
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Definitely, maybe eller Do the right thing!  
________________________________________________________________ 
 
Malin Ögland, Lotta Åstrand & David Herron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paper presenterat vid konferensen 
 

 
14-15 oktober 2009 i Borås 
 



 2

Definitely, maybe eller Do the right thing! 
 
I detta paper ska vi definitivt försöka göra det rätta, nämligen beskriva den kurs som hölls i 
Stockholm under vårterminen 2009 och som fick rubriken Definitely, maybe eller Do the 
right thing. Målet med kursen var att undersöka hur man kan tillämpa ett evidensbaserat 
förhållningssätt och hur EBLIP-processen kan fungera i en svensk bibliotekskontext 
(bibliotekssammanhang). Man kan också kalla det för en sorts pågående diskussion om hur ett 
reflekterande arbetssätt kan gestalta sig i praktiken.  
 
Kursen är ett samarbete mellan Regionbibliotek Stockholm och Karolinska Institutets 
universitetsbibliotek. Vi hade som individer olika bevekelsegrunder när vi påbörjade 
samarbetet kring den här kursen men goda erfarenheter av att samarbeta med varandra från 
andra projekt. En av utgångspunkterna var därför att se på olikheterna mellan våra bibliotek 
som en möjlighet, att vi har erfarenheter som gagnar varandras verksamheter.  
 
David Herron är akademisk utvecklare vid Karolinska Institutets universitetsbibliotek och var 
co-chair för den internationella konferensen EBLIP5 som ägde rum i Stockholm i 
månadsskiftet juni-juli 2009. En av hans drivkrafter för att samarbeta med kursen var att 
väcka intresse för konferensen genom att belysa EBLIP-processen. 
Lotta Åstrand är chef för Kompetensplanering och kvalitet vid Karolinska Institutets 
universitetsbibliotek var intresserad av att undersöka om EBLIP-processen är användbar för 
kompetens- och verksamhetsutveckling. 
Malin Ögland är utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm med inriktning mot 
forskning och var intresserad av att undersöka om EBLIP-processen är en hjälp då man vill 
börja använda sig av forskningen i det dagliga arbetet. 
 

Vad är EBLIP? 
 
EBLIP är en förkortning och står för Evidence Based Library and Information Practice och 
kommer från EBM, Evidence Based Medicine. EBLIP är en löst sammansatt intressegrupp 
inom biblioteksvärlden och har en egen tidskrift, EBLIP Journal 
(http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/index) och arrangerar vartannat år en 
konferens. I somras arrangerades den femte i Stockholm och det var första gången den ägde 
rum i ett icke-anglosachsiskt land. Storbritannien, USA, Canada och Australien är de mest 
framträdande länderna i EBLIP-sammanhang. Andrew Booth, Jonathan Eldredge, Anne Brice 
och Denise Koufogiannakis har publicerat mycket om hur man kan arbeta kring EBLIP-
processen. 
 
EBLIP-processen innefattar följande steg 
 

1. Definiera problemet 
2. Systematisk sökning. Hitta ”bevis” - underlag, ”find evidence” 
3. Bedöma, värdera och kritiskt granska underlaget 
4. Pröva, tillämpa eller formulera förslag till förändring utifrån underlaget 
5. Utvärdera förändringen 
6. Omformulera problemet  
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En viktig del är att mäta och utvärdera den förändring som eventuellt uppstår efter att man 
arbetat med sin frågeställning genom processen. Det handlar alltså både om att strukturerat 
titta på problemet men också strukturerat titta på resultatet av aktiviteten.  
 

"I samma stund som man slutar försöka bli bättre slutar man vara 
bra.” 
 
Det krävdes en hel del diskussion innan vi hittade formen för vår workshopserie så att 
innehållet skulle vara relevant för alla bibliotekstyper. Det var nödvändigt för oss att noga 
diskutera hur vi såg på själva begreppet evidensbaserat biblioteksarbete och vi ville inte inta 
ett dogmatiskt förhållningssätt utan tolka och adaptera konceptet till den svenska 
bibliotekskulturen. Vi kom fram till att vi ville se på workshopserien som en möjlighet till 
inspiration mot att bli en reflekterande praktiker och vi formulerade lärandemålen såhär:  
 

• ha fått ökad förståelse för vad ett evidensbaserat förhållningssätt är  
och hur det kan tillämpas i det dagliga arbetet  

• ha fått insikt i vad ett evidensbaserat arbetssätt är och även fått möjlighet att planera 
ett mindre utvecklingsarbete 

• ha fått möjlighet att utveckla sitt professionella  
nätverk 

• vara väl förberedd att delta i EBLIP5  
 
 

Om Definitely, maybe 
Vi genomförde 4 workshops om 3 timmar vardera under vårterminen 2009. 
Rubrikerna för kursen och för workshopparna var film- och boktitlar eller associerade till 
titlar. För att pigga upp oss själva och tillföra ytterligare en aspekt av inspiration gav vi varje 
workshop en egen färg och powerpointarna matchade våra kläder. En lektion i reflektion var 
således cerisefärgad, Om konsten att läsa var grön, Bristande bevis? var turkos och Upp till 
bevis! var röd. 
 
