
 

  

Regnbågsbiblioteket –  
The Rainbow Library  
Ett arbetssätt för att lyfta hbtq på Umeå stadsbibliotek  

 

Christer Edeholt, Umeå stadsbibliotek och Länsbiblioteket i Västerbotten. 

christer.edeholt@umea.se; christer.edeholt@regionvasterbotten.se 



 
1 

 

 
 
Christer Edeholt 
 
Bibliotekarie 
Umeå stadsbibliotek 
070-533 44 86 
christer.edeholt@umea.se 

Regnbågsbiblioteket – The Rainbow Library 

Jag heter Christer Edeholt, och arbetar som bibliotekarie på Umeå stadsbibliotek och är nu i 

höst också projektanställd på Västerbottens länsbibliotek för att jobba med hbtq-frågor. 

Jag tänker presentera Regnbågsbiblioteket på Umeå stadsbiblioteket, det vill säga det 

arbetssätt vi har för att lyfta hbtq-perspektivet. Jag ska också berätta om det nationella och 

det internationella nätverk som finns för hbtq på bibliotek, samt lite om planerna i 

Västerbottens län.  

Regnbågsbiblioteket är ett koncept som innehåller en Regnbågshylla, en sida på webben, 

en Facebooksida samt programverksamhet och aktiviteter.   

 

Vi började med satsningen Regnbågsbiblioteket 2012 för att lyfta hbtq-perspektivet och 

motverka diskriminering och hbtq-fobi. Regnbågsbiblioteket är en normkritisk satsning som 

ska lyfta fram och visa på mångfalden i samhället.  

Utgångspunkten för ett normkritiskt perspektiv är att lika rättigheter och möjligheter ska 

gälla för alla. Det innebär ett fokus på att förändra normerna och öppna upp möjligheterna 

att vara sig själv, snarare än att få människor att anpassa sig till gällande normer. 

 

Problemställning 

Att få ord och berättelser som kan spegla och beskriva en själv, är väldigt viktigt när du 

försöker att definiera och hitta dig själv. För hbtq-personer kan det vara extra viktigt att hitta 

förebilder och berättelser, som kan bekräfta rätten till att vara just den du är eller vill vara. 

 

På Umeå stadsbibliotek såg vi en brist på hbtq-perspektiv och en brist av representation av 

hbtq-personer i både mediebeståndet och i programverksamheten. Det fanns även brister 

på sökbarhet och åtkomlighet av den hbtq-media som fanns. 

 

Hbtq-kulturen har länge varit osynliggjord och hbtq-personer blir ofta osynliggjorda eller 

negativ uppmärksammade. Även om det inte råder samma tabu runt hbtq-frågor nu som 

förr så är samhället fortfarande väldigt heteronormativt och exkluderar ofta hbtq-personer. 

Då biblioteken speglar samhället i stort, så är det ofta normen som blir rådande och 

synliggörs.  
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Många hbtq-personer, kanske särskilt ungdomar, kan uppleva det som svårt att be om hjälp 

att hitta media med hbtq-perspektiv, eftersom identitet och sexualitet som är normbrytande 

upplevs som extra personligt och är ofta belagt med skam. 

 

Alla besökare bör kunna identifiera sig och spegla sig på något sätt i det som biblioteken 

erbjuder. I ambitionen att välkomna alla kan det bli så att biblioteket endast presenterar 

normen, men normen känns inte välkomnande för alla. 

 

Trots att ett flertal styrdokument, från bland annat EU FN och svensk regering angående 

offentlig verksamhet, innehåller uppmaningar att arbeta aktivt mot diskriminering av hbtq-

personer så är det väldigt tyst på många bibliotek i Sverige runt hbtq. 

 

I Regeringskansliets skrift En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 

läggning, könsidentitet eller könsuttryck står det så här: 

För att skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla kan vara sig själva 

behöver normer ifrågasättas, mångfalden synliggöras och fördomar bemötas 

öppet. Det är ett arbete som behöver bedrivas inom alla delar av samhället. 

Kultursektorn är en viktig arena för diskussion, påverkan och förändring. (s. 52) 

 

Hbtq internationellt 

Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 

står i strid mot den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter. 

Sådan diskriminering är förbjuden enligt svensk och internationell rätt.  

Trots det utsätts hbtq-personer runt om i världen för grova hatbrott som avrättningar, 

dödsmisshandel och tortyr. I ett 70-tal länder är homosexualitet kriminaliserat och människor 

fängslas och diskrimineras. Våldet som drabbar hbtq-personer är ofta betydligt grövre och 

mer ondskefullt jämfört med andra typer av hatbrott.  

I vissa delar av världen pågår det rena förintelseprojekt av hbtq-personer, som till exempel i 

Somalia, Uganda, Afghanistan och Irak. Världen är en väldigt fientlig plats för väldigt många 

hbtq-personer och det finns stora kunskapsbrister om hbtq och mänskliga rättigheter. 
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Hbtq i Sverige 

Hbtq-rättigheter i Sverige anses ofta som de mest progressiva i världen.  Samkönat sex blev 

lagligt 1944 och 1979 tog Socialstyrelsen bort sjukdomsklassningen av homosexualitet. 

Sverige blev det sjunde landet i världen som införde samkönat äktenskap 2009. Trots detta 

drabbas fortfarande hbtq-personer av diskriminering och andra kränkningar även i det 

svenska samhället. 

I Umeå, till exempel, ser du väldigt sällan samkönade par som går hand i hand eller ger 

varandra en kyss. Det är en tydlig indikation på att det känns obekvämt för samkönade att 

öppet visa varandra sin kärlek där. Det finns en rädsla för att bli uttittad, hånad eller hotad. 

Speciellt i norra Sverige upplever jag att hbtq-personer är väldigt osynliga, och då framför allt 

männen. 

 

Regnbågsbiblioteket  

Regnbågsbiblioteket är en normkritisk bibliotekssatsning och ett sätt att få in ett hbtq-

perspektiv i beståndet och i verksamheten. Det är ett koncept som ska påverka hela 

biblioteksverksamheten positivt.  

 

Ambitionen är också att höja den allmänna kunskapsnivån och den kulturella kvaliteten med 

ett hbtq-perspektiv. Regnbågsbiblioteket grundar sig främst på bibliotekets uppdrag och 

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. 

 

 

Regnbågshyllan  

Regnbågshyllan är en hylla med media som har ett hbtq-perspektiv. Den är till för alla och är 

en allåldershylla. Den lyfter fram hbtq-litteratur och är en positiv markering från bibliotekets 

sida. Hyllan används för att tydliggöra, och även för att dubblera de hbtq-medier som står på 

sina ordinarie hyllsignum.  

 

Det är viktigt att samtidigt ha hbtq-medierna placerade på sin ordinarie placering, för att 

undvika särbehandling och för att nå alla tänkbara målgrupper. Tanken är inte att 

Regnbågshyllan ska dränera det vanliga biblioteket på hbtq-medier, utan hyllan ska ses som 

ett komplement och en utveckling av bibliotekets verksamhet.  

 

I hyllan finns en blandning av det lustfyllda och det mer problematiska. Meningen är att 

hyllan ska upplevas positiv och glädjefylld utan att förringa de problem som finns. Det finns 

media både på svenska och på engelska.  
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Hyllan består av:  

 Bilderböcker, faktaböcker och kapitelböcker för barn. Vi har en stor efterfrågan på 

normkritiska barnböcker särskilt från skolor och förskolor.  

 

 Faktaböcker och biografier för vuxna. 

 

 Broschyrer på olika språk. Det känns extra viktigt att erbjuda information till 

immigranter och asylsökande, om hbtq-rättigheter i Sverige. Därför har vi broschyren 

’Du har rätt att vara du’ på flera olika språk. 

 

 Skönlitteratur och poesi för ungdomar och vuxna. Både böcker med tydlig hbtq-

tematik och böcker där hbtq-perspektivet kommer in naturligt fastän tematiken är en 

annan. 

 

 Filmer och ljudböcker. 

 

 Serier. 

 

 Tidningar och tidskrifter. 

 

Vi har speciella Regnbågsbokmärken i hyllan som vi också skickar till andra bibliotek och till 

skolor. Där finns information på svenska och engelska om Regnbågsbiblioteket. 

 

Regnbågshyllan har alldeles nyss utsmyckats med ett eget konstverk. Konstnären heter 

Mattias Olofsson och mönstret i konstverket är från Scharinska villan, där Umeås första 

RFSL-avdelningen startade på 1970-talet. 

I Umeå finns det också Regnbågshyllor på flera av de mindre biblioteken och det planeras för 

att sätta upp små Regnbågshyllor på de 8 asylboenden som finns, för unga ensamkommande 

flyktingar.  

 

I många länder är det olagligt och otänkbart för ett bibliotek, att ha en Regnbågshylla. Just 

därför så tycker vi att det är extra viktigt att vi har en bokhylla som markerar vikten av 

mänskliga rättigheter. 
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Regnbågssidan 

Regnbågssidan är en sida på Umeåregionens biblioteks hemsida, med tips och 

artiklar. Den sidan fungerar så att den samlar in artiklar, boktips och tips om arrangemang 

som är taggade med nyckelord som queer och hbtq till exempel. 

 

 

Facebook 

Regnbågsbiblioteket – The Rainbow Library är en sida på Facebook för information, tips och 

kommunikation. Här lägger vi bland annat ut nya böcker som köpts in till Regnbågshyllan och 

vi får också in inköpsförslag från våra följare.  

 

 

Programverksamhet  

Hbtq ingår givetvis som en del av den ordinarie programverksamheten på biblioteket, bland 

annat har vi sagostunder med regnbågsböcker, olika föreläsningar och andra aktiviteter med 

hbtq-perspektiv. Flera av Regnbågsbibliotekets program läggs under Umeå Pride.  

När vi invigde Umeås nya kulturhus, Väven, 2014 hade vi en temadag med hbtq-perspektiv 

och queera arrangemang som vi kallade Splash of Colours. Vi hade då regnbågssagor, queer 

workshop, diskussioner, musik med bland annat Magnus Carlsson, Pink Pistols och ett lokalt 

band. Vi hade dansuppträdanden och disco. Vi rundade av med högläsning av lesbisk erotik 

innan efterfesten på Gotthards krog. 

Vi har haft ett program med skådespelararen Saga Becker, då hon berättade om sitt liv som 

transperson och den låga representionen av transpersoner i film och annan kultur. Efteråt 

visade vi filmen som gav Saga Becker en Guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll, Nånting 

måste gå sönder. 

 

Samarbete 

För att Regnbågsbiblioteket ska bli så bra som möjligt så samarbetar vi med föreningar i 

Umeå som jobbar med hbtq-frågor. Det är: 

 RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 

rättigheter.  

 Transföreningen FPES - Full Personality Expression Sweden.  

 Queerförvaltningen Umeå, en lokal kulturförening. 

 Newcomers, ett nätverk för hbtq-flyktingar. 

 Brytiga böcker, ett normkritiskt bokprojekt för barn. 

http://fpes.se/
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Vi samarbetar också med Folkets bio, Kvinnohistoriskt museum, Konstfrämjandet och den 

fria teatergruppen Ögonblicksteatern, till exempel. 

 

 

Syftet med Regnbågsbiblioteket är: 

 Att i enlighet med bibliotekets folkbildande, kultur- och demokratifrämjande uppdrag 

arbeta för individernas lika värde och att motverka fördomar och diskriminering. 

 

 Att synliggöra det osynliggjorda. Historiskt sett är hbtq-frågor osynliggjorda och 

många berättelser är inte berättade. 

 

 Att underlätta åtkomsten av media och kultur med hbtq-perspektiv. Många vågar till 

exempel inte fråga efter böcker med hbtq-innehåll. 

 

 Att avdramatisera hbtq-frågor och lyfta fram berättelser som visar på att det funkar 

bra att leva som hbtq-person. Att minska känslor av skam och tabu runt hbtq. 

 

 Att öka allas kunskap om hbtq och därmed öka förmågan till inlevelse och empati. 

 

 Att förbättra bemötandet av hbtq-personer. Sträva efter att alla ska känna sig 

välkomna på biblioteket. 

 

 Att informera om de rättigheter som gäller i Sverige för hbtq-personer. 

 

 Att förändra samhället positivt och agera föredömligt inför länder med förtryckande 

lagar och förföljelse av hbtq-personer. Ett öppnare samhälle ger alla möjlighet att 

vara den de vill vara, vilket ger frihet. 

 

Respons  

Arbetet med Regnbågsbiblioteket har blivit väldigt lyckat. Ungefär en tredjedel av beståndet 

i Regnbågshyllan är alltid utlånat. Besökare har visat sin uppskattning och vi har fått glädjas 

åt att många andra bibliotek, i Sverige och i andra länder, blivit inspirerade och även gjort 

egna Regnbågshyllor. Hyllan har fått några få negativa kommentarer och fnysningar, som 

endast visat på hur angeläget det är att lyfta hbtq-perspektivet. 
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Nätverk 

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för hbtq-frågor på bibliotek träffas en till två 

gånger per år och har ungefär 50 medlemmar, från olika bibliotek i Sverige. Nätverket vill 

höja bibliotekens hbtq-kompetens och diskutera hur vi bäst jobbar med hbtq på biblioteken.  

Vi arbetar nu med ett förslag till taxonomi för arbete med hbtq på bibliotek. Taxonomin är 

en skala, eller en stege, från 1-7, från lågt till högt. Vi hoppas att vi snart ska få ut den 

tillsammans med olika tips i en broschyr. 

2013 startades det också en intressegrupp inom IFLA för hbtq-frågor, IFLA LGBTQ Users SIG. 

Tanken är att den gruppen ska bilda en sektion.  

 

Avslutande ord 

Det arbetas med ett synliggörande av hbtq-kultur och hbtq-historia världen över och det 

görs mycket spännande saker på bibliotek, museum och arkiv. Bland annat i Amsterdam och 

i San Francisco finns bibliotek som gör större satsningar på hbtq-frågor.  

Det otroligt grymma hatbrottet i Orlando mot rasifierade hbtq-personer, den 12 juni i år, 

gjorde oss påminnda om meningen och vikten med att lyfta hbtq-perspektivet och att arbeta 

för hbtq-rättigheter. Rätten att bli sedd, rätten att få leva, att få älska och rätten att få ha en 

historia och en framtid. 

Från september i år 2016 fram till årslutet har jag en projektanställning på halvtid på 

Länsbiblioteket, för att jobba med hbtq-frågor. Jag kommer att göra en förundersökning i 

länet och höra mig för om vad som görs, vilka förutsättningar och önskemål som finns på 

olika bibliotek i Västerbotten.  

Att lyfta hbtq-perspektivet går att göra på många olika sätt. Det viktiga är att få en ökad 

medvetenhet runt hbtq och normkritik. Att bryta tystnaden, höja taket och öka friheten för 

människor. Rätten att vara den du är, är en allmänmänsklig rätt som givetvis gagnar alla.  

 

 

 

 
 



 
8 

 

 
 
Christer Edeholt 
 
Bibliotekarie 
Umeå stadsbibliotek 
070-533 44 86 
christer.edeholt@umea.se 

Litteraturförteckning 

 

Edeholt, Christer, Unga homosexuella och biblioteket: Bi- och homosexuella ungdomars 
behov av information, förebilder och identifikationsobjekt.  
Magisteruppsats från Sociologiska institutionen i Umeå, Uppsats nr 179, juni 2001.  
Umeå universitet, Biblioteks-och informationsvetenskap. 
 

Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet: En strategi för lika rättigheter och 

möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck,  

Publicerad 02 januari 2014 · Uppdaterad 01 juli 2016  

 

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/01/en-strategi-for-lika-rattigheter-

och-mojligheter-oavsett-sexuell-laggning-konsidentitet-eller-konsuttryck/ 

 

 

 

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/01/en-strategi-for-lika-rattigheter-och-mojligheter-oavsett-sexuell-laggning-konsidentitet-eller-konsuttryck/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/01/en-strategi-for-lika-rattigheter-och-mojligheter-oavsett-sexuell-laggning-konsidentitet-eller-konsuttryck/


1 
 

 
 
 
 
 

Diana Hedin, Sara Gagge, Brita Sjögren Larsson 
Borgarskolan, Polhemsskolan, Vasaskolan/Gävle kommun  

diana.hedin@gavle.se 
2016 

 
 

Det mångspråkiga biblioteket 
-ett projekt för modersmålslitteratur på gymnasiebiblioteken i Gävle 
 
På de tre kommunala gymnasieskolorna i Gävle finns många elever med ett annat modersmål 
än svenska. För att tillmötesgå elevernas behov av och rätt till litteratur på modersmål är 
inköp av mångspråkiga medier en nationell skolbiblioteksangelägenhet. Därför beslöt vi under 
våren 2015 att starta ett projekt för att säkerställa att våra elever får tillgång till ett gediget 
bestånd av litteratur på olika språk.  

Vi vet att tillgång till media på modersmålet är ett stöd för lärandet, ökad 
måluppfyllelse, självkänsla och därmed också samhällsutvecklingen. Det går 
dessutom att finna stöd för det mångspråkiga skolbiblioteksarbetet i många 

av de lagar, riktlinjer och styrdokument som är relevanta för skolan inte 
minst i kurserna för modersmål.1 

Elevens allmänna språkutveckling påverkas positivt av ett aktivt använt och utvecklat 
modersmål. Enligt befintliga styrdokument, bibliotekslagen §5, Språklagen §14 och §15, är 
alla bibliotek skyldiga att erbjuda litteratur på modersmål. Med tanke på kraven i dessa 
lagtexter och det ökande antalet elever med annat modersmål än svenska i våra 
gymnasieskolor ville vi, med start under projekttiden, bygga upp och därefter utöka våra 
bestånd av litteratur på elevernas modersmål. Projektet genomförs som ett samarbete mellan 
de kommunala gymnasieskolorna och med stöd av Internationella biblioteket i Stockholm. 

                                                            
1 Lucassi, Elin. skola+bibliotek=skolbibliotek. Att jobba med mångspråkighet i skolbiblioteket. Kungliga 
biblioteket, Stockholm, 2014, s. 1 
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Deltagare i projektet är Borgarskolans bibliotek, Polhemsskolans bibliotek och Vasaskolans 
bibliotek. Medioteket följer projektet för Gävle kommuns grundskolors del. Projekttiden 
sträcker sig från augusti 2015 till och med december 2016.  

I detta paper används begreppen gymnasiebibliotek, skolbibliotek och bibliotek fortsatt 
synonymt och syftar på skolbibliotek på gymnasienivå. Även begreppen modersmålslitteratur 
och mångspråkslitteratur likställs. 

Syfte och frågeställningar   
Syftet med projektet är att tillgängliggöra litteratur på de modersmål som finns på respektive 
skola för att eleven ska ges möjlighet att utveckla och underhålla modersmålet. 

Vi arbetar efter frågeställningarna  

 Vilka inköpskanaler finns? 
 Vilket urval ska man göra? 
 Vilka språk ska omfattas? 
 Hur ska beståndet registreras? 
 På vilket sätt ska vi dela med oss av beståndet till varandra? 
 Hur ska beståndet marknadsföras?  

 

Målsättningen är  

Att det vid projekttidens slut ska finnas böcker på alla modersmål som är representerade på 
skolorna. 

Att ha ett etablerat samarbete med modersmålslärarna där biblioteksintroduktion eller 
bibliotekslektion erbjuds modersmålsgrupper på skolorna.  

Att ha synliggjort och tillgängliggjort gymnasiebibliotekens utbud av litteratur på olika 
modersmål för såväl elever som lärare.  

Att ha ett flytande bestånd mellan de tre gymnasiebiblioteken och att all modersmålslitteratur 
finns inlagd och sökbar i alla tre bibliotekskataloger. 

Metod, teoretiska utgångspunkter och genomförande 
En teoretiskt förankrad metodik för det mångspråkiga arbetet finns ännu inte, varför en stor 
del av vårt projektarbete innebär att utarbeta en metod för att skapa ett mångspråkigt bestånd 
för bibliotek i situationer liknande vår. Vi är inte ensamma om att ha identifierat ett behov av 
en medieförsörjningsstrategi för modersmålslitteratur, det finns andra exempel på 
mångspråkiga initiativ inom biblioteksvärlden. Tidigare forskning finns också, dock inte 
specifikt rörande gymnasiebibliotekens arbete med förvärv av litteratur på språk andra än 
svenska och skolspråken. Verksamheterna som beskrivs har givetvis beröringspunkter med 
gymnasiebiblioteken, inte minst ifråga om hur mångspråkslitteratur förvärvas och 
inkorporeras i beståndet, hur man kommunicerar gentemot låntagare och själva nyttan med att 
ha modersmålslitteratur på bibliotek. 
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Projektet är väl förankrat i de styrdokument som gäller för verksamheten. I språklagen fastslås 
i 14 § att alla som är bosatta i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 
svenska och att den som har ett annat modersmål ska ges möjlighet att utveckla och använda 
sitt modersmål. Bestämmelsen i bibliotekslagens 5 § innefattar att särskild uppmärksamhet 
ska ägnas alla med annat modersmål än svenska. Det handlar bland annat om att kunna 
erbjuda litteratur på för användarna relevanta språk.  

Projektet inleddes med att vi startade en inventering av modersmålen med start i årskurs ett. 
Det har vi gjort genom att helt enkelt fråga alla elever om deras modersmål, främst i samband 
med höstens biblioteksintroduktioner men också vid referenssamtal. Vi hade under förra 
läsåret (2015/2016) minst 50 olika språk på alla skolorna tillsammans. De språk som initialt 
har prioriterats är de med många talare - exempelvis arabiska, somaliska, persiska och 
tigrinja, för att sedan utökas med modersmål med färre talare, i vårt fall bland annat 
thailändska, spanska och bosniska.  

I IFLA/Unescos skolbiblioteksmanifest understryks att skolbibliotekens material är ett 
värdefullt komplement till läromedel i undervisningen. Erfarenheten visar att elevernas 
förmåga att läsa, skriva, lösa problem och utnyttja informationsteknik förbättras när 
bibliotekarier och lärare samarbetar. Manifestet stipulerar att skolbiblioteket är till för alla i 
skolsamhället oavsett ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk, befattning eller social status. 
Som en följd av detta ska skolbiblioteket erbjuda alternativ för dem som inte kan ta del av 
gängse material och tjänster.2  

Att underhålla sitt modersmål gynnar inlärningen av ett andraspråk enligt skriften Att läsa och 
skriva- forskning och beprövad erfarenhet framtagen av Skolverket. Den fonologiska 
förmågan på såväl första- som andraspråket korrelerar med och kan förutsäga framgång vid 
läsinlärning på andraspråket, både i avkodnings- och i läsförståelseavseende. Ordförrådets 
storlek på andra- och förstaspråket påverkar också läsförmågan i andraspråket.3  

Som ett komplement till skolbiblioteksmanifestet har IFLA tagit fram ett mångkulturellt 
biblioteksmanifest. Där skrivs att bibliotek av alla slag bör avspegla, understödja och främja 
kulturell och språklig mångfald på internationell, nationell och lokal nivå. Genom att främja 
kulturell och språklig mångfald uppfyller biblioteken sina förpliktelser mot principerna om de 
grundläggande friheterna och allas lika rätt till information och kunskap, med respekt för 
kulturell identitet och kulturella värden. Biblioteken med sina olika roller betjänar olika 
intressen och samhällsgrupper och fungerar som centra för lärande, kulturliv och information. 
Manifestet fastslår att särskild uppmärksamhet bör ägnas grupper som ofta är marginaliserade 
i mångkulturella samhällen: minoriteter, asylsökande och flyktingar, personer med tillfälliga 
uppehållstillstånd, gästarbetare och ursprungsfolk. Det mångkulturella biblioteket bör således 
utveckla mångkulturella och flerspråkiga samlingar och tjänster.4 

                                                            
2 Unescos folkbiblioteks‐ och skolbiblioteksmanifest, Svenska Unescorådets skriftserie 1/2006, 
http://www.biblioteksforeningen.org/wp‐content/uploads/2012/05/Unesco.pdf, s.13 (hämtad 2016‐08‐31)  
3 Hyltenstam, Kenneth. Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. Skolverket. 2007:1 
http://modersmal.skolverket.se/polska/images/stories/filer/pdf1887.pdf, s. 69 (hämtad 2016‐08‐31) 
4 IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest. 2008 http://www.ifla.org/files/assets/library‐services‐to‐
multicultural‐populations/publications/multicultural_library_manifesto‐sv.pdf, hämtad 2016‐09‐01 
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Vi använder olika leverantörer för inköp av modersmålslitteratur, exempelvis Bibliotekstjänst, 
Läromedia och Khayyem books. Vid några tillfällen har vi kunnat använda oss av inköp via 
modersmålslärare. Det stora arbetet är att göra ett urval – vilken litteratur ska förvärvas på 
vilka språk - och att sedan katalogisera och på ett bra sätt tillgängliggöra böckerna för att 
underlätta för potentiella låntagare. Vi för loggbok över våra aktiviteter och dokumenterar på 
så vis våra hinder och framsteg. 

Vår ambition är att i beståndet ha såväl standardverk (klassiker på de olika språken) som 
aktuell samtida litteratur som kan tilltala vår målgrupp. Vi månar också om bredden ifråga om 
svårighetsgrad för att tillfredsställa elevernas olika nivåer. I beståndet finns barnlitteratur, 
lättläst litteratur, tonårsromaner och skönlitteratur för vuxna. Vissa facklitterära titlar 
förekommer också, inte minst körkortsböcker på modersmål är populära.  

Bestämmelsen i bibliotekslagen 5 § innebär inte att alla bibliotek måste ha böcker på alla 
avsedda språk i de egna samlingarna. För att möta användarnas behov kan biblioteken också 
använda sig av till exempel fjärrlån i syfte att erbjuda litteratur på olika språk. Därför arbetar 
vi med att tillgängliggöra våra tre skolbiblioteks mångspråkiga bestånd i varje biblioteks 
katalog, för att elever och lärare ska kunna ta del av det samlade utbudet. Vi skickar 
månatligen katalogposter med nya titlar till varandra som läggs in i bibliotekskatalogen för de 
två skolor som delar samma system (Polhemsskolan och Vasaskolan använder sig av 
Mikromarc), tills vidare i ett dokument för Borgarskolan som har ett annat katalogdatasystem 
(Dantek). Att nyckeln till framgång vid inköp av mångspråkslitteratur kan ligga i samarbete 
fastslår Josefin Berggren och Maria Flinkfelt i sin kandidatuppsats. Samarbete genom en 
gemensam katalog för flera bibliotek ökar utbudet. Det största hindret för att resurserna ska 
kunna nyttjas optimalt är knapphändig information i katalogposterna. Berggren och Flinkfelt 
ser att flera av informanterna i uppsatsen upplever att det är svårt att avgöra i vilken 
utsträckning man lyckas hitta rätt medier. Informanterna menar att kommunikativa barriärer 
är en av anledningarna till osäkerheten.5 Charlotte Goobar ser också gärna samarbete mellan 
bibliotek där de mångspråkiga resurserna samordnas som ett sätt att övervinna hinder såsom 
brist på tid, plats och pengar.6  
 
Inom projektet nätverkar vi nationellt genom att vi följs av Internationella biblioteket. Vi 
följer och deltar i diskussionen rörande mångspråkigt arbete på sociala media, exempelvis via 
Facebookgruppen Mångspråkigt gymnasiebibliotek, Modersmål Sverige, Svenska som 
andraspråk och Skolbibliotekssamtal. Vi har även deltagit som en programpunkt på 
informationsdagen ”Allas gymnasiebibliotek?” arrangerad av MTM och Internationella 
biblioteket i november 2015 då vi föreläste om projektets tillblivelse och uppstart. Under 
Bokmässan 2016 deltar vi med en programpunkt på Berättartorget och håller även i ett 

                                                            
5 Berggren, Josefin & Flinkfelt, Maria. Mångspråk på bibliotek ‐ en studie av fem folkbibliotek i Norrbotten. 
Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks‐ och informationsvetenskap. 2014,  
s. 37 
6 Goobar, Charlotte. Det mångspråkiga biblioteket, Skolverket, Stockholm 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.239378!/Menu/article/attachment/mangsprak.pdf 
s. 2, hämtad 2016‐09‐01 
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seminarium där vi beskriver projektet och ger handfasta råd till andra som står i begrepp att 
börja köpa in litteratur på flera språk eller som redan arbetar med mångspråkiga förvärv. I 
slutet av november 2016 arrangerar Internationella biblioteket en studiedag som hålls på 
Polhemsskolan med rubriken ”Det Mångspråkigt gymnasiebibliotek i praktiken”. Där deltar vi 
med en föreläsning med titeln ”Tillsammans är vi starka – mångspråkssatsning från grunden 
på gymnasiebibliotek” och håller i en visning av biblioteket där studiedagens deltagare har 
chans att ställa frågor om vårt mångspråksarbete.   
    På lokal nivå för vi dialog med stadsbiblioteket och tar del av deras mångspråkiga arbete 
riktat till barn, unga och vuxna. Medioteket deltar regelbundet på våra möten och följer på så 
vis projektets utveckling. Projektet marknadsförs kontinuerligt på skolornas lärplattform 
Fronter och på respektive skolbiblioteks Facebooksidor. Den mångspråkiga litteraturen har 
fått framträdande placering på biblioteken för att vara synlig och lättillgänglig. Biblioteken 
bevakar och utbyter tips med varandra om digitala lösningar och appar inom fälten litteratur, 
läsning, källkritik, information och mångspråkighet som kan vara relevanta för elever och 
lärare att ta del av.  

I Det mångspråkiga biblioteket betonar Charlotte Goobar vid Internationella biblioteket 
betydelsen av att samarbeta med modersmålslärarna när de finns. Goobar menar att 
skolbibliotekarie och modersmålslärare kan ha ett fruktbart utbyte av kunskaper och 
erfarenheter när det gäller litteratur på elevernas modersmål. 7 Det finns exempel på 
gymnasiebibliotek där man har påbörjat eller redan utvecklat ett mångspråkigt 
gymnasiebibliotek. På Upplands-Brogymnasiet arbetar Anna Rydh Eriksson som bibliotekarie 
och vet att skolbiblioteket kan betyda mycket för elever med annat modersmål än svenska. 
Hon har byggt upp sitt mångspråkiga bestånd i dialog med modersmålslärarna, de har 
tillsammans bestämt vilka böcker som passar att ha på det enskilda språket och för den 
målgrupp som finns på skolan. Även på grundskolenivå finns initiativ där man högt värderar 
samarbetet med modersmåls- och språklärare, till exempel Hjulsta grundskola i Stockholm 
där Cilla Dalén är bibliotekarie. Det händer dessutom att Dalén träffar externa 
modersmålslärare.8 

Sedan inledningen av projektet har vi sett till att knyta modersmålslärarna till oss för att 
initiera och utveckla ett samarbete. Vi har besökt modersmålslärarnas arbetsplatsträffar för att 
informera om vårt arbete och för att uppmana lärarna att komma med inköpsförslag och 
samarbetsidéer.  

Inom ramen för projektet går vi också ut till modersmålsgrupperna på respektive skola för att 
berätta om projektet, visa katalogsökning och böcker samt påtala vikten av att underhålla sitt 
modersmål genom läsning.  Nästa steg är att bjuda in modersmålslärarna till möte på 
biblioteket och modersmålsgrupperna att besöka biblioteket under lektionstid.  

                                                            
7 Goobar, s. 2 
8 Det mångspråkiga biblioteket, Skolverket, Stockholm 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.239378!/Menu/article/attachment/mangsprak.pdf 
s. 4‐5, hämtad 2016‐09‐01 
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I magisteruppsatsen Det mångspråkiga biblioteket - en studie av folkbibliotekens 
medieförsörjning av medier på andra språk än svenska konstaterar Johanna Larsson att 
biblioteken fortfarande befinner sig i en brytpunkt mellan ett kvantitativt och ett kvalitativt 
arbetssätt gällande folkbibliotekens förvärv av mångspråkiga medier. Larsson menar att det 
har skett en signifikant utveckling inom området under de senaste decennierna och hänvisar 
bland annat till utvecklandet av exempelvis den mångspråkiga webbtjänsten Interbib.se. 
Interbib.se har i sin tur bidragit till spridningen av en ökad kunskap om såväl inköpskanaler 
som litteratur på ett sätt som enligt Larsson saknar motsvarighet i Europa.9 Interbib.se är en 
flerspråkig webbplats med integrerad katalog, kärnan i Internationella bibliotekets utåtriktade 
arbete. Där finns allt bibliotekets stöd och all vägledning tillgänglig.10 Angående nyttan med 
att underhålla sitt modersmål och i förlängningen nyttan med mångspråkiga biblioteket 
skriver Larsson:  

 
Det mångspråkiga samhället är mitt uppe i en identitetsskapande process där 
olika uppfattningar om vad det innebär att vara mång- och flerspråkig 
oavbrutet möts, förhandlas och omformuleras. Sverige är idag ett land där en 
stor del av befolkningen växer upp som flerspråkiga. Språkstudier och 
internationella utbyten är vanliga ingredienser i många unga människors 
vardag och språkkunskaper värderas idag som en eftersträvansvärd 
kompetens i en allt mer internationaliserad värld.11 

Resultat och diskussion  
Projektet har fallit väl ut såtillvida att det på alla tre gymnasiebibliotek finns litteratur på 
många av elevernas modersmål. Lärare och elever har medvetandegjorts om tillgången på 
mångspråklitteratur och möjligheten att låna skolorna emellan. De mångspråkiga böckerna har 
fått en framträdande placering i bibliotekens lokaler och ibland särskilda skyltningar för att 
lyfta fram utbudet ytterligare. Vi delar månatligen nyförvärv med varandra och 
Polhemsskolan och Vasaskolan som har samma katalogsystem, Mikromarc, lägger in posterna 
i katalogen. Borgarskolan som använder ett annat system, Dantek, lägger in titlarna i ett 
samlingsdokument på lärplattformen. Katalogposterna läggs in manuellt i Mikromarc. 
Möjligheterna att lägga in posterna även på Dantek på ett enkelt och bra sätt utreds av 
leverantören. Elevernas utbud av mångspråkig litteratur tredubblas genom samarbetet och 
böcker kan vid förfrågan lånas mellan biblioteken.  

I viss mån upplever vi att bokhandlarna i allmänhet och de inköpskanaler som vi använt oss 
av i synnerhet har hunnit ikapp och nu kan möta efterfrågan på ett bättre sätt. Det är märkbart 
att leverantörerna skyltar bättre med den mångspråkiga skönlitteratur som de har i sitt utbud 
och rentav uppmanar till snabba inköp då tillgången på vissa titlar är begränsad. Det är en 
problematik i sig, att det ännu inte finns ett tillräckligt stort, omfattande och varierat utbud att 

                                                            
9 Hansson, Johanna. Det mångspråkiga biblioteket – en studie av folkbibliotekens medieförsörjning av medier 
på andra språk än svenska. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks‐ och 
informationsvetenskap. 2010 s. 54 
10 Goobar, s. 2 
11 Hansson 2010, s. 54 
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välja från. Dessutom saknas i de flesta fall ordentliga annotationer med bokens handling – inte 
sällan handlar vi i blindo efter den knapphändiga information som finns att tillgå. Ibland får vi 
helt enkelt döma boken efter omslaget. Ett annat problem är den ofta undermåliga kvalitén på 
böckernas upplagor när det gäller vissa av språken (tigrinja!) som gör dem mindre lämpliga 
som biblioteksböcker att läsas om och om igen.  

En utvecklingsmöjlighet vi ser är att i större utsträckning förvärva böcker som tillhör de olika 
språkens litterära kanon, språkens litterära standardverk om sådana finns. Det kräver 
undersökningar som i dagsläget inte ryms inom de tidsramarna vi har att jobba efter. Här kan 
samarbetet med modersmålslärarna vara till stor hjälp då de i regel har god kännedom om 
klassikerna på deras modersmål. Intressant att notera är att en hel del svensk litteratur såsom 
August Strindberg och Astrid Lindgren finns översatt, likaså många böcker på lättläst 
svenska.  

Vi har deltagit på modersmålslärarnas APT, arbetsplatsträff, för att informera om projektet 
och för att få förslag och input. Vi har även besökt modersmålslektioner för att marknadsföra 
vårt projekt gentemot modersmålseleverna som samlas till lektion från olika skolor. Vårt 
samarbete med modersmålslärarna är ett absolut måste för att vårt projekt ska vara 
framgångsrikt och förbli så när mångspråkig medieförsörjning efter årsskiftet övergår till att 
bli en del av våra sedvanliga uppgifter. Modersmålslärarna är i skrivande stund inbjudna till 
Polhemsskolans bibliotek för att vi gemensamt ska kunna berätta om projektets utveckling 
samt även om hur vi tillsammans ska kunna fortsätta vårt samarbete. Vi kommer att gå vidare 
i samverkan genom att erbjuda biblioteksintroduktion, bibliotekslektion eller annan typ av 
aktivitet för modersmålsgrupper på skolorna vid förfrågan.  

Projektettiden löper höstterminen -16 ut men kommer i februari månad att avslutas med en 
temadag/vecka gemensam för gymnasiebiblioteken i samarbete med Gävle stadsbibliotek och 
närbiblioteken. Under temadagen kommer våra lärdomar under projektets gång att kulminera i 
olika aktiviteter på skolorna arrangerade av och för eleverna med stöd av 
gymnasiebiblioteken. Dagen infaller 21/2, Internationella modersmålsdagen som instiftades 
av UNESCO 1999 för att fira språklig mångfald.12 Dagen kommer att innehålla allt från 
utställningar, språkcaféer där ungdomar med olika modersmål kan samtala till stationer där 
man kan uppleva språk på olika sätt, exempelvis ”lär dig skriva ditt namn på arabiska”. Även 
en föreläsning med en känd person som behandlar ämnet språklig mångfald är under 
diskussion och ska bokas. I skrivande stund är dock programmet inte klart utan kommer att 
färdigställas under hösten.  

Konstateras kan att vissa språk, företrädesvis somaliska, persiska och arabiska, genererar fler 
utlån än andra. En del av förklaringen är att många av eleverna har just dessa språk som 
modersmål. En annan faktor är att det också finns ett tämligen gott utbud vid inköp, vilket 

                                                            
12 Internationella modersmålsdagen. Institutet för språk och folkminnen. 2016. 
http://www.sprakochfolkminnen.se/folkminnen/handelser‐i‐almanackan/kalender/i‐almanackan/handelser‐i‐
almanackan/2014‐02‐14‐internationella‐modersmalsdagen.html hämtad 2016‐08‐30 
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förenklar då eleverna ska lockas till läsning. Ekvationen är enkel – tilltalande litteratur 
genererar lån även på modersmål.  

Vi konstaterar att många av våra målsättningar har uppfyllts och att vi efter projektets slut 
kommer att kunna arbeta vidare med utbudet av modersmålslitteratur på ett enklare sätt än 
innan projektets början. Litteratur på alla modersmål kommer inte att kunna erbjudas eftersom 
det inte finns böcker tillgängliga för inköp på samtliga språk. Det finns också modersmål utan 
skriftspråk. Vi har nu ett arbetssätt att luta oss emot, etablerade inköpskanaler och goda 
kontakter med modersmålslärare, SVA-lärare och språkintroduktionslärare.  

Styrkan med projektet har suttit i samarbetet de tre biblioteken emellan, att tillsammans kunna 
bolla idéer och tankar och lösa problem som uppstår samt att kunna erbjuda våra elever ett tre 
gånger så stort utbud av mångspråkig litteratur än om vi genomfört projektet på egen hand.  
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En vill också få vara den som ger. 

Bibliotekets roll som mottagare, förmedlare och mötesplats i lokalsamhället, ett praktiskt exempel på 

vägen dit.  

 

Inledning 

Efter ett par månaders stängning för ombyggnation så slogs portarna upp till Vårby bibliotek med 

Barnkonsten i februari 2015. Vi presenterade då en ny typ av verksamhet, ett bibliotek samt en 

utställnings och konstpedagogisk verksamhet som jobbar integrerat. 

Verksamheterna hade slagits ihop två år tidigare i enlighet med en ny utarbetad verksamhetsplan och 

vissa samarbeten var redan gjorda, men nu skulle vi på allvar börja arbeta tillsammans med 

lokalsamhället i fokus.  

Mycket av det som vi pratar om då vi diskuterar folkbibliotekverksamhet handlar om förmedling av 

olika slag, vi är kort sagt bra på att dela med oss av det som vi tycker är viktigt. Vad händer om vi 

vänder lite på perspektiven och går utanför bibliotekets väggar och ställer frågan vem är du? Vad vill 

du ha och vad kan du bidra med?  

”Om den delaktighet som erbjuds i exempelvis utformningen av lokala utvecklingsprojekt, begränsas 

till att endast gälla detaljer i olika delprojekt, framstår det beskurna medborgarskapet allt tydligare. 

När människors liv beskrivs som ”ett liv i utanförskap” och deras bostadsområden beskrivs som 

”utanförskapsområden”, är det ett uttryck för hur majoriteten definierar de Andra som objekt som står 

utanför samhället. Trots att de obestridligen ingår i samhället. Det är ett symptom på att det sociala och 

politiska medborgarskapet är minst lika beskuret som det politiska.” (Schierup & Urban, 2016)   

Gåvan 

Utifrån Marcel Mauss teorier om ”Gåvan” skriver Nick Jones om folkbibliotekets roll som givare. Hur 

gåvan per automatik ses som något positivt, något till intet förpliktigande. Men Gåvan är inte 

problemfri och försätter mottagaren i tacksamhetsskuld. Mauss formulerade det så: du ska ge, du ska 

ta emot och du ska återgälda. Man kan demonstrera överordning gentemot andra med sitt givande av 

gåvor. (Jones, 2012) 

Vad händer om de som vi vänder oss till inte vill ha gåvan, inte vill acceptera oss som givare?  

De undersökningar som utförts på biblioteksområdet i Huddinge visade att vi hade ett stort antal som 

bodde väldigt nära bibliotek och barnkonst, som inte använde oss. En telefonundersökning pekade på 

att flertalet invånare i Vårby inte kände till att Barnkonsten fanns. I ett stort närliggande område 

Masmo låg användandet av biblioteket på nästan noll. 

I augusti 2014 invigdes de två tvättstugebiblioteken Masmo. Biblioteken finansierades med pengar 

från Huddinge biblioteks gemensamma pott, en del av medieanslaget som tilldelats varje bibliotek har 

vi lagt i en gemensam pott som biblioteken sedan kan söka pengar ur till olika projekt. Det här har 

skett helt inom vår ekonomiska ram men ändå möjliggjort olika mer experimentella satsningar utan 

inblandning eller beroende av externa bidrag. Vårby bibliotek erhöll en summa ur potten för att 

förverkliga idén om två minibibliotek i de fristående tvättstugorna som tillhör det kommunala 

fastighetsbolaget Huge. Projektet var också ett samarbete med dem.  
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Jag hade fått höra från en boende i Masmo att där finns ingenting, bara två stora tvättstugor. Då med 

resultaten från undersökningen om var Huddinges aktiva låntagare fanns, föddes idén till biblioteken. 

De obemannade bilioteken skulle sköta sig själva och krävde inga lånekort endast att en hade tillgång 

till tvättstugan. Vi skulle se till biblioteken och byta ut det lilla beståndet ca en gång i veckan. 

I slutet på augusti 2014 invigdes biblioteken en lördag med trumworkshop, sagoläsning och gratis fika 

i parken där Tvättstugebiblioteken ligger. Vi var glada, och de flesta boende verkade glada och 

nyfikna.  

Men vi möttes också till min förvåning av en del skepsis, och jag blev mycket överrumplad av 

reaktionen från en av de boende: ”Varför kommer ni nu?”  

Jag förstod först inte den aggressiva frågan. Jag tyckte bara att nu erbjöd vi ju någonting, vi var 

generösa och försökte göra något. Men sen förstod jag, vi blev representanter för kommunen i ett 

område där många upplevde sig bortglömda. Att de bodde på ett bortglömt ställe där den kommunala 

servicen succesivt hade försvunnit, eller flyttat till en annan del av kommunen. Ett område som 

saknade t.o.m. en riktig mataffär.  

Den gåva vi så frikostigt tyckte att vi gav bemöttes helt naturligt av ifrågasättande, vad ville vi 

egentligen, fanns det någon baktanke? Ja, varför kom vi nu?  

Enligt den teori som Mauss för fram i boken Gåvan kan också vägran att stillatigande eller helt förnöjt 

bara motta den av oss påhittade och utvalda gåvan, vara ett sätt att förhindra oss som givare att utöva 

makt över mottagarna.  

Den man som så starkt ifrågasatte oss och vårt syfte stannade sedan kvar länge och drack kaffe och 

pratade, och vi hade ett intressant samtal om hur han upplevde det att bo i Masmo. Han gav oss något 

värdefullt tillbaka, och jag lärde mig mer av det än av alla glada tillrop hur härliga de än var. Vid nästa 

undersökning som görs så kommer vi att kunna se om användandet av Vårby bibliotek har ökat i 

Masmo. I vårt uppdrag ligger att jobba mot alla även dem som inte kommer till oss idag. 

 

 Tillit och medskapande 

Barbro Bolonassos beskriver i antologin: Det mångspråkiga biblioteket” alla de sätt man på Fisktsätra 

bibliotek under hennes tid där har jobbat med brukarinflytande och hur lokalsamhällets initiativ och 

förmågor har fått ta plats på biblioteket. Hur initiativet succesivt vuxit fram till att komma direkt från 

lokalbefolkningen . Hon beskriver t.ex. en fotoutställning som två unga killar kom in och sa att de ville 

göra. De ville fota lokal personligheter i området och ställa ut på biblioteket. Initiativet blev mycket 

uppskattat av boende i området och många besökte utställnigen, som sedan fick hänga kvar som en 

permanent installation. 

En sådan tillit måste få växa fram över tid. Vi har börjat uppleva samma sak hos oss, försiktigt byggs 

förtroendet upp och nu har vi börjat få förslag från lokalbefolkningen och även genomfört en del 

program och aktiviteter på initiativ från dessa. Vi satsar på långsiktigt verksamhetsbygge framför 

kortlivade projekt.  

Bibliotekarier och konstpedagoger samverkar över professionsgränserna. Vi utvidgar språket och tar in 

bilden, konsten i biblioteket, och för in biblioteket i konsten. Bibliotekarien går in i det konstskapande 

rummet, konstpedagogen ut i biblioteket. Genom att planera och utföra verksamhet gemensamt skapar 
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vi en ny typ av mötesplats, vi utvidgar också vår egen verktygslåda när vi lär oss av varandras 

professioner. Vi använder oss av konsten som språk för att skapa kontakt och kommunikation.  

Bibliotekarien jobbar med bokprat mot en skolklass. Många har svårt att sitta still att varva ned. 

