande och många 
böcker lästes.

Trygve: I skolbiblioteken skötte 
lärarna om biblioteket och jag minns 
Gunnar Rosenholm och Johan 
Bonns och har många fina minnen 
från i biblioteket i skolan där han satt 
mycket och läste.

Hur kom ni in i biblioteks-
branschen?

Båda kom till biblioteket genom 
tillfälligheter. På biblioteket fanns 
lediga vikariat som de sökte och fick. 
Ingen av dem hade utbildning inom 
branschen utan hade sökt sig till andra 
yrken. 

Trygve utexaminerades från Lant-
mannaskolan 1976. Han började sedan 
arbeta som vårdbiträde på Roparnäs 
sjukhus och arbetade även på sjukhus i 
Sverige innan civiltjänst som brand-
man på luftfartsstyrelsen 1978–79. 
Därefter började Trygve köra bokbuss. 

Anne blev merkonom från handel-
sinstitutet 1978. Direkt efter examen 
började hon arbeta inom kommunen, 
först på hvc och sedan fick hon ett vi-
kariat på biblioteket 1979 och där har 
hon stannat. I början hade hon mera 
administrativa uppgifter och skrev 
bland annat protokoll till bibliotek-
snämnden. 

O

Anne Herrgård och Trygve Snickars har troget tjänat Korsholms bibliotek i över 40 år. 
Foto: Gun Vestman

Trygve Snickars

Ålder: 64

Bor: Solf, Korsholm

Familj: fru, tre utflugna barn

Arbete: biblioteksfunktionär/
bokbusschaufför i Korsholm

På fritiden: skogsarbete, 
veteranbilar

Boktips: läser mest biografier

Anne Herrgård

Ålder: 62

Bor: Smedsby, Korsholm

Familj: make, tre utflugna barn

Arbete: biblioteksfunktionär i 
Korsholms huvudbibliotek

På fritiden: bygger pussel, 
läser, promenerar

Boktips: Böcker av Mats 
Ahlstedt och Anna 
Fredriksson samt biografier

I början av 80-talet deltog både 
Anne och Trygve i en tre månader lång 
undantagsutbildning inom biblioteks-
branschen och fick kompetens som 
biblioteksbiträden. 

 
Hur tycker du, Trygve, att bokbuss-
chaufförsarbetet har förändrats ge-
nom åren? Vad är det mest givande 
och vad är utmanande? 

Arbetsmiljön har förbättrats mycket 
och datoriseringen har varit till stor 
hjälp. Att söka efter böcker i sam-
lingarna och att göra reserveringar 

är mycket enklare och smidigare. Ett 
stort lyft var 1983 när telefonen instal-
lerades i bussen. Från början saknade 
bussen kartotek. Utlåningen sköttes 
liksom i många andra bibliotek med 
Detroitsystemet. I synnerhet reser-
veringarna var en utmaning att hålla 
ordning på. Då datorisering gjordes 
1986 förenklades arbetet avsevärt. 
Tack vare den drivande biblioteksche-
fen Anita Ohls var biblioteket pionjär 
med att ta i bruk datoriserade system.

En annan förändring, speciellt de 
senaste åren, är att pensionärerna är 

O



27BIBBAN 1/2022

Styrelsen 2021
Marina Sandström, ordförande
Bibliotekschef
Vörå kommunbibliotek

Sarah Hagström, viceordförande
Informationsspecialist
Hankens bibliotek

Lisa Ahlvik
Specialbibliotekarie
Pedersöre kommunbibliotek

Margareta Danielsson
Informationsspecialist
Hankens bibliotek

Mikael Gros
Content Manager
Ebban

Heidi Honga
Bibliotekarie
Åbo Akademis bibliotek

Lotta Karlström
Bibliotekarie
Nykarleby stadsbibliotek

Tobias Larsson
Specialbiblioteksfunktionär 
på barnavdelningen
Richardsgatans bibliotek

Monica Sandström
Biblioteksfunktionär | Egenföretagare
Nykarleby stadsbibliotek | Bildström

Gun Vestman
Informationsspecialist
Tritonia, Vasa universitet

Teresa Westmark
Bibliotekarie med verksamhetsansvar
Mariehamns stadsbibliotek

Styrelsen nås på fsbf@fsbf.fi

Utanför styrelsen
Lotta Westerlund
Verksamhetskoordinator
lotta.westerlund@fsbf.fi

Sandra Herrmans
Chefredaktör
fsbf@fsbf.fi

Medlemsavgift
Ordinarie medlemmar 25 € 
Arbetslösa, pensionärer och 
föräldralediga 10 €
Studerande: gratis (OBS! Nytt för i år!)