Workshopparna karaktäriserades av ett växelspel mellan undervisnings- och 
deltagaraktiverande metoder som korta presentationer och föreläsningar, individuellt arbete 
och diskussioner i par och i smågrupper. 
 
Till den första workshopen hade deltagarna skickat in en frågeställning som var relevant för 
den egna verksamheten, till exempel ”Uppnår vi kvalitetsmålen för våra samlingar genom att 
använda oss av användarstyrt förvärv?” eller ”Hur hittar vi vägar för att bli bättre på att fånga 
upp och ta tillvara besökarnas synpunkter?” Vi försökte att placera deltagarna efter vilken 
domän deras frågeställning kunde placeras in i. Utifrån frågeställningens domän fick varje 
deltagare en lärandepartner och ambitionen var att lärandepartnern kom från en annan 
bibliotekstyp än den egna. Domänerna vi utgick från var Samlingar, utbildning, ledning, 
marknadsföring, informationstillgänglighet och informationssökning, referensarbete.1 
                                                 
1 Developing evidence-based librarianship: practical steps for implementation. Crumley, Ellen and 
Koufogiannakis, Denise. 2002, Health Info Libr J, pp. 61-70. 
 
 



 4

Placeringen i rummet var organiserad och lika för varje gång. Frågeställningen var också 
grunden för det praktiska arbetet under hela kursen. Deltagarna arbetade med sina 
frågeställningar under workshopparna och de fick också fylla i en mall för att visa hur de 
arbetat vidare, kanske omformulerat, vidgat eller snävat in frågeställningen och hur och var de 
sökt efter relevant forskning eller teoretiskt stöd. Mallen finns som bilaga till detta paper (bil 
1). Frågeställningen bearbetades i den strukturerade mallen och resulterade i en plan för ett 
utvecklingsarbete. Planen var alltså, med andra ord, kursens resultat som man kunde ta 
tillbaka till arbetsplatsen.  
 
Mellan workshopparna fick deltagarna olika uppgifter, t.ex att söka fram relevanta artiklar, 
läsa artiklar, genomföra en tidskriftsklubb och arbeta med sin mall och utvecklingsplan. Allt 
som allt förväntades de lägga 24 timmars arbete mellan kurstillfällena.  
 
I sann evidensbaserad anda hade vi naturligtvis också en enkät innan och efter kursen för att 
få en möjlighet att se (mäta) om vi uppnått de mål vi satt för kursen.  
Dessutom auskulterade Lotta Haglund, chair för den lokala organisationskommittén inför 
EBLIP5, på varje workshop och antecknade vad som hände i utbildningslokalen och hur det 
mottogs.  
 

Utvärderingsmetoder och resultat 
 
Vi hade olika sätt att utvärdera kursen på, t.ex deltagarnas mallar och planer. Där kunde vi 
läsa huruvida deltagarna förstått processen eller inte. Före- och efterenkäten gjorde det möjligt 
för oss att se om deltagarnas tänkande kring utveckling hade förändrats eller inte. 
Auskultationen var ett bra verktyg för att utvärdera våra roller som lärare. 
 
Ur ett demografiskt perspektiv fick vi ett gott resultat. Av 37 deltagare var fördelningen 16 
folkbibliotekarier, 2 skolbibliotekarier, 1 BoI- student och 18 forskningsbibliotekarier. 
 
Genom att läsa deltagarnas utvecklingsplaner så kunde vi som kursledare se att de flesta hade 
förstått vad ett evidensbaserat förhållningssätt är och hur det kan bidra till beslutsprocessen. 
Av mallen kunde vi utläsa deltagarnas tankeutveckling när de tog sig genom Eblip-processen. 
Det verkade som om de flesta utvecklat sin fråga och hittat relevant teoretiskt stöd. Nedan 
följer några citat ur mallar och/eller utvecklingsplanerna som vi tycker stödjer vårt påstående 
om resultatet. 
 

”Jag är övertygad om att (EBLIP) kan hjälpa mig i mitt arbete att ta ett steg 
bakåt från vardagsarbetet, försöka att analysera problem, hitta relevant litteratur, 
hitta användbara resultat, fundera hur jag ska använda dem, testa och följa upp 
(vad som hände)”.. 
 