Bokpratet börjar inne i utställningsrummet, där ställer en konstnär från Ghana boende i Vårby ut sin 

konst, bestående av måleri. En pojke från fjärdeklassen räcker upp handen: -Jag känner han som målat 

de här tavlorna! -Jag med! säger en flicka. – Vad tror ni han tänkte på när han målade den här?  

bibliotekarien och pekar på en målning med ett stort klarblått ansikte i profil. Många räcker upp 

handen, så är samtalet igång. Sedan pratar de om böckerna de läst och bokpratet avslutas i ateljén med 

att alla får rita en bild utifrån de böcker som det pratats om. Bibliotekarien utforskar och utvecklar nya 

arbetssätt utifrån de möjligheter som det integrerade konst och biblioteksrummet erbjuder. 

Vi samarbetar kring våra familjelördagar, vars innehåll kan variera. Det kan vara teaterföreställning, 

arbete i ateljén på olika teman, sagoläsning på olika språk eller filmvisning. Ibland lite av varje som 

tillsammans blir en helhet. Alla har fått delta i planeringen och vi har utgått från våra olika kunskaper, 

men det blir också ett tillfälle för oss att utveckla våra roller och testa våra gränser. Familjelördagarna 

är alltid gratis och det händer något varje lördag. Vi känner att vi har lyckats nå ut nu när våra 

besökare börjat fråga: Vad händer på lördag? 

Att släppa kontrollen 

När jag som ung studerade vid en konsthögskola så tillverkade jag ett konstverk i form av ett brädspel. 

Jag hade tänkt ut hur pjäserna skulle stå i förhållande till varandra. På grupputställningens vernissage 

klev publiken fram och ville flytta på pjäserna, bli medskapare av konstverket. Det var jag inte alls 

förberedd på, jag trodde gränsen skulle respekteras, att man inte petar på konstverk. Jag hade fullt sjå 

med att försöka behålla och övervaka den ordning som jag hade bestämt var den rätta. Nu tycker jag 

att jag hade fel, ett spel bjuder in till interaktion, du måste vilja ha den och våga släppa lös andra 

människor i spelet om du valt den formen. Du får vara beredd på att andra ser andra saker och 

möjligheter som kanske i förlängningen gör ditt ursprungliga verk mer intressant. 

Ett bibliotek och en konstpedagogisk verksamhet som barnkonsten är något annat än ett konstverk 

utfört av en ensam konstnär. Men det kan vara en utmaning att våga släppa och låta lokala initiativ 

synas på sina egna villkor. Det kan vara en utmaning att sätta sina egna idéer och initiativ åt sidan för 

att lyssna in, eller ta till vara på det som våra besökare vill ge och dela med sig av. Att först lyssna till 

vad de behöver och sedan handla. Att jobba i samklang med sitt lokalsamhälle är ett kvalificerat och 

långsiktigt arbete, och inget vi bara kan åstadkomma genom korta men välvilliga projekt. När vi ger 

ska vi också på ett genomtänkt sätt ta emot de gengåvor vi får.  

Vi går ut i lokalsamhället och söker upp personer där de befinner sig och försöker hitta samarbeten 

med lokalt förankrade föreningar. Vi gräver där vi står och tar till vara på det globala i det lokala, i 

Vårby finns hela världen representerad strax utanför knuten, vi ska använda den resursen.  

Vårbykakan 

Vi har parallellt och i växelverkan med egenproducerade eller inköpa utställningar visat utställningar 

producerade ned och av barn och vuxna i området. Vi byggde en utställning kring idén om ”Vårby vår 

by”, där hembygdsföreningen och skolelever i samarbete presenterade en fotoutställning. 

Utställningen byggde på gamla fotgrafier från ett svunnet Vårby, en jordbruksbygd, och dagens Vårby 

fotograferat  av barn i åk fyra som försetts med engångskameror. Utställningen invigdes med ett 

berättarcafé, där också det gamla och nya Vårby möttes. 
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Utställningen var välbesökt både av barn och vuxna. En kvinna från syateljén på ABF i Vårby var där 

för att visa sin familj den stolsits hon hade broderat till utställningen. Vi lär oss att tänka i detaljer, kan 

vi få in något mervärde i utställningar, program och annan verksamhet genom lokala förmågor eller 

föreningar även där det kanske ibland är rent praktiska lösningar som krävs? Vad ska vi servera på 

invigningen av Vår By? En Vårbykaka så klart komponerad av en kvinna på ABFS café i Vårby 

särskilt uttänkt just för detta sammanhang. Kakan som hade sitt ursprung både i svenskt och arabiskt 

kök kom i två läckra smaker, citron eller ingefära.  

Den kompensatoriska rollen 

”Många av oss i Vårby är resurssvaga. Vi saknar goda språkkunskaper och känner inte till de 

demokratiska processer som finns. Ibland vet vi inte ens om att vi får ha inflytande. Vi 

upplevs/uppfattas som problem uppifrån och utsätts för en nedlåtande syn från många, såväl inom som 

utom kommunen” Kan det ses som kommunikativ makt att förmedla sin känsla av maktlöshet? 

(Urban, 2005) 

Citatet är hämtat från ett dokument som formulerades av boende i Vårby under ett öppet möte 

arrangerat av kommunen 2003 om framtidsvisionen för Vårby 2015. Kommentaren är Susanne 

Urbans.  

Jag tycker det är intressant för det är sällan maktlöshet formuleras av dem som upplever sig maktlösa. 

Det ligger på oss att sänka garden och skrota försvarstalen och faktiskt lyssna, om vår ambition är att 

ta folkbibliotekets kompensatoriska roll på allvar. 

”I det lokala biblioteket handlar det om vad som internationellt kallas ”Community librarianship”, att 

anpassa verksamheten till dem som bor eller arbetar i närområdet. Detta förutsätter en ständigt 

pågående omvärldsanalys och en djup förankring i lokalsamhället med en kontinuerlig dialog och 

samverkan med såväl brukare som beslutsfattare som andra aktörer i området. Biblioteket ska vara en 

självklar del av ett lokalt utvecklingsarbete inom områdena integration, bättre hälsa, rikare fritid och 

arbetsmöjligheter.” (Atlestam, 2012) 

Skolklassen som får ställa ut sitt skolarbete om Frida Kahlo på Barnkonstens sommarsalong lockar hit 

också barnens föräldrar och anhöriga. 

Hantverksalongen med svenskt hantverk blandat med persiska broderier och filtar från Rumänien gör 

att människor med rötter i olika länder som bor i Vårby möts över ett gemensamt intresse för hantverk. 

I utställningen berättelser från Syrien kom berättelserna från människor som flytt från Syrien, men det 

var också personer med förankring i Vårby gård. Utställningen kunde genomföras tack vare att vi hade 

en driftig biblioteksassistent anställd hos oss med rötter i Syrien och ett brett kontaktnät. Utställningen 

lyfte fram det vardagliga lilla livet, tingen som vi alla kan känna igen oss i. Som en nyckelknippa till 

vårt hem som vi lämnat men nu inte vet om vi någonsin får återse… 

 

Vilka får synas? 

Nick Jones skriver i boken ”Försök att förstå” bl.a. om ett engelskt forskningsprojekt ”Value and 

impact of libraries”, där en konstaterar att folkbiblioteken har speglat medelklassens , majoritetens, 

vitas och engelska värderingar. I undersökningen konstaterades att man nästan systematiskt exkluderat 

många grupper. 
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Det är framförallt i det här vardagliga, det som vi ändå gör på folkbiblioteket, i de dagliga samtalen 

med besökarna som vi har möjligheten att skapa förtroende och låta den Andres röst få höras. Ibland 

behövs det många gånger och ett idogt lyssnande för att berättelserna och önskemålen ska träda fram.  

Det börjar också i beståndet vad har vi för litteratur, vilka bokomslag skyltar vi med? Får olika 

människor, olika utseenden synas, om du inte ser någon media på ditt språk aldrig får se ett bokomslag 

med någon som liknar dig, hur ska du då ens kunna föreställa dig att det här biblioteket är för dig, att 

du har rätt att ställa krav här?  

Likaså handlar det om personalgruppen också skulle behöva representera fler språk och kulturer än 

den svenska. Jag vet att det är en utmaning att hitta vid rekrytering. Men om vi inte lyckas få till det 

den vägen, kan vi anställa någon på timme som kanske behöver ett extrajobb under studier. Det kan 

vara någon som kanske ännu inte behärskar svenskan till hundra procent. Men som kompletterar och 

bidrar till personalgruppen med andra språkkunskaper och erfarenheter, och på så sätt gör att 

bemötandet i biblioteksrummet blir ännu bättre. Ett sådant tänkande gör också förhoppningsvis på 

längre sikt att den homogena bibliotekariekåren berikas, och blir mer heterogen och bättre svarar mot 

dem behov som finns på folkbiblioteken idag.  

Den franske filosofen Levinas formulerar det så: ” Den Andre kan jag inte möta i föreställningen utan 

endast ansikte mot ansikte. Jag måste gå honom eller henne till mötes. Vi lär känna varandra i den 

utsträckning jag öppnar mig för den Andre och erkänner att den Andre som sådan har en rätt som jag 

måste handskas med gentemot den egoism som jag annars inte vill ge avkall på. Totaliteten bryts 

således inte genom en tankeansträngning utan genom att den Andre, som jag tar emot, visar sig 

omöjlig att hänföra till någon kategori. Vi kan inte tänkas samman till ett begrepp, men vi kan samtala. 

Förhållandet mellan oss upprättas i språket.”  (Kemp, 2011) 

Att lyssna och våga 

Vikten av att samtala med och lyssna på besökarna kan inte nog understrykas. När jag började jobba 

som vuxenbibliotekarie i Vårby så höll jag ett tag i en läsecirkel för asylsökande en del inom ett 

projekt som vi kallade ”Läslyft Vårby” det finansierades av Kulturrådet och skedde i samarbete med 

ABF.  

Jag förstod då hur fel jag hade haft i mina antaganden om vad denna grupp ville läsa, naturligtvis 

skiftade det på individnivå, men det gemensamma var att nästan alla ville att vi skulle läsa en bok om 

kärlek. De ville inte som jag hade trott och planerat för, läsa om flykt, krig och sådant som jag i min 

naiva okunskap trodde skulle engagera och ge dem mervärden i form av igenkänning. Eftersom jag 

aldrig gått igenom vad flera av dem hade gjort, kunde jag inte föreställa mig den längtan som fanns 

hos den här gruppen att läsa om det som är vackert och fyllt av kärlek. Nu framstår det som så 

självklart att det är så vi fungerar, vi söker efter det som vi behöver för att få känna oss som hela 

människor och få en stunds vila när vi befinner oss i svårigheter.  

Jag tror på folkbilioteket som en möjliggörare att vi blir en del av en möjlighetsstruktur tillsammans 

med andra kommunala inrättningar och fristående föreningar i lokalsamhället och förstås tillsammans 

med dem vi är till för, de som är våra uppdragsgivare lokalbefolkningen. Då inte enbart som ett 

centrum för inhämtning av kunskap och boklig bildning. Utan en möjliggörare för människor som idag 

saknar arenor för sin utveckling och har väldigt få ingångar i det ”etablerade samhället”. När du blir 

bekräftad växer du och folkbiblioteket kan vara en av de språngbrädor som för dig vidare genom att ta 

tillvara på det du kan ge. 
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Vi jobbar med förändring under diskussion, vi pratar mycket om målen för vår verksamhet utifrån de 

styrdokument vi jobbar under, Bibliotekslagen, Mål och Budget o.s.v . Vi skulle behöva bli bättre på 

att ta oss tid för att utvärdera det vi gör tillsammans, och var för sig på enheten. Vi jobbar på det. Vi 

har en lång och slingrig väg framför oss och vi lär oss nya saker hela tiden. Av varandra och av 

samhället runtomkring. Vi använder oss av ett laborativt arbetsätt som förutsätter ansvarstagande och 

tillåtelse att misslyckas, att misslyckas då och då är också ett bevis på att vi försöker. Tillsammans blir 

vi modiga. 
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Vi behöver plantera olivträd!  

Därför behöver vi nya typer av biblioteksstatistik 

 

Introduktion och bakgrund 

Även om arbetet med en strukturutredning1 främst bedrevs under 2014-15, så bygger utredningen 

på arbeten som påbörjades redan 2011 och som kontinuerligt vidareutvecklas2. Anledningen till att 

vi tog ett mer samlat grepp, med en utredning, var framtagandet av ett nytt biblioteksprogram3 

(från 2017). Arbetet med att utveckla nya former för uppföljning och statistik fortsätter vi med och 

vi befinner oss fortfarande i ett tidigt skede, avslutad utredning tilltrots. Utredningen är i detta 

sammanhang ett samlingsnamn för flera olika studier, som jag här ska beskriva. 

Inom folkbiblioteksområdet är vi duktiga på att arbeta med statistik av typen utlåning, medier, besök 

och öppethållande och olika typer av brukarundersökningar. Gemensamt för dessa sätt att samla in 

evidens, för planering och uppföljning av verksamhet, är att de upphåller sig vid olika typer av 

användning av bibliotek. Risken med den typen av statistik - om den inte kompletteras – är att man 

osynliggör den stora andel av allmänheten som inte använder sig av bibliotekens verksamhet. Här är 

det alltså viktigt att relatera användningen av folkbibliotek till en ickeanvändning av densamma. 

Detta för att försöka förstå påverkansfaktorer och för att förbättra uppföljning för insats- och 

metodutveckling.  

Ett annat sätt att beskriva varför vi såg det som nödvändigt att utveckla en ny typ av 

biblioteksstatistik, är att vi saknade metoder och systematik för uppföljning som kopplar till det 

(samhälls-)uppdrag folkbiblioteken har. För att åstadkomma detta behövde vi arbeta med relationell4 

statistik som inte bara fokuserar på kvantiteter som enkelt låter sig mätas. Prioriterat i detta arbete 

har istället varit frågor som rör jämlikhet, likvärdighet och kvalitet. 

Utredningsresultat som lyfts fram i det föreslagna biblioteksprogrammet 

 Socioekonomiska faktorer är avgörande för hur benägen en person är att använda 

folkbibliotekens tjänster. Socioekonomiskt svagare grupper använder dem generellt i lägre 

utsträckning. Skillnaderna i användning är större i de digitala tjänsterna än i de fysiska 

biblioteken.  

 De boende i socioekonomiskt svagare delar av kommunen är generellt mindre benägna att 

resa och/eller röra sig för att besöka folkbiblioteket.  

 Det finns en markant minskad användning av folkbibliotek hos den del av befolkningen som 

bor utanför en radie om 500 meter då vi utgår från områdesbiblioteken och 1500 meter från 

kommunens huvudbibliotek. Likvärdig tillgång till folkbibliotek erbjuds idag 43,2% av 

Huddinges befolkning, det vill säga dem som bor innanför dessa radier. 

                                                           
1
 Med struktur menas här samspelande faktorer som sammantaget påverkar tillgången till folkbibliotek i 

Huddinge kommun. 
2
 Då jag är i Borås för att delta vid Mötesplatskonferensen kommer jag att ha med mig helt nya 

statistikkörningar, som inte är färdigställda då jag skriver detta. 
3
 Fråga gärna vid paperseminariet om varför det är ett program och inte en plan om du vill ha en bakgrund till 

detta. 
4
 Detta med att den statistik vi här arbetar med är relationell är av helt avgörande betydelse. 
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 Man kan positivt påverka denna radie av likvärdig tillgång med utbud, lokaler, öppethållande 

och genom att placera folkbiblioteken i miljöer där de integreras med annan social och 

kommersiell service. Detta kräver dock resurser. 

 Den upplevda tillgången till folkbibliotek som allmän plats påverkas negativt då 

folkbiblioteket ligger i nära anslutning till skollokaler. 

 30 % av dem som idag inte använder folkbiblioteken skulle vilja göra det. 

 30 % av dem som använder folkbiblioteken idag skulle vilja göra det i än större utsträckning. 

Utredningen förutsatte ... 

 Att folkbiblioteksstrukturen ska vara anpassad och utformas efter användarnas behov. 

 Att folkbibliotekens lokaler, utbud och öppethållande ska vara dimensionerade efter 

användarnas behov. 

 Att biblioteken ska ligga där människor naturligt rör sig för att på så sätt vara en integrerad 

del av användarnas vardagliga livsmiljöer. 

 Att biblioteken ska vara så placerade att de på bästa sätt bidrar till likvärdig tillgång till 

folkbibliotek i kommunen. 

 Att biblioteksstrukturen bör formas för bästa möjliga förutsättningar för god leverans på 

uppdrag. 

Viktiga perspektiv 

Vardagsliv - att människors vardagliga rutiner och aktiviteter bör vara utgångspunkt för planeringen. 

Områdesperspektiv - skillnaderna i socioekonomiska förutsättningar mellan kommunens olika 

geografiska delar är markant och ökar även över tid. Vi har en kompensatorisk roll.  

Relationellt perspektiv - samspelet mellan många olika faktorer skapar tillsammans en helhetsbild. 

Även om vi inte skapar en ”sann” bild så skapar vi genom fördjupade arbetssätt en mer rättvisande 

bild. 

Socioekonomi och rörlighet  

Faktorer som jag verkligen vill lyfta fram är den nära koppling vi ser i materialet mellan 

socioekonomisk situation och rörlighet. Avstånd och närhet framträdde som oerhört viktiga frågor. 

Generellt: desto mer bemedlad en person är, desto mer rörlig är hen, och ju sämre ställt en person 

har det, desto mindre rörlig är hen.  

En annan intressant observation är den behovstrappa vi ser, där närhet tycks upplevas som den 

viktigaste faktorn. Och upplever en person närheten så kan hen därefter ställa högre krav på faktorer 

som också påverkar tillgången till bibliotek, så som öppettider och hur integrerad bibliotekets 

placering är med andra behov man upplever i vardagen. 

Socioekonomikvot  
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Vi letade oss fram till de mest påverkande faktorerna genom att analysera 300 000 digitala avtryck5 

gjorda i våra verksamhetssystem. Utifrån det relationella perspektivet består kvoten av tre 

parametrar: förvärvsfrekvens (andelen invånare 20-64 som förvärvsarbetar), högutbildade (andel 

med tre år eller längre högskoleutbildning), samt hushåll med försörjningsstöd (andelen hushåll med 

utbetalt försörjningsstöd)6. Beräkningen utförs sedan per nyckelkodsområde och varje faktors värde 

ställs mot medelvärdet för faktor i kommun. Detta ger ett värde mellan 1 och -1, där ett värde nära 1 

betyder att få i arbete, låg andel högutbildade och hög andel hushåll med försörjningsstöd. Ett värde 

nära 1 visar då på ett områdes som utifrån dessa variabler kan klassas som socioekonomiskt svagt. 

 

 

Ex. Socioekonomikvot åskådliggjord på karta. 

En undersökning i flera delar – exempel på vad vi gjort  

1. Analys av ca 300 000 digitala avtryck gjorda i våra verksamhetssystem  

Bortfall: personer utan fullständigt personnummer och aktiviteter som inte renderar avtryck. 

Sedan 2011 har biblioteksverksamheten gjort extrakörningar i sitt cirkulationssystem, det system 

som administrerar biblioteksaktiviteter kopplade till bibliotekskortet. Utifrån den information vi där 

får fram kan vi se var de som är aktiva användare av biblioteken – på ett sådant sätt som renderar 

digitala avtryck – gör sina avtryck och var de bor.  

Statistiken i denna del av undersökningen har tagits fram för befolkningen totalt, samt fördelat på 

kön och åldersgrupperna 0-12, 13-19, 20-39, 40-64, 65- år. Statistiken kan redovisas per 

                                                           
5
 Det finns många vinster att arbeta med just de digitala avtrycken. Bland annat ser vi framtida möjligheter för 

samkörningar med andra verksamhetssystem (Se ex. skolområdet). 
6
 Vid de nya statistikkörningarna har vi fått justera denna socioekonomikvot, som dock fortfarande är uppbyggd 

för att belysa arbetsliv, utbildning och ekonomi/inkomst. Om det finns intresse kring varför vi gjort detta så tar 
jag gärna frågor på det. 
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bostadsområde, så kallade nyckelkodområden (nyko3). Totalt finns 45 nyckelkodsområden, på 

nyko3-nivå, i Huddinge kommun.  

Varje område tillhör en av Huddinge kommuns sju kommundelar (Flemingsberg, Segeltorp, Sjödalen-

Fullersta, Skogås, Stuvsta-Snättringe, Trångsund och Vårby). Genom att vi bryter ned statistiken på 

mindre geografiska ytor kan vi dessutom tydligt relatera användning till ickeanvändning. Den 

information vi utvinner här lämpar sig väldigt väl för att använda vid uppföljning genom att vi utifrån 

etablerade nulägen kan mäta eventuella förändringar efter gjorda insatser. Ytterligare en fördel med 

att göra detta på små geografiska ytor, är att förändringar på ett säkrare sätt kan kopplas till insatser. 

Då denna insamling görs löpande möjliggör den även typer av longitudinella studier, som vi inte sett 

tidigare. 

  

EX. Biblioteksaktivitet per nyko3 då man bara ser till avtryck. 
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EX. Kart som redovisar cirklar av likvärdig tillgång kring områdesbiblioteken kopplat till socioekonomikvot. 
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2. De digitala avtrycken körs mot socioekonomiska bakgrundsfaktorer och relateras till 

kommunens snittliga värden.  

Bortfall: personer utan fullständigt personnummer och aktiviteter som inte renderar avtryck. 

Statistiken vi hämtar i denna del av utredningen kopplas till verksamhetens styrning och arbetet för 

likvärdiga levnadsförhållanden i samtliga kommundelar, samt till arbetet med resursfördelning och 

behovsprövningar. De digitala avtrycken har på ett integritetssäkert sätt kopplats till individnivån, 

vilket sedan i nästa led innebär att avtrycken kan köras mot Statistiska centralbyråns register över 

totalbefolkningen. På detta vis kan vi se vilka som gör avtryck i systemen, var de avtrycken görs, var 

de som gör avtrycken bor, ålder och kön på individen och individernas socioekonomiska livssituation.  

Vi kan titta på bakgrundsfaktorer så som förvärvsarbete, arbetslöshet, utbildningsnivå, inkomst och 

ekonomiska bistånd. Eftersom all denna statistik utifrån gjorda avtryck i systemen, som här 

representerar en användning, bryts ner på mindre geografiska delar och jämförs med 

totalbefolkningen, kan relationer mellan användning och inte användning åskådliggöras på ytterligare 

intressanta sätt. Hur ser exempelvis utbildningsnivån ut på dem som gjort avtryck ut i relation till 

dem som inte har gjort avtryck i ett enskilt nyko3? 

3. Stor telefonundersökning där vi endast ringer personer som inte gjort avtryck i system. 

Bortfall: barn  

Detta är en telefonundersökning där man endast ringer till Huddingebor från 18 år och uppåt, som 

inte har gjort avtryck i verksamhetssystemen det senaste 1,5 åren. Eftersom detta inte behöver 

betyda att en person inte använt folkbiblioteken för aktiviteter som inte renderar avtryck i systemen 

så inleds telefonintervjuerna med frågan, ”Har du under de senaste 12 månaderna besökt något 

bibliotek i Huddinge kommun? Bortse från om du har besökt bibliotek för att rösta.”  

Utifrån denna fråga delas informanterna in i de två grupperna:  

1. Personer som varken har besökt platsen folkbibliotek i Huddinge eller har gjort något avtryck 

i systemen det senaste året.  

2. Personer som inte har gjort några avtryck, men som har besökt och använt platsen 

folkbibliotek i Huddinge det senaste året.  

Antalet informanter var så pass många (1500) och då urvalet var stratifierat gick resultaten att bryta 

ned per Nyko3 för att komplettera bilden av vad det innebär att vara en aktiv biblioteksanvändare i 

Huddinge kommun. 
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EX. Karta som åskådliggör analyser av avtryck och lägger på telefonundersökning för att visa på aktiva biblioteksanvändare. 

4. TTT-observationer, aktiviteter på bibliotek  

Bortfall: aktiviteter som inte observeras. 

TTT betyder Tverrgående Trafikktelling och har utvecklats av norske forskaren Tord Höivik. Metoden 

visar vilka aktiviteter som utförs mycket och vilka aktiviteter som utförs lite, när de utförs samt av 

vem de utförs. Observatören går vid vissa tidpunkter runt i biblioteket, enligt en bestämd rutt och 

dokumenterar i en lista vad människor gör just då.  

Detta gjorde vi för att komplettera de andra studierna då vi visste att vi hade väldigt många män, 

barn och unga i vår verksamhet, som många gånger använder verksamheten på sådana sätt att det 

inte bli några digitala avtryck i våra system. Den bild vi hade bekräftades genom denna 

systematiserade form av dokumentation. 

 

EX. Resultatsammanställning från Vårby bibliotek med Barnkonsten. 
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Vad vi anser att detta arbete bidragit till: 

 Ökad medvetenhet. 

 Vi kopplar bättre till analyser och tolkningar av uppdrag. 

 Goda underlag för att fatta svåra beslut. 

 Bättre rustade för framtida höjda krav. 

 Våga misslyckas. Inte fästa för stor vikt vid det enskilda utfallet. Istället se det som del av ett 

större lärande. 

 Tydliggöra förutsättningar och nulägen. 

 Perspektivförändringar. Bättre i arbetet med ickeanvändare och samhällsuppdraget. 

 Metodutveckling och förbättringsarbeten. 

 Ökad förståelse för behoven av dokumentation, kvalité och uppföljning. 

 Fokus på vardag/kärnverksamhet. 

 Möjligheten att delta i det Vinnovafinansierade projektet Action Innovation. 

 Större förståelse för tjänstemannarollen. 

 Samarbete med andra professioner i arbetet med statistiken. 

 Bättre förutsättningar för framtida samarbeten med andra professioner. 

 Goda underlag för arbetet med biblioteksprogram. 

Avslutningsvis ... 

... vill jag säga att detta arbete stärker oss i långsiktiga arbeten då vi nu har metoder och systematik 

för långsiktig uppföljning. Långsiktigheten är helt avgörande då man arbetar med de stora 

samhällsutmaningarna7. För att skapa mod och utrymme för de långsamma och långsiktiga processer 

som våra utmaningar kräver, är en ny typ av biblioteksstatistik nödvändig. 

 

 

                                                           
7
 Vilket även kan uttryckas så som att vi måste plantera olivträd vars frukter vi skördar först om många år. 
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Meröppet- mer än bara mer öppet.   

Inledning 

Meröppna bibliotek har funnits i Sverige sedan november 2009 då Veberöd i Skåne införde 

konceptet. Meröppet innebär att bibliotek tillgängliggör bibliotekslokalerna utöver de 

bemannade tiderna. Under den meröppna tiden kan besökaren utföra det mesta av det som är 

möjligt under bemannade tider som att låna och återlämna, läsa tidningar, böcker och 

tidskrifter, låna datorer och liknande. Detta koncept har sedan dess varit på stark frammarsch i 

Sverige och nya enheter öppnas kontinuerligt för meröppet. I maj 2016 hade 56 bibliotek 

anammat idén och fler är på gång. Många är små filialbibliotek, men det finns även 

stadsbibliotek som öppnat upp.  

De meröppna biblioteken är ett sätt att möta förändringar. Många arbetar mycket och hinner 

inte alltid komma till biblioteken när de har öppet. Ett sätt att möta detta är att ha biblioteken 

mer tillgängliga, alltså meröppna. Nästa steg är att med hjälp av den statistik vi kan få fram 

med hjälp av det meröppna systemet se om vi har öppet när besökarna är där. Kanske behöver 

öppettiderna justeras för att möta de behov som finns?  

När vi sedan bestämt oss för att öppna biblioteket än mer för besökarna kan vi använda det 

meröppna konceptet för att utveckla verksamheten och försöka nå fler låntagare, även fler 

mailto:erica.gramming
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besökare ur de prioriterade grupperna. Vi kan se över våra arbetssätt och se hur vi kan få 

lokalerna att användas som de demokratiska mötesplatser de faktiskt är. Dessa tankar utgick 

vi från i projektet. Kan meröppet som koncept bli något mer än att bara öppna dörrarna och 

säga välkommen? Ett arbete har påbörjats, men förhoppningsvis kommer det att fortsätta i 

olika former efter projekttidens slut. 

Detta paper är en starkt förenklad version av rapporten från projektet som återfinns i 

litteraturförteckningen. 

Problemställning 

Till skillnad från Danmark har Sverige inte haft ett sparperspektiv i de meröppna biblioteken, 

utan istället en tanke om ökad service (Johansson, Lindberg & Rivano Eckerdal, 2014). Att 

biblioteket ska finnas tillgängligt för alla är en lagstadgad rättighet och det är något det 

meröppna biblioteket bidrar till. Rapporten Öppettider 2016 från KB konstaterar att de 

offentliga rummen på många ställen, särskilt på filialer, ofta har mer stängt än öppet och 

besökarna får allt längre till ett öppet bibliotek. Jönköpings län har i medeltal 24 öppettimmar 

per folkbibliotek. Det innebär att chansen att då få tillgång till biblioteket är inte så stor under 

veckan då många är på arbetet. Dessutom har endast 11 % av biblioteken i landet öppet på 

helgen (inklusive de meröppna) vilket innebär att inte heller då finns möjlighet för många att 

besöka sitt bibliotek, till exempel föräldrar och barn tillsammans (KB, 2016). Ulf Moberg, 

tidigare bibliotekschef i Jönköpings kommun, konstaterade utifrån siffror för lokalhyror att 

bibliotekslokalerna står för stora kostnader. Den största delen av kostnaden är för 

bibliotekslokalen då den är stängd. Att då ha biblioteken stängda och outnyttjade om de kan 

vara meröppna och bidra till ett ökat användande och en större tillgänglighet menar han är 

slöseri med skattepengar och talar för att det meröppna bibliotekskonceptet bör utvecklas.  

Eftersom meröppna bibliotek är en relativt ny och okänd företeelse i Sverige är 

marknadsföringen ett problemområde som bör utforskas. En begränsad budget är en 

verklighet för många bibliotek. Vilka metoder och medel finns att utforska och använda sig av 

för dem?  

Den demokratiska aspekten av bibliotekets uppdrag är också något som varit med i 

utformandet av projektet. Biblioteksrummet är ett av få icke-kommersiella offentliga rum som 

är tillgängliga för alla i samhället. Särskilt på små orter har det en potential som kulturellt nav 

och mötesplats om där inte finns någon större kulturinstitution. När biblioteket blir meröppet 

läggs mer ansvar på låntagarna som får ett förtroende att använda biblioteksrummet som sitt. 

Det öppnar möjligheter att skapa en större delaktighet i lokalsamhället. Hur kan arbetet se ut 

med att försöka stimulera denna delaktighet? Och hur kan man få till stånd verksamhet som 

kan ske oberoende av om bibliotekarierna är på plats. Detta arbete ville vi i projektet 

undersöka dels för att lokalerna ska kännas mer som låntagarnas och bli ett nav i 

lokalsamhället, dels för att de ska kunna utnyttjas i en demokratisk anda där alla är välkomna. 

Men även för att fler ska få upp ögonen för biblioteket och dess utbud och kanske hitta dit 

även vid andra tillfällen.  

Ett meröppet bibliotek innebär möjligheter till förändrade arbetssätt. Detta kan ske på flera 

olika plan och är inte helt okomplicerat, men det öppnar möjligheter för personalen att röra 

sig friare i lokalen och ute i samhället. Att personal blivit mindre bundna till lånedisken beror 

delvis på att självbetjäningsautomaterna införts, men i och med meröppet behöver besökarna i 

ännu större utsträckning vara självständiga. Meröppetloggarna innebär möjligheter att få fram 

statistik för att se när besökarna är på plats och ställer frågan om vi som personal är på plats 

vid rätt tider? En annan fråga som berörts är hur personal möter besökare, både personligt och 
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lokalmässigt. Det är en fråga som inte gäller enbart meröppna bibliotek, men som 

aktualiserades när vi i projektet började fundera över hur vi arbetar i lokalen.  

Mot bakgrund av detta ställdes följande frågor: 

-Hur ska vi nå ut till användarna? Vilka kanaler är effektiva i marknadsföringen?  

-Hur kan meröppet ge ett mervärde i verksamheten? Hur stimulerar vi verksamhet under 

meröppettiden?  

-Bör vi justera öppettider och personalens arbetstider? Kan personalen utveckla sina 

arbetsätt? 

Syfte och mål 

Syftet med projektet har varit att förbereda, utveckla, marknadsföra och följa upp 

verksamheten meröppet vid Bankeryd, Gnosjö och Mullsjös bibliotek. Samt att identifiera de 

mervärden det meröppna biblioteket skapar, för både besökare och personal.  

Målen för projektet var: 

Att aktivt arbeta med hur meröppettiden kan blir ett mervärde för biblioteken. 

Att testa, undersöka och utvärdera personalens arbetsätt och former som meröppetfunktionen 

kan medge. 

Att inspirera andra bibliotek i regionen som planerar för meröppna bibliotek. 

Att undersöka de juridiska frågorna 

Metod 

Då detta inte varit ett vetenskapligt inriktat projekt gör det inte anspråk på att använda sig av 

vetenskapliga metoder. Istället utgick det ifrån följande: 

Läsa om och besöka meröppna bibliotek som varit i gång ett tag. 

På ett praktiskt plan marknadsföra det meröppna biblioteket och prova nya arbetsformer som 

det meröppna biblioteket inbjuder till och medger.  

Kartläggning av besöksfrekvensen under olika tidpunkter för att kunna planera när bemanning 

ska förläggas utifrån antal besökare. 

Stimulera aktivitet under meröppettiden 

Genom kollegial delning och lärande öka kunskaperna kring värdet av meröppet. Kollegialt 

lärande har visat sig vara en givande fortbildningsform och har utvecklats mycket inom 

pedagogiska yrken som läraryrket (Svensson, 2015). 

Utifrån boken ”Förändring förbättring lärande” (2015) skapa en struktur med tre handledda 

lärseminarier med kollegial delning och diskussion kring en aktuell fråga eller en föreläsning 

och däremellan liggande arbetspass på biblioteken.  

Inspirerade av boken ”Ett steg till” (Aleman et. al, 2009) ha Tvinningmöten, alltså möten 

mellan bibliotek för att utbyta erfarenheter. Detta skedde vid två tillfällen och då var även 

bibliotek utanför projektet inbjudna.  



4 
 

Observation av personal och besökare på ett bibliotek för att se arbetsmönster och 

besöksmönster med inspiration från ”Ett steg till” (Aleman et. al. 2009).  

Ta in expertis från andra yrkesområden för att utveckla verksamheten. Samla erfarenheter från 

projektet i en blogg och i en praktiskt inriktad rapport. 

Genomförande 

Inför projektstart skapades en styrgrupp bestående av bibliotekscheferna på projektbiblioteken 

Bankeryd kommundelsbibliotek, Gnosjö kommunbibliotek och Mullsjö kommunbibliotek, 

bibliotekschefen i Jönköpings kommun, regionbibliotekschefen för Regionbibliotek 

Jönköpings län, en projektledare på 50% samt ett projektstöd från Regionbiblioteket. Denna 

grupp hade regelbundna möten under hela projektet. Arbetsgrupper med all personal på 

respektive deltagande bibliotek bildades.  

Själva starten på projektet skedde i september 2015 då ett bakgrundsarbete av projektledaren 

sattes igång. Projektet genomfördes under 9 månader; 1 september 2015 till 31 maj 2016. 

Hösten var en uppstartsfas med inledande möten med de deltagande biblioteken, 

styrgruppsmöten, inläsning, studiebesök, och planering. En struktur skapades i form av tre 

lärseminarier utplacerade under våren 2016 där deltagarna träffades, utbytte erfarenheter men 

även fick en föreläsning eller diskutera en angelägen fråga. Däremellan arbetade personalen 

med arbetsområdena på respektive bibliotek. Det sista seminarietillfället inbjöds intresserade 

bibliotek från hela landet för att delta och lyssna till bibliotekens upplevelser av projektet, 

men även en föreläsning av Petra Trobäck, varumärkesutvecklare, som varit knuten till 

projektet.  

De studier som gicks igenom var bland annat ”Meröppna bibliotek, en verksamhetsform för 

alla” av Johansson, Lindberg och Rivano Eckerdal (2015) och ”Meröppet=merarbete?” av 

Åhman Billing (2014). De förstnämnda tar bland annat upp att meröppna bibliotek har 

potential att bli identitetsskapare på sina orter, särskilt om de är den enda kulturinstitutionen. 

De kan bli en viktig mötesplats, men detta kräver att aktivt stimulerande arbete av personalen. 

De visar att arbetsuppgifter har förändrats mot mer arbete i lokalen med mer material att 

hantera, men också mer självständiga låntagare vilket ställer krav på att bibliotekarien blir 

närvarande i rummet på andra sätt och att man vill vidareutveckla biblioteksmiljön mot mer 

trygghet då personer med liten erfarenhet av bibliotek kan känna sig otrygga eller obekväma i 

ett personallöst bibliotek. Åhman Billing tar bland annat upp att till exempel skyltning och 

exponering kan bli viktigare och kräva särskild kompetens om nya grupper meröppet-

användare tillkommer. Författaren efterlyser ett strategiskt arbete för att utveckla 

verksamheten i samband med att meröppet införs på alltfler bibliotek. Hon nämner också att 

det är ett ökat administrativt arbete på grund av ökande utlån, vilket gör att hon varnar för att 

det indirekt kan bli en personalbesparing. 

Bokmässan besöktes och där fick projektledaren tankar kring marknadsföring av Per Nilsson 

på Semcon som bland annat betonade vikten av ett innehåll som väcker känslor, ett tydligt 

budskap som har en hög relevans för många och är trovärdigt.        

Studiebesöken skedde av projektledaren på fyra bibliotek i Skåne, Veberöd, Garaget, 

Kävlinge och Klostergården. Erfarenheter från dessa besök sammanställdes och delades ut till 

biblioteken. De gav idéer och tankar kring de frågor som börjat diskuteras i projektet. Bland 

annat hade Garaget en utvecklad tanke kring sina nätverk och arbetade aktivt med att 

stimulera verksamhet under den tid de själva inte var på plats, trots att de inte var ett meröppet 

bibliotek. De hade också regelbunden omvärldsanalys. Veberöds aktiva arbete i lokalen med 
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skyltningen väckte tankar kring ett förändrat arbetssätt och Kävlinge hade idéer om att 

använda sin friare rörelse i lokalen till att göra aktiviteter för låntagare samt att använda 

meröppet för att arbeta utanför biblioteket. 

Själva arbetet ute på biblioteken började förberedas och ta form under sen höst 2015. Ur 

målen för projektet och bakgrundsarbetet ringades tre huvudsakliga arbetsområden in: 

marknadsföring, att stimulera aktivitet under meröppettid samt arbetssätt.  

Förutom dessa områden fanns två ”sidospår”. Det ena var de juridiska frågorna som behövde 

klargöras. Detta gjorde projektledaren genom att kontakta Jönköpings kommuns jurister och 

Christian Friis, som då var administrativ chef i Jönköpings kommun och resultatet lades ut på 

bloggen samt togs med i rapporten. Det fanns även ett behov hos projektbiblioteken samt hos 

andra bibliotek i länet av att få prata informellt om vardagsnära och praktiska saker, men även 

mer övergripande eller etiska frågor i förhållande till meröppet. Detta löstes genom att ha så 

kallade Tvinningmöten vid två tillfällen med bibliotek i länet som hade eller planerade att 

starta meröppna bibliotek.  

I projektet togs det in expertis från andra yrken. Dels fick deltagarna en föreläsning av 

Lennart Nordgård, chef på Systembolaget Atollen i Jönköping kring ett aktivt 

kundbemötande. Dels gick Petra Trobäck, varumärkesutvecklare på IKEA som frilansar åt 

bibliotek, in i projektet under våren. Hon skapade frågeställningar för biblioteken för att 

utifrån deras egna förutsättningar och den bok hon skrivit (Trobäck, 2016) och som 

biblioteken utgick ifrån, skapa handlingsplaner och utveckla lokalerna. Tre områden som 

motsvarar de tre stora arbetsområdena identifierades och berördes; Att berätta att vi finns, 

vem vi är och om meröppet (marknadsföring). Stimulera meröppettiden genom att visualisera 

vad medborgaren kan göra i biblioteksrummet (stimulering av meröppettid). Den ”mekaniska 

bibliotekarien” som handlar om att personalen är där utan att vara där fysiskt (arbetssätt).  

Petra besökte sedan varje bibliotek under varsin förmiddag och gick igenom biblioteken. Hon 

gav handfasta råd om skyltning och organisation av biblioteket. Dessa skulle sedan i urval 

genomföras av biblioteken under våren för att sedan integreras i den föreläsning ”Rummet 

som talar för sig självt; ett attraktivt meröppet bibliotek” som Petra genomförde under 

slutseminariet den 20 maj 2016. 

Inledningsvis lades mycket fokus på marknadsföringen. Det fanns ingen stor budget för 

detta, utan intresse låg i att testa metoder som var enkla, billiga och lätta att genomföra, men 

också ibland gick utanför ramen för vad man kanske brukar göra för att marknadsföra 

bibliotek. Utgångspunkten för dessa åtgärder togs fram ur bakgrundsresearchen samt 

projektledarens och deltagarnas idéer och erfarenheter. Arbetet började med att identifiera 

vilket budskap vi som bibliotek ville förmedla, samt möjliga kanaler. I Bankeryd till exempel, 

användes ordet vardagsrum frekvent i olika trycksaker och i lokalen för att etablera den nya 

profil biblioteket har.  

De marknadsföringsåtgärder som testades var bland annat dessa: 

Projektledaren tog i samarbete med biblioteken fram informationsbroschyrer som lätt kunde 

mångfaldigas med en skrivare, att dela ut i samband med registreringen av 

meröppetlåntagarna. De utformades enkelt med bilder och färg som anknöt till lokalerna. Att 

hålla tonen i informationen positiv och uppmuntrande snarare än förmanande var något som 

lades vikt vid. En variant av denna text togs i ett senare skede fram på andra språk då det 

identifierades ett behov av detta. Dessa texter ligger tillgängliga för andra bibliotek på 

Regionbibliotekets Jönköpings hemsida, adress återfinns i källförteckningen. 
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Ett sätt att nå befintliga besökare är mun-till-munmetoden. Det kan ses som en självklarhet, 

men att aktivt fråga alla besökare om de har eller vill ha meröppet-tillgång och att finna 

argument för att just de ska ha detta är något man som bibliotekarie får arbeta med 

kontinuerligt och som projektbiblioteken lade tyngd på. 

Men det fanns också en vilja att nå nya besöksgrupper och prioriterade grupper. Barn och 

unga är en prioriterad grupp, men får ju inte ha meröppet-kort själva, därför är deras föräldrar 

en viktig grupp att nå för att tillsammans med sina barn kunna besöka biblioteket. Att 

kontakta skolor och få vara del i deras nyhetsbrev till föräldrar eller få ut informationen via 

föräldramöten är vara sådana vägar som prövades.  

En annan prioriterad grupp för bibliotek och som deltagarna i projektet försökt att nå är 

människor med annat modersmål än svenska. Förutom språkcaféer som fanns på flera 

bibliotek, var en idé som kom upp under lärseminarierna att nå de ensamkommande 

flyktingbarnen som inte heller kan ha ett meröppet-kort på egen hand. Detta gjorde att två av 

biblioteken kontaktade Överförmyndaren för att nå flera Gode män på en gång och 

informerade om möjligheterna med meröppet. Ett bibliotek planerar även att besöka SFI och 

informera. 

Marknadsföring i och i anslutning till bibliotekslokalen är också en viktig faktor för att nå ut 

med informationen om meröppet och dess fördelar. Detta har skett i arbetet tillsammans med 

en extern varumärkesutvecklare, Petra Trobäck. Hon såg bland annat över skyltningen som 

kortfattat bör vara enhetlig och enkel samt att meröppet som koncept gärna får synas. Det är 

också viktigt att biblioteket och vad det innefattar ska synas på håll utanför bibliotekslokalen. 

Affischer för egen utskrift eller bokmärken har gjorts på samtliga bibliotek. Bokmärken är 

prisvärda att ta fram, informativa, användbara och lätta att lägga ut på strategiska ställen. 

Dessa sattes upp och lades ut eller delades ut runt om i samhällena på ställen där många 

människor passerar; anslagstavlor, ICA och Konsums entréer, caféer, vårdcentral och Second 

Handbutiker, men också företag då de anställda där är en potentiellt ny målgrupp. Ett 

nyckelsammanhang att synas i och som identifierades av projektbiblioteken är Second 

handbutikerna. De är välbesökta och där är besökare ur många olika sociala grupper, i olika 

åldrar och med olika nationaliteter. Ett bibliotek har initierat ett samarbete med sin Second 

Handbutik som ska dela ut bokmärken eller ha dem liggande i butiken. De får i sin tur under 

hösten ha en föreläsning på biblioteket samt inreda en läshörna där med second-handmöbler. 

De andra biblioteken har lämnat bokmärken och informerat besökare om meröppet. 

I projektet gjordes också en del mindre konventionella drag i marknadsföringen. Ett bibliotek 

testade att göra en reklamfilm för skärmarna vid kassan i mataffären på orten. Ett bibliotek 

har även lämnat ut foldrar med meröppet-information till lokala politiker som ska ta med dem 

till sina träffar med allmänheten och där nämnt meröppet som en framåtsyftande satsning. Att 

personligen informera om biblioteket på platser där besökarna eller snarare där potentiella 

besökare befinner sig är en strategi som kanske inte är helt traditionell. I projektet blev detta 

dock en aktivitet som många av deltagarna har genomfört. Ett par av biblioteken använde 

meröppet under ett par halvdagar och ett annat genomförde detta under annan tid. Under dessa 

dagar informerade bibliotekarierna på olika strategiska ställen på sina orter som Second 

Handbutiker, mataffärer och företag.  

Att stimulera verksamhet under den meröppna tiden diskuterades i projektet som en 

förutsättning för att få utnyttja lokalernas potential, få igång verksamhet av olika slag och 

skapa en känsla av överlämnande till lokalsamhället samt ge biblioteksrummet en status av 

samlings- eller mötesplats. Detta visar även forskning av Skot Hansen, Hvenegaard 
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Rasmussen & Jochumsen från 2011 som Johansson, Lindberg & Rivano Eckerdal (2015) 

refererar till och som menar att biblioteken vinner på att stärka sin relation till lokalsamhället 

och verka som ”rum, facilitator eller brobyggare” vilket kan stärka både lokalsamhället och 

biblioteket. Det har varit en av utgångspunkterna för arbetet i projektet och förmedlingen av 

meröppet som koncept hos projektbiblioteken. Detta är också ett led i att lämna över 

biblioteket mer; att det inte är bibliotekariens bibliotek utan besökarens. Projektdeltagarna 

pratar vid varje nyregistrering om möjligheterna som låntagaren har att använda rummet. I 

projektet skedde stimulering av verksamhet under meröppettid genom en omvärldsanalys av 

lokalsamhället på ett av biblioteken samt att på samtliga bibliotek identifiera olika nätverk av 

lokala föreningar för att hitta platser för möten med dem. För att få tillgång till ett flertal 

föreningar på samma gång identifierades bland annat Kommundelsutveckling, Lokala 

Folkbildningsråd och Kommunala Föreningsdagar som möjliga mötesplatser. Listor över 

lokala föreningar skapades. Även riktade insatser som personlig kontakt eller mail användes 

för att bjuda in föreningar att använda lokalerna under meröppettid och ha föreläsningar, 

möten eller aktiviteter. Med hjälp av Petra Trobäck visualiserades möjliga aktiviteter i 

lokalen, som till exempel stickcafé med garner och stickor i en korg. 