Konto: 
IBAN: FI1280001270200513
Referensnummer: 30 050 15
Betalarens namn bör vara samma 
som medlemmens.

Adressändringar
Adressändringar och andra medlems-
ärenden kan meddelas per e-post på 
fsbf@fsbf.fi.

Finlands svenska biblioteksförening rf.

mera rörliga och inte är lika aktiva be-
sökare i bussen. Tyngdpunkten ligger 
vid skolor och dagis, hit går rutterna 
oförändrade bortsett från att flera 
skolor slagits ihop i större lärcentra. 
I stora skolor såsom i Karperö, Norra 
Korsholms lågstadium, görs två stopp 
per vecka. Det fungerar bra och elev-
erna är aktiva låntagare. De kommer 
då i sällskap med sina lärare. Trygve 
trivs mycket bra med sitt arbete och 
tycker om att det är självständigt och 
personligt. Det han uppskattar mest är 
möten med människor, och att lägga 
märke till de osynliga och bekräfta 
dem brinner han lite extra för. 

Anne tillägger att även om låntagare 
lämnar in böcker i biblioteket så vill 
de inte låna utan säger att de ska låna 
i bussen. Många trivs i bokbussen och 
vill stödja verksamheten för att den 
ska fortsätta. Det finns många ensam-

ma, som både vill låna och få prata 
med någon.

Vilka olika uppgifter har du Anne 
på biblioteket?

Den bästa arbetsuppgiften är nog 
kundbetjäning, det är ca 2–3 dagspass 
i veckan, en kväll och en till två lör-
dagar per termin. Även beställning av 
facklitteratur ligger varmt om hjärtat. 
Att hitta rätt böcker enligt målgrupp, 
se vilka reseskildringar som kunde 
vara intressanta och vilka faktaböcker 
som behövs och som det frågas efter. 

Både Anne och Trygve berättar att 
låntagare numera är mera självständi-
ga nu och klarar sig själva, även om en 
del nog frågar direkt. En förändring vid 
huvudbiblioteket är att det numera är 
jämn språkfördelning mellan svenska 
och finska. Låntagarna ger bra tips på 
nyanskaffningar. Det finns ett stort 
utbud av e-böcker, men det kommer få 

frågor om dem. Läsare som använder 
e-böcker klarar sig vanligen på egen 
hand. 

Något speciellt ni minns från era år 
i branschen?

Då Trygve visat elever runt i bussen 
och förklarat vad som finns bakom 
stängda dörrar, och när det visat sig 
finnas bl.a. mikro och wc så har han 
fått frågan: bor du i bussen? 

Det var en expansiv utveckling på 
1980-talet. Först gjordes en utbyggnad 
av det gamla huvudbiblioteket och 
därefter år 1987 följde en flytt till det 
nybyggda kulturhuset. Under de här 
åren gjordes även många nyanställ-
ningar. Under 80- och 90-talen var 
det också stor aktivitet med många 
landskapsbiblioteksmöten och biblio-
tekskonferenser. 

Gun Vestman



De f inlandssvenska biblioteksdagarna
13.5.2022

Årsmöte
Föreningens årsmöte hålls fredagen 
den 13 maj på förmiddagen (exakt 
klockslag meddelas i samband med 
anmälningen). På årsmötet behand-
las stadgeenliga ärenden.
Välkommen med!
Vid frågor, ta kontakt med verksam-
hetskoordinator Lotta Westerlund 
på lotta.westerlund@fsbf.fi

De finlandssvenska biblioteksdagarna ordnas i år den 13 maj. 
Under konferensen får besökarna bekanta sig med olika biblio-
teksprojekt och samarbeten. 

Efter långt övervägande beslöt styrelsen att hålla årets biblio-
teksdagar online och endast en dag då det rådande läget ännu 
påverkar vår vardag.

Konferensen kommer att hållas vid Nordisk kulturkontakt på 
Kajsaniemigatan 9 i Helsingfors. Programmet kan antingen följas 
på plats eller online. Programmet kommer att streamas.

På kvällen finns det möjlighet till mingel med tilltugg. Det blir två 
skilda mingel – ett på Gros bokhandel i Vasa och ett på Förlaget 
i Helsingfors. Bägge mingel inleds kl.18.00.

Kom ihåg att anmäla dig! Anmälningen till 
Biblioteksdagarna kommer i nästa infobrev.