”Betydelsen av att fokusera på analys- och planeringsfasen (i EBLIP-processen) 
kan inte betonas tillräckligt mycket”… 
 
”Jag hittade en artikel som bidrog till att jag började tänka om kring min 
ursprungliga frågeställning och som gjorde att jag började fundera över 
alternativa lösningar på problemet”… 
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Enkäterna gav också tydliga resultat. Där kunde vi bl.a. se att 88 % svarat att de ansåg att de 
fått ökad förståelse för vad ett evidensbaserat förhållningssätt är och hur det kan tillämpas i 
det dagliga arbetet och att 77 % ansåg att de fått insikt i vad ett evidensbaserat arbetssätt är 
och även fått möjlighet att planera ett mindre utvecklingsarbete. Men endast 31 % ansåg att de 
hade utvecklat sitt professionella nätverk. Och bara 19 % ansåg att deras lärandepartner hade 
fungerat som stöd i arbetet med frågeställningen  
 
I vår roll som kursledare strävade vi efter att stimulera och underlätta lärprocessen snarare än 
att ge föreläsningar, och det tror vi bidrog till den positiva atmosfären och deltagarnas vilja att 
aktivt bidra själva. 
   

”Vid diskussionerna är det oftast intensiv aktivitet med hög ljudnivå och de är 
svåra att avbryta vilket tyder på stort engagemang från deltagarna ”… 
 
” Deltagarna visar på stort intresse och att de vill lära sig mera. Kommer med 
spontana reflektioner och önskningar om fördjupning ” 
 
” Det förekommer mycket skratt vilket tyder på en positiv atmosfär i gruppen!” 
 

Vi tycker att citaten från auskultationerna här ovan visar att deltagarna varit mycket 
motiverade och vår slutsats är att det faktum att de ägde sin egen frågeställning är en 
framgångsfaktor. 
 

Slutsatser  
Vi tycker att vi utifrån de olika utvärderingsmetoderna kan konstatera att deltagarna har 
utvecklat sitt förhållningssätt till EBLIP och att deltagarna har förstått EBLIP-processen och 
hur man kan tillämpa den 
 
Redan från början var vi medvetna om att problemformulering är svårt. Vi såg ganska tydligt 
att man genast ville kasta sig från problemformulering till action – många hade förslag på 
lösning av problemet redan i själva problemformuleringen. Vi kämpade därför ganska mycket 
med att hålla oss kvar i analysfasen, men tror egentligen att vi borde arbeta ännu mer där, än 
vi gjorde. Vi var från början inställda på att deltagarna skulle arbeta hela tiden med 
utvecklingsplanen men efter hand insåg vi att det största arbetet var att identifiera problemet 
och formulera det. Att arbeta med problemformuleringen är den verkliga lärprocessen och att 
utvecklingsplanen sedan kan bli ganska summarisk. Vi tror att denna slutsats hänger samman 
med vår syn på EBLIP-processen som ett förhållningssätt snarare än en tillfälligt tillämpad 
arbetsmetod. Det ”gnissel” man identifierar i sin verksamhet är troligen av den art som kräver 
ett ständigt reflekterande kring verksamheten snarare än ett behov av en punktinsats. Det är 
inte så mödosamt att inse att man behöver installera en fläkt i Rum A men att t.ex. fundera 
över hur jag bäst ska handleda vid litteratursökning är något vi hela tiden måste reflektera 
kring, pröva och ompröva. Vi är alltså övertygade om att EBLIP måste vara integrerat i det 
dagliga arbetet, som ett förhållningssätt och att det är en ledningsfråga. Viktigt blir att inse att 
även om modellen ritas upp i form av en cirkel så framställs ofta processen som varande 
linjär. I själva verket uppstår förmodligen ständiga cirklar och hopp i det individuella lärandet.  
 
Vi tror att EBLIP kan vara användbar såväl som en metod som ett förhållningssätt när det 
gäller att arbeta med verksamhetsutveckling för alla bibliotekstyper. Våra deltagare har svarat 
väldigt skiftande kring den här frågan. En del menar att det varit väldigt givande att träffa 
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bibliotekarier från andra verksamheter men en del tyckte att det var ganska meningslöst 
eftersom våra verkligheter är så vitt skilda från varandra. 
 
En ny omgång av Definitely, maybe planeras nu. Vår avsikt är att i stora drag följa samma 
upplägg men ändra en del på organisation av gruppen. Vi ser kursen som en möjlighet att 
pröva en metod som leder till ökad professionalisering där man genom att fördjupa 
frågeställningar kan utveckla verksamheten och arbeta på ett mer strukturerat sätt. 
 
 
Länk till EBLIP5: http://blogs.kib.ki.se/eblip5/ 
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Bilaga 1. 
 
Mall som stöd för analysfasen i EBLIP-processen. 
 
 
 

1. Bakgrund och ursprunglig 
frågeställning 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
2. Preciserad frågeställning 

 
 

 
 

 
3. Nyckelord, synonymer och  

söksträng 
 
 
 

 

 
4. Kunskapsområde/domän 

(Samlingar, utbildning, 
marknadsföring, ledning, 
informationstillgänglighet 
och sökning, referensarbete) 
 

 
 
 
 
 

 
5. Källor, t ex databaser 

 
 
 

 
 

 
6. Resultat (artiklar o dyl) 

 
 
 

 
7. Reflektioner om 1-5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