Det sista området i fokus var arbetssätt. Detta är ett komplext och stort område där mycket 

arbete förhoppningsvis kommer att ske efter projekttidens slut. I en tidigare rapport 

(Johansson, Lindberg & Rivano Eckerdal, 2011) diskuteras hur vi som bibliotekarier bör 

anpassa oss till den förändrade arbetssituationen. I och med att besökarna nu sköter en hel del 

av de enklare sysslorna själva måste vi utforma nya strategier för att vår profession ska bli 

”unik, relevant och framåtsträvande” (s. 19). De menar att vår kompetens ligger i de 

bakomliggande strukturer som besökarna inte uppfattar, men utan vilka biblioteket inte skulle 

fungera. I meröppna bibliotek ligger bland annat en utmaning i att förmedla information till 

besökaren utan att vi är på plats. Detta har varit en stor del av projektet och utforskats och 

utvecklats i samarbete med Petra Trobäck. Kortfattat innebär det bland annat att man bör 

tänka sig att besökaren ska få en upplevelse när denne kommer och ska kunna känna sig trygg 

hela vägen genom biblioteket, även om personal inte är där. Det ska vara lockande att stanna 

kvar i lokalen och ska kännas som besökaren leds vid armen av en ”mekanisk bibliotekarie” 

som visar runt i biblioteket. Detta sker via skyltningen där man bland annat bör identifiera 

vilka ytor som är ”heta” och ska skyltas väl, men också var i hyllorna det ska samlas skyltade 

böcker i ”fönster” och vertikala linjer. Ett exempel är att tänka på att hålla färg och 

storleksmässiga böcker tillsammans i skylten gör att besökaren blir lockad att ta en bok. Att få 

besökaren att känna bibliotekariens närvaro med personliga tips är en annan. 

En aspekt av ett förändrat arbetssätt är bemötandet. Att bemöta besökarna på ett bra sätt gäller 

givetvis alla bibliotek, inte bara de meröppna. Det som är speciellt för meröppna bibliotek är 

dock att det som tidigare nämnts kan ge en större frihet att röra sig i lokalen då personalen 

inte är lika bunden till lånedisken för in- och utlån. Det som kan utvecklas är bland annat 

bemötandet av besökarna just ute i lokalen, men även i infodisken. Detta fick 

projektdeltagarna en föreläsning i av Lennart Nordgård, chef på Systembolaget Atollen i 

Jönköping. Systembolaget har aktivt arbetat med kundbemötande och använder ett centralt 

begrepp; proaktivitet, vilket i korthet innebär att man bemöter besökaren aktivt. Det är viktigt 

att hälsa och ta ögonkontakt när en besökare kommer in. Låt sedan besökaren gå och titta i 

lugn och ro, men var uppmärksam på om de behöver hjälp och möt dem igen för att se om de 

behöver hjälp med något. Besökaren ska känna sig viktig hela vägen. Efter föreläsningen fick 

deltagarna aktivt testa dessa principer i vardagen. Ett bibliotek besökte även andra 

verksamheter och butiker för att iaktta och uppleva hur de blev bemötta, vilket sedan 

användes för diskussion. 
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Meröppet ger också möjligheter att se när besökarna kommer och vilka som kommer. Under 

våren har delar av besöksstatistiken från de tre biblioteken undersökts, men där kommer att 

finnas mycket mer att utforska i framtiden.  

Meröppetfunktionen och besökarnas ökande självständighet möjliggör ett flexiblare 

användande av tiderna personal är på plats. I projektets valde vi att testa att använda meröppet 

under ordinarie öppettid för att se hur reaktionerna blev bland låntagare, men också för att 

möjliggöra en samlad insats bland personalen att ge sig ut i samhället för att medvetandegöra 

lokalbefolkningen om det nya som meröppet innebär. En sådan aktion skulle i framtiden 

kunna vara läsfrämjande aktivitet.   

En ytterligare aktion var när projektledaren observerade ett biblioteks arbete under två 

förmiddagar för att se hur projektdeltagarnas arbetsmönster såg ut. 

Resultat och diskussion 

-Hur ska vi nå ut till användarna? Vilka kanaler är effektiva i marknadsföringen?  

Hur projektbibliotekens aktiviteter fallit ut i form av ökat besöksantal går inte att mäta 

statistiskt och marknadsföringsåtgärder kan ge resultat även på längre sikt. Projektbiblioteken 

frågade dock under en period personer som anmälde intresse för att bli meröppetlåntagare var 

de hade fått information om meröppet. Utfallet av de förfrågningar man gjort i Bankeryd och 

Gnosjö visar att mun-till-munmetoden varit oslagbar och de allra flesta har hört från någon 

bekant eller granne om det meröppna biblioteket. Andra kanaler som nämnts var att de sett 

affischer eller läst det i tidningen. Mullsjö upplever att intresset och frågorna kring meröppet 

ökar. Några säger att de sett affischerna, andra att grannen har berättat om hur bra meröppet 

är, ytterligare några har sett människor inne på biblioteket när det är stängt och undrar hur det 

är möjligt. Reklam på skärmar i mataffären verkar dock inte gett effekt, troligtvis för att 

köerna i affären är korta och filmsnutten går med långa mellanrum. Sakta, men säkert tycker 

projektbiblioteken dock att det känns som om information och marknadsföring ger resultat 

och kommer att fortsätta med aktiviteter även i framtiden 

Kontakterna med skolor och Gode män har tagits emot positivt på de allra flesta håll. 

Resultatet blev också att projektbiblioteken genom att ge sig ut och besöka affärer och företag 

tog sig utanför sin ”comfort zone” på biblioteken, skapade mer direkta kontakter med 

potentiella låntagare och upplevde att många inte alls visste vad meröppet innebär, men var 

positiva och intresserade.  

-Hur kan meröppet ge ett mervärde i verksamheten? Hur stimulerar vi verksamhet under 

meröppettiden?  

För att aktivt stimulera den meröppna tiden krävs ett aktivt arbete. Biblioteken kan bli en 

viktig mötesplats, men detta kräver ett aktivt stimulerande arbete av personalen. Det menar 

också Johansson, Lindberg och Rivano Eckerdal (2015) som säger att meröppna bibliotek har 

potential att bli identitetsskapare på sina orter, särskilt om de är den enda kulturinstitutionen. 

Garaget hade utvecklat strategier för nätverk, volontärer och föreningar som vi inspirerades 

av, men inte hann utveckla i samma omfattning som dem.   

I projektet skedde arbetet främst genom att identifiera olika nätverk av lokala föreningar för 

att hitta platser för möten med dem. Kontakter togs eller planerades via 

Kommundelsutvecklingsgrupp, Lokala Folkbildningsrådet och Kommunala Föreningsdagar. 

Även riktade insatser som personlig kontakt eller mail har använts och flera verksamheter, 
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varav några i samarbete med föreningar eller studieförbund har kommit igång eller är 

planerade. Detta har gett utfallet att flera aktiviteter kommit tillstånd under meröppettid. 

Samarbeten med studieförbund som har aktiviteter, föreläsningar av föreningar och 

föreningsmöten av olika slag. Exempel är en bokcirkel som anordnas av ett studieförbund, 

men håller till på biblioteket och där bibliotekspersonal kan vara med inledningsvis vid något 

tillfälle och ge lästips och berätta hur meröppet fungerar. Petras idé med att visualisera 

aktiviteter testades, men är svår att utvärdera. 

Besökarna har nu fått ett förtroende att använda lokalen utan överinseende av bibliotekarien 

och projektdeltagarna har upplevt att de tar detta förtroende på största allvar. Detta upplevs 

skapa en positiv stämning på biblioteken. 

-Bör vi justera öppettider och personalens arbetstider? Kan personalen utveckla sina 

arbetssätt? 

Den stora delen av arbetet med denna frågeställning var arbetet med Petra Trobäck. Både 

tidsmässigt och resultatmässigt. Samtliga bibliotek gjorde förändringar i sina bibliotek och 

förändrade sitt sätt att se på och arbeta med skyltning och besökarfokus. Skyltning och 

exponering var en kompetens som Åhman Billing (0214) också såg kan bli viktig att utveckla. 

Arbetet har upplevts som mycket positivt, inspirerande och givande för samtliga deltagare i 

projektet. De har fått tips om enkla förändringar som kan göra stor skillnad och flera deltagare 

menar att de ser på biblioteket mer ur besökarens perspektiv nu. Detta är en utveckling av 

arbetsuppgifterna som upplevs angelägen och viktig. Att få besökarna att känna sig välkomna 

och trygga i lokalen både under bemannade och obemannade tider med ett aktivt och 

medvetet arbete med skyltning och lokal, liksom Johansson, Lindberg och Rivano Eckerdal 

(2015) menade var viktigt. Arbetet med bemötande efter föreläsningen med Lennart Nordgård 

förstärkte ytterligare besökarfokuset och viljan att ge en god service. Även om det redan fanns 

en god känsla för bemötande hos projektbiblioteken kände de flesta att det gav mycket att 

någon med expertkunskap från en annan bransch gav konkreta råd.  

Att anpassa tider efter besöksmönstren var en fråga vi ville undersöka och statistiken på 

biblioteken undersöktes i olika omfattning på projektbiblioteken. Här nämns biblioteket i 

Bankeryd som exempel. De hade flest meröppetbesökare och det är därför det bibliotek som 

visade tydligast mönster i besökstalen. Dels framkom att det var många besökare som kom 

strax efter stängning kl. 16 på fredagar, samt att många kom strax efter stängning kl. 13 på 

lördagar. Diskussioner sker nu därför på biblioteket om tiderna bör förläggas en timme senare 

dessa dagar. Ett annat resultat som framkom vid en mätning över påskhelgen var att många tar 

med sina familjer eller vänner. Biblioteket hade då 97 meröppetinloggningar, 250 besök samt 

369 utlån, siffror som framkom vid jämförelse med besöksräknaren.  

En fråga som har diskuterats under projektet är dock om man bara kan utgå från 

besöksstatistiken utan vidare reflektion. Vad vill de besökare som använder sig av meröppet? 

Skulle de vilja ha hjälp, men har inte möjlighet att komma på bemannade tider eller tycker de 

det är skönt att klara sig själva i lugn och ro. Detta är en fråga för vidare arbete. 

Under projektet testades ”stängning” under ordinarie öppettid med meröppet för att göra en 

utåtriktad aktivitet. Detta förfarande kan även tänkas användas under tider med möten eller 

utbildningar då det kan vara svårt att få vikarier. Att ha meröppet under tider då det skulle 

vara bemannat är också något som väckt reaktioner hos låntagarna, men det verkar ha blivit 

färre negativa reaktioner allteftersom tiden gått. Det kan bero på att fler har tillgång och att de 

är vanare vid systemet. Samtliga projektbibliotek har dock varit noga med att inte använda sig 

av meröppet i onödan. Det finns en risk att det blir en resursbesparing om man inte tar in 
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vikarier eller börjar använda meröppet för vidlyftigt. Det fördes en hel del diskussioner kring 

detta i projektet. I en artikel i Biblioteksbladet (nr 8, 2015) tog Per Hjalmarsson upp farorna 

med meröppet. Han menar att ”Införandet av meröppna bibliotek ställer frågan om 

biblioteksprofessionen och folkbibliotekens roll i samhället på sin spets eftersom huvudmålet 

med meröppet ju är att rationalisera verksamheten genom att minska behovet av personal.” 

Det kan finnas olika uppfattningar om detta, men att huvudmålet skulle vara 

personalbesparing snarare än utökad service känns inte igen i de kommuner vi arbetat med 

detta projekt i. Här har chefer en extra viktig roll att använda meröppet på ett strategiskt och 

medvetet sätt med service i fokus, inte besparingar.  

Personalen på ett bibliotek observerades även av projektledaren under två förmiddagar sen 

höst och tidig vår. Anledningen att den enheten valdes var att personalen har sina arbetsrum i 

direkt anslutning till lokalen och inte kan stänga om sig så lätt. En iakttagelse som gjordes var 

att de rörde sig mycket mellan kontor, informationsdisk och lokal. På ett så litet bibliotek är 

det inte alltid lätt att få stänga om sig för att arbeta färdigt med det man håller på med, vilket 

kan upplevas som stressande. En i personalen fick därför testa att ha ”administrativ tid” under 

några veckors tid, det vill säga en viss tid hon kunde sitta med stängd dörr och arbeta (det som 

brukar benämnas ”inre tid”). Övrig tid är hon tillgänglig för besökarna. Detta föll ut positivt 

och hon upplever mindre stress. Tankar som dykt upp i diskussioner i styrgruppen kring detta 

är att kanske tänka mer tvärtom i verksamheten på bibliotek. Idag schemaläggs diskpass. 

Kanske kan synen på detta förändras och personalen tänka att det naturliga är att vi är ute i 

biblioteket och istället schemalägger den inre ”administrativa tiden”?  

Avslutning 

Sammanfattningsvis har projektbiblioteken startat upp en process som innebär ett 

synliggörande av det meröppna biblioteket i närområdet och ett överlämnande av biblioteken 

till besökarna. De har påbörjat ett arbete med att involvera närsamhället för att på så sätt låta 

det bli mer delaktigt. De har även börjat se över sitt sätt att arbeta för att bli mer 

besökarorienterade.  

I projektet involverades yrkesaktiva människor från andra branscher för att bidra med olika 

aspekter på verksamheten. Att få professionellt stöd i processerna utifrån har gett en tyngd åt 

arbetet och nya perspektiv på frågorna. 

Erfarenheter från projektdeltagarna är bland annat att det har varit positivt med ett kort och 

intensivt projekt då man haft tydliga deadlines för att saker vekligen har genomförts. Idéer har 

kunnat testas på flera bibliotek och sedan diskuteras, vilket varit en fördel.  

Dock kan det också bli intensivt och ta mycket tid med ett kort projekt. Som projektledare ser 

jag att det är positivt med den energi och det engagemang som följer med ett intensivt projekt. 

Men jag ser också de nackdelar i form av bristande tid för reflektion samt att alla delar inte 

kan genomföras på samtliga bibliotek då verksamheten och tekniken sätter hinder för detta. 

Saker som kanske hade kunnat lösas över tid. Andra åsikter från deltagarna är det positiva i att 

ta in extern expertis. Särskilt arbetet med Petra Trobäck har varit inspirerande och gett 

verkligt konkreta resultat. 

Projektet är avslutat men Regionbiblioteket i Jönköpings län kommer att möjliggöra en 

fortsatt dialog för erfarenhetsutbyte för de redan meröppna biblioteken, samt planerade, i 

länet. Inledningsvis i form av Tvinningmöten någon gång per termin.  Vidare finns intresse 

för nya initiativ från bibliotek i länet kring genomförande av projekt/utvecklingsarbeten med 

fokus på ökad tillgänglighet, utforskande av biblioteksarenan och personalens kompetens.  
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Erfarenheterna från projektet har gett oss insikt i att de frågor vi arbetat med gäller mer än 

bara det meröppna biblioteket. De är viktiga för att biblioteken även i framtiden ska vara 

intressanta och tillgängliga i samhället. 
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1. Inledning 
De två bibliotekarierna på Lekterapi och bibliotek verkar som litteraturpedagoger i varsitt 
team, där även annan pedagogisk personal ingår. Teamens uppgift är att stimulera barn och 
unga som inte kan lämna sina vårdrum. Bibliotekariernas aktivitet kallas läsklubb och utgör 
nu BUS-bibliotekets kärnverksamhet. Projektet startade 2013, och presenterades under 
Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetsdagar 2015. En läsklubbsomgång kan pågå i cirka 
en timma och äga rum flera gånger i veckan, ofta varje dag under lång tid. Den kan 
återupptas igen efter flera veckors avbrott, om en ny vårdperiod inleds. Läsklubb erbjuds 
barn och unga i alla åldrar från ett till 18 år. Nedan kommer begreppet barn att användas 
konsekvent. I läsklubb är det individens behov som styr och bibliotekarien som följer barnets 
impulser i en delaktighetsprocess. En speciell och ibland outtalad röd tematråd löper i varje 
läsklubb. Böckerna som används väljs utifrån barnets intresse samt med en kvalitetsaspekt. 
Klubben gör avbrott i högläsningen och reflekterar när barnet önskar, då detaljer och 
tolkningar diskuteras. Vad finns i texten, i bilden, i boken som produkt? Läsklubb är 
dynamisk, och anpassas i energinivå vad gäller bokval, röstläge och form efter barnets 
tillstånd under sjukhusvistelsens olika skeden. Läsklubb kan fortsätta även då barnet mår 
sämre eller är sövd. Läsklubb är en praktisk och magisk aktivitet. Den är praktisk i sin 
enkelhet, där två människor möts och läser tillsammans. Den är magisk för att kontakt 
uppstår, och för att boken öppnar en osynlig dörr. I läsklubben får barnet uppleva böcker 
och reflektera kring litteraturen, världen och det egna jaget tillsammans med en 
bibliotekarie. Via böcker skapas kontakt och barnets talutrymme och tankeutrymme ökar.  

 

2. Problemställning 
Vilken patientpåverkan har den biblioterapeutiska aktiviteten läsklubb på Drottning Silvias 
barn- och ungdomssjukhus?  

 

3. Metoder 
Läsklubbsaktiviteten studeras av de två bibliotekarierna i en simultan aktionsforskning via 
genomlysning, reflektion och analys. Erfarenhet samlas och ett koncept växer fram.  
Detta framstår som den mjuka formen av intern metod som är relevant för ett sådant 
projekt i detta stadium. Spontan respons från barn, föräldrar och vårdpersonal tas tillvara. 
En mindre mätstudie har också inletts på intensivvårdsavdelningen, där patientens 
andningsfrekvens registreras vid läsningens början och slut. Denna metod ska dock inte 
uppförstoras i dagsläget, utan betraktas som en försiktig första start. 

 

4. Teoretiska perspektiv 
Läsklubb vilar på begreppet barnperspektiv. Journalisten och författaren Ylva Mårtens bok 
Vad säger barnen? (2015) vägleder i förhållningssätt och bemötande, men också vad gäller 
tidsaspekten. Läsklubb bygger på kontinuitet. Tiden som går under läsningens timmar 
möjliggör att en relation kan ta form. Bibliotekarien och barnet ska ha ett jämbördigt 
utgångsläge i läsklubb. Det som barnet vill förmedla är viktigt, oavsett vad det är. I läsklubb 
får barnet uttrycka sig eller förbli tyst. Bibliotekarien avbryter inte, och avkräver heller inte 
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några svar. Bibliotekarien är i läsklubb tillgänglig och påverkbar, och bär en vuxens 
erfarenhet, vilken används som en tillgång i samtalen. Barnet och bibliotekarien har båda 
förmåga att påverka varandra i läsklubb.  

I sociologen Aaron Antonovskys bok Hälsans mysterium (1991) presenteras KASAM-
begreppet, känsla av sammanhang, vilket via de tre beståndsdelarna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet här prövas för en urskiljning av aktivitetens effekt. Vi tar 
vidare praktisk hjälp av den tillämpade formen av KASAM, beskriven av Petter Iwarsson i 
boken Samtal med barn och ungdomar: erfarenheter från arbetet på BRIS (2007).  

Under begriplighet sorteras det faktum att barnet har ett grundläggande behov av och vill 
veta vad som händer, både på ett inre och yttre plan. Genom berättelser förstås världen. 
Bibliotekarien kan bli en möjlig person att ställa frågor till, att berätta för och att utforska 
egna teorier gentemot, både gällande egna dagshändelser och bokens innehåll.  

Under hanterbarhet sorteras barnets naturliga inneboende kraft att kunna och vilja delta i en 
aktivitet nästan oavsett nivå av kraft i stunden. En chans ges att via läsklubb byta 
tankeinnehåll för en stund, att lämna här-och-nu och låta världen öppnas.  

Under meningsfullhet sorteras motivation. Om litteraturen kan förmedla hopp om framtiden 
kan detta leda till en generellt ökad motivation. I böcker återfinns ofta cirkelmodellen som 
beskriver rörelsen hem - uppbrott - äventyr - hem. Häri ligger en identifikationsmöjlighet. 
Litterära karaktärer utsätts för faror, kämpar sig förbi olika sorters skuggor och klarar sig.  
Det dyker upp hjälpare på vägen, och det är klokt att ta emot den stöttning som erbjuds. 
Boken bär en egen inneboende meningsfullhet via cirkelmodellens pålitlighet. Författarens 
omsorg om helhet och detaljer i text, bild och bok kan också förmedla KASAM, en känsla av 
sammanhang.  

 

5. Genomförande 
Hur har BUS-bibliotekariens arbetssätt förändrats över en treårsperiod? 2013 bestod 
arbetsdagen av sedvanligt inre arbete, informationspass samt bokvagnsronder. Utlånen på 
en bokvagnsrond var få. Bokvagnen var otymplig att dra runt på i hissar och i huset.  
Arbetet kändes ytligt och distanserat, och ofta innehållslöst och oklart även för oss själva.  
Vi upplevde att yrkesrollen behövde moderniseras.  

 

5.1 Bokvagn byts mot läsklubb 
Vi ställde oss många frågor när yrkesrollen skulle förändras. Hur ska man som bibliotekarie 
bli bättre, och göra det som behövs här? Vi ville närma oss vår målgrupp. Kan vi komma med 
bokvagnen och stanna i vårdrummen längre? Kan vi sitta hos barnet en stund, istället för att 
bara stanna i dörren? Om vi stannar, vad ska stunden innehålla? Bokprat? Visning och aktiv 
insäljning av bilderböcker? Intressekartläggning hos patienten, för att mynna ut i personliga 
romantips? Eller är allt detta något bokvagnsrundorna redan rymt? Svaret blev nej, så hade 
det inte varit. Många av vårdrummen var för små för att vagnen skulle få plats att köra in. 
Inga rum med blå eller röda trianglar på dörrarna kunde få besök av en bokvagn.  
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Dessa symboler har med smittspridning och infektionskänslighet att göra, och en bokvagn 
kan inte göras steril. För att öppna dörren till ett isolerat rum krävs omklädning till sterila 
sjukhuskläder, och detta var inget bibliotekarierna traditionellt gjorde. Vi missade alltså dem 
som mest hade kunnat behöva oss. Bara de barn som själva kunde komma till biblioteket fick 
besök av bokvagnen.  

Parallellt med tankar på att utveckla bokvagnsarbetet fanns idén om att börja med spontan 
läsning av bilderböcker för de barn man mötte i korridoren, oftast friska syskon. Men kunde 
man då inte stanna och läsa inne på rummen också? Fler frågor följde. Fanns det utrymme i 
tid? Skulle barnen se på oss med skepsis och misstänksamhet och spontant vilja tacka nej? 
Vad skulle föräldrarna tycka? Ville inte familjen vara ifred? Hur skulle personal som kom in i 
reagera om vi satt där? Våra kolleger lekterapeuterna hade en tradition av att ibland stanna 
på vårdrum och ha en aktivitet såsom att pyssla eller spela spel tillsammans med barnen. 
Hade läsning aldrig egentligen förekommit på sjukhus? En sökning resulterade i en studie 
gjord i Wales, ”Children in hospital: II. Reading therapy and children in hospital” (Matthews 
& Lonsdale, 1991). Den visade att läsning som biblioterapi för barn på sjukhus tidigare har 
förekommit, men då ledd av lekterapeuter. Kanske vore det bara naturligt om en 
bibliotekarie stannade och läste en stund? Chefen var positiv och såg en möjlighet för 
enheten Lekterapi och bibliotek att nå ut till fler barn än tidigare. 

Vi bestämde att avveckla bokvagnarna och koncentrera oss helt på böckerna som 
arbetsmaterial. Vi skulle nu även vara beredda på att klä om till sjukhuskläder, och att 
desinficera oss enligt de hygienrutiner som rådde på avdelningarna. Detta för att också 
kunna gå in till de barn som troligen var i störst behov av utifrån kommande stimulans. 
Läsklubb blev en aktivitet som erbjöds dem som inte själva kunde komma till biblioteket.  

Aktiviteten behövde ett namn. Vi sökte en benämning som förklarar innehållet och som är 
lätt för andra att ta upp. Vi ville också särskilja det från sjukhusskolans arbete.  
En bibliotekarie som sitter hos ett barn och håller en bok i handen kan lätt sammanblandas 
med en skolsituation. Vi ville tydligt profilera aktiviteten som något annat än skola.  
Här skulle ingen nyttoaspekt råda. Detta skulle enbart vara luststyrt och - med 
barnperspektivet som ledstjärna - helt efter barnets önskan. Klubb var ett begrepp som  
låg i tiden. Det finns deckarklubbar, djurklubbar… Läsklubb? 

 

5.2 Hur läsklubb ska utföras 
I utformandet och utförandet av en ny arbetsuppgift kan säkert stunder av tvivel och 
osäkerhet infinna sig. Vi bör själva veta vad vi gör, och hur detta ska förklaras och göras 
tydligt för andra. Vi formulerade därför praktiska hållpunkter till oss själva. Vi som arbetar 
med läsklubb måste vara försiktiga och känsliga i varje möte. Barnet har rätt till en värdig, 
meningsfull kommunikation. Vi förminskar aldrig barnet eller det som förmedlas. Barnet har 
rätt att uttrycka sig på många olika sätt. Vi tar aldrig ordet ifrån barnet. Vi avbryter inte.  
Vi tar varje önskemål på allvar. Mårtens (2015) skriver på s 41: ”… försök inte sänka ditt 
språk till något diffust barnspråk. Moralisera inte över svaren. Var neutral och nyfiken. Visa 
att du lyssnar på vad barnet säger genom att nicka och följa upp med följdfrågor utan att 
avbryta berättelsen. Sitt bekvämt så att du kan ha ett ledigt kroppsspråk. Eftersträva ett 
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jämlikt förhållningssätt, saklighet och inget daltande. Ingen gullig röstförändring.” Detta ville 
vi efterfölja.  

Ibland läser vi texten utan att göra egna simultana inspel såsom kommentarer och frågor till 
barnet. Några gånger passar det bättre att uppleva boken tillsammans på ett annat sätt, med 
prat och pekningar. Det blir ett avgörande i stunden, vad fungerar här? Hur vill just det här 
barnet ha det? Ska det vara det mer konstnärliga läsandet, där texten står ostörd?  
Eller behövs den så kallade pedagogiska läsarten, med insprängt prat? Bilderna, ska de få 
verka tillsammans med texten på barnets egen nivå? Eller ska vi peka, fråga och samverka 
aktivt? Vad vill barnet göra? Begreppet bok, bladen, pärmen, hur bilderna ibland fortsätter in 
i nästa uppslag – är det detta som ska bli intressant här?  

För en högläsare krävs förmåga till koncentration och isolering. Sitter det vuxna i rummet? 
Tänk bort dem och deras eventuella skepsis till dig och din aktivitet. Titta på barnet och ta in 
barnets signaler, det är det enda som betyder något. Kongruens och närvaro måste finnas 
hos dig, helst i varje sekund. Om inte du själv kan tro på att detta är något starkt och pålitligt 
så tappas energin bort. Det är du som måste vara startmotorn i varje läsklubb. Så mycket 
introducerande prat behövs inte. Visa istället hur läsklubb går till genom att öppna boken 
och börja läsa. Barnet ska känna: detta är riktat till mig, och personen som kommer till mig 
tror på läsning och tycker själv om böckerna.  

 

6. Resultat    
Metoden att ofta prata om den nya läsklubbspraktiken med varandra kändes viktig från 
start. Olika erfarenheter genomlystes, analyserades och jämfördes. Felsteg och bakåtrörelser 
kunde medvetandegöras och reflekteras kring, som till exempel när ett barnperspektiv 
plötsligt tappats bort till förmån för traditionellt vuxenprat med föräldraperspektiv, över 
barnets huvud. Arbetet interndokumenterades och vi hittade successivt orden för att kunna 
beskriva aktiviteten i olika sammanhang. Läsklubb blev en erfarenhet av att gå från de 
stängda böckerna uppställda i hyllor på en vagn eller i ett bibliotek till de öppnade och 
uppväckta, levandegjorda verken. Läsningen utvecklas till en gemensam upplevelse, en värld 
att utforska tillsammans.  

Den påbörjade mätningen i liten skala på intensivvårdsavdelningen ger resultatet att 
andningen hos just den patienten generellt verkade lugnas under läsklubb.  

 

6.1 Röster om läsklubb 
Nedanstående beskrivningar syftar till att ge exempel på olika sorters läsklubbar, samt att 
visa på hur några barn och föräldrar har reagerat. 

E var 2 år. Han var vid tillfället en ledsen, smärtpåverkad och stressad patient som sögs in i 
boken. För honom blev läsklubb ett sätt att stå ut i en smärtfylld situation.  
Bibliotekarien kommer in. Två personal arbetar med något på patientens ena kroppssida.  
E uttrycker något med sitt kroppsspråk. Kanske menar han: Ja, ge mig något annat att tänka 
på. Bibliotekarien går fram, hela tiden med bokens omslag tydligt visad. Hon bär en tyst 
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utsaga om att här kommer jag nu med något annat! Hans blick sögs omedelbart in i bilden. 
Läsningen gick igång, simultant med illustrationer som visades. Hans gråt upphörde med 
läsningen och bildvisningen. Tre böcker lästes och E satt upp i sängen med rak rygg och 
följde hela sessionen. Mamman var tagen av hans fokus in i boken. Hon kommenterade: 
”Han har aldrig varit så koncentrerad förut.” Böcker som användes med E vid detta tillfälle 
var flera av Dick Brunas pekböcker och Apan fin av Anna-Clara Tidholm. 

A utvecklades som bokslukare och detaljspanare. Han var 4 år när läsklubben började första 
gången. Bibliotekarien berättar: ”A ville först alltid veta: ’hur många böcker har du med dig?’ 
Han bad att de skulle läggas ut så att han kunde välja. Han vande sig vid att ha denna yta där 
han själv kunde bestämma över något. Här handlade det om i vilken ordning böckerna skulle 
läsas. Han ville också veta hur lång tid han hade att förfoga över innan läsklubben var slut.  
A blir snart en specialist på att förutsäga utgången i storyn. Han delger sin analys och när den 
visar sig stämma sammanfattar han med orden: ’Jag vann’. Han får ett stort intresse av 
böcker med karaktärer som kikar fram på olika sätt. Detta blir en röd tråd i hans läsklubb. 
Han pratar om vilka som tittar på vilka, hur ögonkontakt kan se ut. ’Den tittar på den och 
den tittar på den.’ När han sedan kommer ur sin rumsisolering blir han en självständig 
storlånare i biblioteket.” Böcker som användes med A var nyare bilderböcker av Eva 
Lindström, Sailor och Pekka-sviten av Jockum Nordström, flera av Anna-Clara Tidholms nyare 
och äldre bilderböcker, Den mycket hungriga larven av Eric Carle, Till vildingarnas land av 
Maurice Sendak, Är det dags? av Kitty Crowther och många fler. 

B var 11 år. Läsklubben hade pågått en tid när B blev både fysiskt och psykiskt sämre.  
Han orkade inte längre svara eller samspela med andra människor. Eftersom det gick att 
tolka hans ögonrörelser och se att han tittade på bilderna i boken så fortsatte bibliotekarien 
att komma en stund varje dag. Det fanns även en upparbetad relation som möjliggjorde 
fortsatt läsklubb. B hamnade i akut fysisk kris och flyttades till intensivvårdsavdelningen. 
Läsklubben upphörde inte men boken blev liggande på täcket. Läsningen pausades och 
bibliotekarien blev en vän i nöden. Det fanns nu, tack vare tidigare timmar tillsammans, en 
samhörighet som räckte till för att ge närvaro, hålla en hand och möta oroliga frågor från B, 
som handlade om ifall personalen hade kontroll över hans historik, hans journal, droppet 
och medicinerna. När B sedan blev starkare ville han förklara och berätta om sin historia och 
utvecklingen kring hans diagnos. Bibliotekarien blev en given mottagare av den berättelsen. 
B återkom till sjukhuset ett halvår efter utskrivningen och kunde då kommentera läsklubben 
som ägt rum under hans vårdperiod. ”Det var jätteroligt! Det blev roligare när du kom.” 
Böcker som användes med B var PAX-serien av Åsa Larsson/Ingela Korsell/Henrik Jonsson 
samt Bestar: möt myternas djur av Jan Jäger och Tor Jäger. 

S var 11 år och en läsklubbsdeltagare som krävde hög stimulans vid sina träffar. Han brukade 
vilja göra avbrott för att tala om hur han föreställde sig olika scener i berättelsen. S och 
mamman kommer spontant in i biblioteket vid ett återbesök och vill prata om hur det var 
under läsklubbstiden. ”Du hade så levande röster, så olika röster” säger S. ”Han älskade när 
du läste” säger mamman. ”Det kommer vi aldrig att glömma, aldrig.” Bibliotekarien berättar: 
”Jag var på väg in på vårdrummet vid ett tillfälle. Vi hade haft läsklubb förut. Jag ser att det 
är en situation därinne med mycket personal. Mamman stod och grät och höll i honom, även 
personal fanns där och höll i honom. Han fick skakande smärtattacker. Jag är på väg att 
backa undan men mamman vinkar in mig. ”Det kanske kan hjälpa, vi kan prova!” I detta läge 
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låg S på sidan med slangar på kroppen. Vi började med boken. Personal står bakom och 
arbetar med något på kroppens baksida. De gick ut och in, kollade dropp och apparater, 
viskade sinsemellan, bara de allra nödvändigaste orden för att inte störa läsningen. S gjorde 
pauser i uppmärksamhet för att skrika” aj aj aj” eller ”kan jag få ett papper?” (Det behövdes 
papper för att klia på huvudet med.) Sedan genast ”ok, fortsätt!” Läsningen hamnade i 
särställning här. Det fanns en tyst överenskommelse om att du som är barnet är den som får 
visa stopp och fortsätt. Och alla inblandade accepterade detta. Läsningen kom i lagom, av 
barnet självkalibrerade doser. Som kommentar till tillfället säger S själv i efterhand: ”Det var 
bra, jag ville prova, kanske skulle det göra så att jag glömde det jobbiga.” S kunde även vara 
en kritisk lyssnare som ibland efter varje mening i boken ville ge ett utlåtande om hur han 
tyckte att handlingen och replikerna fungerade. ”Författaren har fejlat, så pratar ingen. 
Fortsätt!”  Bland andra lästes Den magiska kepsen av Petter Lidbeck (vilken han tyckte om). 

M var 11 år när läsklubben tog sin början för honom. Detta kom att bli en lång läsklubb som 
nådde ett innerligt djup och stor vikt. M berättar själv: ”Läsklubb har varit ett trevligt och 
mysigt sätt att slappna av och man vill aldrig att det ska sluta. Det är också väldigt skönt att 
det sker i någon annan snäll persons sällskap än mammas och pappas. Bibliotekarierna 
brinner verkligen för läsklubb och offrar tid och energi till det och det är ett väldigt bra sätt 
att vända en dålig dag eftersom det är avkopplande och roligt.” Mamman beskriver sin syn 
på aktiviteten: ”Läsklubb är ett fantastiskt sätt att få fly in i böckernas och fantasins värld 
tillsammans med en vuxen som inte är mamma eller pappa! Så bra att få koppla av en stund 
och glömma det onda, svåra och illamåendet - åtminstone för en stund! Läsklubb hör till 
trevligheterna på sjukhuset som annars kan vara nog så fyllt av stick, kontroller, mediciner, 
operationer och annat mindre angenämt. Och det är viktigt att ha trevliga, mysiga stunder 
att se fram emot också. Läsklubb är även ett sätt att hitta både passande böcker och en eller 
flera olika genrer som man kanske inte ens visste att man gillade. Läsklubb är helt klart en 
inspiration till att även läsa själv sedan när man orkar igen. Läsklubb har betytt och betyder 
fortfarande väldigt mycket för M. Det är mysigt, avslappnande och faktiskt det han ser fram 
emot allra mest när han kommer till sjukhuset. Det har betytt extra mycket i de många 
perioder då han varit väldigt isolerad från omvärlden. Läsklubb är en av de få saker som är 
hans egna, det vill säga något som mamma och pappa inte har tillträde till, och det är viktigt 
att ha åtminstone några sådana. Läsklubb har varit med och bidragit till att M hittat böcker 
att läsa själv också, och jag ser tydligt att läsklubb är en av de saker som har inspirerat 
honom att bli mer av en läsare överhuvudtaget. Det var han inte innan, och vi har kämpat 
jättemycket för att han ska vilja och gilla att läsa.” Dessa böcker, bland många andra, fanns 
med i M:s läsklubb: Stureby-sviten och En liten bok om kärlek av Ulf Stark, Mördarens apa av 
Jakob Wegelius samt Den mörka materian-sviten av Philip Pullman.  

O var en 16-årig intensivvårdspatient som lugnades av en läsande röst. Hans läsklubb 
fortsatte även under perioder då han var sövd, eftersom personal sa att han ändå hörde.  
Då han alltid befann sig uppkopplad mot mätinstrument kunde bibliotekarien göra 
anteckningar om hans andningsfrekvens vid läsningens start och slut. Mätningen avlästes 
med minst 20 minuters mellanrum. Närvaron av den läsande rösten påverkade andningen 
lugnande. Detta kunde avläsas såväl under vakna stunder som då O var sövd.  
Antalet andetag per minut minskade under tiden som mätningarna gjordes. Patienten kunde 
få sina händer och armar lite omklappade och via läsningen förstå att någon fanns där vid 
sängen. En förälder sa: ”O gillar att veta att någon är hos honom, så detta är jättebra.” 
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Bibliotekarien blev en kompletterande närvaro då föräldern gick ifrån och tog en paus ”utan 
dåligt samvete” under läsklubben. (Dessa ord var mammans egna.) Uppdraget av Camilla 
Lagerqvist lästes under vakna besök. Ulf Stark-böckerna Detektivpojken, Varulvspojken och 
Krutpojken lästes under sövda stunder.  

 

6.2 Boken som dynamiskt verktyg  
Vad hände när vi började öppna böckerna ihop med barnet som lyssnare och stundens 
medskapare? Vi märkte att läsklubb ställer höga krav på arbetsmaterialet. Böckerna som 
används kan inte vara vilka som helst. Större barn märker och säger också ifrån om det inte 
är en naturlig ton. De tycker inte att det håller, och då går koncentrationen om intet.  

Vi lutar oss ofta mot den sammansatta produkten text/bild/bok. Vi pratar tillsammans om 
textens innehåll och egna tankar och spaningar men också om omslag, färger på boksidornas 
kanter, kapitelindelning och förstås illustrationer.  

 

6.3 Det förändrade arbetssättet 
Hur blev det när bokvagnarna försvann och byttes ut mot läsklubb? Vi känner att det finns 
en objektiv pålitlighet i arbetsmetoden, i materialet och i komponenterna kring läsklubb.  
Vi är aktiva ute i huset och vi använder boken som vårt naturliga och för yrket följdriktiga 
arbetsmaterial. Bokvagnsarbetet skedde egentligen aldrig på barnets villkor. Föräldern var 
närvarande och blev därför en ständig medspelare i stunden.  

Bokvagnen led av utrymmesproblem. Läsklubb tar så liten plats att allt egentligen kan 
fungera runtomkring, samtidigt. De flesta undersökningar och behandlingar som inte kräver 
barnets inspel kan utföras ändå.  

Vi började byta om till sjukhuskläder. Detta gjorde att vi nu även kunde besöka de barn som 
var isolerade, samt alla andra som inte själva kunde komma till biblioteket.  

Vi ville skapa ett arbetsinnehåll där fokus sätts på det friska hos barnet. Då får det heller inte 
störas med frågor som: ”Hur har du det idag? Hur gick det med operationen?” Nej, vi 
kommer med något annat. Vi är inte vårdpersonal, och dessa frågor tillhör dem. Vi är inte 
längre heller traditionella bokvagnsbibliotekarier utan istället litteraturpedagoger. 

 

7. Diskussion  
Att vilja läsa litteratur är en indirekt önskan om att låta världen öppnas. Det är en tyst 
kommunikation och i sig en vilja att delta i ett sammanhang. Vi kan konstatera att böcker i 
sig bär KASAM-potential och att den fångas upp av barnet. Barnet söker också sin egen 
KASAM genom att, på olika och ibland oväntade sätt, dra fördel av bibliotekariens närvaro 
och det förtroende som uppstår. Vi tittar tillbaka på KASAM:s beståndsdelar och prövar dem, 
en i taget, mot vår frågeställning. Vi försöker sortera upp dem, men beståndsdelarna går ofta 
in i varandra. Verkar KASAM öka hos patienter med hjälp av läsklubb? 
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7.1 Känsla av sammanhang    
Begriplighet kan spåras i att barnet ser läsklubbstillfället som en möjlighet att lära och 
utvecklas. Frågor som handlar om det egna sammanhanget, men också om bibliotekariens 
vardag, ställs. ”Vad gör du när du inte är hos mig? Finns det fler barn som du går till? Är de 
lika allvarliga som jag var när jag var som svagast?”  

Barnet vill ofta berätta om sin egen situation för bibliotekarien, och därmed stärka sig själv 
och sin egen historia. Hur fungerar världen? Barnet berättar sin egen berättelse för någon 
den har förtroende för. Iwarsson (2007) framhäver möjliggörandet av berättande som något 
viktigt. ”Att låta barn berätta sin historia är en viktig funktion med samtal. Berättandet 
hjälper oss människor att förstå mer om oss själva, vår begriplighet ökar.” (s 57). Detta ser vi 
tydligt hända i läsklubb.  

Att få möjlighet att träffa en ny människa som inte hör till vården utan representerar ett liv 
utanför sjukhuset kan bli en meningsfull del av sjukhusvistelsen. Barnets personlighet får en 
boost. Detta visste jag inte om mig själv. Små detaljer och subtila saker som läsklubben låter 
få vikt, såsom humor, känslor, sätt att tänka. Man får lära sig om sig själv, vem man är och 
verkar kunna vara och bli i samspel med en annan människa. Allt sådant som handlar om 
barnets friska utveckling, den som pågår parallellt.  

Att utvecklas som läsare är också en del i att stärkas som individ. Att gång på gång greppa 
hur en historia är uppbyggd är att få en känsla av hur litteraturen och livet fungerar. 
Att uppmärksamma sig på detaljer, ansikten och vändningar i böcker är att förstå mer av 
samhället och samspelet mellan människor. Att låta sig beröras av litteratur är att vara med 
om något. Att komma på vad man gillar för att sedan veta vad man gillar och kunna tala om 
det – det är att bli till som individ. Barnet stärker sin särart via läsklubb. 

Hanterbarhet hittas i det faktum att vi erbjuder läsklubb även till de allra svagaste 
patienterna. Tron på att barnet har förmåga att delta i denna aktivitet genererar i sin tur en 
känsla av hanterbarhet hos barnet. Läsklubb fungerar när ingen annan aktivitet passar.  
För vissa patienter verkar läsklubb som ett slags smärtlindring eller ett efterfrågat fokusbyte. 
Detta handlar om hanterbarhet. Bibliotekarien och boken kan tjäna som ett fokus som leder 
bort ifrån det outhärdliga runtomkring. Barnet kan identifiera denna erbjudna resurs som 
något att få hjälp av, något att koncentrera sig på och fly in i. Bibliotekarien blir ett redskap, 
en förmedlare av en räddande magisk kraft. Det faktum att det finns en pausmöjlighet i 
läsklubb (Läs! Stopp! Läs!) gör att barnet styr och har makten i stunden. Barnets delaktighet 
kommer i bruk. Ofta ger analyserna av läsklubbar resultatet att barnet gärna tar det tillfället 
till egenkontroll som erbjuds via läsklubb. Detta i ett sammanhang där den egna kontrollen 
är minimerad eller satt ur spel.  

Tack vare relationen som läsklubb möjliggör kan boken ibland också läggas bort till förmån 
för reflektion och viktiga samtal. Viktiga samtal ökar hanterbarheten. Iwarsson (2007) skriver 
om barns berättande. ”För att barnet ska få möjlighet att berätta sin historia, på sitt sätt och 
i sitt tempo, måste vi lyssna – lyssna på oss själva och på barnet. Det faktum att barnet har 
berättat för någon om något som är viktigt i livet kan också bidra till ökad känsla av 
hanterbarhet. --- Att möjliggöra berättande är själva grunden för växt och utveckling.” (s 58). 
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Meningsfullhet hos barnet kan sägas öka i en konsekvenskedja byggd av begreppen fantasi 
och motivation. Läsningen stimulerar fantasin genom att inre bilder skapas. (Begreppet inre 
bilder lyfts också ofta fram, pratas om och medvetandegörs i läsklubben.) Fantasi och 
förmåga till inre bilder behövs för att skapa framtidstro. Framtidstro i sin tur behövs för att 
stärka motivationen, som är en friskhetsfaktor. Meningsfullhet kan hittas i allt som är 
intressant för barnet. Om läsklubb utgör en positiv stund på dagen, då innebär det en 
aktivitet att se fram emot och längta till. Det betyder att det finns en framtidstro 
närvarande, ett hopp om att morgondagen innehåller något givande. I de bästa böckerna 
ryms automatiskt framtidshopp i fantasin och i igångsättningsknappen som finns hos 
lyssnaren och läsaren när de inre bilderna skapas. Vi ser numera vårt lilla bibliotek som en 
samling utifrån insända potentiella läsklubbsvärldar som vi har att ta av och börja använda 
när det passar. Vi behöver bara öppna dem och hämta ner det som boken är laddad med. 
Och boken piggar upp! Det framkommer i barnens berättelser om läsklubb. Barnet får byta 
tankeinnehåll för en stund. På sjukhuset är tankar och känslor i nuet ofta tunga. Sjukdomen, 
vetskapen om kommande jobbiga stunder av undersökningar och behandling samt inte 
minst oron i familjen och kring barnet själv är ämnen som kan skapa en negativ tankespiral. 
Läsklubb ger ofta ny laddning till de inre batterierna, det vittnar patienter om. Det finns 
annat i livet, perspektivet vidgas. Meningsfullheten ökar.  

