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Hur reflekterande praktiker genom ett 
vetenskapligt förhållningssätt kan utveckla 
verksamheten för framtiden

Definitely, maybe
eller
Do the right thing!

Malin Ögland, Regionbibliotek Stockholm

Lotta Åstrand, Karolinska Institutet, universitetsbiblioteket

David Herron, Karolinska Institutet, universitetsbiblioteket

Motto för röntgensjuksköterskeprogrammet vid KI

"I samma stund 
som man slutar försöka bli bättre 

slutar man vara bra”
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Lärandemål

• 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 

Evidensbaserat arbetssätt,
EBLIP*

1. Definiera problemet
2. Systematisk sökning. Hitta ”bevis” -

underlag, stöd ”find evidence”
3. Bedöma, värdera, kritiskt granska…
4. Pröva, tillämpa eller formulera förslag till 

förändring utifrån underlaget
5. Genomföra förändringen
6. Utvärdera förändringen
7. Omformulera problemet

Booth, 2004*Evidence Based Library and Information in Practice
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Omformulera  
problemet

Definiera problemet

Hitta bevis
Bedöma, värdera, 
kritiskt granska 
bevisen

Pröva, tillämpa de utvalda bevisen

Utvärdera 
förändringen

Booth och Kolb

Kursupplägg

En lektion i 
reflektion

Om konsten 
att läsa

Bristande
bevis? Upp till

bevis!

Enkät ”efter”Enkät ”före”

Frågeställning som 
är relevant för det 
egna biblioteket

Läsning,
sökning

Läsning,
Tidskriftsklubb

Mall,
utvecklingsplan

Läsning,
mall

Auskultation
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Utvärderingsmetoder

Strukturerade mallar och 
utvecklingsplaner

Enkät ”före” och ”efter”

Auskultation

Resultat - demografi

16 folkbibliotekarier
2 skolbibliotekarier
1 BoI student
18 forskningsbibliotekarier
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Resultat – ökad förståelse för 
förhållningssätt och process, 1
...”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”…

88% ansåg att de fått ökad förståelse för vad ett 
evidensbaserat förhållningssätt är och hur det kan 
tillämpas i det dagliga arbetet

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

Resultat – ökad förståelse för 
förhållningssätt och process, 2
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Resultat - undervisning

…” 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 !”

Slutsatser
1. Deltagarna har utvecklat sitt förhållningssätt till 

EBLIP 
2. Deltagarna har förstått EBLIP-processen och hur man 

kan tillämpa den
3. Problemformulering är viktigt och svårt 
4. Endast några lärandepartners hade stöd av varandra 

i processen
5. Pedagogiskt intresse skapade pedagogisk resonans 
6. Mycket roligt och vi lärde oss genom att testa! 
7. EBLIP måste vara integrerat i det dagliga arbetet 
8. Definitely NOT maybe ett ledningsansvar 
9. EBLIP kan vara en gemensam fråga/arena för alla 

bibliotekstyper
10.Svensk EBLIP flagga skapad!
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