Iwarsson (2007) skriver om att som vuxen låna ut en världsbild, låna ut meningsfullhet och 
låna ut hopp: ”Att möta någon som bidrar med hopp i en situation som känns fullständigt 
meningslös kan innebära mycket. Hopp kan förmedlas på olika sätt. Att behålla sitt lugn i en 
stressad situation är ett exempel. När vi själva är lugna och stadiga förmedlar vi samtidigt 
hopp om förändring. --- Ibland kan vi helt enkelt behöva låna ut vår egen världsbild för en 
stund, låna ut meningsfullhet. --- Genom att använda våra erfarenheter som vuxna kan vi 
låna ut hopp i situationer där barn inte kan eller vill formulera något annat än hopplöshet.” 
(s 153). Precis så vill vi att läsklubb ska kunna verka. 

 

7.2 The secret weapon     
Utan boken i handen är en sjukhusbibliotekarie en genomskinlig person ute på sjukhuset. 
Det finns ingen tydlig och förväntad arbetsuppgift för henne som inte har med boken att 
göra - på ett eller annat sätt. Men med läsklubbsboken inom räckhåll har yrkesrollen fått 
möjlighet att utvecklas. Vi tänker på boken som the secret weapon i läsklubb. Den kan i 
mötet med barnet vara en social öppnare. Läsklubb kan anpassas för mottagaren på olika 
vis. Olika världar bildas runt varje läsklubb.  

Patientberättelserna (se s 6) ger hjälp till analys. E tog via läsklubb chansen till fokusbyte och 
tröst. A lär sig förstå och älska litteratur. Han identifierar cirkelmodellen och blir en 
storläsare. B kunde i en depressiv period delta i läsklubb genom att rikta blicken mot 
bilderna. S utverkade en av- och påknapp där han hade makten över situationen. M berättar 
om läsklubb som ett effektivt sätt att vända en dålig dag. För O verkade rösten och det 
förmedlade språket bli en verksam del under de sövda stunderna. Här erbjöds en riktad röst 
som det gick att koppla upp sig mot. Det var inte ett tevebrus, och det var inte 
telefonkatalogen som lästes. Det var en kvalitativ text med melodi, av författaren 
frammejslad med omsorg. Boken i dess minsta beståndsdelar togs i bruk i denna läsklubb. 
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Det går att få bilden av en liten flackande medvetandelåga som matchas dynamiskt på ett 
annorlunda vis i just denna läsklubb.  

Det mest basala boksamtalet kring en roman är ibland att tillsammans återhämta vad som 
hänt i boken vid förra läsningen, som kanske var igår eller för en vecka sedan eller alldeles 
nyss. Boken erbjuder en generositet i det faktum att det också går att läsa vidare 
tillsammans fast man inte minns vad som hände. Vi måste inte fatta allt, vi kan ändå 
fortsätta. Boken blir ett gemensamt studieobjekt som alltid tas på allvar. Bokens spänning 
kan ersätta spänningen som finns därute utanför väggarna, den som barnet inte deltar i. 
Men om texten snackar strunt går det ut över situationen och i förlängningen också över 
barnet. Böckerna behöver kunna ha potentialen av handböcker i medmänsklighet.  
Ofta utgör boken ett ställföreträdande prat, ett manus som håller. Det betyder att vi inte 
behöver producera prat själva, vilket ofta kan vara svårt att få till eftersom vi först inte 
känner varandra alls. Via boken får vi hjälp in i ett relationsbygge. 

 

7.3 Relationen i läsklubb 
Läsklubb är ett sätt att värna om ögonblicket. Genom att variera vårt bemötande och vår 
kommunikation, och anpassa oss till varje barns unika läge, här och nu i stunden, så blir vi 
också bättre på att hitta rätt ton och rätt ingång. Vi lyfter fram vår intuition och använder 
den aktivt och medvetet. Mårtens (2015) skriver om att i konsten att samtala med barn 
”finns mer av känslighet och påhittighet än regler och krav.” (s 21).  Vi måste också värna om 
barnets rätt att få vara tyst. Om barnet inte vill samtala så läser vi bara på. Om barnet vill 
berätta och fråga så blir det så. Vi lyssnar och svarar. Människor blir till i förhållande till 
andra människor, och barn har behov av vuxnas närvaro. Iwarsson (2007) menar att bara 
finnas där kan vara en skyddsfaktor i sig. ”Tillsammans med barnen kan vi höja KASAM … 
genom att understödja, tydliggöra och ibland till och med själva utgöra skyddsfaktorer. 
Ibland kan barn … berätta att någon vuxen fungerat som ett stöd trots att de inte ens pratat 
med den vuxne om sina problem. Bara det faktum att vederbörande funnits där har hjälpt 
barnet och bidragit med trygghet (hanterbarhet) i livet. --- Om vi som vuxna visar att vi är 
tillgängliga och ’vågar vara där’ kan det alltså i sig bidra till en känsla av hanterbarhet.”  
(s 36). 

Kontinuiteten i läsklubb skapar relationen. Att som patient få besök enligt pålitliga 
överenskommelser visar att någon bryr sig om att man ligger där i rummet. Här 
sammanfattas mycket av KASAM i läsklubb: att den utgör en rad möten. Vi provar något 
tillsammans. Det är OK att prova på det här. Fler chanser kommer att erbjudas. Och det finns 
något att tänka vidare på mellan träffarna.  

Vi kan läsa en stund först, och sedan prata tillsammans och umgås. Vissa barn vill ha det så. 
Nu kan bibliotekarien stanna hos barnet och vara en samtalspartner, en mottagare av 
berättelser, en vän, någon att fråga efter och vilja träffa igen. Någon man vill krama när man 
ska åka hem eller när man ses igen efter lång tid. Läsklubb samlar in kärlekspotential. 
Bibliotekarien finns tillgänglig som en möjlig person att knyta an till när barnet förlorat flera 
av sina vuxenrelationer som hörde till det friska livet. Det finns ofta en längtan och ett sug 
efter att träffas och att prata om det som vi gjorde tillsammans. Många återkommer till 
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barnsjukhuset för behandling eller undersökning under hela sin uppväxt. Det går att fortsätta 
läsklubb även om tiden gått mellan träffarna.  

Barnet kan avböja eller ge tillåtelse till läsklubb på olika sätt. Vi blir uppmärksamma på 
kroppsspråk och subtila tecken. Vår empati kommer i större professionellt bruk. Vi övar upp 
vår förmåga till barnperspektiv. Barnperspektiv innebär här att inte lägga sig i det barnet vill 
förmedla, inte tolka. Vi försöker släppa en eventuell egen plan för stunden. En egen agenda 
skulle kunna innebära stress i stunden, ledande frågor och ifyllda meningar. Vi förminskar 
heller inte stunden eller mötet genom att anlägga en tillgjord röst eller förgulliga den person 
som är barnet. Vi antog en hållning som visar: jag är intresserad av att umgås med dig, 
lyssna, och ge dig av min tid. Mårtens (2015) framhåller på flera ställen i sin bok just vikten 
av att låta samtal med barn ta tid. (s 23-65). 

Vi måste komma med något av oss själva. Inte nödvändigt eget prat, men en egen insats. 
Mårtens (2015) skriver såhär på s 112, om att intervjua barn: ”Var inte rädd för tystnaden. 
Pausen är mycket viktig för att barnet ska hinna hitta sitt svar. --- Det viktigaste är att du 
lyssnar och att du inte pratar för mycket. Som vuxen måste du lyssna mer än du talar. 
Uppträd jämlikt.” Denna hållning passar även i läsklubb.  

 

7.4 Avslutning 
Var aktionsforskning den metod som passade bäst för att studera läsklubb? Ja, i denna 
pionjärfas kunde ingen annan metod göras gällande. Säkert kan det dock rymmas blinda 
fläckar i bruket att studera sig själv och sitt eget arbete samtidigt som det ska utföras.  
Ett subjektivt synsätt är omöjligt att undkomma. Vi önskar att framtiden kan locka andra 
aktörer såsom psykologer eller biblioteksforskare att undersöka denna gren av biblioterapi, 
och då också involvera studiet av andningspåverkan och kanske även andra fysiska 
reaktionsmönster hos patienter vid högläsning. 

Åter till vår frågeställning. Vilken patientpåverkan har den biblioterapeutiska aktiviteten 
läsklubb? Vi vågar påstå att patienter generellt påverkas positivt och att KASAM troligen då 
också ökar. Dock har underlaget varit förhållandevis litet. Mellan åren 2013 och 2016 har 
140 barn haft läsklubb. Några patienter har tydligt påverkats mer positivt än andra.  
Detta verkar ha haft med läsklubbens längd att göra. Ju längre period läsklubben har pågått 
desto fler timmar har bibliotekarien och patienten haft på sig att skapa en relation. 

Om bibliotekariernas arbetssätt förändras genom att bokvagnar byts ut mot läsklubb så 
torde det också få till följd att patienterna möter en annan sorts bibliotekarie än tidigare. 
Fler patienter nås och insatsen riktas på ett mer genomtänkt sätt. Vi hoppas att läsklubb 
snarare än bokvagnsronder kan komma att utgöra framtidens arbetssätt för fler 
bibliotekarier på barn- och ungdomssjukhus i Sverige och även i andra länder. Vi tänker även 
på läsklubb som ett sätt att värna om bibliotekets värden i tider av nedskärningar, eftersom 
begreppet sjukhusbibliotek breddas och fördjupas via en egen aktivitet på vårdrummen. 

Förr lånade vi ut böcker. Nu lånar vi ut världsbild, meningsfullhet och hopp. 
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Bibliotekets doktorandstöd i ny form – från generisk kurs till 
kontextuellt lärande 	

 
 
 
Doktorander i fokus 
Malmö högskolas bibliotek har haft en kurs för doktorander i vetenskaplig 
informationssökning sedan 2001 (Kursplan Att söka vetenskaplig information, 2011). Den har 
alltid fungerat väl och deltagarna har lovordat den i utvärderingarna. Ändå valde vi att 2015 
pausa bibliotekets doktorandkurs. Det radikala beslutet fattades eftersom vi ville utveckla 
doktorandstödet ytterligare.   

Under 2013 och 2014 utvärderades alla Malmö högskolas forskarutbildningar internt. 
Resultatet visade tydligt att de olika forskarutbildningsämnena har olika strukturer och 
upplägg. Samtidigt omstrukturerades de högskolegemensamma kurserna för doktorander och 
där ingick bibliotekets kurs om vetenskaplig informationssökning. I samband med detta såg vi 
möjligheten att undersöka hur biblioteket kan erbjuda stöd och tjänster som bidrar till 
doktorandernas akademiska miljö och som tar hänsyn till forskarutbildningarnas olikheter, 
individuella projekt samt disciplinära förutsättningar.  
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Syftet med den här artikeln är att förstå och undersöka hur bibliotekets stöd till 
forskarutbildningarna kan utformas, med hänsyn till doktorandernas sammanhang. Den 
bygger på ett projekt som genomförts på Malmö högskolas bibliotek (BIT:s doktorandstöd i 
nya former, 2015).  

 
Doktorander är olika	
Forskarutbildningen är dels en utbildning som syftar till att doktoranden ska uppnå vissa 
färdigheter och kunskaper som examineras, dels att doktoranden utför faktisk forskning och 
därmed bidrar till kunskapsproduktionen vid lärosätet. Doktorander kan alltså̊ beskrivas som 
både studenter och forskare samtidigt. Alla utbildningar vid lärosäten i Sverige idag följer 
Bolognaprocessen för utbildnings- och examensstruktur och har därför övergripande 
lärandemål som examineras. Det finns också konkreta lärandemål för varje moment i 
utbildningarna. När det gäller forskarutbildningen förhåller man sig på̊ samma sätt till de 
examinerande lärandemålen i högskoleförordningen. För att uppnå̊ målen genomförs olika 
moment genom utbildningen, exempelvis kurser som kan bestämmas i den allmänna 
studieplanen för ett särskilt forskarutbildningsämne. På Malmö högskola konstateras att de 
högskolegemensamma kurserna bland annat bidrar till att doktoranderna ska få stöd att 
uppfylla de övergripande lärandemålen. Kurserna handlar exempelvis om metoder, etik, 
akademiskt skrivande och att presentera forskning för olika målgrupper. 
 
Trots att det finns övergripande lärandemål är det inte en utbildning som alla doktorander 
följer på̊ samma sätt. Ett bättre uttryck är därför att tala om forskarutbildningar i plural. 
Forskningspraktiker är kopplade till såväl sociala som epistemiska aspekter och det har 
betydelse för hur kunskapsproduktionen ser ut i forskarens ämne eller disciplin (Knorr-Cetina, 
1999). Peixoto (2014) pekar på̊ hur ämnestraditioner får betydelse för hur bilden av den 
lämpade doktoranden konstrueras och Lindén och Helin (1998) talar om vikten av att utveckla 
kontextuell kunskap om handledning av doktorander. I Doktorandspegeln (Jacobsson & 
Gillström, 2008) syns skillnader i utgångspunkter för en forskarutbildning genom hur olika 
val görs, till exempel vem som väljer avhandlingsämnet, doktoranden eller handledaren, om 
avhandlingen är en monografi eller sammanläggning eller om språket för avhandlingen är 
svenska eller engelska. 
	
På Malmö högskolas bibliotek arbetar vi med en pedagogisk grundsyn som baseras i det 
kontextuella lärandet (Idépapper om informationskompetens, 2012).  Med tanke på olikheter 
mellan discipliner och doktorandernas olika kontexter var detta något vi ville ta fasta på även i 
hur stödet för doktorander utvecklas och konstrueras.  
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Att skapa förändring 

[…] action research is a participatory process concerned with developing practical knowing in 
the pursuit of worthwhile human purposes. It seeks to bring together action and reflection, 
theory and practice, in participation with others, in the pursuit of practical solutions to issues of 
pressing concern to people, and more generally the flourishing of individual persons and their 
communities. (Reason & Bradbury, 2008, s 4) 

Vi har inspirerats av aktionsforskning. Det innebär att man i olika steg kartlägger en situation, 
formulerar frågor, planerar för en handling och sedan genomför den (Reason & Bradbury, 
2008). Genom att följa den egna processen, reflektera och beskriva resultaten kan man 
komma framåt och utveckla en verksamhet. Detta reflekterande förhållningssätt använde vi 
genomgående i projektet och det gör, menar vi, att vi kan utveckla vår egen kunskap genom 
handling. Det var också ett bärande syfte med projektet – vi ville inte bara utveckla 
doktorandstödet utan även vår egen kunskap och förståelse. Aktionsforskning är en strategi 
som lämpar sig väl för mindre organisationsutvecklingar där man både undersöker och gör 
förändringar under processens gång, och där de som undersöker befinner sig nära det som 
undersöks (Denscombe, 2016).	

 

 

Figur 1. Process i aktionsforskning efter Denscombe (2016, s 183). 

Förutom den praktiknära inriktningen och fokus på förändringsfrågor, så utmärks 
aktionsforskning av delaktighet och av att vara en cyklisk forskningsprocess (Figur 1.). För 
vårt projekt tog det sig bland annat uttryck i att vi lät projektet växa fram efter hand. Vi satte 
inte upp en detaljerad tidsplan och bestämde metoder och delmål i början av projektet, utan 
olika aktiviteter tog form i takt med att kunskaperna växte och frågorna konkretiserades. I det 
här fallet är deltagarna i aktionsforskningen vi själva i vår roll som bibliotekarier och 
förändringen sker i samspelet mellan vår kompetens och mötet med doktoranderna. 

Delaktighet är en viktig komponent i aktionsforskning och den allra viktigaste målgruppen i 
vårt projekt är doktoranderna. Vi arbetade med att involvera dem och andra utanför 
biblioteket i verksamhetsutvecklingen. Man kan säga att vi arbetade genom en process där 
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man återkommer, upprepar och förändrar momenten (iterativt). Det gjorde att vi inom 
projektet hann genomföra och utvärdera aktiviteter för doktorander och även starta upp nya 
iterationer av aktiviteter innan projektet tog slut.  

I projektet använde vi oss av olika sätt att kartlägga den nuvarande situationen. Genom 
litteraturstudier av tidigare rapporter och forskning fick vi bakgrundskunskap om 
forskarstudenter och forskningsprocessen i allmänhet vilket samtidigt genererade frågor in i 
projektet. Utöver det kartlades redan befintliga tjänster som biblioteket erbjuder och 
erfarenheter därifrån. Det var också viktigt att fånga in det specifika med att vara doktorand 
på Malmö högskola för att skapa rätt förutsättningar. Vi kontaktade doktorander som antagits 
2015 eller senare, vilket resulterade i elva individuella möten. Vi samlade in material och 
statistik om forskarutbildningarna och mötte forskningskoordinator respektive ansvarig för 
högskolans gemensamma kurser för forskarstudenter. Dessutom identifierade vi även andra 
intressenter på högskolan som är involverade i forskarutbildningarna. Malmö högskola har ett 
forskarutbildningsutskott som tillhör forskningsberedningen där gemensamma frågor kring 
forskarutbildningarna bereds. Det finns också en doktorandkår som företräder doktoranderna. 
Båda dessa grupperingar träffade vi för att hämta in idéer och synpunkter. I ett senare skede 
mötte vi dessutom de forskare som gick handledarutbildningen och diskuterade med dem om 
doktoranders behov av stöd. 

 

Doktoranders behov och bibliotekets stöd	
Vi presenterar nedan det underlag som vi arbetat med för att diskutera doktoranders behov 
och bibliotekets stöd. Inledningsvis kommer en sammanfattning om doktorander och bibliotek 
baserat i tidigare studier, efter det följer en beskrivning av doktorandernas sammanhang med 
utgångspunkt i doktorandernas situation på Malmö högskola. Detta leder fram till 
utformningen av den stödstruktur som Malmö högskolas bibliotek erbjuder från och med 
hösten 2016, med reflektioner kring form och innehåll. Avslutningsvis ges en beskrivning av 
de organisatoriska förutsättningarna.  

Doktorander och bibliotek 
Bent, Gannon-Leary och Webb (2008) talar om seven ages of research, hur forskares behov, 
användning och förståelse av information skiftar i olika faser i karriären. Det har därmed 
betydelse också för vilket stöd biblioteket kan och bör vara. Doktoranderna befinner sig tidigt 
i sin karriär som forskare, där lärandet av att bli en del i sin disciplin (jmf Peixoto, 2014) är 
sammanflätat med flera delar av det stöd som bibliotek erbjuder (Palmer, Teffaue & Pirmann, 
2009). I litteraturöversikten av Palmer et al. (2009) beskrivs skillnaderna mellan humanister 
och forskare från naturvetenskap/medicin och samhällsvetenskaper (sciences och social 
sciences) när det gäller fem aktiviteter som ingår i att forska: söka, samla, läsa, skriva och 
samarbeta. En skillnad som lyfts fram är att humanister oftare browsar och läser material fler 
gånger liksom att de snarare konsulterar än samarbetar med kollegor där å andra sidan  
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forskare från de hårdare vetenskaperna tydligare söker efter litteratur, samförfattar och delar 
data:  

[…]scientists and others who test conjectures or solve problems with data they generate tend to 
place more importance on direct searching, monitoring, and scanning activities. Collaboration is 
common, resulting in a high level of co- authoring and the need to coordinate activities among 
the research team. (Palmer et al., 2009, s 35) 

Till respektive aktivitet härleder de sedan basfunktioner som är gemensamma för vetenskaplig 
verksamhet mellan discipliner och som utgör en konceptuell ram för att diskutera hur 
biblioteksservice kan stödja forskare. Även om detta också utgör generaliseringar är 
ämnesskillnader en viktig aspekt när det gäller utformningen av bibliotekets stöd.  

Det har gjorts många undersökningar om forsknings- och forskarstöd i bibliotek (Aquilonius, 
Gullberg, Krook, Lindholm, & Tapia, 2008; Aspengren, 2014; Drachen, Larsen, Gullbekk, 
Westbye, & Lach,  2011; Gullbekk, Rullestad, & i Calvo, 2013; Voog et al., 2013).  I dessa, 
liksom i Palmer et al. (2009), undersöks och mappas forskarens eller forskarstudentens behov 
av olika aktiviteter mot bibliotekets tjänster och stöd. Behoven finns inom alla delar av 
bibliotekets verksamhet och handlar om både mer traditionella bibliotekstjänster och nyare 
utvecklingsområden. De svenska bibliotekens uttalade forskarstöd tenderar att fokusera på 
publicering (Aspengren, 2014) och på många svenska lärosäten finns bibliotekarier som 
arbetar med särskilt fokus mot forskare (Aspengren, 2014). I den mån forskarstudenter skiljs 
ut som grupp, handlar det framför allt om utbudet av kurser i informationssökning, skrivande 
och publicering.  

Gullbekk, Rullestad och i Calvo, (2013) undersökte däremot specifikt forskarstudenter och 
deras forskningsprocess, både genom en systematisk litteraturöversikt och fokusgrupper. I 
rapporten pekar de bland annat på att forskarstudenternas behov skiljer sig åt beroende på 
ämnestillhörighet, disciplin och forskningsfråga, och att det därför är viktigt att bibliotekets 
stöd integreras i utbildningsprocessen. I Drachen et al. (2011) undersöks forskarstudenters 
informationspraktiker och vad det har för implikationer för bibliotekets tjänster. De 
rekommenderar bland annat att erbjuda rätt support vid rätt tillfälle och korta specialiserade 
kurser tidigt i forskarutbildningen (ibid). Dessutom lyfter de fram att skillnader i 
doktorandernas forskningsprocesser behöver tas om hand:  

We found differences in the PhD workflow which might be disciplinary, local, or individual. 
These need to be taken into account when developing, improving, or marketing library services 
for this target group and researchers in general. Failure to do so will lead to services being 
overlooked, disregarded, or considered irrelevant.” (Drachen et al., 2011, s 2) 

Att biblioteken behöver bli bättre på att kommunicera sina tjänster till forskare och 
forskarstudenter är något som återkommer i flera av rapporterna. Vi har utöver vikten av att 
synliggöra bibliotekets utbud tagit fasta på olikheterna mellan discipliner, bredden av stöd 
inom biblioteksverksamheten och att inte fastna i enbart publiceringsstöd när man talar om 
forskarstöd. Det är viktigt att ha en specialiserad och individnära support med en tydlig 
förankring i forskarutbildning som utbildning. 
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Doktorandernas sammanhang på Malmö högskola	
Doktorander på Malmö högskola är antagna till ett av 16 forskarutbildningsämnen. Statistik 
om vilka doktoranderna är och hur situationen ser ut sammanställs varje år i årsredovisningen. 
År 2015 (Årsredovisning 2015 Malmö högskola, 2016) kan man se att högskolan har 223 
aktiva doktorander, varav 43 var nyantagna under 2015. Går man bakåt i tiden ligger antalet 
nyantagna på i genomsnitt 30-40 doktorander per år. Flest antal aktiva doktorander finns inom 
Fakulteten för Lärande och samhälle och Odontologiska fakulteten. Strukturen för respektive 
fakultets forskarutbildningar skiljer sig något åt. Inom odontologi blir doktoranden antagen 
till forskarutbildningsämnet odontologi medan exempelvis Fakulteten för Lärande och 
samhälle har fyra olika inriktningar för sina doktorander. 

 

 

Figur 2. Antal doktorander per fakultet.  

Ett annat sätt att få överblick är att se på antalet utexaminerade doktorander per 
forskningsområde (Figur 2.). Dessa doktorander kommer biblioteket ofta i kontakt med i 
slutskedet av utbildningen i samband med publicering och tryckning av avhandlingen. De 
olika ämnesområdena har olika traditioner (jmf Jacobsson & Gillström, 2008; Peixoto, 2014) 
vilket bland annat får betydelse för om avhandlingen är en sammanläggning eller monografi. 
Under 2015 var andelen sammanläggningar större än andelen monografier. Inom odontologi 
och Hälsa, vård och välfärd skrevs enbart sammanläggningsavhandlingar. Däremot är det 
fortfarande monografier som dominerar inom de mer samhällsvetenskapliga och humanistiska 
områdena på Malmö högskola. En ökning av antalet sammanläggningsavhandlingar sker 
överlag i Sverige (Jacobsson & Gillström, 2008). I samband med publicering av artiklar i en 
sammanläggningsavhandling behöver doktoranderna tänka på upphovsrätt och Malmö 
högskolas open access-policy samtidigt som det också finns inomdisciplinära strukturer som 
har betydelse för valet av tidskrift. Såväl för sammanläggning som monografi finns det 
utseendemässiga krav och Malmö högskolas grafiska profil och avhandlingsmall att ta hänsyn 
till. 
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Figur 3. Antal examina från forskarutbildningen per forskarutbildningsområde 2013-2015, 
licentiat räknas här som en halv ”poäng”. 

Forskarutbildningarna på Malmö högskola organiseras på lite olika vis. Det finns 
seminarieserier med olika inriktningar där doktorander och forskare möts för att presentera 
och diskutera forskning. Vissa doktorander tillhör dessutom en nationell forskarskola. 
Forskarskolorna skapar förutsättningar för doktoranderna att få ta del av en större 
forskningsmiljö, ibland till och med större än det lokala lärosätets. Det finns exempelvis en 
Forskarskola för yrkesverksamma inom hälsa, vård och välfärd, liksom en satsning på 
yrkesverksamma lärare. Andra doktorander finansieras av en annan arbetsgivare, till exempel 
Malmö stad. Siffror från 2014 visar att cirka hälften av Malmö högskolas doktorander har en 
annan finansiering än renodlad doktorandanställning med statsbudgetmedel (Jönsson, 2015). 
Malmö högskola hör till de lärosäten som har störst andel doktorander med en annan form av 
anställning (Forskarutbildningsutskottet - Rekommendationer för den högskole-gemensamma 
nivån − med åtgärdsprogram, 2015). Detta kan ha betydelse för hur förtrogna doktoranderna 
är med stödfunktionerna vid Malmö högskola och hur mycket de själva är på plats. 

En genomläsning av de olika forskarutbildningsprogrammens kursplaner och 
doktorandhandböcker visar att det krävs olika antal kurspoäng utöver avhandlingsarbetet för 
att examineras som doktor. Spännvidden kan vara som i den allmänna studieplanen för 
historia och historiedidaktik där det ingår 75 högskolepoäng kurser varav hälften är 
obligatoriska (Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Historia och historiedidaktik 
vid Malmö Högskola, 2014) till den allmänna studieplanen för odontologi där det ingår 40 
högskolepoäng, varav hälften ska vara i så kallade generiska kurser där man tydligt hänvisar 
till det gemensamma utbudet på Malmö högskola (Allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå i ämnet odontologi, 2014). Olikheterna mellan forskarutbildningarna syns därmed 
redan i de allmänna studieplanerna. Utöver dessa skriver varje doktorand en individuell 
studieplan där hela doktorandprojektet struktureras enligt en gemensam mall på Malmö 
högskola. 

I de interna utvärderingar som gjorts av alla forskarutbildningar på Malmö högskola under 
2013-2015 framhölls bland annat betydelsen av introduktionen till högskolan samt att all 
information ska finnas på engelska, särskilt eftersom andelen internationella doktorander är 
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hög (Forskarutbildningsutskottet - Rekommendationer för den högskole-gemensamma nivån 
− med åtgärdsprogram, 2015).  

Vi kontaktade nyantagna doktorander för ett individuellt möte för att få reaktioner och frågor 
att använda i utvecklingen av bibliotekets stöd. Som underlag för mötet använde vi en skiss 
över forskningsprocessen (Figur 4.) och en skiss över informationssökningsprocessen som vi 
bad doktoranderna reflektera kring.  
 

 
Figur 4. Schematisk bild av forskningsprocessen. 
 
Deras beskrivningar utgjorde ett viktigt underlag för att få ytterligare förståelse för deras 
sammanhang samtidigt som de gav feedback på vad biblioteket kan erbjuda. Det är tydligt att 
doktorander ibland behöver ganska basala genomgångar av vad vi erbjuder, framför allt om 
det var länge sedan de studerade. Det är heller inte alltid som de gått sin grundutbildning på 
Malmö högskola. Vad i stort sett alla vill ha hjälp med/är intresserade av är 
informationssökning (på lite olika sätt), referenshantering och avhandlingsmallen. Även 
digitala analysverktyg som kan kopplas till deras metoder nämndes. Många betonar också 
vikten av att få hjälp vid rätt tidpunkt i forskningsprocessen. När det gäller mer allmän 
information önskar flera att den kom tidigt i doktorandutbildningen. 
 
Vi har tagit fasta på att de nyantagna doktoranderna vid Malmö högskola ska få en snabb 
introduktion och att engelska är primärspråket i kommunikationen eftersom andelen 
internationella doktorander är stor. Behoven som finns bland Malmö högskolas doktorander 
liknar dem från tidigare rapporter, men det var än tydligare att det personliga mötet gav en 
direkt möjlighet att svara på det specifika behovet i stunden och att dessa var olika beroende 
på forskningsprojekt, anställningsform, ämne etc. 	För en del forskarutbildningar är 
kontaktytan mot biblioteket stor, där vi på biblioteket genom möten över en längre tid skaffat 
oss en bild av vad som efterfrågas. Andra ämnen är nyare, och där kommer vi att behöva 
fortsätta undersöka doktorandernas behov, ämnenas förutsättningar och arbeta mer med att 
skapa kontakter. Eftersom doktoranderna i olika hög utsträckning är på plats i Malmö, och 
mer ofta än sällan har ett pressat schema, behöver vi också fundera på hur vi kan erbjuda vårt 
stöd mer oberoende av tid och plats – streamade seminarier, handledning online, och mer 
medierat material som är tillgängligt 24/7, ”just in time”. 
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Design av bibliotekets stödstruktur 
I arbetet med forsknings- och forskarstöd ingår tjänster och kompetenser från alla delar av 
bibliotekets arbete (Voog et al., 2013; Aspegren, 2014; Gullbekk et al., 2013). Under 2014 
gjordes en sammanställning av dåvarande Bibliotek och IT:s tjänster. Vi använde den för att 
extrahera en första lista med beskrivningar av tjänster som vi sedan kunde relatera till 
doktorandernas behov såsom vi hade identifierat dem. Vi utgick även från de olika 
komponenterna i kursen Att söka vetenskaplig information. Kursen var konstruerad med en 
tydlig progression – lärandemål, examination och aktiviteter knöts samman och byggdes på 
vid seminarier under flera veckor, till exempel ingick moment om att konstruera en 
systematisk sökning (Att söka vetenskaplig information, 2011).  Tillsammans med dessa 
underlag användes den förenklade bilden av forskningsprocessen för att diskutera hur olika 
typer av stöd och tjänster kan vara relaterade till olika delar i processen. 	

 
Modelleringen skedde i ett antal iterationer (första version, bearbetning, diskussion och ny 
version) med hjälp av workshops inom projektet samt tillsammans med övrig 
bibliotekspersonal vid ett tillfälle. En lärdom var att forskningsprocessen i det här fallet 
snarare är användbar för att identifiera behov än för att beskriva ett konkret utbud i 
förhållande till en process. När man tar steget från att ha en sammanhängande kurs såsom Att 
söka vetenskaplig information till att erbjuda separerade aktiviteter blir progressionstänkandet 
mellan respektive del mer beroende av varje individs lärandeprocess. Redan inledningsvis 
konstaterade vi att forskarutbildning måste hanteras i plural och det blev också tydligt i 
underlagen om Malmö högskolas doktorander. Det gör att det är svårare att skapa en struktur 
som kan beskrivas som en process med hjälp av den schematiska strukturen i 
forskningsprocessen och som ser likadan ut för alla doktorander. Till exempel kan en 
nyantagen doktorand i odontologi behöva fördjupa sin kunskap i metoden systematiska 
sökningar tidigt i sin doktorandtid medan en doktorand i urbana studier med bas som 
yrkesverksam behöver få koll på hur man enkelt kommer åt bibliotekets informationsresurser 
hemifrån. Det är inte heller så att det finns enbart en logisk ordningsföljd för alla 
komponenterna även om det finns relationer dem emellan och vissa aktiviteter vinner på att 
bygga på varandra.  
 
Vi landade i att beskriva utbudet i form av en karta över stödstrukturen som visar på alla olika 
delar av bibliotekets stöd, och som kan förändras efter hand som doktorandernas behov 
ändras. Kartan är tänkt att fungera som ett internt stöd och är en sammanfattning av vad vi 
erbjuder, eller kan erbjuda, i form av seminarier, workshops och handledningar inom 
områdena Introduktion, Tillgång till informationsresurser, Informationssökning, Vetenskaplig 
kommunikation, Referenshantering, Forskningsdata. Dessutom beskrivs de 
högskolegemensamma forskarutbildningskurserna vi hittills samarbetat med. 
 
Aktiviteterna i stödstrukturen kan sedan utformas så att biblioteket kan stödja 
forskarstudentens lärande på flera olika plan: både individuellt och i grupp, eller tillsammans 
med andra från samma ämne. Dessutom kan lärandet ske i olika former: individuell 
handledning, workshops, seminarier etc.  Vi har goda erfarenheter av möten mellan 
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doktorander från olika ämnesdiscipliner från kursen i informationssökning, och det finns även 
en önskan från högskolan att skapa plats för denna typ av ämnesöverskridande och 
tvärvetenskapliga möten. Samtidigt finns det ett behov hos studenterna att mötas inom ett 
ämne, för att kunna gå på djupet och utforska ämnets förutsättningar eller metoder 
tillsammans (jmf Drachen et al., 2011).   
 
 
 
 

 
Figur 5. Karta över bibliotekets stödstruktur. 
 
Under våren 2016 genomförde vi ett antal aktiviteter inom områdena Informationssökning 
samt Vetenskaplig kommunikation. Två aktiviteter utformades mer ämnesinriktat: Systematic 
Search Strategies som genomfördes som en workshop (uppdelad på två tillfällen) för 
doktorander inom odontologi, biomedicinsk vetenskap och Hälsa, vård och välfärd och 
Publish strategically som genomfördes som ett halvdagsseminarium vid ett tillfälle för 
doktorander inom Nya medier, offentlighet och gestaltningsformer samt Migration, 
urbanisering och samhällsomvandling. Vi testade även ett mer generiskt profileringsupplägg 
på bibliotekets personal utifrån en allmän ingång. Dessutom deltog vi i den 
högskolegemensamma kursen Att presentera forskningsresultat för olika grupper, samt på de 
högskolegemensamma introduktionsdagarna för nyantagna doktorander.  
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Vi har också skapat en ny rutin där alla nyantagna doktorander kontaktas och erbjuds en 
introduktion till bibliotekets service och tjänster. Vi använder oss av en väl beprövad struktur 
från bibliotekets verksamhet för handledningsbokningar. Upplägget bygger på att skapa ett 
första personligt möte med biblioteket och behöver därmed inte vara specialiserat. Alla 
bibliotekarier kan därför ta sig an ett doktorandmöte. 
	
Aktionsforskningens fördelar blev tydliga då vi tillsammans med forskarstudenter och 
kollegor kunde testa och utforska områden och aktiviteter, för att därefter utvärdera och bygga 
vidare redan under projekttiden. 
 
 
 

 
Figur 6. Webbsidan med aktiviteter  
 
 
För att kunna presenterna bibliotekets stöd för forskarstudenterna på ett bra sätt behövdes 
något mer än kartan över vårt utbud. Målet var att både göra det på ett sätt som är tydligt och 
överblickbart för doktoranderna och samtidigt lätt för biblioteket att uppdatera och 
administrera. Lösningen är en plattform i form av en webbsida för att kommunicera utbudet 
av aktiviteter (Figur 6.). Här testar vi att använda en extern webblösning Eventbrite 
(Eventbrite, 2016) för respektive aktivitet – där kan man hantera anmälningar och beskriva 
varje aktivitets innehåll och lärandemål (Figur 7.). 
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Figur 7. Exempel på en aktivitet i Eventbrite 
 
 
Plattformen kan också fylla en dubbel funktion genom att den synliggör kompetenser och 
former av stöd som biblioteket erbjuder illustrerade genom överblicken man får genom 
aktivitetsutbudet på webbsidan. 
 
Organisation av doktorandstödet och utbudet 
Vi har tagit fasta på att doktorander går en utbildning och det är doktorandens lärande vi ska 
stödja. Därför förankras detta arbete i vår organisation genom ett arbetslag i Malmö högskolas 
biblioteksorganisation under team undervisning (Figur 8.). Grupperingen benämns arbetslag 
forskarutbildning och förkortas arbetslag FU.  
 
Arbetslag FU ansvarar för programläggningen av utbudet, kommunikation av utbudet till 
doktoranderna, utvärdering och uppföljning. En huvudpoäng är att aktiviteten ska ligga i den 
del av organisationen där kompetensen och arbetet med stödfunktionen finns. Till exempel 
ligger handledningsbokning för en nyantagen doktorand i team service och möten, 
seminarium om strategisk publicering i team publicering och bibliometri, och workshop om 
systematiska sökningar i lärarlaget för medicin.  
 



13	
	

 

 
Figur 8. Malmö högskolas organisation med avdelningar, team och arbetslag FU inplacerat. 
Fler arbetslag finns på liknande vis under andra team. 
 
 
Ett resultat från projektet är att biblioteket kunde utforma en rutin för att ta fram information 
om nyantagna doktorander ur det studieadministrativa verktyget Ladok, för att inte vara 
beroende av de centrala sammanställningarna som görs med längre intervaller. Detta tillhör 
också arbetslagets uppgift och används för att omvärldsbevaka hur doktorandtillströmningen 
ser ut och sedan tillhandahålla underlaget till handledningsansvariga som distribuerar det till 
bibliotekarierna. 
 
Arbetslag FU är mer en samordnarfunktion än en faktisk utförare av aktiviteterna som sådana. 
Vi vill utvärdera detta och ser det som en del av hur vi har arbetat, inspirerat av 
aktionsforskning.  
 
 
Diskussion och fortsatt arbete 
Det är viktigt att tydligt synliggöra de olika typer av stöd som biblioteket kan erbjuda. Det kan 
vara allt från tillgång till litteratur och informationsresurser till pedagogiskt stöd i form av 
användning av olika digitala redskap eller att öka förståelsen för publiceringslandskapet och 
open access. Litteratursökning och omvärldsbevakning kan se olika ut i början och i slutet av 
ett projekt. Användning av olika programvaror för analys eller arbete med empiri kanske sker 
koncentrerat under en viss period och posterproduktion och bildbehandling är något man 
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behöver stöd med inför en konferens. Den här typen av stöd är ett komplement till 
handledarens och forskningsmiljöns stöd. 

Det är inte nödvändigt att samma stöd kommer vid samma tidpunkt i forskarutbildningen för 
varje doktorand. Idén att närma sig forskarutbildningen som en process i likhet med 
forskningsprocessen med en projektplan och progression bidrar däremot till att identifiera det 
stöd biblioteket kan erbjuda doktorander i avgränsade tematiska områden. En slutsats är dock 
att progression blir svårt att skapa genom aktiviteterna i utbudet av doktorandstöd. De 
tematiska områdena hör ändå ibland ihop och det kan finnas relationer eller beroenden mellan 
dem. Det ska därför vara möjligt för doktoranden att lätt ta reda på när och vad som erbjuds 
för att skapa sin egen process och progression. En förutsättning för detta är återkommande 
kontakter mellan bibliotekets personal och doktoranderna mot bakgrund av de olika faserna 
och behoven under doktorandens studietid. I projektet fokuserar vi på strategier för dessa 
kontakter samt att skapa en tydlig struktur för vilken typ av stöd man som doktorand kan 
utnyttja.  

Genom att gå från en kurs som är fokuserad på informationssökning med ett fåtal involverade 
bibliotekarier och som gavs en gång per år, till en stödstruktur med ett tematiskt utbud kan en 
större del av bibliotekets expertis utnyttjas. De olika hemvisterna för stödfunktionerna blir 
ansvariga för att genomföra en aktivitet. Vi kan på så vis kombinera kunskap om 
forskningsprocessen, forskarutbildningen, ämnesförankring och bibliotekariernas 
specialistkompetens. Det integrerande perspektivet genomförs också genom att biblioteket 
står för moment i de gemensamma kurserna för doktorander på Malmö högskola. Dessa tas 
fram i samråd med kursansvarig på samma sätt som vi arbetar med förankringen i 
grundutbildningarna.  

Ett problem som kan uppstå när man lämnar det tidigare kursupplägget är att förankringen i 
en fördjupad förståelse för informationssökning och informationskompetens går förlorad. Det 
är lättare att skapa en sådan förankring med kursdeltagare som följer ett planerat förlopp.  	

En viktig aspekt är det individuella mötet och att skapa personliga relationer. Det lyftes fram i 
flera av de rapporter som undersökt forskare och doktoranders behov (Aspengren, 2014; 
Gullbekk et al., 2013; Voog et al., 2013) och i våra möten med doktorander. Vi tror att över 
tid kan erbjudandet om att träffa en bibliotekarie inledningsvis i forskarutbildningen få 
betydelse för att etablera en tydligare kunskap hos Malmö högskolas forskare om vilken slags 
hjälp som finns och när man kan få den. Dessutom kan samarbeten vid projektansökningar 
eller andra situationer längre fram i en forskares karriär underlättas när biblioteket utvecklar 
sin kunskap om olika discipliners praktiker (jmf Palmer et al., 2009; Peixoto, 2014).  

Antalet doktorander på Malmö högskola är i dagsläget inte fler än att det är hanterbart för 
biblioteket att erbjuda ett individuellt möte.  Nyligen har Malmö högskola fått löfte om att bli 
universitet 2018. Det kan ha betydelse för hur biblioteket arbetar med stödet till doktorander, 
vilket egentligen bara ännu mer pekar på hur användbart det är att arbeta genom 
aktionsforskning och i cykliska processer. När man inte ser varje aktivitet som avslutad, utan 
enbart som en ny version som kan utvärderas, hoppas vi att övergången från projektslut till 



15	
	

praktik går fort och att förändringsprocessen som startat fortsätter även efter att projektet är 
avslutat. Det är detta vi uppfattar att aktionsforskning tydligt bidrar med. 

Stödet till doktorander går dessutom inte helt att urskilja från stödet till forskare i allmänhet 
och vi skulle vilja fortsätta arbetet med att förtydliga forsknings- och forskarstödet på ett sätt 
som gör det förståeligt och lättillgängligt. Med hjälp av nyvunna erfarenheter tillsammans 
med doktoranderna kan vårt utbud för forskare och doktorander fortsätta förankras i deras 
vardag och kommuniceras på ett tydligt vis så att det blir enkelt för dem att få stöd när det är 
aktuellt. Det är egentligen bara en ny iteration av projektet som har startat nu när utbudet av 
doktorandstöd presenteras på ett samlat vis. 
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Inledning  
 

Den allra största utmaningen för en bibliotekschef är hur biblioteksverksamheten ska 

förstås, uppskattas men också utvecklas i den omvärld som man verkar i. Ska man ta till 

stora ord så handlar det om överlevnad för biblioteken och bibliotekstanken. Det handlar 

om bibliotekschefens uppdrag ”att göra biblioteksutveckling möjlig”. I en föränderlig 

omvärld är ständig utveckling nödvändig för att en organisation ska nå framgång och 

vara angelägen för de som söker organisationens tjänster. En bibliotekschef har flera 

uppdrag, men ett är alltså det komplexa uppdraget ” att göra utveckling möjlig”, och det 

är på detta uppdrag som vi nu vill fokusera och problematisera. Varje verksamhet som 

äger sin legitimitet i relation med omvärlden och dess behov ska utvecklas utifrån dessa 

(Molander, B. 1996). De kommunala biblioteken måste därför utvecklas till en angelägen 

och relevant verksamhet för medborgare och uppdragsgivare, de kommunala politikerna, 

som förväntar sig att det också görs på ett hållbart sätt. 

  

Och då uppstår frågan om vilken teoretisk bas som stödjer de strategiska besluten, och 

om de taktiska och operativa handlingarna grundar sig i erfarenhet och/eller andra 

teoretiska handlingsstrategier från t ex ekonomi, organisationsteori och förändringsteori. 

Eller kan vi stödja oss på det tvärvetenskapliga biblioteks- och informationsvetenskapliga 

området? Med strategi avses i allmänhet att peka ut en riktning, taktik innebär att 

organisera resurserna så att de bär mot den avsedda riktningen medan operativ innebär att 

utföra momenten som planerats. Som bibliotekschef verkar du genom andra chefer och 

medarbetare, du är i allmänhet inte själv operativ utförare. Det betyder att du måste kunna 

inspirera och motivera personal, det vill säga möjliggöra professionell utveckling för 

kontinuerlig verksamhetsutveckling. Chefens uppdrag är också att peka på vägen från ett 

VAD till ett HUR, så utöver det strategiska agerandet behöver man gå in i en taktisk 

frågeställning. Hur gör jag nu för att uppnå målet? Hur gör jag för att alla i 

personalgruppen ska gå mot det mål som verksamheten satt upp? Om organisationen har 

chefer i flera led, hur arbetar jag med att inspirera hela vägen? Var hämtar du som 

bibliotekschef inspiration och grund för den utveckling som det bibliotek som du 

ansvarar för bör genomgå för att vara angeläget?  

 

Traditionell ledarskapsutveckling som bibliotekens huvudmän ofta erbjuder, t ex ”ny som 

chef”, ”framtidens ledare”, ”utvecklande ledarskap”, ”UGL” med mera, hanterar ofta 

frågor som en chef och ledare behöver känna till. Vad motiverar medarbetare? Vilka 

metoder ökar personalens delaktighet? Hur utvecklas framgångsrika team? Vad behöver 

jag känna till om mig själv för att förstå mina egna och medarbetarnas känslor, reaktioner 

och behov? Men sådana kurser kan inte guida mig i de strategiska och taktiska val jag har 

att göra när det gäller att utveckla specifik biblioteksverksamhet så att den förblir relevant 

för omvärlden och att tjänsterna som erbjuds har hög kvalitet och är så kostnadseffektiva 

som möjligt. Vilket stöd behöver jag i sådana frågor? 

 

Utgångspunkter, syfte och frågeställningar 
 

Vår ena utgångspunkt i detta försök till dialog mellan forskning, utbildning och 

profession är att betona den vikt som biblioteks- och informationsvetenskapens 
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etablerande som akademisk disciplin har för oss, samt, hur detta ämnes 

forskningsresultat, teorier och modeller har gett oss som praktiskt verkande 

bibliotekschefer verktyg i vårt arbete med biblioteksutveckling.  

 

Vår andra utgångspunkt är frågeställningen i vad mån den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga forskningen har för tankar kring att forskningen stödjer 

biblioteksutveckling. Tycker man att det ska vara så, eller finns det en fara i att 

forskningen och teorierna förenklas när de blir ”nyttoredskap” i praktiken? 

 

Vi tycker att tanken med en mötesplatskonferens mellan forskning och profession äger en 

stor del av sin legitimitet i att vi som alla befinner oss inom det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga området möts i dialog utifrån våra olika uppdrag. 

 

Varför är det intressant att problematisera kring hur teori och forskning kommer till 

uttryck inom bibliotekspraktiken? I denna betraktelse kring just bibliotekschefens 

vardagliga problem söks stöd i egen erfarenhet och i biblioteks- och 

informationsvetenskapen. Hur kan forskning och praktik kopplas ihop för att gynna 

utveckling? Skall den göra det? Bör den göra det?  

 

Syftet med de tankar som här presenteras är att utifrån två erfarna folkbibliotekschefers 

reflektioner över spänningsfältet teori – praktik i det vardagliga arbetet, bidra till den 

ständigt pågående diskussionen om utbildningsutveckling och verksamhetsutveckling 

inom fältet folkbibliotek. Vår utgångspunkt är vår egen starka tilltro till det akademiska 

ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och att teoretiska perspektiv och forskning 

är viktiga, nödvändiga och en självklar grund i praktisk biblioteksutveckling. Vi vill 

beskriva oss som reflekterande praktiker. Att grunda våra handlingar i reflektion betyder 

mycket för oss i vårt yrkesliv. Den förmåga till kritiskt tänkande som vi fått med oss 

genom våra högskolestudier har bildat en grund för den biblioteksutveckling som vi 

arbetat med genom åren. Att gå från ett normativt och bekräftande förhållningssätt till ett 

problematiserande förhållningssätt är för oss en förutsättning och en drivkraft.  

 

Avgränsningen i denna betraktelse är utifrån vår erfarenhet: folkbibliotek. Våra 

reflektioner begränsas av vår egen erfarenhet och inhämtade kunskap samt vår förmåga 

till tolkning och analys. 

 

Våra tankar följer två perspektiv. Det ena är bibliotekschefens (praktikern) det andra är 

ett försök att också få med biblioteksforskningens. Perspektiven belyser ur ett perspektiv 

hur vi som bibliotekschefer använder oss av teorier och modeller i vårt praktiska arbete 

med biblioteksutveckling och där reflektionen kommer till praktisk handling. Vår metod 

är här att angripa frågeställningarna i vårt resonemang genom vår egen erfarenhet, som 

bottnar i teoretiska resonemang och i olika praktiker. Våra reflektioner här är alltså 

erfarenhetsbaserade och har ambitionen att vara problematiserande.  Det andra 

perspektivet är hur de biblioteks- och informationsvetenskapliga forsknings-

institutionerna ser på hur forskning bidrar till biblioteksutveckling och om den ska göra 

det. Vår metod har här varit att ställa några frågor direkt till de fem forsknings-

institutionerna i biblioteks- och informationsvetenskap.  



4 
 

 

Med utgångspunkt i dessa båda perspektiv ställer vi oss följande frågor: 

 

1. Hur stödjer vi som bibliotekschefer oss på biblioteks- och 

informationsvetenskapen i vårt beslutsfattande? 

2. Stödjer biblioteksforskning biblioteksutveckling?  

 

En studie som berört den andra frågan om i vilken mån forskningen stöder 

biblioteksutveckling är studien På säker grund – En delfiundersökning om vilken 

biblioteksforskning som behövs, som togs fram på uppdrag av Svensk biblioteksförening 

av forskare på Bibliotekshögskolan i Borås. Syftet var att ta fram de viktigaste områden 

som biblioteksföreträdare inom alla bibliotekstyper upplevde behövdes för att utveckla 

praktiken (På säker grund, 2009).  

 

Tanken var att studien skulle utgöra en grund för framtida forskning. För folkbibliotekens 

del var det bibliotekens förändrade roll i samhället, bibliotekstjänster för barn och 

ungdomar och marknadsföring av biblioteks- och informationstjänster som upplevdes 

mest prioriterade. Undersökningen konstaterar att ”det är rimligt att anta att svenska 

bibliotekarier har relativt stora möjligheter att bli involverade i undersökningar, inte bara 

som undersökningsobjekt utan också som utförare” (På säker grund, 2009, s. 20).   

 

Hur ser det ut nu, sju år senare? Vad har genomförts, vad återstår? Är behoven 

förändrade idag? Vi konstaterar att utifrån vår egen erfarenhet skulle forskning 

tillsammans med praktiken, t ex aktions- eller följeforskning passa utmärkt för att skapa 

ny kunskap, vilket gagnar utbildningen av blivande bibliotekarier, för forskningen inom 

metodutveckling framåt, skapar ett kontinuerligt lärande på biblioteken och dessutom 

skapas bättre och mer relevanta tjänster, vilket bidrar till mervärde för användarna.  Vi 

kan också konstatera att forskning kring bibliotekens roller, användarstudier, gränssnitt 

och digitala resurser samt den pedagogiska aspekten på bibliotek finns, men att annat 

saknas. 

 

Ett område som inte lyftes fram som ett angeläget forskningsområde för folkbiblioteken i 

Delfistudien, men som enligt vår uppfattning har seglat upp som mycket viktigt idag är 

innovation och verksamhetsutveckling på bibliotek i samband med tekniska förändringar 

eller utveckling av Libris eller RFID, eller det tekniska system som styr medieflödena 

(IMS) och som är en dagsfärsk teknisk utveckling. Avgörande strategiska val för en 

bibliotekschef idag handlar om hur man kan arbeta med teknisk utveckling och digitala 

bibliotek. Denna utveckling för ofta med sig stora investeringar och måste därför kunna 

motiveras på ett grundligt sätt.  Finns forskningsstödet här i logistiska, systemteoretiska 

eller datavetenskapliga teorier och forskningsresultat? Vi kan dock konstatera att den 

tekniska utvecklingen i sig inte är nog utan fokus för en bibliotekschef är 

verksamhetsutveckling, nya arbetssätt och metoder kopplade till teknisk utveckling. Och 

här kan man tycka att vi borde kunna hitta en grund i biblioteks- och 

informationsvetenskapen. Kan vi det? Vi kan dra en parallell till skolbiblioteken, som fått 

underlag till utveckling av skolbiblioteket som en pedagogisk resurs från forskning inom 

biblioteks- och informationsvetenskap.  
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Vi ser också behov av modernare forskning för att utveckla nya metoder för läsfrämjande 

och språkutveckling, där det finns en allt större förväntan på biblioteken att spela roll. 

Andra områden där vi inte ser att det finns direkt forskning är digital delaktighet eller t ex 

vad som händer med användare, personal och verksamhet vid mer-öppet-lösningar? 

Dessa områden nämnda med reservation för vår egen begränsade kunskap om vad som 

finns eller vad som görs. 

 

Som folkbibliotekschefer kan vi se att vi åtminstone vad det gäller våra strategiska 

planer, ställningstaganden och beslut ändå ofta kan stödja oss i den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga teorifältet och forskningens resultat. Men vi ser också att 

andra teoretiska grunder ger stöd inte minst när det gäller att hitta från VADET till 

HURET.  

Innan vi går vidare och betraktar vad och hur vi själva använder forskning i praktiken ska 

vi i följande avsnitt se vad några forskningsinstitutioner har att säga. 

Biblioteksforskning och biblioteksutveckling? En miniundersökning 
 

I syfte att belysa våra frågeställningar om forskning inom vårt eget fält stödjer 

biblioteksutveckling, skickade vi några frågor till de fem utbildnings- och 

forskningsinstitutionerna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige. Vi fick svar 

från fyra. Frågorna skickades via e-post och kontakten mellan dem och oss var alltså 

relativt grund och gav dem endast liten möjlighet att be om förtydliganden av frågorna. 

Några tog dock tillfället i akt att göra detta, men då också via e-post. Svaren ska därför 

inte betraktas som resultatet av mer noggranna överväganden av respondenterna. Svaren 

skulle sannolikt varit mer djuplodande om metoden varit annorlunda. Ytterligare en 

aspekt är att den terminologi och de begrepp som vi praktiker använde oss av inte alltid 

upplevdes som självklar för institutionsföreträdarna, något som respondenternas 

följdfrågor avslöjade. Frågor kring hur olika begrepp och terminologi används inom 

praktik och utbildning/forskning är intressant och kan utvecklas i ett annat sammanhang.  

Vi är medvetna om att frågorna vi ställt kan uppfattas som både för komplexa och för 

enkla.  

 

För att belysa våra funderingar bad vi institutionerna svara på frågan:  

 

- Stöder biblioteksforskning biblioteksutveckling?  

 

Vi bad dem sedan svara på frågor om hur man förhöll sig till tre exempel där vi upplever 

att forskning behövs för att stödja utveckling av bibliotekspraktiken. Med andra ord, 

frågor som inte har enkla svar:  

 

- Hur förhåller sig utbildning/forskning till nedanstående frågor? Är de 

intressanta? Hur arbetar er institution med dem?  

- Bibliotekens mervärde för användaren? Vilka kompetenser behövs för 

framtida biblioteksutveckling? Teknik och metodutveckling, hur kan det 

bidra till bibliotekens framtida värden?  
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Institutionerna som svarade på våra frågor var: Bibliotekshögskolan vid Högskolan i 

Borås, Institutionen för ABM vid Uppsala universitet, Institutionen för kulturvetenskaper 

i Växjö på Linnéuniversitetet samt Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds 

universitet. Härefter benämns de enbart med orten: Borås, Uppsala, Växjö och Lund.  

 

Nedan redovisar vi och reflekterar över svaren. På frågan om biblioteksforskning stöder 

biblioteksutveckling svarar alla institutionerna jakande, men resonerar lite olika.  

 

Lund svarar: ”Låt oss börja med att säga att vi är övertygade om att biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskning stödjer och kan stödja biblioteksutveckling. Det görs 

både på ett direkt och mer indirekt vis. Det kan handla om projekt som har en tydlig 

verksamhetsnära biblioteksinriktning, men det kan också handla om forskarnas 

presentationer samt engagemang i råd, styrgrupper och andra expertfunktioner. Våra 

studenter går en utbildning på masternivå där tidigare studier och en sammanflätning 

mellan forskning och verksamhet är en utgångspunkt”.  Lunds profil är 

verksamhetsutveckling och förmedling och de strävar efter att studenterna efter 

utbildningen ska kunna leda förändringsarbete. (Ur e-postbrev från Lunds universitet, 

2016-08-30) 

 

Borås svarar: ”Som utbildnings- och forskningsinstitution kan vi tillsammans med 

studenter och professionsföreträdare beforska och belysa, ställa frågor och i bästa fall 

också ge intressanta svar till (forsknings-) frågor som har relevans för att förstå vår 

historia och samtid inom våra professionsfält. Borås utbildar ju mot olika delar av 

informations-, kultur- och kommunikationsområdena. En utmaning är att hitta och 

utveckla former för att översätta forskningen, på kort och på längre sikt, till utbildning 

och lärande för blivande och verksamma bibliotekarier, webbredaktörer, 

informationsspecialister, vilket görs på kurs- och programnivå. En viktig dimension är 

forskarnas deltagande i undervisning och utveckling av kurser och program i samråd med 

professionsföreträdare. Program- och utbildningsråd är en arbetsform för att åstadkomma 

goda förutsättningar för sådant utvecklingsarbete. Vi vill också framhålla de mindre 

forsknings- och utvärderingsprojekt som vi gjort och gör. De är viktiga bidrag till 

utveckling av våra bibliotek och kommer förstås också vara studenter till gagn.” (Ur e-

postbrev från Bibliotekshögskolan, 2016-08-30) 

 

Uppsala svarar att forskningen avspeglar att man är en ABM-institution, man forskar ur 

ett brett humanistiskt perspektiv, inte bara renodlad biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskning, utan tangerar också arkivvetenskap och musei- och 

kulturarvsvetenskap. En hel del forskning i Uppsala utvecklas i samverkan med bibliotek, 

länsbibliotek och folkbildningsinriktade verksamheter. Utbildningen har en 

samverkansgrupp bestående av praktiker. (Ur e-postsvar från Uppsala universitet, 2016-

08-16) 

 

Växjö svarar att man har biblioteksrelevans högt på agendan, men att man inte ser 

biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning som en serviceverksamhet för att 

svara på enkla empiriska frågor från praktiken. Man menar att om det finns intresse 



7 
 

behöver en sådan förfrågan eller uppdrag komma i ett bestämt sammanhang, projekt till 

exempel och med finansiering. ”… Under de senaste åren har bibliotekssektorn 

förändrats mycket och vi strävar naturligtvis efter att ligga rätt i tiden”. Växjö hävdar 

närheten till bibliotekssektorn i utbildningen. (Ur e-postsvar från Linnéuniversitetet, 

2016-08-28) 

 

Institutionernas svar visar sammanfattningsvis att forskning stöder biblioteksutveckling 

ur flera olika dimensioner: 

- Direkt eller indirekt 

- Alla forskar i någon form av samspel med praktiker ibland 

- Flera av institutionerna har samverkansgrupper med praktiker kring utbildningen 

- Forskare som experter vid råd, expertgrupper, konferenser, föreläsningar o s v  

- Forskare/experter undervisar studenter 

 

Hur förhåller sig då institutionerna till frågorna om mervärde, framtida kompetenser och 

teknik- och metodutveckling? Är de intressanta? Hur arbetar man i så fall med detta? I 

nedanstående avsnitt reflekterar vi över svaren.  

 

Bibliotekens mervärde 

 

Vi valde att använda den lite vida formen ”mervärde för användaren” för att inte styra 

svaren för mycket, vilket vi i efterhand förstår skapade en onödig svårighet i att svara på 

frågan. Med mervärde avses här det som biblioteket genom sitt utbud av tjänster bidrar 

med till samhälle och medborgare. Vi avsåg inte att söka svar på frågan om vilket 

mervärde biblioteken kan bidra med i sig, utan snarare hur institutionerna förhåller sig till 

och arbetar med frågorna i relation till biblioteksutveckling, eftersom vi menar att 

mervärde behöver beskrivas och problematiseras som stöd inför strategiska beslut i 

vardagen.  

 

Som praktiker får vi ibland frågan av våra politiker om varför biblioteken behövs i 

dagens samhälle. Vi berättar då om allt det biblioteken gör, men hur kan man belysa det 

potentiella mervärde som biblioteken bidrar med till samhälle och människor? Då inte i 

första hand ekonomiskt mervärde, även om flera studier, bland annat Svanhild Aabös 

avhandling visar att medel som investeras i biblioteksverksamhet ger ökat värde för 

samhället, både i ekonomiska och sociala termer (Aabö, S: 2004). I första hand avsåg vi 

med frågan i vilken mån institutionerna behandlar det potentiella mervärde för 

medborgare som biblioteken eventuellt skapar och hur man i så fall arbetar med det.  

 

Institutionerna beskriver den forskning som bedrivs och som implicit kan utveckla 

bibliotekens möjligheter att skapa mervärde för användarna. Exempel på sådan forskning 

menar institutionerna kan vara människors informationsökningsbeteende eller 

användarstudier som t ex studier av flyktingars informationspraktiker eller läsning 

(Borås), bokcirklar (Uppsala), informationspraktiker (Växjö), människors interaktion 

med sökmotorer (Lund). Flera forskningsprojekt nämns också som belyser bibliotekens 

roller i människors liv på olika sätt.  
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Institutionerna ger olika exempel från kurser och forskningsprojekt på hur man arbetar 

med bibliotekens mervärde för användaren. Lunds utbildningsprofil t ex, syftar till att 

studenterna ska kunna arbeta med förändringsledning och förmedling. Institutionerna ser 

forskarna som experter inom olika områden. De deltar i olika sammanhang i 

biblioteksfältet och ägnar sig åt den tredje uppgiften genom samhällsengagemang på 

olika sätt.  

 

Vilka kompetenser behövs för framtida biblioteksutveckling 

 

I institutionernas svar kan man utläsa att man hela tiden bevakar omvärlden och vad som 

händer i biblioteksvärlden för att förstå vilka kompetenser som behövs.  Flera av 

institutionerna poängterar också att det akademiska arbetssättet i sig skapar 

förutsättningar för kunskapsutveckling senare i yrkeslivet. Att det forskande 

förhållningssättet förväntas pågå även utanför akademin, i praktiken. Man hänvisar till 

högskolelagen som säger att utbildningen bland annat ska ”Utveckla studenternas 

förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt 

urskilja, formulera och lösa problem och beredskap att möta förändringar i arbetslivet” 

(Högskolelagen, 1992:1434). 

 

Hur följer vi i bibliotekspraktikerna upp det forskande förhållningssättet i vardagen? 

Benägenheten till utveckling beror på hur bibliotekspersonalen uppfattar sitt 

professionella uppdrag, vilket mandat att utveckla de har, hur de tänker om sitt arbete och 

hur beredda de är på att agera olika i nya situationer. Forskning kring arbetsplatsers 

lärande visar att en integrerad lärmiljö, där kompetens utvecklas på arbetsplatsen utifrån 

upplevda problem ger bättre effekt än att skicka enstaka medarbetare på kurs. Att ha stöd 

utifrån skapar också bättre förutsättningar, t.ex. genom en kritisk blick, någon som ställer 

uppföljande frågor och hjälper till att hålla distansen till vardagen (Kock, H. m fl, 2010). 

Att inarbeta sådana metoder och förhållningssätt i organisationen hjälper till att höja 

blicken och skapar ännu bättre förutsättningar för framgångsrik biblioteksutveckling.  

 

I svaren från institutionerna utpekas också behovet av att översätta forskningen till en 

praktik. Att det t ex sker genom olika utbildningar med föreläsningar för professionella. 

Men man återkommer till detta så som varande ett dilemma att forskning pågår kring 

intressanta frågor som bedöms ha relevans för praktikutveckling, men att praktiken sedan 

inte förvaltar eller använder forskningen (E-postsvar).  

 

Finns det möjligheter att biblioteksutveckling kan stödjas i än högre grad om ett närmare 

samspel mellan praktik och forskning etableras? Om forskning används i ännu högre grad 

av praktiker vid beslutsfattande inför förändringar, skulle utvecklingen bli kvalitativt 

bättre? Skulle då kompetensen öka bland både studenter, forskare och praktiker 

(inklusive bibliotekschefer) kring att bygga förändring på etablerade forskningsresultat? 

 

Teknik- och metodutveckling 

 

Några exempel på metodutveckling som institutionerna svarar att man genomfört som 

forskningsprojekt, antingen på uppdrag av eller i samarbete med praktiker är t ex 
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sagostundsprojektet i Uppsala eller marknadsföringsprojektet i Borås. Här har man både 

utvärderat existerande praktik och utarbetat nya metoder.    

 

Teknik- och metodutveckling för ökad och förbättrad tillgänglighet samt aktiv och 

medveten förmedling av bibliotekets resurser menar vi som praktiker är en ödesfråga. 

Här skulle vi tillsammans med utbildning och forskning behöva formulera forsknings- 

och utvecklingsfrågor i syfte att skapa ny kunskap.  

 

I institutionernas svar kan man utläsa att man uppfattar forskning på metoder som 

konserverande istället för utvecklande. Generellt uppfattar vi att frågan om bibliotekens 

mervärde och framtida kompetens ges mest utrymme av institutionerna. Frågan om 

teknik- och metodutveckling uppfattar vi vara svårare att svara på och där förekommer 

inte heller lika mycket forskning. Utbildningarna undervisar om teknik och metod, men 

hur forskning kan bidra till att utveckla nya metoder för att skapa framtida värden för 

biblioteksanvändarna verkar inte lika självklart.  

 

En fråga vi ställer oss är hur nya metoder faktiskt utvecklas? Är det att testa nytt och se 

hur det fungerar? Eller finns andra sätt att utveckla nya metoder för t ex läsfrämjande 

arbete, exponering, utlåning av media, litteratur- eller informationssamtalet? KBs 

expertgrupp för utvärdering och kvalitetsutveckling konstaterade att utvärdering av 

tjänster eller projekt sällan sker. Man tog därför fram utvärderingshjälp och en 

kvalitetsmodell som stöd för förändringen (Utvärdering och kvalitetsutveckling, 2015). 

Kan metoder som processkartläggningar, kvalitetsmodell, deltagande observationer eller 

andra mer systematiska metoder med stöd av forskare som följer processen, ännu bättre 

utveckla bibliotekspraktiken?  

 

Några reflektioner om teori- och metodanvändning i praktiken 
 

Hur kan den forskning som görs inom biblioteks- och informationsvetenskap, i form av 

teorier, metoder, begrepp eller forskningsresultat användas i vår vardag som 

bibliotekschefer? Forskningen utgår ju i många fall ifrån en existerande praktik, mer eller 

mindre knuten till användare eller organisation och tjänster.  

 

I detta avsnitt vill vi ge några exempel på hur vi har använt metod, teori eller 

forskningsresultat som ger utgångspunkter för vårt förändringsledningsarbete. Det kan 

handla om metodkunskap eller förståelse om folkbiblioteksfältet som är den arena där 

våra strategier för utveckling äger rum. Detta är bara några för oss användbara teorier, 

modeller med analys som vi kan luta oss emot. Exemplen är egentligen otaliga. Dessa 

exempel ger oss alltså förståelse för olika aspekter av att leda ett folkbibliotek, vilket i sin 

tur kan ligga till grund för beslutsfattande och strategiska ställningstaganden men också 

taktiska vägar att gå.  

Ett konstaterande som vi kan göra är att de metodkunskaper som vi förvärvat i våra 

biblioteks- och informationsvetenskapliga studier direkt har kunnat överföras i praktiskt 

utvecklingsarbete. För att ge oss som bibliotekschefer kvalitetsmässigt gott 

beslutsunderlag har vi t ex samlat in både kvalitativa och kvantitativa data genom 
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användarundersökningar och statistik samt analys av denna, kombinerat med god 

omvärldsbevakning/analys. Här kan vi nämna följande exempel från vår egen praktik där 

vi har styrt så att metodsoliditet har legitimerat undersökningsresultaten: Kartläggning av 

göteborgarnas behov och önskemål av öppettider på folkbiblioteken, en etnografisk 

studie och Konsten att synliggöra bibliotek – ett halländskt projekt 2009-2010. Denna typ 

av systematiskt insamlande av olika grunder för beslut avviker mot mer normativa 

beslutsunderlag som t ex ”best practice” och individuella försanthållanden. Vi har gjort 

reflektionen att det är lätt att konflikter uppstår mellan ett normativt förhållningssätt 

kontra ett mer metodiskt angreppsätt på det område som ska undersökas i syfte att uppnå 

förståelse för hur förbättringar och utveckling kan ske. Att enbart hävda något slags 

vetenskaplighet i undersökningsmetodik är ofta inte tillräckligt för att övertyga de som i 

förväg ”vet” hur saker och ting förhåller sig.  

 

För att stödja vår praktiska vardag utgår vi ofta från ett eklektiskt hanterande av teori. Vi 

väljer helt enkelt fritt de teorier som kan stödja våra strategier för biblioteksutveckling. 

En fråga uppstår då om det är enbart teorier sprungna från biblioteks- och informations-

vetenskapliga tänkare som är de teorier som vi stödjer oss på eller om det är både riktigt 

och viktigt att vi blandar dessa teorier med andra discipliners? Detta är en kvarvarande 

fråga, där vi gärna ser en fortsatt diskussion. Ytterligare en annan fråga kopplat till vårt 

eklektiska sätt att använda teorierna är om detta leder till bekräftelse och stöd av våra 

egna föreställningar eller om vi låter oss utmanas i våra erfarenheter och föreställningar. 

Alltså om den teori vi låter oss bottna i ger oss det ”kreativa kurage”, men också gott 

omdöme för att revidera den egna praktiken och bli i stånd att genomföra förändringar” 

(Klaesson, M. i Det goda biblioteket, 2001, s 114.). 

 

Nedan följer några exempel på forskningsresultat och teorier som bidrar till att förstå 

bibliotekens rationalitet, arena, roller och legitimitet.  

Folkbibliotekens existens kan betraktas som mer grundad i en värderationell bas jämfört 

med högskolebibliotekens mer målrationella bas (Hessler, G, 2003, s.24). 

Folkbibliotekens uppdrag bygger på värderingar som formulerats och debatterats i drygt 

hundra år. Biblioteken har mycket högt förtroende hos allmänheten, även bland dem som 

själva inte använder dem (Skilda världar, 2008). Karen Nowé Hedvall hänvisar i 

projektrapporten Konsten att synliggöra bibliotek till Nils Brunsson och konstaterar att 

folkbiblioteken är en blandning av politiska och handlande organisationer. Politiska för 

att de finansieras av skattemedel, är politiskt styrda och är en del av kommunens 

organisation som ska vara till för alla. De bör tillfredsställa många olika grupper som har 

olika förväntningar på organisationen. Legitimiteten fås genom att spegla omvärldens 

sammansättning, normer och värderingar i den egna organisationen. De är samtidigt 

handlande organisationer som producerar och förmedlar tjänster på en kommersiell 

marknad. Handlande organisationer får sin legitimitet av att tjänsterna eller produkterna 

man erbjuder uppskattas av kunderna. Det är viktigt att alla medarbetare strävar mot 

samma mål och att det finns tydliga värderingar och regler som alla känner till och följer. 

Biblioteken har stor legitimitet som politiska organisationer men har lyckats mindre bra 

som handlande organisationer. I konkurrens med andra marknadsaktörer kan det bli svårt 

att hävda sig (Konsten att synliggöra bibliotek, 2010). 
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Vägen till framgång för att kunna utveckla och förändra startar i förståelse om det egna 

fältets förutsättningar, traditioner och sätt att vara. Det är inte alltid lätt att se sig själv 

eller analysera sig själv. Den distans och ibland uppvaknande som behövs kan man som 

bibliotekschef hämta i den kunskap som vi får i dessa eller liknande exempel från 

forskningsresultat och teoribildningar.  

Det gäller att vara medveten om bibliotekens dubbla identiteter - att vara politiska och 

handlande organisationer, och framhäva båda när man bygger upp verksamhetsprofil och 

kommunicerar med politiker och medborgare. Karen Nowé Hedvall menar med 

hänvisning till Brunsson att man kan behöva använda sig av hyckleri för att sammanföra 

alla olika uppdrag, krav och förväntningar som ställs på organisationen. Förmedla olika 

budskap till olika intressenter. Framhäva bibliotekets satsning på företag för vissa, det 

demokratiska värdet för andra, satsningar på särskilda grupper till en tredje aktör. 

Folkbibliotekens dubbla identiteter, dels grundad i värderingar (politisk organisation), 

dels i att erbjuda relevanta tjänster (handlande organisation) gör att varumärket 

folkbibliotek kan uppfattas både starkt och svagt samtidigt. Det starka varumärket hos 

användare gör det svårt att förändra tjänster och roller (Konsten att synliggöra bibliotek, 

2010, s 14).  

Även dessa exempel handlar om förståelse om förutsättningar i politiskt styrda 

organisationer och specifikt i bibliotek. Här handlar det dessutom om grund till 

strategiska och taktiska vägval. 

I studien av Regionbibliotek Stockholms Projekt Kompetensen konstaterar Pamela 

Schultz Nybacka att biblioteken agerar i ett dynamiskt kraftfält och hanterar dubbla 

verkligheter samtidigt. Bibliotekarieprofessionen hanterar motstridigheten genom 

institutionell logik som bygger på bibliotekens uppdrag i samhället, en uppdragslogik. 

Nybacka hänvisar till Åse Hedemark som i sin avhandling identifierade att uppdragen 

speglar det bokliga och folkbildande idealet, allaktivitetsidealet och 

informationsförmedlaridealet (Hedemark, Å. 2009). Uppdraget har traditionellt 

formulerats av professionen internt, men sedan bibliotekslagen kom 1995 och den nya 

lagen tydliggjorde bibliotekens uppdrag ges uppdraget nationellt. Folkbibliotekens 

huvudmän är politiker som ansvarar för att tolka lagen. Tjänstemännen, 

bibliotekarieprofessionen tolkar också lagen. Medarbetare använder uppdraget för att 

”länka till och rättfärdiga sina egna hjärtefrågor och projekt” (Schulz Nybacka, P. s. 81). 

Cheferna uppvisade i Nybackas studie inte någon enad eller samstämmig bild av 

uppdraget, vilket framstår som naturligt om vi ser till den värderationalitet som Hessler 

identifierar, och bibliotekens dubbla identiteter enligt Brunsson. Bibliotekschefen 

behöver se till att det finns en möjlighet att utveckla lärandet i vardagen. Kvaliteten i de 

beslut som fattas varje dag, utgör tillsammans kvaliteten i verksamheten. Ledarskap, 

medarbetarskap och kontinuerlig kompetensutveckling med ett forskande förhållningssätt 

är centralt. En organisation där medarbetarna känner behov att förändra verksamheten 

skapar bättre förutsättningar för att lyckas än om beslutet om förändring kommer 

uppifrån. (Kock, H. m fl, 2010).  

 

Här ser vi återigen hur vi som bibliotekschefer inför strategiska beslut om förändring och 

utveckling kan uppnå förståelse för specifikt bibliotekens sätt att förhålla sig till sina 
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uppdrag. Här kan man genom den analys som forskare gjort skapa de strategier som 

underlättar vid förändring och genomskådar grund för motstånd. Därutöver kan en 

bibliotekschef här hämta kunskap om bibliotekens möjligheter att agera som en lärande 

organisation. 

Vi avslutar nu med ett teoriexempel av annan art, som inte pekar mot förståelsegrunder 

för folkbiblioteken som verksamhets- och utvecklingsarena utan pekar mot oss själva 

som aktörer på denna arena, nämligen bibliotekschefen (praktikern). Bibliotekschefen 

med förhållningsätt som kritiskt tänkande och reflektion som verktyg i uppgiften att vara 

en katalysator för utveckling och förändring i praktiken, och därmed också bidra till ny 

kunskap.  

Under våra år som praktiskt utövande bibliotekschefer har vi bägge författare till detta 

paper ägt stor tilltro till ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Att vara ”forskare i 

praktiken” har varit en väg för oss att ifrågasätta, i mening att komma vidare i handling 

för att uppnå förändring och nya insikter. Vi har då ofta lutat oss mot Bengt Molander, 

som benämner ”en praktisk verksamhet är en konst om den strävar efter att handla med 

goda skäl. Ny kunskap bildas i fyra spänningsfält där kunskap och kunskapsbildning i 

handling utmärks av växling mellan polerna i spänningsfälten: Del – helhet, 

Inlevelse/närhet – distans, Kritik – tillit, Handling – reflektion (Molander, B. 1996).  

Som bibliotekschefer behöver vi ta steg tillbaka, problematisera vår vardag, försöka 

överblicka och se helheten, för att sedan gå ner i detaljer. Det är oerhört viktigt att skapa 

sig distans, att inte enbart vara nära och känna tillit till sin egen kunskap. Istället behöver 

man reflektera och vara kritisk, vara öppen för andras kunskap, för att kunna handla på 

bästa sätt. Med hjälp av denna vetenskapsteoretiska modell för kunskapsbildning gör vi 

förhoppningsvis ett bättre arbete.  

Vår förhoppning är att det framkommer av föreliggande text hur reflektion över forskning 

och praktik kommer till liv i vår vardag som bibliotekschefer. 

 

Avslutningsvis 
 

De frågor som vi utgått ifrån i detta paper är: 

 

1 Hur stödjer vi som bibliotekschefer oss på biblioteks- och 

informationsvetenskapen i vårt beslutsfattande? 

2 Stödjer biblioteksforskning biblioteksutveckling? 

 

Vi utgår från vår vardagliga roll som bibliotekschefer där vi dagligen använder olika 

former och resultat av kunskap i vårt beslutsfattande och strategiska vägval vid 

förändring. Våra utgångspunkter i denna betraktelse har varit följande:  

 

Vi vill betona vikten som biblioteks- och informationsvetenskapens etablerande som 

akademisk disciplin har för oss och hur detta ämnes forskningsresultat, teorier och 



13 
 

modeller har gett oss som praktiskt verkande bibliotekschefer verktyg i vårt arbete med 

biblioteksutveckling.  

 

Vilka tankar den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen har om 

biblioteksforskningen faktiskt stödjer biblioteksutveckling. Tycker 

institutionsföreträdarna att det ska vara så, eller finns det en fara i att forskning och 

teorier förenklas när de blir ”nyttoredskap” i praktiken? 

 

Utifrån vårt eget sätt att tänka och utifrån vår tolkning av de biblioteks- och 

informationsvetenskapliga forskningsinstitutionerna som vi ställt våra frågor till så gör vi 

följande reflektioner: 

 

Bibliotek och forskningsinstitutioner kan:  

- Utveckla biblioteken genom att tillsammans skapa ny kunskap  

- Bekräfta eller utmana bibliotekspraktiker utifrån begreppsparen kritik och tillit 

- Forska kring praktisk verksamhet för att synliggöra fenomen eller forska för att 

åstadkomma förändring 

- Uppmuntra en bibliotekarieutbildning på en problematiserande och kritisk grund, 

- Stödja bibliotekschefens uppdrag att ”göra biblioteksutveckling möjlig” 

 

Ytterligare reflektioner och konstateranden: 

- De senaste åren har allt mer forskning gjorts tillsammans med praktiker, t ex har 

regionbiblioteken en viktig roll genom att bidra till biblioteksutveckling  

- De biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsinstitutionerna visar ett 

allt större intresse för samspel mellan praktik och teori  

 

Tre förslag: 

- Bibliotekschefsutbildning behövs. Kanske en masterutbildning för erfarna 

bibliotekarier med minst kandidatexamen 

- En kunskapsöversikt över forskning som bidragit till metod- och 

verksamhetsutveckling och som utvärderar om utveckling också skett 

- Den nationella biblioteksstrategin, som nu tas fram kan tydliggöra behov av 

forskning med ett uttalat syfte att stödja biblioteksutveckling 

 

Vår förhoppning är att detta paper kan bidra till ett fortsatt samtal kring de nödvändiga 

frågorna om hur forskning, utbildning och praktik kan samspela för ett starkt 

biblioteksväsende, som upplevs vara relevant i sin samtid av både enskilda användare och 

samhället.  

Vår slutsats är att en bibliotekschef inte kan leda biblioteksutveckling eller utforma mål 

teori- och metodlöst. Verkligheten som ansvarig för biblioteksutveckling utgår kanske 

inte självklart enbart från det teoretiska ramverket biblioteks- och informationsvetenskap. 

Det viktigaste är det kritiska förhållningssättet och en insikt om teoriernas betydelse. En 

normativt tänkande person står still, hukar sig möjligen när det blåser, men tittar yrvaket 

upp när stormen har passerat, och fortsätter som förut. 
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Hej! 

Detta brev får du som ansvarig för utbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap. 

Om du tycker att någon annan är bättre lämpad att svara på detta, så hoppas vi att du 

skickar vidare till den personen.  

Vi har fått ett paper till Mötesplatskonferensen i Borås antaget. Vår frågeställning i detta 

paper är: Stödjer biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning 

biblioteksutveckling? För att belysa vår frågeställning blir vi mycket tacksamma om du 

kan svara på nedanstående frågor.  

Hur förhåller sig utbildningen/forskningen på din institution till nedanstående frågeområden? 

Är de intressanta? Hur arbetar ni med dem?  

 

1. Hur kan biblioteken bidra till ett ökat mervärde för användaren? 

2. Vilka kompetenser behövs för framtida biblioteksverksamhet?  

3. Teknik och metodutveckling, hur kan det bidra till bibliotekens framtida värden? 

 

Vi är mycket tacksamma för att du tar dig tid att svara på våra frågor och ser gärna att vi har 

ditt svar senast 25 augusti. 

 

Med vänlig hälsning 

Christina och Anette 

 

Christina Persson, bibliotekschef Göteborg 

Anette Eliasson, bibliotekschef Mölndal 
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Bibliotekariens praktiska klokhet – Ett kunskapsteoretiskt perspektiv på folkbibliotekariens 

handlingsfält  

 

Problemställning  

Vad gör egentligen en folkbibliotekarie? Vilka kunskaper krävs? Var går gränsen för yrkesrollen och 

hur ser de mänskliga möten som dagligen sker i biblioteket ut? I denna text ska vi presentera resultatet 

av ett forsknings- och utbildningsprojekt som har organiserats i samarbete mellan Regionbiblioteket 

Stockholm och Centrum för Praktisk kunskap på Södertörns högskola under vårterminen 2015 och 

höstterminen 2016. Projektet har resulterad i en bok, Bibliotekariens praktiska kunskap, där dessa 

frågor utforskas i form av berättelser och kunskapsteoretiska och yrkesetiska reflektioner över 

yrkespraktiken (Schwarz 2016). I texterna kartlägger folkbibliotekarierna från olika biblioteken i 

Stockholms län förändringar i yrkesrollen och de kunskapsmässiga och etiska utmaningar de ställs 

inför. Texterna är skrivna i essäform med utgångpunkt i en egenupplevd och svårbedömd 

handlingssituation, då yrkeskunnande och yrkesrollen ställs på spets. Berättelserna visar på bredden 

och djupet i bibliotekariens handlingsfält: Ska jag låna ut en bok som jag anser vara dålig eller till och 

med skadlig? Hur ska jag bedöma litteratur på ett språk jag inte behärskar? Vad ska jag göra med barn 

på biblioteket som har lämnats där utan uppsikt? Måste jag kunna lösa tekniska datorfrågor när jag 

gör ett utlån av en e-bok? I essäerna reflekterar författarna sedan över berättelsen med hjälp av olika 

teoretiska perspektiv, bland annat kring det glapp som uppstår mellan det de har lärt sig under 

bibliotekarieutbildningen och den kunskap som krävs av dem i praktiken, i mötet med låntagaren. En 

del av reflektionerna handlar också om förändringarna av yrket, om kunskapsformerna, som inte 

längre är aktuell och nya teknologin som ställer till det, inte bara för bibliotekarierna men också för de 

som inte behärskar samhällets regler och verktyg och som söker hjälp på biblioteket.  

 

Metod och teoretiska perspektiv  

Den praktiska kunskapens teori, en relativt nyetablerad forskningsdisplin som bedrivs på Centrum för 

praktisk kunskap på Södertörns högskola, ägnar åt ett utforskande av olika yrkespraktiker utifrån ett 

filosofiskt-hermeneutiskt perspektiv. Frågan kring praktisk kunskap handlar oftast om kunskapen att 

möta andra människor, att träffa rätt beslut i svåra situationer eller att definiera vad det egentligen är 

som krävs för att göra ett bra jobb (Svenaeus/Bornemark 2009). Den praktiska kunskapen är en 

kunskap som är bunden till en viss situation, som visar sig i handlingen och sällan låter sig formuleras 
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i allmänna regler. Den bygger på erfarenhet, en kunskap man inte nödvändigtvis lär sig genom formell 

utbildning, utan genom övning och gemensam reflektion: Varför gör jag som jag gör? Vilken roll spelar 

vanor och rutiner för mitt handlande? Vilka är de kunskapsmässiga, ekonomiska, politiska, personliga, 

osv. förutsättningarna för yrkesutövningen? Den antika filosofen Aristoteles utgår i sin kunskapsteori 

från att kunnande alltid är relaterat till en viss kunskapssfär, och att den mellanmänskliga sfären, 

praxis, kräver en speciell form av kunskap, praktisk klokhet. För att kunna handla med och för 

människor måste vi kunna handla klokt i situationen. Aristoteles utvecklar i bok sex av Den 

nikomachiska etiken olika former av kunskap, eller ”förhållningssätt”, som han också kallar dem 

(Aristoteles 2012, 42): den teoretiska kunskapsformen, episteme, och de två praktiska 

kunskapsformerna techné, det som jag ovan kallade för ”praktisk-lösningsinriktad” och fronesis, 

klokhet. Den praktiska kunskapen är knuten till två olika typer av verksamheten: framställning (poeisis) 

och handling (praxis) medan den vetenskapliga kunskapen är knuten till logiskt tänkande och 

formuleringen av lagar och består av ”omdömen om allmänna förhållanden och sådant som är av 

nödvändighet” (ibid, s. 47). Aristoteles är väldigt noggrann med att skilja på de olika verksamheterna. 

Vad fenomenet ”klokhet” beträffar, menar han att vi kan förstå vad det är om vi betraktar dem som 

vi omtalar som kloka. För honom är det en människa som har förmågan att resonera (se ibid, s. 45).  

Fronesis, klokhet, är ett överordnat kunnande, ett kunnande som riktar sig inte bara mot ett mål och 

frågan om hur man kan nå det, men som bedömer vilket mål som ska följas och av vilken anledning. 

Det är också ett slags insikt i måttlighet: Det ska inte vara för mycket eller för lite. Men ibland är 

förutsättningarna inte på det sättet att det rätta kan göras. Det saknas tid eller resurser, energi men 

ibland också diskursiva förutsättningar, begrepp och argumentationsstrategier. Det gör att omdömen 

aldrig blir av, att man bara följer en ”åsikt” eller en regel. Det saknas kanske möjlighet till reflektion, 

förmågan att granska det som ska göras och varför. För detta behövs mer än en person, det behövs 

flera. Visst kan man reflektera stillsamt med sig själv, det är ibland bättre än ingenting, men hur en 

profession ska utformas kan inte en person ensam bestämma. På ett annat ställe i texten formulerar 

Aristoteles kravet på det fronetiska handlandet på ett mer allmänt plan som ”ett sant, 

resonemangstyrt praktiskt förhållningssätt rörande det mänskliga goda och dåliga.” (ibid, s. 45) ”Det 

goda” kan här tolkas på olika sätt, det kan tolkas mer individualistiskt, att man själv skulle ha ett gott 

liv, men Aristoteles betonar på många andra ställen att det handlar om människornas goda liv i 

allmänhet. För Aristoteles var det omöjligt att tänka sig att en människa skulle kunna leva ett gott liv 

om inte samhället hon levde i var gott. Det goda livet kan bara realiseras i en gemenskap, i ”praxis”. 

Om den praktiska klokheten visar sig bara ”i praktiken”, så måste den som är intresserad att utforska 

bibliotekariens kunskap börja med praktiken, i den konkreta situation, där en yrkespraktiker handlar 

med andra mot andra.  
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Vår uttryckliga metod för att utforska praktiker är att skriva utifrån ett dilemma (Alsterdal 2014). Att 

professionella utövare noggrant beskriver situationer där deras professionella kompetens utmanats 

på ett särskilt intressant sätt, tjänar som utgångspunkt för ett möjligt perspektivbyte på deras 

verksamhet. Texterna är skrivna i essäform, det betyder att de är medvetet subjektivt hållna, de ska 

beskriva bibliotekariens vardag inifrån, ge olika exempel av konkreta situationer. Även reflektionerna 

kring berättelsen speglar författarnas egna tankar, övertygelser eller tvivel. Dialogen med teoretiska 

perspektiv och författarnas strävan att sätta berättelsen i perspektiv gör dock att strukturerna träder 

fram, mönster synliggörs. Texterna visar inte bara upp en ”en dag på biblioteket”, utan lyfter fram 

något av essensen i bibliotekariens tillvaro, och synar det som är problematiskt. Den kollektiva 

reflektionsprocessen med andra yrkesutövarna i skrivseminarier är ytterst relevant för att närma sig 

”essensen” för att skilja det väsentliga från de triviala.  

Ett annat sätt att lyfta det strukturella är mötet med teorin, i vårt fall med Aristoteles kunskapsteori 

och olika (yrkes-)etiska perspektiv. Det filosofiska perspektivet tillåter oss att ställa frågan efter 

praktiken som sådan, inte bara att undersöka praktikens innehåll. Det tillåter oss inte bara att tänka 

efter om man har bemött en låntagare på rätt sätt men också att formulera frågan efter bemötande 

på ett mycket grundläggande plan, t ex genom att ställa två begrepp: möta och bemöta mot varandra. 

Ett sådant utifrånperspektiv verkar viktigt för att på ett annat sätt lyfta det som för den erfarne 

bibliotekarien ter sig som självklart, de rutiner och vanor som bygger upp praktiken. Det är dock inte 

bara det kunskapsteoretiska perspektiv som är relevant. De kunskapsteoretiska frågorna är oftast 

förknippat med yrkesetiska frågor. Frågan vad som ingår i bibliotekariens yrkesroll kan inte besvaras 

utan att också ställa sig frågan efter bibliotekariens ansvar för alla de behov de möter vardagliges. Den 

tyska filosofen Hannah Arendt har i en av sina essäer om tänkandets roll i relation till moraliskt 

handlande skrivit att vi aldrig kan veta när livet ställs på sin spets. (Arendt 1997, 72) Det kan hända 

närsomhelst. Och varsomhelst. Till exempel på biblioteket, bakom informationsdisken. Och det är då 

som vi utmanas i att bedöma situationen rätt, för att kunna handla rätt. För detta måste vi, 

argumenterar Arendt, kunna se situationen i sin enskildhet, det går inte att inordna den i något 

allmänt, att luta sig mot regler eller lagar (ibid). Arendt frågar sig vidare om vår omdömesförmåga, det 

vill säga vår förmåga att skilja mellan rätt och fel, mellan vackert och fult, är beroende av vår 

tankeförmåga (ibid, 72). Och om det är så, vad är egentligen tänkande? En form av tänkande är 

reflektion. Reflektion som metod är en form av distanstagande från verkligheten. Reflektionen finns 

inte alltid lätt till hands. När man befinner sig inom en praktik står man under handlingstvång: Det går 

helt enkelt inte att mitt under ett svårt referenssamtal stanna upp och tänka ordentligt. Ändå kan det 

bli så att reflektionen uppstår just i den stunden, även om den inte genomförs helt och hållet. Det är 
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något som skaver, som inte låter en återgå till rutinen. Reflektionen är något som man ibland bara 

hamnar i, som bara måste göras, man kan inte sluta tänka på en sak. Men att reflektera på ett mer 

teoretiskt-utforskande nivå, det är svårt. Det är något som kräver tid och rum och också ett kunnande 

som man måsta övar sig i. Man måste kunna vända en kritisk blick mot sig själv och verksamheten, 

man måste hitta rätt begrepp och beskrivningar för det man vill visa. De olika texterna som har skrivits 

av bibliotekarierna vittnar om det. De vittnar om ett behov att sätta ord på de vardagliga möten och 

dess innebörd, men också om svårigheten med att beskriva bibliotekarieyrkens ”essens”.  

 

Bibliotekariens praktiska kunskap och yrkesidentitet 

Vag gör alltså en skicklig bibliotekarie? Vilka kunskaper krävs? Monika Baruch beskriver något av 

bredden av det hon gör i inledningen till sin essä ”En eftermiddag i informationsdisken” som finns med 

i boken Bibliotekariens praktiska kunskap:  

”Jag bokar tid till våra publika datorer och förklarar hur man loggar in, hur länge man får låna 

dem, jag instruerar och hjälper till med kopiering, hämtar utskrifter, tar betalt för utskrifter och 

kopior. Jag söker böcker och annan media i vår bibliotekskatalog, hämtar böcker som ska finnas 

och finns, letar böcker som ska finnas men inte går att hitta. Jag bokar de fyra studierum vi 

tillhandahåller, låser upp dem, ombokar dem. Nu sitter det några där igen som inte har bokat, 

vi måste få upp information på engelska.” (Baruch, 2015, s. 21) 

Om man tittar lite närmare på de olika ärendena, kan man se att de kräver olika former av kunskap. 

Det handlar å ena sidan om kunskap om hur saker och ting fungerar, både på en konkret nivå, hur 

datorer och sökmaskiner fungerar, men också på ett mer övergripande plan, hur rutinerna på 

biblioteket ser ut: vilka olika ärenden som finns och hur de rutinmässigt bearbetas. I båda fallen 

handlar det om problem eller problemsammanhang som har konkreta lösningar eller syften: för detta 

krävs ett mer praktisk-lösningsinriktat kunnande som man lär sig genom övning. Sedan krävs det ett 

kunnande på ett mer teoretiskt plan: För att kunna söka efter rätt bok i katalogen måste man ha en 

repertoar av kunskap om ämnet, eller om detta saknas, om hur man kan söka efter det. Lite senare 

händer dock något som gör att Baruch stannar upp och börjar fundera. Det inträffa en situation som 

ställer henne framför ett val: 

”En man fångar upp mig när jag passerar de publika datorerna och säger att han vill ha hjälp med att 

vidarebefordra en flygbiljett till en annan persons e-postadress. Lånetiden på hans dator tickar mot 

sitt slut och han signalerar att det är bråttom. Jag ser hans uppenbara oro som spiller över på mig och 

vi försöker tillsammans, men inkorgen stängs och han loggas ut. Problemet blir snabbt gemensamt 

och i förbifarten nämner han för min kollega att jag har haft bort hans dokument. Eftersom han även 
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har en papperskopia av sin biljett bedömer jag att det är snabbare och säkrare att låta honom använda 

vår skanner istället för att vänta in en ledig dator. Det visar sig dock att mannens glasögon ligger 

hemma, han har svårt att tyda adressen som står på en lapp och att skriva in den på skannerns digitala 

display visar sig omöjligt. Jag fortsätter att hjälpa honom även om jag inombords känner mig irriterad 

och tänker att han redan fått sin beskärda del av min tid. Till slut lyckas vi och han går relativt nöjd 

från biblioteket.  

En liten stund senare kommer en kvinna in på biblioteket med sin son i tioårsåldern. Hon kan ytterst 

lite svenska och sonen hjälper till att tolka när hon förmedlar att hon vill låna böcker på lättläst 

svenska. Vi går tillsammans till hyllan för lättläst, där jag visar henne exempel på olika böcker och 

passar på att nämna att flera av våra bibliotek erbjuder Språkcafé, där man tillsammans med andra 

dricker kaffe eller te och tränar på att prata svenska. Hon blir intresserad och har många frågor. Men 

snart känner jag mig manad att återvända till informationsdisken och avlasta min kollega. Jag ber 

kvinnan titta på böckerna i lugn och ro och därefter komma till mig i informationsdisken så att jag kan 

hjälpa henne vidare. Sedan ser jag henne inte mer. Kanske söker hon upp min kollega, kanske bedömer 

hon att det är för lång kö och bestämmer sig för att komma igen en annan dag? Kanske blir hon 

besviken och kommer aldrig mer tillbaka? 

När jag efter två timmar blir avlöst och lämnar över min plats i informationsdisken till en kollega är jag 

trött. Känslan av otillräcklighet gnager. Jag funderar över de här två besökarna, deras behov och vilken 

hjälp de fick av mig och känner att jag gjorde en felprioritering. Kvinnan som vill ha lättlästa böcker 

tillhör, som nyanländ till Sverige, en av våra högst prioriterade grupper, hon söker litteratur och hon 

är intresserad av den verksamhet vi erbjuder. Mannen som vill vidarebefordra biljetten använder 

troligtvis biblioteket som ett av flera möjliga ställen för sitt ärende och skulle kanske ha klarat sig utan 

hjälp om han hade haft sina glasögon med sig. Det ter sig ganska självklart, kvinnan skulle ha fått mer 

av min tid och mannen mindre. Samtidigt kan jag inte vara säker på om det är den absoluta sanningen. 

Kvinnan kanske, trots allt, fick en bra upplevelse som gör att hon vill återvända och ta del av vad 

biblioteket har att erbjuda. Mannen kan ha varit i en nödsituation, kanske var hans ärende verkligen 

brådskande?” (Baruch 2016, s. 22f.)  

 

Situationen som Monika Baruch beskriver visar inte bara upp en ”en dag på biblioteket”, utan lyfter 

fram något av essensen i bibliotekariens tillvaro, och synar det som är problematiskt. Det som träder 

fram tydligast för vår läsning är frågan kring själva yrkesrollen. Baruchs berättelse ger yrkesrollen en 

kontur inifrån, den utstakar bibliotekariens handlingsfält. I mötet med de olika besökarna visar sig en 

osäkerhet vad gäller gränserna för detta fält. Det visar sig att det inte är alltid tydligt hur det som en 

besökare kräver ska bemötas och om det överhuvudtaget ska göras. Här krävs det av en 



6 

 

folkbibliotekarie att kunna bedöma situationen. Detta skulle jag kalla för bibliotekariens praktiska 

klokhet, vilken vid sidan av andra kunskapsformer är ytterst relevant för att bemästra vardagen. 

Praktisk klokhet visar sig i Baruchs text som ett kunnande som kräver erfarenhet och 

fingertoppskänsla, en insikt i när, hur och varför man ska göra det ena eller det andra, hur länge man 

får stanna kvar vid ett ärende, hur nära man får komma en ”låntagare” och hur mycket ansvar man 

ska ta. Dessa bedömningar visar sig vara nödvändiga inte bara för att resurserna är begränsade, för 

att till exempel tiden inte räcker till, utan också för att de uttrycker ett ställningstagande i förhållande 

till bibliotekariens yrkesidentitet. Lite längre fram i texten skriver Baruch om en avsaknad av en 

djupare diskussion kring arbetet vid informationsdisken. Baruch skriver att alla uppgifter hon har 

utöver arbetet vid informationsdisken är väl förankrade i biblioteksplanen.  ”Däremot, tänker jag”, 

skriver hon ”finns inte samma uttalade medvetenhet om hur vi arbetar i informationsdisken. 

Visserligen erbjuder biblioteket ett fysiskt rum där alla är välkomna och där alla utan kostnad får låna 

medier och delta i olika aktiviteter. Men för många besökare är det först i mötet med oss som arbetar 

på biblioteket som biblioteket kan användas fullt ut och vara den plats för läsande och lärande som 

beskrivs i bibliotekslag och biblioteksplaner.” (ibid) 

Historiskt sett har olika professioner utvecklat olika strategier för att skapa en sådan identitet: typiska 

sådana strategier är avgränsning och monopolisering: En profession utformar sig genom en noggrann 

definition av kompetensområde: vilken kunskap har jag? Vilken behövs för att förhålla mig till den 

aspekten i samhället som min profession ska ta hand om? Oftast finns det också uttalade eller 

outtalade idéer kring en ”ideal community”, en idé om hur den ideala gruppen yrkesutövare ska bete 

sig, vad de ska göra på vilket sätt. Denna idé blir oftast tydlig när någon överskrider de förväntade 

gränserna. En reglerad utbildningsgång ses ofta som ett annat viktigt kriterium för en 

professionaliserings-process. Utbildningen ska ge en legitimering, som fungerar så att alla skall äga 

samma minimum av kunskap. Utbildningen är dock också potentiellt ett ställe där professionen 

reflekteras kritiskt, där outtalade idéer tydliggörs och granskas (se Lindberg 2015).  

Hur förhåller sig bibliotekarieyrket till dessa dimensioner? Företagsekonomen Pamela Schultz 

Nybacka beskriver i en studie om folkbibliotekariens kompetens bibliotekarieyrket som ”en så kallad 

’semi-profession’ vilken omgärdas av formella krav på utbildningen, men till skillnad från läkare och 

advokater saknar bibliotekarierna monopol på sin kunskap.” (Schultz Nybacka 2013, 10) En semi-

profession handlar i hennes mening inte om kunskapsmässig ofullständighet men betecknar graden 

av kontroll över kunskapen. Tvetydigheten i yrket är enligt Schultz Nybacka kärnan i bibliotekariens 

profession (ibid). Frågan är dock var tvetydigheten kommer ifrån och vilken samhällelig funktion som 

bibliotekarier är experter på. Ett svar är nog i sökande efter ”information”. Samtidigt är 

informationsbegreppet rätt vagt för att konstituera ett avgränsat kunskapsområde. Om man tänker 
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på de ”gränsärenden” som några av texterna i denna antologi vittnar om, inställer sig frågan om 

bibliotekarier vill och kan vara experter för all sorts informationssökning. Vilken expertkunskap har 

bibliotekarier egentligen i mötet med informationssökande? Det är kanske genom det sätt på vilket 

de bemöter informationssökande, som de uppfyller en funktion i samhället som de är expert i, ett sätt 

som inkluderar själva relationen med låntagaren och hjälpsökanden? Bibliotekarier har en förmåga 

att tillgängliggöra information även för dem som inte själva har möjlighet att göra det, som saknar 

både teknisk-praktisk och teoretisk skicklighet att hitta rätt sak. Att inte ha tillgång till rätt information 

kan med god rätt kallas för ett kris-tillstånd för en människa i dagens samhälle (se Frenander/Lindberg 

2012). Att inte veta hur och var man ska kunna söka och hitta, att inte kunna använda sig av 

informations-teknologin och kommunikationsformen. Hur kan man dock avgränsa detta mot 

lärarprofessionen? Och är denna professionella färdighet, att skapa delaktighet i 

informationssamhället, synlig för samhället och för bibliotekarierna själva? 

 

Resultat och diskussion 

Bibliotekariernas berättelser ger yrkesrollen en kontur inifrån, de utstakar bibliotekariens 

handlingsfält. En osäkerhet vad gäller gränserna av detta fält visar sig, och det är inte alltid tydligt hur 

det som en låntagare kräver ska bemötas och om det ska överhuvudtaget göras. Här krävs det, och 

det är nog huvudresultaten av projektet, av en folkbibliotekarie att kunna bedöma situationen. Detta 

kallar vi för bibliotekariens praktiska klokhet, vilken vid sidan av andra kunskapsformer är ytterst 

relevant för att bemästra vardagen. Bibliotekariens praktiska klokhet förstår vi, utifrån en aristotelisk 

tradition, som ett kunnande som kräver erfarenhet och fingertoppskänsla, en insikt i när, hur och varför 

man ska göra det ena eller det andra, hur länge man får stanna kvar vid ett ärende, hur nära man får 

komma en ”låntagare” och hur mycket ansvar man ska ta. Dessa bedömningar visar sig vara 

nödvändiga inte bara för att resurserna är begränsade, för att till exempel tiden räcker inte till, men 

också för att de uttrycker ett ställningstagande i förhållande till bibliotekariens yrkesidentitet.  

Det är inte alltid saker och ting är så knepiga som i de berättelser som antologin erbjuder. Det kan 

dock vara värdefullt att utgå från en problematisk situation, ett dilemma. I reflektionen kring detta blir 

det ofta tydligt vilken typ av kunskap som är verksam i normalfallet, hur man hanterar en situation 

innan den har blivit ett problem. Tanken är att reflektionen ska vara till hjälp för att fastställa vad det 

är för slags kunskap bibliotekarierna besitter, hur man på något sätt kan formulera den. Den formen 

av reflektion kan man också kalla för kritik. Detta kan betyda att man antingen söker efter strukturerna 

inom verksamheten för att kunna granska dem eller så letar man efter de strukturer som ligger bakom 

dem, de strukturer som överskrider bibliotekariens ansvarsområde: ledningsfrågor, politisk-

ekonomiska strukturer. Här räcker bibliotekariens eget handlande inte till för att ändra någonting. 
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Även de strukturer som sätter ramarna för det vardagliga handlandet och den vardagliga reflektionen 

på biblioteket kan vara sådana som är djupt rotade i samhället eller i en viss uppfattning av kultur. 

Den kritiska reflektionen kan då istället tjäna till att medvetandegöra dessa strukturer och därmed ge 

möjlighet att välja ett annat förhållningssätt till dem. På sikt kan det också, med tanke på den 

nyckelposition som bibliotekarier intar i samhället, bidra till en förändring av dessa strukturer. 
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Introduktion 

Ett av kännetecknen för en profession av mer klassiskt snitt är förekomsten av någon form av 

etisk självreglering bland dess utövare. I många fall har denna formulerats som en etisk kod. 

Bland de äldsta och den kanske mest kända etiska koden är den så kallade hippokratiska eden 

som väglett ett grundläggande förhållningssätt inom läkarkåren sedan åtminstone 300-talet 

före vår tideräkning. Även juridiska professioner och journalister relaterar sina verksamheter 

till olika former av etiska förhållningssätt. Idag finns också etiska koder inom 

bibliotekarieyrket. Innehållsligt påminner de ofta om varandra, samtidigt som de finns i en rad 

olika former. De kan till exempel vara formulerade på nationell basis eller av någon 

intresseorganisation, som The Association for Information Science and Technoloy (ASIS&T). 

De kan relatera till specifika bibliotekstyper och de kan formulera ett aggregerat 

förhållningssätt, till exempel via International Federation of Library Associations (IFLA) 

eller UNESCO.   

 

För att en etisk kod ska kunna fungera meningsfullt i upprätthållandet av vissa normer och 

värderingar inom en profession, så måste den korrespondera mot den praktik som 

professionens utövare ägnar sig åt på daglig basis. De etiska koderna bör därför inte vara 

någon idealistisk konstruktion, utan hämta sina utgångspunkter i praktiska relationer och 

förhållanden som präglar den enskilda professionen vid en given, helst samtida, tidpunkt. 

Detta gör att det av nödvändighet är svårt att jämföra koder inom olika professioner på ett 

innehållsligt plan. Ska detta göras stannar ofta jämförelsen i en diskussion om vilka 

grundläggande etiska förhållningssätt som kan skönjas under det lager av singulär relevans 

som gör dem relevanta.  

 

I den här studien är det den etiska kodens förekomst inom bibliotekarieyrket som står i fokus. 

Då inte i första hand innehållsligt, utan på ett mer formellt plan. De flesta etiska koder som 

förekommer idag tillkommer någon gång från andra halvan av 1980-talet till mitten av 1990-

talet. Den första ”moderna” etiska koden för bibliotekarier – som också kommer att få utgöra 

exempel i den här framställningen - antogs av American Library Association (ALA) vid dess 

årsmöte 1938 och den baserade sig då på en mer informell  kod som först formulerades redan 

1922 (Code…N.D.). Denna i sin tur var en reaktion mot det som brukar räknas till 

biblioteksyrkets första explicita etiska självreglering, formulerad av Mary Plummer 1903, 

som ett led i stärkandet av det nya bibliotekarieideal som växte fram i USA under de sista 
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decennierna av 1800-talet i samband med bland annat etablerandet av ALA och den public 

library spirit, som sedermera också fann sin väg till Sverige genom framförallt Valfrid 

Palmgrens försorg.  

 

Redan vid en ytlig bibliotekshistorisk betraktaktelse är det möjligt att ana att formulerandet av 

etiska koder kommer vid perioder som representerar förändring - det nya professionsideal 

som växer fram under det tidiga 1900-talet samt de nya orgainsationsideal och den vidgning 

av bibliotekariebegreppet som succesivt får fäste i bibliotekssektorns alla delar under seklets 

sista två decennier.  Intressant att betrakta och analysera blir då vilken roll den etiska koden 

har för bibliotekarieprofessionen. Vilken form har den, och vad representerar den som 

dokument betraktat? På något sätt blir koden som dokumentform viktig i förnyelsen av den 

professionella självbilden – men i vilket avseende då? Dessa ganska enkla frågor ligger till 

grund för den studie som den här artikeln utgör en del i. Artikeln som sådan är disponerad på 

följande sätt: en kunskapsbakgrund och teoretisk utgångspunkt presenteras varefter etisk 

självreglering i äldre perioder av bibliotekarieyrket diskuteras. Härpå följer så ett par exempel 

på kodernas formella utveckling och hur de korresponderar mot olika etiska såväl som 

professionella ideal och på basis av dessa söks sedan svar på våra frågor i den avslutande 

diskussionen.  

 

Problem och teorigrund 

Den här studien rör sig i ett utrymme mellan två områden som under det senaste decenniet 

bjudit på alltmer intressanta vetenskapliga insatser; biblioteksetik och dokumentteori.  

 

Biblioteksetik 

Forskning om biblioteksetik, eller mer konkret bibliotekariers yrkesetik, har etablerats som 

biblioteks- och informationsvetenskapligt forskningsområde i sin nuvarande form sedan åren 

runt millenieskiftet och bör ses i relation till det ökande intresse vi ser i biblioteksektorn för 

att definiera och kodifiera inte bara ett allmänt etiskt förhållningssätt utan också skapa 

riktilinjer för hur normativ självreglering ska gå till i praxis. En grupp studier ger god 

överblick och metodologiska ingångar till studiet av biblioteksetik (Hauptman 2002, Preer 

2008, Koehler 2015), en andra fokuserar mer de etiska koderna som sådana och ger mer elle 

mindre analytiska genomgångar av sådana (Vaagan 2002, Besnoy 2009) och en tredje grupp 

fokuserar på praktiska tillämpningar i bibliotekssammanhang (Buchanan & Henderson 2009, 
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Anderson 2006). Ofta går framförallt de två sistnämnda grupperna in i varandra och låter då 

praktiken styra definitionen av mer pricipiella professonsteoretiska positioner.  

 

Den mer teoretiskt inriktade litteraturen tar gärna sin utgångspunkt i den klassiska etikens 

indelning i dygdeetik som relaterar till hur varje individ bör vara och agera, deontologisk etik, 

som relaterar till förekomsten av absoluta normativa regler och sanningar och teleologisk etik, 

som definierar en handlings etiska värde utefter dess konsekvenser. Det som inom den 

biblioteksetiska forskningen främst varit av intresse är det spänningsfält som ligger mellan å 

ena sidan ett dygdeetiskt biblioterkarieideal, dvs. att en bibliotekarie bör inneha en viss 

karaktär och personlig relation till sitt yrke, och å andra sidan en mer värdeneutral 

kombination av deontologisk och teleologisk som anses prägla biblioteken som institutioner 

(Burgess 2016). Det finns en stark ådra inom forskningen som förordar en kombination av 

dessa till synes konfliktfyllda förhållningssätt, där bibliotek (i generell bemärkelse) 

representerar vissa givna värden, som upprätthålls av en professsion genomsyrad av dessa 

värdens tyngd och giltighet (Gorman 2001, Koehler 2015) samtidigt som de kan 

problematiseras dels utifrån praktiska ställningstagande. Exempel på sådana kan vara 

biblioteket som värdeneutral arena i lokalsamhället kontra biblioket som speglande av vissa 

samhälleliga värden, t.ex. demokrati eller pluralism (Burgess 2016). Ett annat exempel är 

spänningen mellan deontologiskt präglade värden som etablerats i internationella koder, t.ex. 

av IFLA, och de skiftande värdegrunder som genomsyrar samhällen i olika delar av världen 

(Koehler 2003). Här relateras dessa problem till just bibliotekssektorns karaktär, men 

motsvarande diskussioner och spänningsfält kan ses i alla typer av klassiska professioner 

(Egidius 2011, 168ff). 

 

Biblioteksetik relaterar vidare till det bredare och mer svårfångade området informationsetik, 

där frågor centrala för hanterandet av information på olika nivåer står i centrum. Frågor inom 

informationsetik kretser ofta kring problem som rör digital intergritet, yttrandefrihet och 

identitet (Capurro, Eldred & Nagel 2013, Floridi 2013). Även om detta är områden som i hög 

grad påverkar också diskussionen inom bibliotekssektorn är det en forskning som bara 

marginellt berörs inom ramen för den här föreliggande studien, som fokuserar mer explicit på 

biblioteket som institution och bibliotekarien som utövande professionell aktör. 
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Allt detta gör att det finns ett värde att låta de etiska koderna som sådana träda fram inte bara 

genom sin konkreta utformning, utan också låta denna utgöra en representation av de ideal, 

såväl på samhälls- som organisationsnivå, vilka präglar de miljöer och tidsperioder vi vet tagit 

biblioteken från en punkt. För att hitta verktygen till en förståelse av hur den etiska koden 

som dokumentform bidrar till att formulera såväl bibliotekarieprofessionen som biblioteken i 

institutionell bemärkelse vid vissa tidspunkter tar vi oss över till den här studiens andra 

intellektuella förankring: dokumentforskning. 

 

Dokumentteori - dokumentalitet 

Under ungefär samma period som diskussionen om biblioteksetik i sin nuvarande form blivit 

föremål för alltfler akademiska analyser så har delar av den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga forskningen tagit upp en under flera decennier tappad tråd bakåt 

till den så kallade dokumentaliströrelsen som tidsmässigt kan placeras runt förra sekelskiftet 

och vidare under första halvan av 1900-talet, ofta förkroppsligad genom Paul Otlet och 

Suzanne Briet (Day 2006).  

 

Den samlande utgångspunkten för dagens dokumentteori är i grunden praktikorienterad, det 

vill säga dokument gör något, alternativt påverkar skeenden i olika riktningar genom sin 

existens och/eller utformning (Lund & Skare 2010). Det finns också en mindre 

institutionsrelaterad del av området som placerar dessa dokumentpaktiker inom, i en del fall, 

minnesinstitutioner som muséer (Latham 2012 & 2016) eller bibliotek (Turner 2014, Hansson 

2015). Detta har lett till en allt rikare begreppsutveckling. Ett av de mest intressanta som då 

uppstått är begreppet documentality, eller dokumentalitet, som genom sin utformning strävar 

efter att fånga just en aktiv aspekt hos dokumenten i de praktiker de är med och formar 

samtidigt som det öppnar upp för kontextuella och analytiska avgränsningar i dessa praktikers 

utfromning, till exempel inom ramen för en viss institution eller kommunikativt sammanhang. 

 

Begreppet dokumentalitet har intressant nog växt fram parallellt i åtminstone två olika 

sinsemellan oberoende kontexter: en biblioteks- och informationsvetenskaplig och en 

filosofisk. Ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv definierar Frohmann 

(2010) dokumentalitet som ett dokuments förmåga att producera, möjliggöra, uppmuntra, 

tillåta, influera, blockera eller förbjuda någon eller något genom sitt förhållande till processer 

och institutioner i dess omgivning. Dokumentalitet kan då vidare beskrivas ur fyra aspekter; 
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(1) funktionalitet; en vigsel manifesteras genom ett vigselbevis eller ett företag skapar värden 

genom branding, (2) Historicitet; olika dokumenttypers värde och funktion förändras över tid, 

(3) social komplexitet; dokumentalitet måste föregås av givna sociala förutsättningar samt (4) 

”autonom agens”; dokument kan skapa reaktioner eller styra individuella beteenden, som att 

vi t.ex. kan bli rörda av en viss bok eller använda (eller inte) en p-skiva i vår bil när bestämda 

skyltar anger det. Frohmanns definition av dokumentalitet faller väl in i den strömning av 

practice-relaterad forskning som gjort sig synlig också inom andra delar av biblioteks- och 

informationsvetenskapen under det senaste decenniet. Det ligger något närmast intuitivt i hans 

förståelse av begreppet och däri finns en styrka, men det ligger också en möjlig svaghet. 

Frågorna som ställs riskerar att bli alltför endimensionella om det görs på ett sätt som relaterar 

dokument som något som ligger utanför, eller hakas på, sociala eller individuella processer 

och handlingsmönster som existerar oberoende av dokument. Det blir svårt om vi ställer 

frågan om dokument kan ha en direkt påverkan genom att via sin blotta existens och givna 

form faktiskt föda och upprätthålla diskurser, institutioner och individuella handlingsmönster 

på ett så grundläggande sätt att dessa inte hade kunnat finnas utan ett visst, eller vissa, 

dokument. För att finna en plats där sådana frågor ställs måste vi (ännu) gå utanför biblioteks- 

och informationsvetenskapen och dess formulering av dokumentrelaterade problembilder. 

 

Parallellt med Frohmann har den italienske filosofen Marurizio Ferraris utvecklat en delvis 

annan förståelse av begreppet dokumentailtet, en förståelse som tvingar in dokumenten i en 

diskussion mellan en i grunden marxistisk materialism och postmodern dekonstruktivism. 

Ferraris har arbetat med Jaques Derrida och utvecklandet av hans teori om dokumentalitet 

sker i dialog med, eller kanske rent av i opposition mot, den förres grammatologi, där språket 

ses som mer eller mindre autonomt i förhållande till verkligheten och det enda som skapar 

mening är en diskursiv dekonstruktion av verkligheten. Det materialistiska alternativ som 

Ferraris skapar är i grunden mycket konkret. Han nöjer sig inte med en funktionalistisk 

dimension av dokumentalitet, som den Frohmann utvecklar, utan menar att sociala 

institutioner och gemensamma handlingsmönster bara kan förstås om vi har tillgång till olika 

typer av definierande dokument. Som exempel lyfter han fram, och här syns skillnaden mot 

Frohmann tydligt, äktenskapet som social institution. Där Frohmann menar att ett äktenskap 

blir fullbordat genom någon form av vigsel som förknippas med ett (vidhäftat) vigselbevis, så 

menar Ferraris att det överhuvudtaget inte existerar något sådant som ett äktenskap utan ett 

normativt och/eller juridiskt bindande dokument. Vigselbeviset är därför inte ett exempel på 



 

 

 

 7 

en funktionell dokumentalitet, utan ontologisk. Ett annat exempel som Ferraris ger är 

nationalstaten, som han menar inte existerar annat än genom en bestämd uppsättning 

dokument, som kartor vilka anger dess yttre gränser eller en konstitution som anger en i 

grunden normativt samlande suveränitet. Dokument som dessa har enligt Ferraris en så 

fundamental funktion att hans bidrag till begreppsutvecklingen blir ”ontologisk 

dokumentalitet” (Ferraris 2013).   

 

Vad innebär då detta för en studie om etiska koder och deras betydelse för bibliotekariers 

identitet? Det första som behöver göras är kanske att placera diskussionen på en 

institutionsnivå och då inte i sociologisk eller filosofisk betydelse utan i en mer 

organisationsnära. Detta gör att vi kan tala om bibliotek, bibliotekssketorn och en 

bibliotekarieprofession på ett meningsfullt sätt. Genom att göra en distinktion mellan 

konstituerande och performativ dokumentalitet låter Hansson (2015) bibliotek definieras av 

sina olika uppsättningar dokument. Konstituerande dokument blir då sådana som formulerar 

att ett bibliotek faktiskt existerar (det räcker inte med en samling medier) och definierar t.ex. 

graden av tillgänglighet samt politiskt definierade villkor. Performativa dokument blir sådana 

som definerar processer i den löpande verksamheten och som i sin styrande funktion ligger 

nära Frohmanns definition av dokumentalitet – exempel på sådana kan vara dokument som 

preciserar ett universitetsbiblioteks policy rörande e-publicering vid sitt lärosäte eller, i ett 

folkbibliotek, en kommunal biblioteksplan. Det som gör bibliotek särskilt komplicerade i det 

här sammanhanget är, att de bygger verksamheten som sådan på organiserade 

dokumentsamlingar som det byggs upp en unik dokumentalitet kring – utgör till exempel en 

katalog eller ett klassifikationssyetem, vilka båda i hög grad definierar tillgången till 

samlingarna konstituerande eller performativa dokument. Kort sagt kan ett bibliotek finnas 

och/eller fungera utan dem? 

 

Om vi vidare förutsätter, att ett bibliotek inte bara måste bestå av en organiserad samling 

dokument, utan också ledas och utvecklas av personer tillhörande en viss profession – 

bibliotekariens – så får också dokument som reglerar dessa peroners professionsutövning 

bärighet på själva biblioteket. Det här kan i förstone kännas långsökt, men vi ska nu, genom 

belysa bibliotekariekårens etiska självreglering och successiva erövrande av en professionell 

status och identitet, se på om och/eller hur etiska koder förmår bidra till etablerandet inte bara 

av nya praktiker, utan – möjligen – också av en mer djupgående förståelse för vad ett 
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bibliotek är och kan vara vid en given tidpunkt. Metodologiskt görs detta genom att i olika 

exempel på bibliotekshistoriskt inflytelserika dokumenttyper söka efter tre typer av utsagor; 

(1) definitioner eller beskrivningar av professionell identitet, (2) formulerande av kärnvärden 

samt (3) återgivande av bibliotekets skyldigheter gentemot användare, anslagsivare och/eller 

samhälle (Preer 2008, 20). När vi sedan kommer fram till den period där explicita koder 

formuleras baseras analysen på en klassisk närläsning av ett belysande exempel. 

 

Biblioteksetikens förhistoria 

När vi läser den äldre bibliotekshistorien och frågar oss om det finns en röd tråd som löper 

från de allra första biblioteken för knappt 6000 år sedan över den grekiska och romerska 

antiken, medeltiden, renässansen och upplysningen fram till de moderna biblioteksideal som 

formades under 1800-talet, så är det flera följdfrågor som dyker upp. Menar vi att det finns en 

uniform yrkespraktik, eller någon sorts universella värden? Menar vi att bibliotek är 

jämförbara inte enbart över tid, utan också mellan olika platser? Det finns olika svar på detta. 

Den biblioteksetiska forskningen har ofta sökt någon sorts etisk essens, som kännetecknar 

bibliotekrieyrkets kärna och bibliotekens identitet, universellt. Koehler (2015) ser en sådan 

essens i Ranganathans fem bibliotekslagar; (1) böcker är till för att användas, (2) för varje 

läsare, en bok (3) för varje bok, en läsare (4) ödsla inte läsarens tid samt (5) ett bibliotek är en 

växande organism (Ranganathan 1963).  Också Gorman (2000) menar att det i 

bibliotekarieyrket finns en uppsättning ”enduring values” som påminner mycket om 

Ranganathans påståenden. Samtidigt är det möjligt att vara mer instrumentell och hävda att en 

biblioteksetik inte existerar förrän den är formulerad och presenterad i en form som ger den 

legitimitet i förhållande till både yrkespraktiken och biblioteksinstitutionen som sådan och 

just legitimitetsgrunderna för bibliotekens verksamheter över tid, är det möjligt att hävda, har 

förändrats. En aspekt som berör just bibliotekens legitimitetsgrund har att göra med dess 

närhet till den samhälleliga makten, en aspekt som ofta glöms bort; biblioteken och de 

bibliotekarier som skött dem har alltid stått mycket högt i rådande makthierarkier – men ändå 

vid sidan av. Också idag ser vi detta, inte minst i folkbiblioteken, då den rådande 

maktstrukturen inom de demokratiska system där just denna biblioteksform trivs bäst just är 

folket. Om vi tar med detta in i analysen blir tanken på bestående värden särskilt intressant – 

är det just utformningen av bibliotekarieyrket i förhållande till den rådande makten som utgör 

den springande punkten, essensen, i bibliotekarieyrket också ur ett etiskt perspektiv?  
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Låt oss anta att vi kan tala om en period – en mycket lång sådan – innan det de facto existerar 

en uttalad och formaliserad biblioteksetik, men att det trots allt är möjligt att hitta någon form 

av kontinuitet, hur ser då den ut och i vilken typ av dokument finns den stadfäst? I en av 

delstudierna till det här föreliggande arbetet söks svaret på detta genom att lyfta fram två 

exempel, en påvlig bulla Ad Decorum Militantis Ecclesiae från 1475 och den franske 

bibliotekarien Gabriel Naudés handbok i biblioteksuppbyggnad Advis pour dresser une 

bibliothèque från 1627 (Hansson 2016a).    

 

Ad decorum… , i sin helhet återgiven i Jansson (2010),  är ett relevant dokument då det inte 

bara utgör själva fundamentet för det då nya Bibliotheca Apostolica Vaticana, utan också är 

ett uttryck för påven Sixtus IV:s nyorientering av bibliotekets verksamhet från att länge ha 

varit påvens privata boksamling till att nu bli ett, i relativ mening, offentiligt bibliotek där de i 

den lärda världen rådande renässansidealen syns, till exempel genom att också profan 

litteratur ges utrymme. Strukturellt följde, också enligt renässansens ideal, bibliotekets 

uppbyggnad antika förebilder med ett rum för grekisk litteratur, ett för romersk och så ett 

tredje för de mest värdefulla arbetena som behövde hållas utanför allmänhetens räckvidd, det 

som sedermera kom att kallas vatikanens hemliga arkiv. På vilket sätt utgör den i sig mycket 

korta bullan ett etiskt intressant dokument?  Det kanske mest uppseendeväckande med 

dokumentet är utnämnandet av Bartholomeus Platina till betald bibliotekarie. Här ser vi också 

exempel på Preer:s första kriterium. Platina tilldelas rollen som både ”custos”, förvaltare av 

beståndet, och ”gubernator”, ansvarig för biblioteket som organisation. Bibliotekariens roll 

formuleras här på ett för sin tid nytt sätt som självständig och ansvarig för sina handlingar. 

Som kärnvärde exemplifierar påven explicit att biblioteket ska tjäna all forskning, något som 

vidare formuleras i användarrelaterade termer, vilket dokumentet torde utgöra ett av 

bibliotekshistoriens tidigaste exempel på. Biblioteket och bibliotekarien har en skyldighet att 

tillgodose användarnas ösnskemål och behöver därigenom arbeta enligt ett ideal som omfattar 

alla då förekommande vetenskapliga discipliner. Just vad gäller användare formulerar till och 

med dokumentet att inte bara vetenskapsmän ska äga tillträde till samlingarna, utan också 

tillfälliga gäster i staden Rom – turister! 

 

Advis pour dresser une bibliothèque tar sig an bibloteksetiska frågor på ett delvis, men bara 

delvis, annat sätt. Den tillkommer i de stora europeiska privatbibliotekens guldålder och när 

Naudé skriver sin bok är han nytillträdd bibliotekarie hos Paris’ rådspresident och även aktiv i 
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de vetenskaplig kretsar vi ibland benämner La République des Savants, de lärdas republik.   

Valet att använda Advis… i just det här föreliggande sammanhanget kan motiveras av att 

handböcker av just detta slag var mycket vanliga – och lästa – i början av 1600-talet, inte 

minst då biblioteken hade att anpassa sig till de nya kunskapsideal som raskt formades vid 

denna tid. Naudés bok är den av alla dessa som utan jämförelse har fått störst betydelse för 

senare tiders blioteksutveckling. Den rymmer dock en omistlig tidsprägel, vilket visar sig när 

vi ställer dokumentet mot Preers innehållsliga kriterier. Där Ad Decourm… formulerar 

bibliotekariens relativa autonomi i förhållande till användarna, formulerar Naudé sin 

handledning i första hand som ett förhållande mellan bibliotekarie, ägare och samlingarna. 

Användarna spelar en relativt sett underordnad roll. Den yrkesidentitet som Naudé formulerar 

är en med mycket hög grad av självständighet. Ägaren förser biblioteket med tillräckliga 

medel och bibliotekarien ska, utan inblandning av ägaren, fördela inköpen efter de principer 

som Naudé formulerar i frågan om samlingsuppbyggnad. I dessa principer framtäder också 

bibliotekets kärnvärden tydligt – ett av de mest kontroversiella är nödvändigheten av konträr 

litteratur. Biblioteket framträder som en åsiktsneutral institution, som inte bara måste rymma 

litteratur som inte behagar ägaren – som ju inte får lägga sig i – utan som även går emot 

sociala normer och allmänhetens tycke och smak. Användarna omnämns först i dokumentets 

sista sidor och då formuleras förvisso det viktiga i att biblioteket hålls öppet för en begränsad 

allmänhet. Till och med ”okända” ska få tillträde till biblioteket – en något mer defensiv 

hållning kan tyckas än benämnandet av det sena 1400-talets turister i vatikanbiblioteket. 

 

Inget av dessa båda exempel är skrivna med avsikten att formulera något etiskt innehåll vare 

sig för biblioteket som institution eller mer konkret för bibliotekariens yrkespraktik. Icke 

desto mindre finns det element här som senare kommer att ligga till grund för centrala delar 

av den etik som under 1900-talet kommer att förknippas just med sådana etiska utsagor och 

dokument. Utvecklingen av den moderna, mer explicita, biblioteksetiken kan grovt sägas 

genomgå tre stadier; ett dygdeetiskt, ett deontologiskt och ett pragmatiskt eller 

konsekvensetiskt. Vi ska nu gå över och se vad som karaktäriserar dessa och formulera dem i 

förhållande till utvecklingen av etiska koder som dokument. 

 

Den moderna biblioteksetiken 

Det är först i anslutning till folkbibliotekens framväxt under andra halvan av 1800-talet som 

vi ser ett mer uttalat biblioteksetiskt förhållningssätt långsamt växa fram. Folkbiblitekens 
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uppdrag och självbild domineras mer av upplysningens sociala framstegstankar än de 

akademiska bibliotekens, som vid den här tiden mer fokuserade på att hantera de nya, alltmer 

tillgängliga, mönster för vetenskaplig kommunikation som utvecklas, något som också bär 

fröet till det tidiga 1900-talets dokumentaliströrelse. I yrkesetiska termer kan de akademiska 

bibliotekarierna närmast sägas kämpa med att hitta nya former i en tid när det tidigare 

encyklopediska yrkesidealet sliutligen ersätts med ett annat mer bibliotekstekniskt, som 

istället förmår spegla de vetenskapliga disciplinernas ökande specialisering (Minter 2013). 

 

Folkbiblioteken stångas vid den här tiden med helt andra problem, det kanske viktigaste att 

vinna social legitimitet. Detta uppnås bland annat genom att skapa en institution som möter 

lokala behov av utbildning och bildning, men också genom att konstruera ett nytt 

bibliotekarieideal, i hög grad baserat på vissa specifika karaktäristika såsom ödmjukhet, 

tillbakadragenhet och integritet – samtidigt som till exempel den växande 

skolbiblioteksverksamheten krävde sociala bibliotekarier som ofta skulle kunna visa upp en 

mer empatisk relation till barnen än vad lärarna behövde eller förmådde. Idealet fomuleras på 

flera arenor, men i denna fråga som i så många andra, spelar Melvil Dewey och hans 

biblioteksskola en viktig roll från mitten av 1870-talet och framåt. I ansökningshandlingarna 

behöver de sökande inte bara ange sina intellektuella kvalifikationer, utan också redogöra för 

vissa fysiska egenskaper, såsom längd, hårfärg, ögonfärg och vikt. De som sedermera kom 

ifråga var främst belästa yngre kvinnor som av olika anledningar hade valt bort äktenskapet 

(Wiegand, 1996, 85ff). Garrison (1979) benämner sekelskiftets folk- och skolbibliotekarier 

som ”bildningens apostlar”, vars främsta upgift var att tolka de lokala behoven i termer av en 

mycket klassisk och etablerad kultursyn. Detta kom också att prägla den syn på yrkets mer 

etiska innehåll som träder fram.  När biblioteksetiken får fäste och utvecklas till att bli en 

självklar del i den professionella beskrivningen av bibliotekarier är det möjligt att se tre olika 

stadier från början av 1900-talet fram till idag, vilket kan ses i Hansson (2016b), där den 

amerikanska ALA Code of Ethics analyseras i detalj. De tre stadierna kan utifrån den analysen 

betecknas som en dygdeetisk period, en deontologisk period samt en pragmatisk eller 

konsekvensetisk period. 

 

Den dygdeetiska perioden 1876-1922 

Den första explicita etiska koden för bibliotekarier formuleras av Mary Plummer 1903 och är 

i många avseenden en spegling av sin tid, eller kanske ska vi säga den tid som är det sena 
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1800-talets. Plummers bibliotekarie har sitt yrke som kall och präglas i sitt värv av ett slags 

gentlemannaideal, som tar fasta på vad Preer beskriver som värdighet, ödmjukhet, en vilja att 

lära samt en obändig tilltro till biblioteksarbetet (Preer 2008, 6).  På många sätt bygger 

Plummer vidare på den bibliotekarie som Dewey konstruerat genom sin biblioteksskola, men 

hon har samtidigt som syfte att skapa en modern professionell identitet. Det är i det 

sammanhanget introduktionen av en yrkesetik ska ses under den här perioden. Att den tog 

fäste kan vi dessutom se genom att till exempel Varlfrid Palmgren bygger vidare på samma 

idé om den personligt definierade professionella bibliotekarien när hon rapporterar från sin, 

för svenskt biblioteksväsende så viktiga, USA-resa hösten 1907, vilken avrapporteras i den 

mycket spridda och inflytelserika Bibliotek och folkuppostran (Palmgren 1909, Lundgren 

2015). I Sverige kom det dygdeetiska idealet, med sitt omisskännliga inslag av 

bibliotekarieyrket som ett kall, att leva kvar länge, inte minst inom folkbiblioteken. I USA 

blev det dock relativt kortvarigt och skulle redan ett decennium efter Plummers insatser 

komma att ersättas av ett då mer samtida, rationalistiskt ideal, något som inte bara visar sig 

genom att en ny typ av mer formaliserad kod uppkommer, utan också genom en allmän 

förskjutning av det yrkesetiska idealet. 

 

Den deontologiskt etiska perioden 1922-1981 

När Charles Knowles Bolton 1922 presenterar en helt ny professionsetisk kod för 

bibliotekarier eftersträvar han explicit att formulera ett alternativ till Plummers dygdeetik 

(Knowles Bolton 1922). Han tar istället fasta på ett professionsideal som ligger närmare 

läkarnas och advokaternas, där yrket på sätt och vis kan ses som ett kall, men där uppgifterna 

och yrkesrollen ändå är frånkopplade personens individuella egenskaper. Målet är att 

objektifiera bibliotekarien och biblioteket och definiera ett etiskt ideal som placerar 

bibliotekarieyrket i tidens administrativa och organisatoriska synsätt. Den etiska koden får en 

central roll i etablerandet av detta nya ideal. Knowles Boltons kod består av 30 ”canons” som 

utgör ett slags etiska budord, samlade i fyra övergripande grupper; (1) bibliotekariens relation 

till ägarna/anslagsgivarna, (2) bibliotekariens relation till sina anställda (N.B. bibliotekarien 

förutsätts här ha en arbetsledande position), (3) bibliotekariens relation till andra 

bibliotekarier samt (4) bibliotekariens relation till allmänheten. När Knowles Bolton-koden 

sedermera vinner fäste i bibliotekariekåren följer en lång och intensiv diskussion om hur en 

kod som denna borde hanteras. En av de viktigaste frågorna var den om huruvida den kunde 

eller borde behäftas med sanktionsmöjligheter gentemot de bibliotekarier som inte följde de 
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mycket grundläggande påbud som koden stipulerade, ungefär på det sätt vi ännu idag ser 

inom läkarorganisationer och advokatsamfund. Ännu långt senare är detta en fråga som 

hänger kvar och Hauptman beklagar att ALA aldrig kommit sig för att åstadkomma 

sanktionsmöjligheter och på så sätt stärka den etiska identiteten inom yrkeskåren och 

biblioteken som helhet (Hauptman 2002, 10). 

 

Knowles Boltons kod ratificerades av ALA först 1938 och med vissa mindre, främst 

stukturella, förändringar förblev den orörd under flera decennier. Det är lätt att analytiskt 

tillskriva den betydelse i den process som innebar en professionalisering av bibliotekarieyrket 

under de första två decennierna av 1900-talet, men redan när den blev ”officiell” var den 

delvis obsolet och bristen på korrespondens med sin samtid jämte bristen på 

sanktionsmöjligheter gjorde att ratificeringen skedde i relativ undanskymdhet och dess 

betydelse under 40-, 50- och 60-talen måste betecknas som marginell. Det är andra faktorer 

under den här perioden som påverkar och utvecklar yrket långt mer, inte minst den 

teknikutveckling som tar fart under andra världskriget och som snart kom att få en 

oåterkallelig inverkan på bibliotekens arbetsformer och bibliotekeriernas yekrsroll. 

 

Den teleologiska eller konsekvensetiska perioden 1981 – idag 

Den första genomgripande revideringen av ALA:s etiska kod och därmed också den första 

effektiva distanseringen från Knowles Boltons ideal kom 1981. Formellt innebar förändringen 

att koden minskades i omfång från då 28 paragrafer (Knowles Boltons ”canons”) till 6, vilka 

inte heller som tidigare innehöll konkreta anvisningar för bibliotekariernas uppförande. Inte 

heller denna nya förenklade kod fick något större genomslag och förändringsprocessen 

fortsatte därför, vilket ledde fram till den betydligt mer intressanta version som kom 1995.  

 

1995 sker nästa omarbetning och det kan också betecknas som den första som innebär någon 

egentlig utveckling av tänkandet kring dokumentformens funktion och struktur. En av de 

viktigaste skillnaderna är ett grundläggande skifte i perspektiv - den etiska koden talar från 

och med nu inte om bibliotekarien i tredje person, utan genom ett inneslutande ”we”.  Den 

etiska koden representerar genom sin form och sitt innehåll inte längre externa, allmänna, 

kanske rent av eviga, förhållningssätt som återspeglar samhällets normer och förväntningar, 

utan den professionaliserade yrkesgruppens gemensamt överenskomna värderingar i 

förhållande till ett samhälle utanför, präglat av rasande teknisk utveckling. Att perspektivet 
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ändras ska också ses i ljuset av den breddning av bibliotekarieyrket som sker under 1980-talet 

och de olika nya professionsliknande yrken som den snabbt växande informationssektorn 

skapar – många av dem med egna, snarlika, etiska koder (Anderson 2006).  

 

Kring millenieskiftet sker ytterligare en utveckling av den etiska koden som dokumentform, 

något som visar sig i den hittills senaste större revideringen av ALA:s kod från 2008. Här är 

inte längre koden autonom, utan ingår i The Intellectual Freedom Manual, en bok som tar ett 

helhetsgrepp och definierar bibliotekarieprofessionen i relation till en amerikanska 

konstitutionen och USA:s allmänna lagstiftning rörande informationsfrihet (Intellectual… 

2010). Som sådan har koden inte förändrats nämnvärt, men den nya rollen inom en tydlig 

informationsetisk kontext är intressant. Den definierar dess användningsområde och bidrar 

också till att formulera en ny professionsbild – bibliotekariens yrke är att ”kanalisera” 

nationens rätt till informationsfrihet inom ramen för de etiska riktlinjer som professionen själv 

definierat. Det är möjligt att argumentera för att det är vad bibliotekarier alltid gjort, men den 

nya dokumentformen för yrkets etiska dimension bidrar till att skapa en ny typ av legitimitet. 

Detta är den kanske tydligaste rollen som tillskrivits den etiska koden sedan 1922, paradoxalt 

nog kan tyckas, genom att låta den ingå som ett kapitel i en bredare beskrivning av samtidens 

problem. 

 

Parallellt med nya, delvis konkurrerande, koder och Intellectual freedom manual ser vi också 

en annan företeelse växa fram, troligtvis relaterad till den redukation av själva koden som 

revideringen 1981 innebar – kommentarlitteraturen. Det är delvis förekomsten av denna, dels 

lämpad för praktikern (Besnoy 2009) och dels för studenter (Buchanan & Handerson 2009), 

som kompletterar bilden av övergången till en mer konsekvensetisk syn på koden och dess 

användning. Litteraturen följer en viss typ av retorik; ett dilemma presenteras och sedan ges 

exempel på hur detta har lösts i olika praktiska situationer.  Vi presenteras alltså med en 

explicit tolkningsram som skapar en pragmatisk inramning till kodens strikta och 

återhållsamma form. Efter sju decennier kommer den till anvädning och den är kanske idag 

mer medvetandegjord och känd i den amerikanska bibliotekssektorn än någonsin. 

 

Om etiska koders dokumentalitet 

I den utveckling som här tecknats framstår det som om olika etiska ideal avlöser varandra vid 

vissa specifika tidpunkter. Verkligheten är naturligtvis mer komplicerad än så och det finns 
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under hela perioden flera ideal parallellt. Det mest tydliga är den public library sprirt, som 

har sin grund i ett dygdeetiskt bibliotekarieideal och som lever kvar långt efter att mer 

byråkratiskt orienterade administrativa ideal formulerats i Knowles Boltons och ALA:s tidiga 

koder. På samma sätt har det funnits ett motstånd mot ett de ekonomistiska ideal som präglat 

biblioteken och bibliotekarieprofessionen decennierna runt millenieskiftet och en vidare 

analys skulle kunna klarlägga om den utveckling som sker inte bara med ALA:s kod, utan 

med den plötsliga uppblomstring av etiska koder vi ser under 1990-talet, utgör en reaktion 

mot eller anpassning till dessa nya förutsättningar. 

 

Hur förhåller det sig då med relationen mellan yrkesidentiteten och de etiska koderna ur ett 

dokumentteoretiskt perspektiv? För att svara på det bör vi ta fasta på två rörelser som kan 

förmodas hänga samman och som visar sig i förskjutningar av såväl etiska normer och 

dokumentalitet. Den ena rörelsen har vi sett inom bibliotekariernas yrkesetik som sådan. Efter 

formulerandet av en dygdeetisk position som ett sätt att etablera en professionell identitet 

utvecklas en deontologisk position, som sedermera ersätts av en teleologisk eller 

konsekvensetisk positionering av yrkesetiken. Det är samtidigt möjligt att argumetera för att 

vi då också ser en rörelse från en inledande konstituerande dokumentalitet till en performativ. 

De båda rörelserna tycks vidare hänga samman. När de dygdeetiska formuleringingarna av 

bibliotekarieprofessionen kommer till utgör de ett viktigt inslag bland andra i en utveckling 

mot en ny typ av bibliotekarie, en som i hög grad motsvarar de behov som redan finns inom 

de då alltmer etablerade folkbiblioteken. Anspråk på att vara konstituerande genom det att den 

etiska koden är ett dokument som krävs för själva definitionen av en bibliotekarieprofession 

och, i förlängningen, ett modernt bibliotek kommer först med den deontologiska instpirerade 

kod som Knowles Bolton presenterar i olika versioner mellan 1922 och 1938 när den 

ratifieras som ett konstituerande dokument inom ALA. Det konstituerande elementet i kodens 

dokumentalitet fullföljs dock aldrig, till exempel genom att ingen sanktionsmöjlighet grundad 

i kodens deontologiska karaktär fastställs, utan dess betydelse blir alltmer svårgripbar och till 

slut måste den betecknas som rent perifer. Först när ett nytt intresse för 

bibliotekarieprofessionens etiska sidor och problem visar sig i slutet av 1970-talet och början 

av 1980-talet sker vad vi kan beteckna som en uppgradering av den etiska kodens betydelse. 

Denna uppgradering är dock av renodlat performativ karaktär, vilket vidare understryks 

genom den utveckling vi ser under 1990-talet och under de första åren av det nya seklet. Det 

handlar inte längre om att etablera en konstituerande dokumentalitet för en profession som nu 
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– på andra sätt – utvecklats hälsosamt under närmare ett sekel, utan snarare att definiera en 

etisk dimension inom denna; det är så vi bör se den närmast paradoxala situation som uppstår 

när ALA:s etiska kod får en ny betydelse inte genom sin autonomi, utan som en del av ett 

annat överordnat dokument, Intellectual Freedom Manual, där yrkesetiken blir del i en 

performativt orienterad nyformulering av yrket som sådant i termer av, främst, 

informationsfrihet och yttrandefrihet. Till detta kommer den konsekvensetiskt orienterade 

hjälplitteratur som bidrar till att tolka den etiska kodens vaga och mycket övergripande 

formuleringar. På så sätt tilldelas den yrkesetiska koden inte bara plats som en intellektuell 

abstraktion som behövs för att definiera bibliotekarieyrket som en fullvärdig profession, utan 

– vilket kanske trots allt är viktigare – som ett verktyg att ta till vid lösandet av praktiska 

problem i mötet med såväl användare som mer allmänna normförskjutningar i det omgivande 

samhället.  
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1. Inledning 
 

Papret har sin utgångspunkt i ett nyligen påbörjat samarbete kring sjuksköterskors 

informationssökning. Samarbetet sker mellan NU-sjukvårdens sjukhusbibliotek, NU-

biblioteket och biblioteket på Högskolan Väst. 

 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening så har sjuksköterskor … “ansvar att tillämpa 

evidensbaserad vård för att kunna garantera att patienterna får omvårdnad i enlighet med 

vetenskap och beprövad erfarenhet” (2016). 

 

Att arbeta evidensbaserat innebär att ta hänsyn till tre delar, den professionelles expertis, 

patientens önskemål och upplevelser samt den bästa tillgängliga kunskapen (Socialstyrelsen, 

2016). Det är i den sistnämnda delen bibliotekets tjänster kommer i fokus i form av databaser, 

litteratur och hjälp med informationssökning. 

 

Sveriges kommuner och landstings (SKL) uppföljning av nyexaminerade sjuksköterskor visar 

att det uppstår ett glapp mellan utbildning och arbete kring evidensbaserad vård (Blusi 2010). 

Detta är också vår upplevelse. För att överbrygga detta glapp gällande bibliotekets service i 

den evidensbaserade vården tycker vi att det är viktigt med samverkan mellan utbildning och 

yrke. 

 

Uppkomsten till vårt samverkansprojekt beror på att vi på olika sätt uppmärksammades på 

vikten och framgången av samarbete med högskolebibliotek och sjukhusbibliotek gällande 

sjuksköterskorna. 

 

Vid biblioteket på Högskolan Väst genomfördes våren 2015 en fokusgruppundersökning med 

sjuksköterskestudenter i termin två. Idén med undersökningen var att fokusera studenternas 

tankar kring informationssökning och vilka utmaningar de känner att de står inför. Det visade 

sig att studenterna känner en oro inför arbetslivet, hur skall de hinna söka evidens när de 

kommer ut i arbetslivet? Hur ska de kunna göra ett gott arbete med evidens som grund? 

Resultatet har vi tagit fasta på och vill utveckla vidare (Sverker & Thorn 2015). 

 

NU-biblioteket fick på ett studiebesök vid sjukhusbiblioteket i Fredrikstad i Norge 2015 ta del 

av det samarbete som sjukhusbiblioteket hade med högskolan i Östfold kring undervisningen 

vid specialistsjuksköterskeutbildningen. Bland annat fann de att det bästa gensvaret 

åstadkoms när de använde kliniska problem och frågeställningar i undervisningen och olika 

infallsvinklar som gjorde att perspektivet blev större för studenterna (Gluppe & Gullvåg, 

2014). 

 

Utifrån dessa erfarenheter kontaktade vi varandra och arbetade fram en plan om hur vi skulle 

kunna arbeta. Vi har valt att fokusera på de sjuksköterskor som just nu är under utbildning på 

Högskolan Väst och som sedan kommer att arbeta inom NU-sjukvården. Projektet är tänkt att 

löpa från 2016-2018. 
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1.1 Problemställning och syfte 
Projektets huvudsakliga problemställning är att undersöka om samverkan mellan högskolebiblioteket 

och sjukhusbiblioteket underlättar för nyexaminerade sjuksköterskor att fortsätta söka evidensbaserad 

kunskap i sin kliniska vardag. 
 

Då projektet precis påbörjats kommer vi inte kunna svara på ovanstående problemställning i detta 

paper. Istället blir fokus att undersöka vilka aktiviteter som är bäst lämpade att genomföra och 

samverka kring utifrån en litteraturöversikt i ämnet. 
 

2. Metoder 
 

2.1 Litteratursökning 
Vi har gjort sökningar kring olika infallsvinklar i vårt ämne. Ämnet är tvärvetenskapligt till sin natur 

så även sökningar har gjorts inom flera ämnesområden. Vi har gjort sökningar i Cinahl, PubMed, 

LISTA, Libris, SwePub, Google Scholar, Primo och E-biblioteket. 
 
Vi har sökt efter studier kring hur sjuksköterskor söker information, både som studenter och i 

yrkeslivet. Vi har även sökt på hur övergången mellan akademi och yrke ser ut för sjuksköterskan med 

fokus på informationssökning. Vi har använt sökord både på engelska och svenska. 

 
Engelska sökord: nurs*, nurse student, transistion, evidence, evidence-based practice, facilitation, 

barriers implementation, practitioner experiences, preparing for work life, readiness for work /work 

life, concern*, information seeking behavior, information literacy, lifelong learning 
 

Svenska sökord: evidens*, övergång*, informationssökning, sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, 

evidensbaserad omvårdnad, nyexaminerade sjuksköterskor 
 
Det finns mycket skrivet om sjuksköterskornas informationssökning, främst när de är yrkesarbetande. 

Då tiden är begränsad gör vi på inga sätt anspråk att täcka in allt inom detta område. Vi har främst 

tagit del av studier som berör en svensk miljö, men även uppmärksammat studier andra länder. 
Vi har också sökt efter dokumenterade samarbeten mellan universitets-/högskolebibliotek och 

sjukhusbibliotek med fokus på undervisning. Även här har vi sökt både på svenska och engelska. 
 

Engelska sökord: medical university library, university library, hospital library, education, teaching, 

nurs* 
Svenska sökord: högskolebibliotek, universitetsbibliotek, sjukhusbibliotek, utbildning, undervisning, 

sjukskötersk*, sjuksköterskestudent* 

 
Vi har inte funnit så mycket skrivet om undervisningssamarbete mellan våra två bibliotekstyper. 

Genom informella kanaler, studiebesök och konferenser har vi tagit del av två samarbetsprojekt. Det 

ska därmed inte uteslutas att det finns fler samarbeten av detta slag. 
 

2.2 Fokusgruppintervjuer  
Avsnittet beskriver den tänkta metoden. Vi reserverar oss för att metoden kan ändras under projektets 

gång då projektet precis startat och vi inte har genomfört några intervjuer ännu. 
 
Vår tanke är att genomföra fokusgruppintervjuer vid två tillfällen, dels under studenternas sista termin 

(VT 2017), dels då de arbetat ca sex månader inom NU-sjukvården vilket blir runt årsskiftet 2017/18. 

Vi har ännu inga färdiga frågor, men det är möjligt att vi utvecklar det material som biblioteket på 

Högskolan Väst använde i sina fokusgruppintervjuer 2015 (Sverker & Thorn). 
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Fokusgrupper är en form av fokuserade gruppintervjuer där en mindre grupp människor möts för att på 

en forskares uppmaning diskutera ett givet ämne med varandra (Wibeck, 2010). 
 
Fokusgrupp har sin bakgrund inom marknadsundersökningar, men har på senare tid använts allt mer 

inom samhällsvetenskaplig forskning. Metoden används främst för att studera människor attityder, 

värderingar och tankar kring ett visst ämnen eller fenomen (Wibeck, 2010). 
 
Det finns både strukturerade och ostrukturerade fokusgrupper, varav den första styrs av moderatorn 

och frågor, medan den sistnämnda pratar deltagarna med varandra mer fritt utan moderatorns 

inblandning (Wibeck, 2010) I vårt fall, då vi är angelägna om att få svar på vissa frågor, blir den 

strukturerade varianten vårt val. 

 
Urvalet av grupper kan göras på flera sätt enligt Wibeck (2010) och i vårt fall kommer vi troligen att 

organisera grupper utifrån intresse hos studenterna. Det är inte heller troligt att vi kommer ha samma 

deltagare i våra två fokusgruppstillfällen, då studenterna kanske ännu inte vet om de kommer att börja 

arbeta inom NU-sjukvården då. Enligt Bryant (2015)är det inget problem att använda olika deltagare i 

upprepade fokusgruppsintervjuer. 

3. Kontext 
 

3.1 Högskolan Väst 
Högskolan Väst är belägen i Trollhättan och har cirka 11 500 studenter och knappt 600 anställda. 

Högskolan erbjuder kurser och utbildningar inom hälsa och vård, data och IT, ekonomi och ledarskap, 

lärare och språk, media, människa och samhälle samt teknik. (Högskolan Väst, 2016b) 
 
Ett av högskolans uppdrag från regeringshåll är att utveckla pedagogiken kring arbetsintegrerat 

lärande (AIL) (Högskolan Väst, 2016b). Arbetsintegrerat lärande innebär bland annat att studenterna 

redan under utbildningen ska ta del av arbetslivet på olika sätt. 
 
Sunnemark (2010) tolkar arbetsintegrerat lärande som något som “på ett eller annat sätt integrera 
vetenskapsvärldens och arbetsvärldens kunskaper.”(s.267) 

 

3.1.1 Sjuksköterskeprogrammet 
Sjuksköterskeprogrammet är ett treårigt program. Programmets huvudområde är omvårdnad och i 

fokus står den enskilda individens hälsa och välbefinnande. Omvårdnad bygger på relationer och en 

helhetssyn på människan. Till detta hör också ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt (Högskolan 

Väst, 2016c). 
 
Arbetsintegrerat lärande ingår under hela utbildningen då teoretiska studier varvas med 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Sammanlagt har studenterna ungefär trettio veckor VFU 

uppdelat mellan kommun och landsting (ibid).  
 

3.1.2 Biblioteket på Högskolan Väst 
Bibliotekets främsta uppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans 

studenter och personal. Biblioteket är en träffpunkt och arbetsplats för många av högskolans studenter. 

Det finns över 180 studieplatser, fler än 70 datorarbetsplatser, grupprum, tyst läsesal samt en flexibel 

studieyta kallad Cogito. I bibliotekets lokaler huserar även mattejouren och språk- och textcentrum 

(Högskolan Väst, 2016a) 
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Biblioteket erbjuder undervisning i informationssökning till studenter på alla nivåer. Oftast är det 

kursansvarig som hör av sig till kontaktbibliotekarien1. De bokar och planerar tillfället mer eller 

mindre tillsammans så att kopplingen mellan kursinnehåll och föreläsningsupplägg blir så relevant 

som möjligt för studenterna. Bibliotekarierna strävar efter att alla föreläsningar ska ha en koppling till 

en eller flera kursuppgifter. Innehållet i undervisningen varierar med andra ord och kan bestå av 

genomgång av vår webbplats, bibliotekskataloger, databaser och sökteknik, tidskrifter, 

referenshantering, upphovsrätt och plagiat, källkritik och mycket mer. 
 

3.1.2.1 Sjuksköterskeprogrammet och biblioteket 

Sjuksköterskeprogrammets studenter är en av de mest biblioteksintensiva användarna. Studenterna 

erbjuds fem till sex föreläsningar i informationssökning under sin studietid. Till var och ett av dessa 

tillfällen är det kopplat en eller flera workshops där bibliotekarie finns med som stöd när studenterna 

ska söka information. Det studenterna i första hand söker är vetenskapliga artiklar då de ska koppla 

verkliga händelser till vetenskaplig forskning. Studenterna får undervisning i flera olika databaser 

under programmets gång. I termin fem skriver de kandidatuppsats som har formen av en 

litteraturstudie baserad på systematisk sökta vetenskapliga artiklar. 

 

3.2 NU-sjukvården 
NU-sjukvården består av de två stora sjukhusen Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och 

Uddevalla sjukhus i Uddevalla samt mindre psykiatri- och ambulansenheter runt om i Fyrbodal. NU-

sjukvårdens upptagningsområde, benämnt Fyrbodal, består av norra Bohuslän, Dalsland samt 

Trollhättan och Vänersborg med omnejd. I området bor cirka 270 000 invånare. I NU-sjukvården 

arbetar cirka 5 500 personer (NU-sjukvården, 2016a). 

 

3.2.1 Sjuksköterskor   
I NU-sjukvården arbetar cirka 1800 sjuksköterskor (NU-sjukvården, 2016a). Varje år börjar cirka 70 

nyexaminerade sjuksköterskor som har utbildat sig på Högskolan Väst. Sammanlagt gör cirka 500 

sjuksköterskor praktik inom NU-sjukvården varje år och majoriteten kommer från Högskolan Väst. 

(NU-sjukvården 2016b) 
 
Sedan 2015 tillämpar NU-sjukvården kliniskt basår för alla nyexaminerade sjuksköterskor som 

anställs hos sjukhuskoncernen. Bakgrunden till basåret är att det visat sig att det finns en efterfrågan 

från både arbetsgivaren och arbetstagarna att nyexaminerade sjuksköterskor behöver få hjälp att 

utveckla sina praktiska och teoretiska kunskaper. Basåret pågår i ett år och deltagarna delar tiden 

mellan två olika arbetsplatser som inleds med att gå bredvid en erfaren sjuksköterska. De 

nyexaminerade sjuksköterskorna ska delta i fyra till fem obligatoriska utbildningstillfällen om 

omvårdnadsrelaterade ämnen. De kommer också få handledning i omvårdnad inriktat på processer. 

Det finns också möjlighet att hospitera2 på andra verksamheter (NU-sjukvården 2016c). I dagsläget 

deltar 28 sjuksköterskor i det kliniska basåret i NU-sjukvården.(NU-sjukvården 2016d) 

 

3.2.2 NU-biblioteket 
NU-sjukvårdens sjukhusbibliotek, NU-biblioteket, utgörs av två bibliotekslokaler belägna på de två 

stora sjukhusen. Personalen består av tre IT-bibliotekarier inklusive chef. 
 
Tillsammans med de övriga sjukhusbiblioteken i Västra Götalandsregionen delar NU-sjukvården 

förvaltandet och kostnaden av discoverysystemet E-biblioteket samt prenumerationer på tidskrifter och 

databaser (Hult Vallo & Wilner, 2015). Till detta kommer också de nationella 

                                                           
1 En kontaktbibliotekarie håller den huvudsakliga kontakten med institutionen, går på relevanta möten och är  i 

första hand den som undervisar institutionens studenter. På Högskolan Väst finns fyra institutioner och fyra 

kontaktbibliotekarier. (Högskolan Väst 2016d) 
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tidskriftsprenumerationer som sköts av bibliotekskonsortiet Eira (Inera 2016). Det finns också tillgång 

till tryckta böcker och e-böcker. 
 
NU-biblioteket stödjer personalen inom NU-sjukvården oavsett om de studerar, arbetar eller både och. 

Stödet består bland annat av visning av databaser, sökteknik och tidskrifter och varierar för de olika 

grupperna. 
 
NU-biblioteket har utvecklat tjänsten Biblioteket bevakar3, en omvärldsbevakningssida för olika 

enheter och kliniker som till exempel gynekologi, infektion och ortopedi. Varje sida innehåller RSS-

flöden från tidskrifter inom området, aktuella boktitlar och övriga länkar som till exempel webbsidor 

som är av intresse för kliniken eller enheten. Syftet med denna sida är att underlätta 

omvärldsbevakningen för NU-sjukvårdens personal. 

 

3.3 Styrdokument 
Det finns ett antal olika styrdokument och ramverk som direkt eller indirekt styr och åligger 

sjuksköterskor både under utbildning och i yrket när det handlar om att hålla sig à jour och söka 

information.  
 

3.3.1 Lagar 
Högskolelagen ger förutsättningarna för sjuksköterskeprogrammet. I Högskolelagen (SFS 1992:1434 8 

§) står att utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas förmåga att söka och värdera kunskap på 

vetenskaplig nivå. Studenterna ska också lära sig att följa kunskapsutvecklingen vilket dessutom 

innebär att de lär sig att möta förändringar i ett föränderligt arbetsliv. 
 
I Högskoleförordningen (1993:100) går att läsa om de grundläggande kraven för examina på 

grundnivå där sjuksköterskeexamen ingår. För att få en examen skall studenten ha visat kunskap i 

bland annat områdets vetenskapliga grund, ha kännedom om aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kopplingen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet. Även här ingår 

förmågan att kritiskt granska, bedöma och använda aktuell information för att utveckla yrket och den 

verksamhet man arbetar inom.  
 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) reglerar hur hälso- och sjukvårdspersonalen ska arbeta och 

enligt den ska personalen ”utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet” (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763). Även patientsäkerhetslagen hänvisar till Hälso- 

och sjukvårdslagen i sin lagtext.(Patientsäkerhetslag 2010:659) 
 
Sedan 2015 har Sverige en ny patientlag (Patientlag 2014:821). Detta innebär en mängd utökade 

rättigheter och möjligheter för patienten. Patienten kan nu i stor i stor utsträckning själv välja 

primärvård, öppenvård samt behandling även utanför det egna landstinget om ett sådant behov finns. 

En viktig del i patientlagen är vårdtagarens rätt att få information. Informationen kan innebära att 

bland annat få veta vilka olika slags vårdformer, behandlingar och förebyggande metoder som finns. 

 

3.3.2 Evidensbaserad omvårdnad 
Evidensbaserad medicin är ett begrepp som uppkom på 1990-talet i USA och sedan dess har detta 

arbetssätt spridit sig över större delen av världen och kommit att innefatta även personal inom hälso- 

och sjukvård samt socialt arbete (Smith & Rennie, 2014). För sjuksköterskornas del kallas begreppet 

evidensbaserad omvårdnad alternativt evidensbaserad vård. 
 

                                                           
3 http://vastra-gotalandsregionen.libguides.com/biblioteketbevakar 
 

http://vastra-gotalandsregionen.libguides.com/biblioteketbevakar
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"Evidensbaserad vård kan beskrivas både som ett förhållningssätt och en process. Förhållningssättet 

innebär en vilja att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap som underlag för vårdbeslut. 

Evidensprocessen innebär att ställa kritiska frågor, systematiskt söka, sammanställa, kritiskt granska, 
tillämpa och utvärdera de befintliga forskningsresultaten." (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att sjuksköterskorna har ett stort ansvar för att vården 

bedrivs evidensbaserat. De anser att systematiska kunskapsöversikter är att föredra i det 

evidensbaserade arbetet då en enskild vetenskaplig artikel inte är tillräckligt att dra slutsatser utifrån. 

Svensk sjuksköterskeförening efterfrågar också fler specialistsjuksköterskor med mer vetenskapliga 

kunskaper som skulle leda till ytterligare utveckling av det evidensbaserade arbetssättet och en än mer 

kunskapsbaserad omvårdnad. 

4. Litteraturöversikt 
 
4.1 Sjuksköterskor och informationssökning 
Vårdpersonal är en väldokumenterad grupp vad gäller informationssökning (Leckie, Pettigrew & 

Sylvain, 1996). Intresset för sjuksköterskor informationsanvändning har ökat de senaste decennierna, 

då yrket har blivit mer akademiserat (Sundin, 2003). 

 

4.1.1 Under utbildningen 
I januari 2015 genomförde två bibliotekarier på Högskolan Väst fyra fokusgruppintervjuer med 

sammanlagt femton sjuksköterskestudenter. De befann sig i termin två vid detta tillfälle och 

intervjuerna genomfördes i anslutning till en föreläsning och workshop i informationssökning (Sverker 

och Thorn, 2015). Bibliotekarierna ville fånga studenternas tankar kring informationssökning samt 

kopplingen till deras kommande arbetsliv. Frågorna handlade om att beskriva en informationskunnig 

person, hur studenterna vill utvecklas till att bli mer informationskunniga, hur de tänker kring om de 

sätt de fått söka under workshopen samma dag samt om studenterna såg några skillnader mellan att 

söka vetenskapligt och till vardagsbehov (ibid). 
 
Resultatet visade, förutom de direkta svaren på frågorna, att studenterna kände en oro inför kommande 

samtal med patienter. De talade om att sjuksköterskan har krav på sig att ge rätt information och att 

samtalet med patienten blir viktigt. Några uttrycker en oro kring om hur de ska klara detta i arbetslivet. 

De vill ha möjlighet att hitta det senaste inom forskningen, men kommer de få tid och möjlighet att 

göra detta? En del studenter diskuterade kring vårdens tillgänglighet och brister i denna. Hur ska de 

kunna arbeta för att minska dessa brister? Flera studenter uttryckte att de i ett tidigt skede av 

utbildningen fått bra kunskap i hur och var de kan söka och att den stora utmaningen är att kunna 

kommunicera den information de vill till patienten (ibid). 
 
Robertson och Felicilda-Reynaldo (2015) fann i sin studie som omfattade tjugosex 

sjuksköterskestudenter, att de själva skattar sig för högt när de får bedöma sina egna kunskaper i 

informationskompetens. Resultatet från de praktiska övningarna de fick genomföra visade att de inte 

är så kunniga som de tror. De flesta hade goda kunskaper i att identifiera problemet, välja redskap för 

att söka samt att värdera källor. Knappt hälften av studenterna valde de bästa metoderna när det kom 

till att söka information och värdera resurser. Det visade sig också att studenterna inte visste hur de 

använde fria bibliografiska databaser. Många av studenterna hade också problem med att använda 

avancerad sökteknik utan höll sig till en mer enkel sådan. 
 
Elmén (2005) studerade sjuksköterskestudenters informationssökande kopplat till deras blivande 

profession. Det visade sig att studenterna lär sig i två olika kontexter under sin utbildning. I den 

teoretiska utbildningen använder studenterna sig av den litteratur som krävs på kursen. Vid den 

verksamhetsförlagda utbildningen använder studenterna samma källor som personalen på avdelningen 

vilket innebär FASS, PM, behandlingsplaner och muntliga källor. Kontexterna och sättet att söka 
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information hålls därmed åtskilda. Elméns slutsats är att studenterna ser den verksamhetsförlagda 

utbildningen som vägledande för vad de behöver kunna, inte den teoretiska kunskapen de tillägnar sig 

på högskolan. Elmén ser också att de sjuksköterskor studenterna möter under VFU har stor påverkan 
på dem. Hennes förslag är att arbeta för en förändring hos de yrkesaktiva sjuksköterskorna när det 

gäller deras attityder till och kompetens inom informationssökning och på så sätt kan de studerandes 

syn på informationssökning också påverkas. 
 
Gustafsson och Rystedt (2009) studerade en sjuksköterskeutbildning där stora delar av utbildningen 

förlagts till arbetsplatser inom vård och omsorg. Tanken var att fokusera arbetsintegrerat och 

problemfokuserat lärande. Det visade sig att när man utgick från händelser i vården ledde det inte per 

automatik till integration av teori och praktik. Författarna såg däremot att en spänning uppstod mellan 

utbildningens teori och förståelsen av de kliniska problemen. Helt tvärtemot vad som var tanken. Det 

verkade också som att det är den verksamhetsförlagda utbildningen som styr studenternas idé om vad 

de kan komma att behöva som yrkesaktiva sjuksköterskor. 

 

4.1.2 Övergång mellan utbildning och yrkesliv  
Wahoush och Banfield (2014) undersökte sjuksköterskestudenters och nyexaminerade sjuksköterskors 

tillgång till information i kliniska verksamheter. Ett av resultaten visar att sjukhusbiblioteken kan 

behöva tänka nytt när det kommer till hur man erbjuder de resurser som finns. Sjukhusbiblioteken bör 

fokusera mer på att stötta sjuksköterskorna när de behöver finna evidensbaserad kunskap. De 

nyanställda sjuksköterskorna behöver informeras om det stöd som finns att tillgå, bland annat 

biblioteksverksamheten. Många av de tillfrågade ansåg dock att de arbetade i en organisation som tillät 

dem att söka information till vardags, men att det kan bli ännu bättre. Mobila verktyg som 

smartphones och surfplattor är försiktigt på frammarsch även hos sjuksköterskorna. Dessa verktyg kan 

förbättra tillgången till biblioteksresurser för sjuksköterskor då bland annat databaser och artiklar blir 

mycket mer tillgängliga.  
 
"Given the importance of information access for nurses to ensure the quality of care provided to 

patients as well patient safety, employers might also consider freeing nursing attention for patient 

care through the support of new and existing library services that provide on-demand information to 

the clinical area." (ibid., 2014, s.213) 
 
Sveriges kommuner och landstings (Blusi 2010) uppföljning av nyutexaminerade sjuksköterskor 

syftade i första hand till att hitta former för hur samverkan mellan utbildning och arbetsliv kan 

förbättras samt att se hur övergången kan utvecklas. Sjuksköterskor som arbetat maximalt 1,5 år samt 

deras chefer tillfrågades. 
 
En slutsats som drogs var att utbildningen lägger grunden för ett evidensbaserat arbetssätt. Däremot 

upplevde cheferna att det arbetades mer evidensbaserat än vad sjuksköterskorna ansåg att de hade 

möjlighet att göra. En annan slutsats handlade om att sjuksköterskorna saknade kunskaper och 

förberedelser för det praktiska kliniska arbetet. Ett tredje fynd som gjordes handlade om att bilden av 

yrket under utbildningen jämfört med verkligheten inte stämde överens. När sjuksköterskorna 

tillfrågades mer specifikt om utbildningens innehåll framkom det när det handlade om att söka och 

granska information sågs det som en styrka i utbildningen (ibid). 
 
Hedman, Lundh och Sundin (2009) undersökte hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever mötet 

mellan utbildning och arbetsliv. Författarna ser att många yrken, inklusive sjuksköterskeyrket, har 

kommit att bli mycket kunskapsintensiva och detta kräver ständig uppdatering och 

informationsanvändning hos de yrkesaktiva. De ser också en problematik kring de två kontexterna, 

akademin och yrkeslivet. Hur överförs kunskaper mellan dessa? 
 
Författarna kom fram till att studenterna under sin sjuksköterskeutbildning ofta fick höra hur viktigt 

det är att hålla sig uppdaterade med forskning inom det omvårdnadsvetenskapliga fältet det 



10 
 

uppfattades som en skyldighet. Det visade sig också att det som togs för givet under utbildningen blev 

svårt att leva upp till i yrkeslivet (ibid). 
 
"De två verksamheterna utgör förutsättningar för olika informationspraktiker. Utbildningens 

akademiska textbaserade praktiker ställs då mot yrkeslivets i första hand vårdande praktiker där tiden 

till att följa med i forskning inte ges och det definieras inte heller som viktigt." (ibid, 2009, s.144) 
 
Vad kan då vara orsaken till detta? En del svarade att det beror på att materialet inte finns samt att tid 

är en bristvara. Andra menade att forskning inte hör till yrkespraktiken. Det de istället söker efter har 

mer koppling till administrativa uppgifter. Författarna menar att det är intressant då det hör till 

sjuksköterskornas arbetsuppgift att använda aktuell forskning inom omvårdnad (ibid). 

 

4.1.3 I yrkeslivet 
Olof Sundin (2003) intervjuade tjugo specialistsjuksköterskor i sin avhandling om sjuksköterskors 

relation till fackinformation. Han kommer bland annat fram till att läkaren är en av sjuksköterskans 

främsta informationskällor. Sjuksköterskorna söker främst information när de ska studera eller skriva 

uppsats. Sundins informanter värderar sjukhusbiblioteket högt, men upplever att de kurser som erbjuds 

är främmande för deras yrkespraktik. Det finns enligt Sundin fyra barriärer som hindrar 

sjuksköterskorna i sin informationssökning; tid, tillgång, kunnande och tradition. Tid syftar på att 

sjuksköterskan i sin tjänst får möjlighet att söka och läsa information och delta vid föreläsningar och 

utvecklingsarbete. Tillgång syftar på tillgången till facklitteratur och det påpekas att biblioteket i detta 

fall bör marknadsföra sig mer mot sjuksköterskorna. Barriären kunnande handlar om bristen på 

färdigheter i informationssökning och språkkunskaper. Slutligen tar Sundin upp tradition. Här åsyftas 

att det praktiska arbetet inom yrket värderas högre än informationssökning och att det inte är ett 

naturligt inslag inom professionen.  
 
Martinsson (2012) undersökte i sin magisteruppsats hur vidareutbildade sjuksköterskors 

informationssökning i yrket ser ut. Författarens uppsats bekräftar många av Sundins slutsatser. 

Martinsson kommer fram till att sjuksköterskorna med nyare utbildning är mer självständiga och mer 

framåt när det handlar om att söka information. Sjuksköterskorna efterfrågar repetition i 

informationssökning. Sjuksköterskorna saknar datorer och deras arbetsmiljö är stressig vilket inte 

främjar informationssökning. Biblioteket på sjukhuset ses som en resurs som främjar 

informationssökning och informanterna önskade att biblioteket var ännu mer uppsökande gentemot 

sjuksköterskorna. 
 
Karlsson-Lod och Kraft (2004) studerade hur sjuksköterskornas informationsbehov tillgodoses av 

sjukhusbiblioteket. De fann att sjuksköterskorna ofta hade direkta frågor och behövde söka 

information kring nya behandlingar och medicin. Sjukhusbiblioteket hade gott rykte hos 

sjuksköterskorna men bibliotekspersonalen hade ett stort behov av att marknadsföra bibliotekets 

tjänster gentemot sjuksköterskorna då många inte kände till dessa. 
 
Nolin och Uggla (2004) har i sin magisteruppsats fokuserat på informationsbeteendet hos 

vårdpersonalen på universitetssjukhuset i Lund. De beskriver kollegorna som sjukhusbibliotekets 

största konkurrent. Precis som övriga studier bekräftar författarna att ökad marknadsföring behövs och 

detta framför allt gäller de digitala tjänsterna. De föreslår också ett utvecklande av skräddarsydda 

söksidor på kliniknivå för att öka tillgängligheten. 

Calmborg Täreby (2003) genomförde en användarundersökning bland vårdpersonalen på 

kirurgkliniken på Södersjukhuset kring informationsbehov och användande av bibliotekstjänster. 

Sjuksköterskornas informationskällor är kollegor, böcker som finns på avdelningen och PM som finns 

i pärmar och intranät. Många sjuksköterskor känner trygghet i att läsa i en bok, även om de är 

medvetna om att informationen kan vara föråldrad.  Sjukhusbiblioteken används inte ofta av 

sjuksköterskorna. Anledningarna till detta är bland annat bristande tillgänglighet hos biblioteken och 

tidsbrist. Författaren bekräftar tidigare studiers resultat (Karlsson-Lod & Kraft 2004; Martinsson 2012; 
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Nolin & Uggla 2004) att sjukhusbiblioteket måste arbeta mer med marknadsföring (Calmborg Täreby, 

2003). 

 
Hider, Griffin, Walker och Coughlan (2009) har studerat vårdpersonalens 

informationssökningsbeteende gällande digitala resurser. När det gäller användandet av elektroniska 

källor är sökmotorn Google den resurs som används mest. Till skillnad från till exempel läkare, 

använder sjuksköterskor kliniska beslutstöd såsom UptoDate i mindre grad. 
 
Younger (2010) har gjort en litteraturöversikt över vårdpersonalens informationssökning på Internet. 

Författaren konstaterar att det är viktigt för bibliotekarier i klinisk verksamhet att förstå kontrasten 

mellan de akademiska sökteknikerna och den stressiga situation som kan uppstå på kliniken när 

undervisning planeras. Vårdpersonalen önskade mer konkreta och verklighetsbaserade sökexempel 

som de kunde applicera på sin verksamhet. 
 
Rycroft-Malone och hennes kollegor (2004) fann ett antal hinder vilka påverkade sjuksköterskorna att 

inte arbeta evidensbaserat och söka information. Några av hindren bestod i att sjuksköterskorna hade 

svårigheter i att förstå och tillämpa forskningsresultaten. Det fanns dessutom en uppfattning att 

forskningsresultat saknar klinisk förankring och därmed inte går att tillämpa praktiskt. 

Sjuksköterskorna uppgav dessutom att forskningsresultaten var svåra att ta till sig om de inte stämde 

överens med egna värderingar. En del sjuksköterskor saknade kunskap och motivation att införliva nya 

forskningsrön i arbetet, det arbetet överlämnade de hellre till specialistsjuksköterskorna. 

Sjuksköterskor med en äldre utbildning hade svårare att ta till sig och tillämpa forskningsresultat 

jämfört med de som hade nyare utbildning alternativt hade vidareutbildat sig senare. Rycroft-Malone 

et.al. fann också att de som hade en akademisk utbildning verkade ha ett större intresse för 

evidensbaserad vård än de som hade en mer praktisk sjuksköterskeutbildning. Avslutningsvis märkte 

författarna att sjuksköterskorna skyllde på bristande stöd från ledningen samt att det fanns en 

upplevelse hos sjuksköterskorna att de hade små möjligheter att förändra den vårdkultur de verkar 

inom.  
 

4.2 Samarbeten mellan universitets-/högskolebibliotek och sjukhusbibliotek 
Litteraturen visar, som nämnts tidigare, inte mycket dokumenterat samarbete mellan sjukhusbibliotek 

och universitets-/högskolebibliotek. Men att utöka samarbetet mellan dessa två bibliotekstyper ligger i 

tiden då ämnet togs upp på en workshop på den årliga svenska medicinska bibliotekskonferensen 

2016. Där diskuterades bland annat frågor som gemensam undervisning på studenternas sista termin 

och vikten av att göra undervisningen relevant för studenten, även när hen kommer ut i arbete 

(Åstrand, Wallgren-Björk & Ahlgren, 2016). 
 
Under 2012 inledde biblioteket vid Högskolan i Östfold och Fagbiblioteket vid Sykehuset Östfold i 

Fredrikstad i Norge ett samarbete med undervisning av sjuksköterskestudenter som vidareutbildade sig 

till narkos-, intensiv-, akut- och operationssjuksköterskor. Majoriteten av dessa studenter var också 

anställda vid Sykehuset Östfold (Gullvåg & Gluppe, 2014) 
 
Målen med samarbetet var följande: 

 

 Studenterna skulle inte uppleva några motsättningar mellan de två bibliotekarierna – det skulle vara ett 

”sömlöst undervisningsupplägg”. 
 Båda bibliotekarierna skulle delta vid varje undervisningstillfälle och undervisningen skulle äga rum 

både på sjukhuset och på högskolan. 
 Både tryckta och elektroniska resurser skulle användas i undervisningen. 
 Ta del av varandras specialkompetenser i undervisningen samt bygga den på evidensbaserad grund. 
 Få mindre andel ”sista terminsstudenter” som beställde vägledning och att de som ändå gjorde det 

skulle ha bättre förkunskaper (ibid). 
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Bibliotekarierna i Fredrikstad hade tre undervisningstillfällen med studenterna den första terminen då 

de tog upp litteratur- och artikelsökning, evidensbaserad informationssökning samt höll en 

sökworkshop. Under termin två så var det ett tillfälle som fokuserade på uppsatsskrivande och 

referenshantering. Under den sista terminen, då studenterna skulle skriva uppsats, delade biblioteken 
upp dem i fyra grupper utifrån val av inriktning. Varje grupp fick en genomgång av PICO4

, 

sökstrategier samt databaserna Cinahl och PubMed. De sökexemplen som användes byggde på 

studenternas uppsatsämnen som bibliotekarierna hade fått del av i förväg (ibid) 
 
Utvärderingen av projektet visade att majoriteten av studenterna var nöjda med längden på 

undervisningstillfällena. Studenterna tyckte att de fick för mycket biblioteksundervisning för tidigt i 

sina studier.  Studenterna upplevde inte några motsättningar mellan de två biblioteken och tyckte att de 

fått likvärdig service på båda biblioteken (i de fall de besökt båda). Majoriteten av deltagarna uppgav 

att de inte hade behov av att beställa vägledning. Argumenten var bland annat att man upplevde att 

man lärt tillräckligt med undervisningen, hittat bra hjälp på bibliotekens webbsidor och fått hjälp med 

sina uppgifter på gruppundervisningen (ibid). 
 
Bibliotekariernas erfarenheter av projektet var att det var svårt att planlägga undervisningen med 

lärarna och att biblioteksundervisningen fick flyttas flera gånger. De hade heller inte fått information 

om att de fyra inriktningarna inte hade samma tempo i uppgiftsinlämningarna vilket gjorde att en del 

studenter upplevde att biblioteksundervisningen kom för tidigt. Det var också svårt att hålla 

undervisning på både högskola och sjukhus då det var svårt att hitta lokaler på sjukhuset. Den mest 

arbetskrävande insatsen var gruppundervisningen i sista terminen, men gav detta mest positiv respons 

och bidrog troligtvis till att bibliotekarierna fick mindre bokningar av studenterna. Bibliotekarierna 

upplevde att de fick ett stort utbyte av varandras miljöer, den kliniska respektive akademiska, vilket 

gav dem större förståelse för studenternas informationsbehov (ibid). 
 
Marsden och Tucker (2016) redogör i sitt paper From class to clinic, the power of partnership in the 

delivery of information skills från EAHIL:s5  konferens om sitt undervisningssamarbete på University 

of Sheffield Library. Universitetsbiblioteket ger service på både universitetet och sjukhuset och 

personalen insåg att de på olika håll gav samma service till två olika grupper. Dessa två grupper, 

studenter och vårdpersonal, är också mycket rörliga mellan klinisk och akademisk miljö, då de ofta 

läser universitetskurser eller gör utbildningspraktik medan de jobbar eller studerar. Utifrån detta 

bestämde sig författarna att genomföra undervisningsworkshop tillsammans där både vårdpersonal och 

studenter var inbjudna. Temat för det första tillfället var kritisk granskning. Det var uppskattat bland 

deltagarna att kunna dela kunskaper och perspektiv både från den kliniska och akademiska världen. 
 

5. Teori 
Utgångspunkten i vårt samarbete är att vi arbetar utifrån arbetstesen igenkännandets pedagogik. Detta 

innebär att genom ett medvetet och systematiskt arbete där vi syns tillsammans och visar varandras 

verksamhet förmedlar vi budskapet till studenterna att sökande av vetenskaplig information inte tar 

slut; det är ett livslångt lärande. Vi vill skapa en attitydförändring hos de nyexaminerade 

sjuksköterskorna så att de fortsätter nyttja sina informationssökningskunskaper i arbetslivet. 

Samarbetet skall också synliggöra organisationernas biblioteksresurser.   
 
Dessa tankar grundar vi utifrån teorin om exponeringseffekten. 

 

                                                           
4 PICO står för Patient/Problem, Intervention, Comparison och Outcome. Det är en modell för att formulera 

evidensbaserade frågor inom medicinområdet. (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2014) 
5 EAHIL är förkortningen på European Association for Health and Libraries och är europeisk organisation för 

bibliotek med hälso-och medicininriktning.(EAHIL 2016) 
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5.1 Ren exponeringseffekt 
Denna effekt syftar på ett fenomen där upprepad (icke belönad) exponering för något resulterar i att 

man blir mer positivt inställd till detta (Zajonc, 1968). Detta benämns the mere exposure effect (ren 

exponeringseffekt). Exponeringen kan bestå av till exempel musik, ord, konst, teckningar, fotografier 

och ansikten (ibid). 
 
Zajonc (2001) förklarar att ren exponeringseffekt är som ett klassisk betingad paradigm, där 

avsaknaden av negativa konsekvenser tillsammans med repeterad stimulans är tillräckligt för att 

framkalla en ökning av positiva känslor för det som upprepas. När människor utsätts för exponering av 

nya saker upplevs både närmande till och fjärmande från det nya i början, men efter regelbunden 

exponering så närmar sig alla det nya de exponerats för och kan till och med bli positiva. 
 
Exponeringseffekten kan också användas för att förändra attityder, ju mer vi exponeras för ett 

attitydobjekt, desto mer positivare attityd utvecklas för objektet. Ett attitydobjekt kan sammanfogas 

med ett positivt stimuli och på så vis får individen en positiv attityd till själva objektet. (Petty, 

Wegener & Fabrigar, 1997). 

6. Analys och diskussion 
Vårt arbete med papret bekräftar vår bild och ger oss nya insikter i sjuksköterskors 

informationssökning och vilka aktiviteter vi ska fokusera på för att genomföra vårt projekt.  
 
Det förvånade oss att det finns så många styrdokument som kräver att sjuksköterskorna ska hålla sig 

uppdaterade med de senaste rönen inom omvårdnad. Fokus på evidensbaserade vård finns med både 

under studietiden och i yrkeslivet. Till exempel betonar Högskolelagen att studenterna ska bli 

forskningskonsumenter. Det är inte bara under utbildningen det är viktigt med sökande efter 

evidensbaserad kunskap. Det verkar oklart av vem och på vilket sätt detta kontrolleras och följs upp. 

Styrdokumenten är viktiga att ha kännedom om även i vår profession. De visar att biblioteksresurser 

behövs och de kunskaper om informationssökning som bibliotekarierna innehar är av största vikt för 

att hälso- och sjukvårdspersonalen ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. 
 
Ett för oss icke känt resultat handlar om det som Elmén fann redan 2005; det vill säga att 

sjuksköterskestudenterna redan under praktiken anammar redan anställda sjuksköterskors 

informationsbeteende före det som de har lärt sig under utbildningen. Rycroft-Malone et. al. (2004) 

påpekar att sjuksköterskor med äldre utbildning i mindre grad arbetar evidensbaserat. Här ser vi att det 

är viktigt att redan under sjuksköterskornas VFU marknadsföra vilka biblioteksresurser som finns för 

att underlätta för dem att arbeta evidensbaserat. Det är även viktigt, som Elmén (2005) föreslår, 

fortsätta vårt arbete på sjukhuset med att nå ut till de redan yrkesaktiva sjuksköterskorna för försöka 

förändra deras syn på informationssökande.   

Både litteraturen och våra egna erfarenheter visar att sjuksköterskan inte söker information eller nyttjar 

biblioteket när de arbetar på grund av flera orsaker (Sundin, 2003, Martinsson, 2012). Att överbrygga 

dessa barriärer kan i många fall vara svårt, men studier visar också på vad biblioteken kan göra för att 

närma sig sjuksköterskan (Uggla & Nolin, 2004, Karlsson-Lod & Kraft, 2004, Calmborg Täreby, 

2003). Marknadsföring är a och o och framför allt bör bibliotekets digitala tjänster föras fram. Likaså 

att vara i stor utsträckning vara synlig ute i verksamheterna, såsom teorin om ren exponeringseffekt 

beskriver.  

 
En annan aspekt är att sjuksköterskor har svårt att hinna söka information då de behöver vara nära 

patienten. Wahoush och Banfields (2014) resultat visar att kliniska beslutsstöd och mobila enheter 

kommer få en ökad påverkan på sjuksköterskorna informationsvanor, inte minst på grund av sin 

enkelhet och flexibilitet som kan väga upp tidsbristen. Utifrån detta ser vi ett utvecklingsområde för 

vår undervisning; att visa hur appar och mobila verktyg kan användas i arbetet.  
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Vi funderar också kring hur vi kan utveckla undervisningen i informationssökning att bli mer relevant 

för den kliniska verksamheten då många källor påpekar detta (Younger, 2010, Gluppe & Gullvåg, 

2014). Det är viktigt att vi får insikt i vilka konkreta frågeställningar som sjuksköterskan möter i sin 

kliniska vardag. 
 
En av våra stora inspirationskällor är Gluppe och Gullvågs samverkan (2014). Vi ser många 

beröringspunkter med detta projekt; särskilt då det gäller att ta del av varandras specialkompetenser 

och ha ett “sömlöst undervisningsupplägg”.  
 
Det sömlösa undervisningsupplägget vill vi också koppla ihop med teorin om ren exponeringseffekt. 

Genom att synas tillsammans hoppas vi ändra attityden hos sjuksköterskorna till att fortsätta söka 

evidens även i yrkeslivet. Sjuksköterskan ska se biblioteket och dess resurser som en röd tråd från 

akademi till klinisk verksamhet.  
 

7. Resultat 

Utifrån ovanstående analys och diskussion ser vi att vi ska fokusera på följande aktiviteter i tre teman: 

 
Exponeras tillsammans i varandras organisationer 
 

 Delta vid varandras undervisning/föreläsningar upprepade gånger för att exponeras och skapa 

relationer till våra användare  

 Introducera projektidén för handledare och kontaktpersoner på Högskolan Väst och NU-

sjukvården 

 Exponeras gemensamt vid introduktionerna för studenternas VFU i NU-sjukvården och vid de 

internationella sjuksköterskedagarna.  

 

Utveckla undervisningen/tjänster 
 

 Få kunskaper om de olika organisationernas databaser och utbud för att kunna visa och ha 

kännedom om varandras resurser och tjänster. 

 Utöka undervisningens innehåll med än mer arbetslivsanknytning. 

 Integrera mobila enheter och appar i vår undervisning för att underlätta tillgången till våra 

resurser  

 Utveckla en Biblioteket bevakar-sida för omvårdnad, för att underlätta sjuksköterskornas 

omvärldsbevakning 

 
Fortsatt omvärldsbevakning 
 

 Ta kontakt med och göra ytterligare ett studiebesök på sjukhusbiblioteket och 

högskolebiblioteket i Östfold för att få veta mer om samarbetet kring sjuksköterskorna 

 Kontinuerligt omvärldsbevaka forskningen om sjuksköterskornas informationssökning 
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Språknätet –                                                                

från projekt till etablerad verksamhet 
Om sektorsövergripande samverkan kring små barns språkutveckling i Uppsala län 

En utvärdering 

 

Under åren 2010-2013 pågick i Uppsala län projektet Språknätet, som syftade till att öka    

engagemanget i det sektorsövergripande samarbetet kring de minsta barnens språkutveckling. 

Vid projekttidens slut undertecknade samtliga av länets åtta kommuner en överenskommelse 

om att fortsätta arbetet med Språknätet, men nu som en del i den reguljära verksamheten på 

bibliotek, barnavårdscentraler och öppna förskolor. Till överenskommelsen kopplades en så 

kallad taxonomi, som beskrev sex nivåer av samverkan kring det gemensamma professionella 

objektet: små barns språkutveckling. 

Kärnan i Språknätet är samverkan i lokala språknätverk (språknät) med representanter från de 

medverkande sektorerna, vilket också manifesteras i taxonomins högsta nivå. Förebilden är så 

kallade Early Childhood Groups, som innebär lokala nätverk där olika professioner möts och 

samarbetar kring små barn. Denna samverkansform har visat sig framgångsrik när det gäller 

att gynna små barns språkutveckling (Rydsjö, 2012). Språknätet i Uppsala län utgör ett 

intressant exempel på en sådan sektorsövergripande samverkan och kombinationen med en 

överenskommelse kopplad till en taxonomi för samarbete/samverkan gör Språknätet unikt. 
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Nu ska överenskommelsen snart revideras, och inför denna revidering lyftes behovet av en 

ordentlig utvärdering av Språknätet så här långt; från projekttiden och över i reguljär 

verksamhet. Länsbibliotek Uppsala har genomfört utvärderingen, som kommer att presenteras 

i sin helhet under hösten 2016. 

 

Utvärderingens syfte och metod 

Utvärderingens övergripande syfte är att försöka beskriva hur den sektorsövergripande och 

formaliserade samverkan i Språknätet kan fungera, med utgångspunkt i de lokala språknäten. 

En viktig del handlar om att ta reda på hur taxonomin för samverkan fungerar som verktyg.  

 Hur kan samverkansprocessen se ut i de lokala språknäten?  

 Hur fungerar taxonomin som verktyg för samverkan?  

 Hur ser deltagarna på sin egen yrkesroll/profession i förhållande till de andras?  

 Hur kan samverkan inom Språknätet utvecklas framöver? 

 

Eftersom några kommuner var med från projektstarten och de övriga kom med senare, är 

tidsaspekten en viktig faktor att ta hänsyn till i utvärderingen. 

Utvärderingen baserar sig i huvudsak på kvalitativa data: intervjuer med bibliotekarier, 

pedagoger från öppna förskolan, BHV-sjuksköterskor samt logopeder. Sammanlagt har 24 

personer intervjuats; i vissa fall professionsvis i grupp, i andra fall enskilt. Informanter från 

sex av totalt åtta kommuner finns representerade. Dokumentation (projektplaner, 

mötesanteckningar med mera) som rör Språknätet före, under och efter projekttiden har 

använts som bakgrundsmaterial och underlag. Även centrala dokument som 

överenskommelsen inklusive taxonomin är viktigt material för utvärderingen. Taxonomin 

finns med som bilaga. 

 

Projektet Språknätet - bakgrund och beskrivning 

I Uppsala län har samarbete mellan bibliotek och barnhälsovård förekommit under lång tid. 

Projektet Språket typ - redan på skötbordet hade som syfte att bidra till en god start i 

språkutvecklingen hos de yngre barnen och exempelvis utrustades alla BVC-enheter med 

språkväskor, innehållande väl valda småbarnsböcker. Ett annat samarbete mellan bibliotek 

och barnhälsovård handlar om den så kallade gåvoboken, som delas ut till nyfödda 

länsinvånare. Undersökningar visade att språkväskorna inte var förankrade i verksamheterna 

och att uthämtningsfrekvensen för gåvoboken var låg. Samarbetet mellan bibliotek och 

barnhälsovård behövde således stärkas och utvecklas. Projektmedel beviljades av Statens 

Kulturråd i juni 2010 och därefter kunde fördjupningsprojektet Språknätet sätta igång. Öppna 

förskolor/familjecentraler kom till som ytterligare en samarbetspart. 

 

Det huvudsakliga syftet med Språknätet var att öka engagemanget i samarbetet mellan 

bibliotek, barnhälsovård och öppna förskolan/familjecentraler kring de små barnens 
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språkutveckling. Projektet skulle också ha särskilt fokus på barn och föräldrar med ett annat 

modersmål än svenska. Att förbättra rutinerna vid överlämning av gåvokort respektive 

hämtning av gåvoböckerna och att inspirera till föräldraträffar, babybokprat och andra 

aktiviteter lyftes fram under projektet. 

 

En av de viktigaste projektaktiviteterna blev att etablera lokala språknätverk, så kallade 

språknät, i de kommuner som kom med i projektet. Språknätens uppgift var att kontinuerligt 

utveckla och hålla samarbetet vid liv. De skulle bestå av barnbibliotekarie – som fick rollen 

som sammankallande, BHV-sjuksköterska, logoped, pedagog från öppen förskola och 

eventuellt språkutvecklare eller andra personer utifrån lokala förutsättningar. Under 

projektperioden inleddes arbetet i språknäten, där regelbundna nätverksträffar var en viktig 

del. 

           

En annan betydelsefull aktivitet blev den föreläsningsserie som anordnades på regional nivå 

två gånger per termin under projekttiden, med ett innehåll som på olika sätt belyste barns 

språkutveckling. Tanken var att gemensam fortbildning över sektorsgränserna skulle bidra till 

att föra arbetet framåt. 

  

Under projektperioden inleddes ett samarbete med Länslogopedin som riktades till barn med 

språkstörningar och deras föräldrar eller andra vuxna i deras närhet – det så kallade 

”logopedspåret”. Inspirationen hämtades från det halländska projektet Språk-kedjan. En 

obruten kedja för alla barns tal- och språkutveckling (Blomberg m.fl., 2010). Så kallade 

logopedryggsäckar togs fram, som skulle skrivas ut på särskilt framtagna recept av logopeden 

och lånas ut på kommunbiblioteket. Landstingets logopeder och barnbibliotekarier 

samverkade under projekttiden kring att ta fram böcker och annat träningsmaterial, 

instruktioner till föräldrar och förpacka i åtta olika barnryggsäckar indelade efter 

träningsbehov. Vid projekttidens slut hade alla huvudbibliotek i länets kommuner och tre 

stadsdelsbibliotek i Uppsala försetts med logopedryggsäckar. 

 

Även annat material producerades inom ramen för projektet: ett hundratal nya språkväskor att 

användas på BVC-mottagningar och öppna förskolor, en film för utbildning och inspiration i 

exempelvis föräldragrupper samt foldern Ett barn flera språk, som översattes till sju språk. 

 

Den projektplaneringsgrupp som bildades i samband med projektstarten, bestående av en 

bibliotekskonsulent från Länsbibliotek Uppsala, barnhälsovårdsutvecklare och en representant 

för länslogopedin finns fortfarande kvar idag och har en samordnande roll på regional nivå. 

Länsbibliotek Uppsala är drivande part i Språknätet.  

 

Språknätstaxonomin - en modell för samarbete/samverkan 

Ett av projektmålen handlade om att få till stånd en överenskommelse mellan de medverkande 

sektorerna i fyra av länets åtta kommuner. I formuleringsarbetet kring överenskommelsen 
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utvecklades en modell för samarbete/samverkan i form av en taxonomi och ett avtal, som 

skulle undertecknas av chefsrepresentanter från kommuner och landsting, togs fram. 

 

En taxonomi är en hierarkisk nivågruppering som är vanlig inom naturvetenskapen, men den 

har även kommit att användas i modifierad form inom andra fält. I Taxonomier – verktyg för 

verksamhetsutveckling (2013) förklarar Malin Ögland modellen närmare, vilket leder in på 

användningen inom biblioteksområdet och samverkande sektorer. Ögland har fritt utgått ifrån 

den amerikanska forskaren David Loertschers sätt att bygga taxonomier och utvecklade 2008-

2010 i projektet Mäta och väga en taxonomi i sex nivåer för samarbete mellan 

BVC/familjecentraler och bibliotek. Taxonomin är tänkt att läsas nedifrån och upp, där nivå 

ett anses vara den lägsta nivån av samarbete och nivå sex den högsta. Språknätets 

projektplaneringsgrupp tog utgångspunkt i Öglands arbete och vidareutvecklade en egen 

taxonomi – för samarbete/samverkan kring de yngsta barnens språk- och läsutveckling i 

Uppsala län.  

 

I taxonomins olika nivåer beskrivs, förutom vad deltagarna ska samarbeta eller samverka 

kring, i stor utsträckning de olika professionernas ansvarsområden – alltså vem som ska göra 

vad. I de lägre nivåerna, som fokuserar informationsmaterial och distributionsformer, används 

begreppet samarbete i rubriksättningen. I de högre nivåerna som berör mer komplexa 

aktiviteter används istället samverkan som begrepp. Användningen av begreppen samarbete 

och samverkan i taxonomin är medveten, vilket framgår av taxonomibeskrivningen i projekt-

PM:et. Samverkan definieras som något utöver samarbete och med ”samverkan menas 

medvetna handlingar som utförs tillsammans med andra i en avgränsad grupp avseende ett 

definiera problem och syfte”. 

 

I samband med projektets avslutning anslöt länets övriga kommuner. Det som tog vid när 

samtliga kommuner hade underskrivna överenskommelser, var en implementering av ett 

projektbygge in i löpande, ordinarie verksamhet. Vid projekttidens slut fortsatte några 

kommuner sina redan påbörjade samarbeten, samtidigt som andra formade nya. Gemensamt 

för samtliga var att de hade en överenskommelse och en taxonomi som formell grund för 

samverkan. Den gemensamma fortbildningen fortsatte också, men begränsades till ett tillfälle 

per år.  

 

Det aktiva lokala språknätet – grunden för fördjupad samverkan 

I utvärderingen har jag särskilt studerat tre lokala språknät. Språknät A verkar i en medelstor 

kommun i Uppsala län och har varit igång sedan projektstarten. De har regelbundna språk- 

nätsträffar och även om de haft svårigheter att nå ut till fler språknätsdeltagare, främst inom 

barnhälsovården, så har de kommit långt i sin samverkan. De har inom ramen för 

språknätsarbetet systematiserat såväl samverkan kring gåvoboken till nyfödda, som 

föräldrautbildningens träffar på biblioteket. Språknät A kunde tidigt konstatera att de uppnått 

flera nivåer i taxonomin och att övriga var inom räckhåll, så inledningsvis fungerade 
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taxonomin sannolikt som ett verktyg för att utveckla språknätssamverkan. När de i dagsläget 

menar att de nått till högsta nivån, utmanar taxonomin dem inte längre. Språknät B däremot, 

som exemplifierar ett lokalt språknät i en mindre kommun, kom igång med sina 

språknätsträffar en tid efter projektets slut och identifierar ”förbättringsområden” på flera 

nivåer i taxonomin. Taxonomin verkar i denna utvecklingsfas fungera som ett tillräckligt 

sporrande dokument och ger både riktning och viss tyngd åt det fortsatta arbetet. Även om 

det, i likhet med Språknät A, finns svårigheter för den sammankallande bibliotekarien att få 

kontakt med språknätsdeltagarna, har den formaliserade samverkansformen hjälpt till att driva 

arbetet framåt. Båda språknäten har familjecentraler med egna nätverk på respektive orter, 

men existerar parallellt och utgör två olika samverkansgrupper som sannolikt kan dra nytta av 

varandra. Språknät C är en tredje språknätsvariant, som finns i en stadsdel med stor andel 

invånare med annat modersmål än svenska. Något ”regelrätt” lokalt språknät har inte bildats 

här, utan biblioteket utgår från föräldrautbildningens planeringsgrupp inom ramen för 

familjecentralssamverkan. Risken med att ”haka i” en annan samverkan, kan vara att 

bibliotekets roll blir odefinierad och att det gemensamma professionella objektet – små barns 

språkutveckling – inte hamnar i fokus. 

 

Samtliga informanter uttrycker betydelsen av regelbundna lokala språknätsträffar och betonar 

kraften i att bygga personliga relationer. Ett par av de intervjuade tar upp möjligheten att 

fördjupa samverkan genom att träffas oftare och även försöka utöka nätverket och nå ut till 

fler. Samtidigt finns också en sårbarhet i nätverksformen när relationer är svåra att etablera, 

behålla eller fördjupa. En av bibliotekarierna i Språknät A uttrycker sig så här kring 

samverkan i det lokala språknätet: 

”Men jag tänker att när man får till ett väl fungerande samarbete och kan ha 

träffar där man kan utbyta erfarenheter och tankar och kan sätta upp de här 

riktlinjerna så ökar ju det också engagemanget. Det blir en sporre till att 

fördjupa det ännu mer. Så istället för att göra isolerade saker så blir det en del 

av något större. Lite hönan och ägget…” 

 

Även de regionala språknätsträffarna – den gemensamma fortbildningen – värderas högt och 

fyller fler funktioner förutom den kompetensutvecklande. Som meningsskapande, 

sammanhållande och legitimitetshöjande kraft förefaller dessa regionala träffar vara 

oöverträffade    för länsövergripande samverkan. De fungerar också som katalysator i det 

lokala språknätsarbetet. Även möjligheten att diskutera över professionsgränserna framhålls 

som en väsentlig möjlighet.  

 

Samverkan över professionsgränserna 

En intention inom Språknätet, vilket också visar sig i taxonomins nivå fyra, är att utveckla 

samverkan för barn med språkstörningar. Logopeden nämns som exempel på en profession, 

vilken kan ingå i de lokala språknäten och vid projektstarten hade exempelvis Språknät A en 

logoped med på sina träffar. Men redan under projektperioden förändrades logopedernas 
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organisatoriska förutsättningar, vilket gjorde det omöjligt för denna yrkesgrupp att vara med 

på lokala språknätsträffar. Logopeder och bibliotekarier samverkade visserligen framgångsrikt 

kring framtagandet av logopedryggsäckar, men efter projektperioden har det inte funnits 

någon egentlig samverkan med logopederna på lokal nivå. Utvärderingen visar att logopedens 

kompetens är saknad av de andra professionerna och flertalet informanter, logopederna 

inkluderade, ser en stor potential i att återigen samverka. 

Jag uppfattar att logopederna åtnjuter hög status och legitimitet hos de andra, samtidigt som 

de andra yrkesgrupperna kan tillföra sina perspektiv i sammanhanget. Det är inte oväsentligt i 

en sektorsövergripande samverkan hur de olika yrkeskategorierna uppfattas, utifrån begrepp 

som status, legitimitet – men också mandat. Att förtydliga rollerna i en samverkan blir viktig, 

men också kunskapen om varandras verksamheter och de villkor man verkar under. 

Uppdragets förankring, både i den egna organisationen och andras, är viktig. 

Förutsättningarna för deltagarna att delta i språknätsarbetet tycks variera stort, inte minst 

mellan sektorerna. Svårigheterna att nå fram och få alla delaktiga, trots att det är en 

avtalsbunden samverkan, är något som återkommer ofta i intervjumaterialet. En tänkbar orsak 

framträder också i informanternas utsagor, där betydelsen av mandat och uppbackning från 

cheferna betonas och där också avsaknaden av detta uttrycks. 

 

Eftersom Språknätets samverkan mellan sektorer förutsätts åstadkomma mer än vad som varit 

möjligt var och en för sig, är det intressant att framhålla mervärdena. Exempelvis har 

informanterna i utvärderingen beskrivit hur de lär av varandra, med utgångspunkt i skillnader. 

En bibliotekarie som samverkade med logopeder när ryggsäckarna med träningsmaterial 

skulle tas fram, beskriver en intensiv lärprocess som gjort långsiktiga avtryck. Även den egna 

kompetensen tydliggörs i mötet med andra. Genom att informanterna reflekterar och 

formulerar sig kring den egna professionen, förefaller det som att den i samma stund 

synliggörs eller tydliggörs också för dem själva. Men det är i förhållande till de andras roller, 

som den egna yrkespraktiken enklast låter sig beskrivas. Framträder kärnan i professionen 

tydligare, blir den också lättare att utveckla i relation till uppdraget. 

  

Språknätets stora poäng är den sektorsövergripande satsningen på ett tydligt och angeläget 

gemensamt professionellt objekt. De olika perspektiven hos de deltagande professionerna 

skapar ett mervärde. Men det handlar inte bara om att få syn på och tydliggöra det, utan också 

om att använda den styrkan till att utveckla och fördjupa samverkan. 

 

Utvärderingens slutsatser – framåtblickande frågor och förslag 

 

En sammanfattande slutsats i utvärderingen är att Språknätet är ett genomtänkt koncept med 

stor inneboende potential, inte minst genom den sektorsövergripande och därmed 

tvärprofessionella samverkan som finns utifrån lokala språknät, gemensam regional 

fortbildning och nivågrupperade riktlinjer i form av en överenskommelse. Det gemensamma 

professionella objektet, små barns språkutveckling, är angeläget, avgränsat och tydligt. För att 
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utveckla samverkan inom Språknätet ytterligare och blicka framåt, följer därför några frågor 

och förslag att ta med sig på vägen. 

Ökad förankring på chefsnivå. Utvärderingen har visat att Språknätet inte är förankrat i alla 

verksamheter. Den överenskommelse kring samverkan som finns, med chefer på hög nivå 

som skrivit under, har inte fått det genomslag som krävs för att skapa tillräcklig legitimitet. 

Det har därför varit svårt för de sammankallande bibliotekarierna att exempelvis etablera 

kontakt med nya deltagare, inte minst inom barnhälsovården. Genom att göra chefsnivån mer 

synlig och aktiv i Språknätet, bör mandatet hos dem som ska samverka på fältet öka. En 

starkare förankring i hela ledet, från chef till medarbetare, skulle befästa Språknätet både 

lokalt och regionalt. Kanske kan en styrgrupp med chefsrepresentation från de olika 

sektorerna i länet komplettera den regionala planeringsgruppen som finns idag? 

Lokala språknät, lokala förutsättningar och mötesfrekvens. Grundtanken med lokala språknät, 

genom främst dess träffar, var att hålla samverkan vid liv och även fördjupa den. Att mötas 

och samtala regelbundet med varandra, helst någorlunda strukturerat, bygger personliga 

relationer som är viktiga för det man sedan utför i samverkan. Oavsett samverkansgrad, tror 

jag det är viktigt att på lokal nivå kartlägga förutsättningarna. Hur ser situationen ut rörande 

befintliga nätverk som exempelvis familjecentraler? Vilka lämpliga samverkansparter finns 

det? Hur ser demografin gällande familjer och barn ut? Jag menar också att det kan vara värt 

att fundera på betydelsen av mötesfrekvensen. Fler träffar kan intensifiera samverkan och 

göra det lättare att komma vidare. Om någon deltagare missar en träff, kan det idag ta ett år 

innan man ses nästa gång. Kan det vara så att fler möten också skulle öka det upplevda värdet 

av det man samverkar kring? 

Mer av regional samordning – för lärande, sammanhang och utveckling. Den regionala nivån inom 

Språknätet är betydelsefull på många sätt. Gemensam och regelbunden fortbildning – ofta i 

form av föreläsningar – är mycket uppskattad, prioriteras högt av alla yrkesgrupper och fyller 

flera viktiga funktioner. Under den intensiva projektperioden anordnades en föreläsningsserie 

omfattande fyra tillfällen per år, en frekvens som sedan övergången till reguljär verksamhet 

reducerats till en halvdag per år. Men precis som i resonemanget med att öka antalet lokala 

språknätsträffar för att intensifiera samverkan, kanske fler regionala träffar – eller heldagar 

istället för halvdagar – skulle kunna ge likande effekt.  

Jag menar att det är viktigt att betrakta lärandet som något som framför allt sker i 

arbetsvardagen och i samverkansprocesserna. Genom att möjliggöra och lyfta fram sådana 

situationer kan lärandet också utvecklas och tas tillvara, även i en regional kontext. Att 

”bygga in” fortlöpande återkoppling och uppföljning i form av exempelvis handledning tror 

jag är nödvändigt. Språknätet har inte ett projektdriv längre, utan behöver som reguljär 

verksamhet sannolikt återkommande stimulans för att inte stagnera. I linje med detta uttrycker 

bibliotekskonsulenten önskemål om större utrymme för dialog med de lokala språknäten, 

utifrån ett slags följeutvecklande perspektiv. Kerstin Rydsjö betonar i sin rapport Dags att 

höja ribban!? (2012), som är en rapport om samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek, 

betydelsen av just kontinuerlig utvärdering som en förutsättning för uthållighet och hållbarhet 

i satsningen. 
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Definierade professioner och roller skapar mervärde. Det är främst genom olikheterna hos de 

samverkande yrkesgrupperna som informanterna får syn på och kan tydliggöra kärnan i sin 

egen profession, särskilt i förhållande till det gemensamma professionella objektet. De 

kompletterar också varandra genom olikheterna och förstärker såväl budskapet som de 

respektive verksamheterna, vilket skapar mervärde. För att kunna samverka är det därför 

viktigt att definiera yrkesrollerna, liksom att förvärva kännedom om sektorerna som ingår. 

Det ökar förståelsen och förtroendet, men kan också bidra till att utveckla den egna 

yrkesrollen – och i förlängningen sannolikt också den egna verksamheten. Förslagsvis kan de 

olika professionerna lyftas fram mer på de regionala träffarna, så att det inte främst blir ett 

ansvar för de lokala språknäten. Ett exempel kan vara genom tvärprofessionell kollegial 

reflektion, ett annat att låta de olika yrkeskategorierna berätta om just sina språkutvecklande 

arbetspraktiker. 

Logopedsamverkan – en viktig potential. I en ambitiös samverkan kring små barns språk-

utveckling är det otänkbart att inte betrakta barn med språkstörningar som en särskilt 

prioriterad målgrupp. Genom att tydligare göra logopedsamverkan till en integrerad del av 

Språknätet, kan utgångspunkten om alla barns behov bättre tillgodoses. Eftersom det finns 

organisatoriska begränsningar för logopederna att delta i Språknätet, menar jag att samverkan 

behöver koordineras på regional nivå och bestå av strategiska punktinsatser – till gagn för 

hela länet. Två konkreta exempel på sådana samverkansprocesser, företrädesvis mellan 

logopeder och bibliotekarier, är dels en genomgripande översyn av logopedryggsäckarna och 

dels framtagandet av en utbyggd Äppelhylla med språkträningsfokus.  

Samverkan för barn och föräldrar med annat modersmål än svenska behöver lyftas fram.  

Att Språknätet skulle ha ett särskilt fokus på barn och föräldrar med annat modersmål än 

svenska, slogs fast redan i projektplanen. I taxonomins nivåer framgår dock inte denna 

prioritering. På senare tid har flyktingsituationen och de asylsökandens behov 

uppmärksammats stort i medier och inom de flesta samhällssektorer, inte minst inom de 

samverkande verksamheterna i Språknätet. Även om det finns en medvetenhet kring denna 

prioriterade målgrupp och flera lokala språknät som arbetar med att möta behoven, så ser jag 

att intentionerna behöver lyftas fram både kort- och långsiktigt och vara en självklar del i en 

reviderad taxonomi. 

Taxonomins vara eller icke vara – är det frågan? Eftersom taxonomin förefaller ha olika 

betydelse som verktyg för samverkan, beroende på samverkansgrad och hur länge samverkan 

varit igång, är det svårt med generella rekommendationer. Den uppfattas helt enkelt på olika 

sätt av olika språknätsdeltagare, även vad gäller grad av konkretion och detaljnivå. 

Intervjuerna pekar emellertid på att den har fungerat som ett verktyg för många lokala 

språknät i uppstartsfasen av samverkan. Kopplad till en skriftlig överenskommelse har den 

sannolikt gett tyngd åt samverkan mellan sektorerna, men förankringsproblematiken i 

chefsleden har minskat effekten av den. Oavsett hur överenskommelsen är formulerad, som 

en taxonomi eller något annat, är chefsförankringen avgörande för legitimiteten. 

När nu taxonomin ska revideras befinner sig de lokala språknäten i olika samverkansstadier 

och verkar i olika lokala sammanhang. Jag tror det är rimligt att se på en reviderad taxonomi 
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som ett slags nivågrupperad sammanfattning av Språknätets intention och uppdrag. En sådan 

bör ha en inbyggd flexibilitet inför lokala, regionala och samhälleliga förutsättningar och inte 

vara för detaljerad.  

Innan en översyn av taxonomin påbörjas, kan några övergripande frågor om nivågrupperade 

riktlinjer behöva ställas. Är det rimligt eller önskvärt att hierarkiskt nivågruppera prioriterade 

målgrupper? Ska samverkan kring barn med språkstörningar i så fall komma före samverkan 

kring barn och föräldrar med annat modersmål eller vice versa? Och mer djärvt – är en 

taxonomi det lämpligaste sättet att formulera riktlinjerna för samverkan där Språknätet 

befinner sig idag? Kanske finns det någon annan matris eller modell som kan tydliggöra 

samverkan, som också rymmer både horisontella och vertikala riktningar, alltså flera 

dimensioner? 

Till sist... Språknätets idé är bärande och rymmer stor utvecklingspotential. De lokala 

språknäten tillsammans med den regionala fortbildningen, som med fördel kan innehålla mer 

av reflekterande inslag, utgör två viktiga nivåer i Språknätet som helhet och ingår även i 

taxonomin. För att öka legitimiteten för språknätssamverkan behövs en aktiv och synlig 

chefsnivå. Samverkan gentemot prioriterade grupper behöver tydliggöras och utvecklas. 

Gemensamma riktlinjer, i form av en modifierad taxonomi eller annan modell, kan 

fortsättningsvis vara nödvändiga för att tydliggöra uppdraget, fördjupa samverkan och uppnå 

likvärdighet för målgrupperna. Genom att utveckla den potential som finns, kan Språknätet 

framöver inte bara betraktas som ett koncept, utan som ett begrepp. Ett begrepp liktydigt med 

ett tvärprofessionellt engagemang för små barns språkutveckling, där de ingående 

samverkansparterna tillsammans åstadkommer mer än parterna var för sig.  
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Bilaga 1 Taxonomi för samverkan/samarbete  

 

Samarbetet är grupperat i nivåer som anger grad av kvalitet från en basnivå till en mer utvecklad samverkan,  

en s.k. taxonomi. Taxonomin läses nedifrån och upp, det vill säga nivå 6 anger hög grad av samverkan och nivå 

1 anger en lägsta nivå av samarbete. Samverkan definieras här som något utöver samarbete. Med samverkan 

menas medvetna handlingar som utförs tillsammans med andra i en avgränsad grupp avseende ett definierat 

problem och syfte. På vilken nivå samarbetet kan ske varierar beroende på befolkningsstruktur, personaltillgång 

och andra lokala förutsättningar. Förutom att vara normerande kan taxonomin även vara ett redskap för 

verksamhetsutveckling och utvärdering. 

Nivå 6. Samverkan i lokala Språknät 

Lokala Språknät med representanter från BVC, bibliotek och familjecentraler/Öppna förskolan samverkar 

regelbundet kring det gemensamma uppdraget: barnets språkutveckling. Samverkan sker utifrån lokala förut-

sättningar och utifrån respektive profession. Biblioteket är sammankallande, ansvarsfördelning och tidsplan för 

aktiviteter planeras och utvärderas gemensamt vid två tillfällen per år. 

Nivå 5. Samverkan kring föräldraträffar 

Planerat samarbete mellan BVC, bibliotek, familjecentraler/Öppna förskolan sker kring lokala föräldraträffar 

med målet att de ska bli likvärdiga oavsett var i kommunen man bor. Varje verksamhet definierar tydligt sin roll 

i sammanhanget. Barnhälsovård/Familjecentral är sammankallande, planering och utvärdering sker vid ett 

tillfälle per år.  

Nivå 4. Samverkan för barn med språkstörningar 

För de vanligaste språkstörningarna har ”språkryggsäckar” med böcker och lekmaterial efter en halländsk modell 

tagits fram inom projektet Språknätet. Barnlogoped instruerar hur de används och skriver ut ett ”recept”. 

Ryggsäckarna finns för utlån på biblioteken. Förutom detta samarbetar barnlogoped och barnbibliotekarie kring 

upplägg och genomförande av en föreläsning öppen för alla föräldrar med små barn. Länsbibliotek Uppsala är 

sammankallande och föreläsningen erbjuds på valda orter i länet en gång per år. 

 Nivå 3. Gemensam fortbildning för kunskapsspridning 

En gång per år inbjuder Länsbibliotek Uppsala till ett fortbildningstillfälle kring ny forskning och ”best practice” 

kring samverkan, flerspråkighet eller något annat ämne av gemensamt intresse. Fortbildningen genomförs i 

samråd med Barnhälsovården, familjecentraler/Öppna förskolan och Länslogopedin. Samma innehåll erbjuds vid 

två tillfällen för att så många som möjligt ska ges möjlighet att delta. 

 Nivå 2. Samarbete kring gåvoboken och foldrar 

Barnhälsovården ansvarar för utdelning av presentkort för gåvoboken och ABC- droppar till föräldrarna samt 

arbetar med språkväska och film enligt rekommendationer. Biblioteken står för kostnad och distribution av ABC-

droppar till Barnavårdscentralerna samt att, vid hämtning av gåvoboken ge föräldrarna ”det lilla extra” om 

barnbiblioteksverksamheten för att locka föräldrarna till biblioteket. Gåvoboken bör kompletteras med 

ytterligare en lokal gåvobok under barnets förskoleår. Länsbiblioteket bekostar gåvoboken samt står för 

sammanställning av hämtstatistik. Länsbiblioteket samordnar också inköpen av ABC-dropparna samt 

distribution av presentkorten. Familjecentraler/Öppna förskolan och Barnlogopedin stöder samtliga processer  

Nivå 1. Samarbete i form av kontaktnät för information 

En kontaktperson för samarbetet kring barns språkutveckling utses på varje enhet inom respektive verksamhet. 

Länsbiblioteket ansvarar för att listan uppdateras en gång per år. Kontaktpersonerna känner till och informerar 

om överenskommelsen samt det material om barns språkutveckling som finns. Kontaktpersonen känner även till 

och informerar om det webbaserade material som producerats för publicering på Uppsala läns webbibliotek, 

Bibli.se, Rikshandboken-bhv.se, Familjecentraler.se och logopedforum.se  
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- Såå himla coolt!  

MB3D Corner vid Medicinska biblioteket på Umeå universitet 

Additive manufacturing techniques are becoming increasingly important to the field of 

medicine. Parallelly, the makerspace movement is spreading and has now reached the library 

sector. Public and academic libraries alike are starting to offer their patrons the opportunity to 

print in 3D. Studies suggest that 3D printers, for various reasons, fit well into the library 

environment. To see if this holds true in a specialized medical library, to give medical students 

the opportunity to get acquainted with 3D technology, and to support Umeå University’s 

agenda-setting efforts in additive manufacturing, the Medical Library ran a 3D printing pilot 

project autumn term 2015. Library patrons were offered workshops to learn how to use the 3D 

printer and could then book time to print objects of their choice. Experiences drawn from the 

project indicate that, as suggested in the preceded literature study, the printer fitted well into 

the library learning environment and was highly appreciated by library patrons. Many of the 

prints made represented anatomical models or medical equipment, suggesting that the 3D 

printer indeed fills its place in a specialized medical library setting. As a bonus, the project also 

attracted attention from students and university employees from other disciplines, as well as 

from university management.  
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BAKGRUND OCH PROBLEMSTÄLLNING 

Additiv tillverkningsteknik – 3D-utskrifter – används allt mer i många olika branscher, inte 

minst inom medicinområdet. Redan idag finns goda möjligheter att skapa skräddarsydda 

proteser, handikapphjälpmedel och implantat i 3D-skrivare, att tillverka läkemedel med 

individuellt anpassad dos eller att skriva ut anatomiskt korrekta modeller att öva på inför 

komplicerade operationer. Försök pågår med utskrifter i biomaterial och teknologin spås få 

ännu större roll för medicinfältet i framtiden. Än så länge är det dock ett begränsat antal 

personer som arbetar med dessa utskrifter. 

Förutom de mer praktiska användningsområdena används 3D-utskrifter också i olika 

medicinska forskningssyften. Ett tydligt tecken på detta är att ”Printing, Three-Dimensional” 

infördes som MeSH-term av United States National Library of Medicine vid årsskiftet 

2014/20151, och databasen PubMed utökas så gott som varje vecka med nya artiklar som 

indexerats med det sökordet.  

Frågor kring 3D-teknik i stort är högaktuella vid Umeå universitet, där initiativ tagits till att i 

samarbete med ett flertal andra aktörer utarbeta en nationell agenda för additiv tillverkning, 

med målsättningen att Sverige ska bli världsledande på området.2 

Mot bakgrund av den medicinska utvecklingen, och för att arbeta i linje med universitetets 

ambitioner, tog bibliotekarier från Medicinska biblioteket vid Umeå universitet initiativ till ett 

pilotprojekt med 3D-skrivare i biblioteket. Målsättningen var dels att undersöka vilket intresse 

det finns för den här tekniken bland bibliotekets primära målgrupper – studenter och anställda 

inom medicin och odontologi vid universitetet, samt anställda inom Västerbottens läns 

landsting – och dels att se om tekniken passar in i bibliotekets publika lärmiljö.  

TEORETISKA PERSPEKTIV  

Från industri till makerspace 

Additiv tillverkning handlar om att skapa föremål genom att lägga till material i tunna skikt 

eller lager, där varje nytt lager vilar på det föregående. Skillnaden mot den subtraktiva 

tillverkningsteknik som hittills varit den dominerande, är att man där skalar bort överflödigt 

material för att forma föremålet.  

Fenomenet är i sig inte något nytt – jämför med det traditionella sättet att göra en lerkruka – 

men har innan 3D-skrivarnas intåg på 1980-talet varit en ovanlig teknik att använda i 

tillverkningsindustrin. Begreppet additiv tillverkning används därför framförallt när man talar 

om olika tillverkningstekniker som omvandlar en 3D-design, som skapats i CAD, till ett fysiskt 

föremål i en 3D-skrivare genom att dela upp den och skriva ut den i tunna tvådimensionella 

lager.3 Detta kan göras på flera olika sätt. Standardiseringsorganisationen ASTM International 

                                                           
1 National Library of Medicine, Printing, three-dimensional. (2015). 

https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&index=27884  
2 Coming together to lead the way: a Swedish agenda for research and innovation within additive manufacturing 

and 3D printing. (2014). Umeå: Umeå universitet  
3 Gibson, I., et. al. (2014). Additive manufacturing technologies : 3D printing, rapid prototyping, and direct 

digital manufacturing. New York: Springer, s. 2 ff ; Lipson, H. & Kurman, M. (2013) Fabricated : the new 



3 
 

har exempelvis klassificerat de olika teknikerna i sju olika kategorier4 men det finns fler sätt att 

gruppera dem och ofta också flera olika namn på samma utskriftsteknik, vilket kan göra den 

här begreppsvärlden lite förvirrande att sätta sig in i.  

De industriella fördelarna med additiv tillverkning i jämförelse med subtraktiv är bland annat 

att det går snabbare att tillverka föremål, vilka kan göras mer komplexa i fråga om utformning 

och kombinationer av material samt ofta kan tillverkas i ett stycke, vilket gör att designern inte 

behöver ta samma hänsyn som förr till hur föremålets delar ska kunna monteras. Det blir också 

billigare att testa nya idéer och att specialanpassa produkter, vilket ökar konsumentinflytandet, 

och det är dessutom miljövänligt eftersom spillet blir mindre. Kort sagt förändrar tekniken 

förutsättningarna för såväl produktion som konsumtion och man talar därför om den 

framväxande 3D-skrivartekniken som en ny industriell revolution.5 

Medicinsk industri ligger något efter övriga branscher i nyttjandet av 3D-skrivare för 

tillverkning, men tekniken är på snabb framväxt och har alla förutsättningar att förändra 

medicinområdet radikalt. Olika typer av 3D-utskrivna skräddarsydda stödstrukturer, proteser 

och dentalimplantat används sedan flera år tillbaka, liksom handikapphjälpmedel som 

hörapparater, handledsstöd och glasögonbågar. På senare tid har kirurger kunnat skriva ut 3D-

modeller av sina patienter för att planera och öva inför ansiktsrekonstruktioner och andra 

komplicerade operationer, och barnmorskor kan skriva ut 3D-modeller av foster istället för 

ultraljudsbilder till synskadade blivande föräldrar. 2015 godkändes det första 3D-

skrivartillverkade läkemedlet vars dos och konsistens kan specialanpassas för varje patient. 

Försöken att skriva ut levande vävnad i så kallade bioprinters är ännu i ett tidigt stadium, men 

det anses troligt att det inom en mansålder kommer att gå att skriva ut fungerande organ.6 I 

Sverige finansierar Vinnova projekt kring 3D-utskrifter av proteser med skogsråvaror som bas, 

samt utskrifter av mänsklig hud.7 Potentialen är med andra ord enorm.  

Hittills har additiv tillverkning så gott som uteslutande varit en angelägenhet för industrin men 

de senaste åren har de patent kring tekniken som togs på 1980-talet börjat löpa ut. Därmed har 

3D-skrivarna också blivit tillgängliga för vanliga konsumenter. I framtiden spås 3D-skrivarna 

demokratisera skapande, på samma sätt som böcker demokratiserat tillgången till information 

                                                           
world of 3D printing. Indianapolis: Wiley, s. 12 ff. ; Gonzalez, S.R. & Bennett, D. B. (2016). 3D printing : a 

practical guide for librarians. Practical guides for librarians: 22. Lanham: Rowman & Littlefield, s. 11f. 
4 ASTM International (2010). ASTM F2792-10, Standard terminology for additive manufacturing technologies. 

West Conshohocken: ASTM International  
5 Coming together… (2014), s 6 ff. ; Gibson et. al. (2014), s. 40 ; Anderson, C. (2013). Makers : den nya 

industriella revolutionen. Stockholm: Modernista. 
6 Lipson & Kurman (2013), kap. 7 ; Coming together… (2014), s. 12f. ; Warnier, C., et al. (red.) (2014). Printing 

things : visions and essentials for 3D printing. Berlin: Gestalten, s. 202f, 208f. ; Chua, C. K. & Leong, K. F. 

(2015). 3D printing and additive manufacturing : principles and applications. Hackensack: World Scientific, 

kap. 8 ; Michalski, M. H. (2014). ”The shape of things to come : 3D printing in medicine” i JAMA 312(21): 

2213-2214 ; Thilmany, J. (2012). “Printed life” i Mechanical engineering 134(1): 44-47 ; Hoy, M. B. (2014). 

”3D printing : making things at the library” i Medical reference services quarterly 32(1):. 93-99 ; Prince, D. J. 

(2014). “3D printing : an industrial revolution” i Journal of electronic resources in medical libraries 11(1): 39-

45 ; Kumari Prasad, L. & Smyth, H. (2016). ”3D printing technologies for drug delivery : a review” i Drug 

development and industrial pharmacy 42(7): 1019-1031 
7 Innventia, Innventia startar projekt om 3D-utskrivna proteser baserade på skogens råvaror. (2016). ; Vinnova, 

Pressmeddelande 5 april 2016. (2016).   
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och internet demokratiserat möjligheterna till kommunikation.8 De vanligaste 3D-skrivarna på 

konsumentmarknaden är av typen FDM, vars mekanismer liknar vanliga bläckstråleskrivares. 

Utskriftsmaterialet, det så kallade filamentet – oftast plast – smälts ner av ett uppvärmt 

skrivarhuvud som sedan spritsar ut det i lager på lager för att forma föremålet.9  

Det är dock långt ifrån alla intresserade som själva skaffar en 3D-skrivare. Istället har de blivit 

ett vanligt inslag i så kallade makerspaces eller FabLabs. Ett makerspace kan beskrivas som en 

plats där människor, makers, samlas för att på olika sätt skapa och bygga föremål samt lära sig 

använda nya tekniker. Den utrustning som nyttjas delas av alla makers och blir därmed 

tillgänglig för fler.10 

3D-skrivare på bibliotek 

Makerspacerörelsen har nått biblioteken och allt fler, framförallt folkbibliotek, erbjuder 3D-

skrivare och annan utrustning för skapande till sina besökare. Det finns flera drivkrafter bakom 

den utvecklingen. En är att bibliotek har en lång tradition av att tillhandahålla ny teknik, som 

datorer och längre tillbaka även skrivmaskiner, till sina användare. En annan är att det är ett 

naturligt steg för biblioteken att demokratisera skapande på samma sätt som man alltid gjort 

med lärande. På folkbibliotek har detta redan gjorts länge i form av pysselverkstäder, 

stickcaféer och hantverkskurser. På samma sätt som många idag går till biblioteket för att 

använda internet, kopiera papper eller läsa tidningen kan det i framtiden bli lika naturligt att 

vända sig dit för att skriva ut reservdelar eller testa en ny 3D-design. Motiveringen för att skapa 

ett makerspace är alltså att fortsätta med det som biblioteken redan gör, nämligen att uppmuntra 

viljan att lära sig nya saker. 11  

Vid en litteraturgenomgång i ämnet får man ha i åtanke att 3D-skrivare är ett ungt inslag i 

biblioteksvärlden. De första biblioteken tycks ha börjat erbjuda tillgång till den här tekniken 

omkring år 2012, även om vissa uppgifter gör gällande att det förekom så tidigt som 2002.12 

Den biblioteks- och informationsvetenskapliga analysen av fenomenet är därför ännu i sin linda, 

däremot finns det relativt gott om framförallt amerikanska artiklar som beskriver projekt och 

praktiska erfarenheter av att skapa ett makerspace. Dessa visar bland annat en tydlig skiljelinje 

i hur olika bibliotek valt att tillgängliggöra 3D-tekniken för sina användare. Flera erbjuder 3D-

utskrifter som en tjänst, där användaren beställer och betalar men en bibliotekarie gör själva 

utskriften. Andra arbetar mer pedagogiskt med sina 3D-skrivare och lär användarna att själva 

behärska tekniken.13  

                                                           
8 Griffey, J. (2012), “Absolutely fab-ulous” i Library technology reports 48(3): 21-24 
9 Lipson & Kurman (2013), s. 69 ff. 
10 Anderson (2013) s. 34ff. ; Bagley, C. A. (2014). Makerspaces : top trailblazing projects. Chicago: American 

Library Association, s. 2 ; Carlsson, T. (2013). “Makerspaces : rum för skaparna” i Biblioteksbladet 98(8): 16-19 
11 Hoy (2014) ; Bagley (2014), s. ix ; Griffey (2012) ; Gonzalez & Bennett (2016), s. 1f. ; Moorefield-Lang, H. 

M. (2014). ”Makers in the library : case studies of 3D printers and maker spaces in library settings” i Library hi 

tech 32(4): 583-593 
12 Moorefield-Lang (2014) ; Colegrove, P. (2014). “Making it real : 3D printing as a library service” i Educause 

review online.  
13 Bagley (2014) ; Gonzalez & Bennett (2016) s. 69ff. ; Gonzalez, S. R. & Bennett, D. B. (2014). ”Planning and 

implementing a 3D printing service in an academic library” i Issues in science and technology librarianship (78)  
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3D-skrivare på akademiska bibliotek 

3D-skrivarna gjorde sitt intåg i den akademiska biblioteksvärlden ungefär samtidigt som på 

folkbiblioteken. Genomslaget har varit stort. Exempelvis identifierar NMC Horizon Report en 

långsiktig trend att förändra det akademiska biblioteksrummet så att det ger stöd till fler hands 

on-aktiviteter och framhåller makerspaces som en viktig komponent. 14  Även i denna mer 

uttalade lärmiljö förekommer båda sätten att tillgängliggöra 3D-skrivare till 

biblioteksanvändarna.15  

Oavsett vilken tillgängliggörandemodell som valts pekar rapporter och artiklar på att man anser 

att 3D-skrivare passar bra in i de akademiska biblioteken. Visst finns det utmaningar – långa 

utskriftstider, ljudnivå, risk för lukt och emissioner, kunskapströskel och copyrightfrågor är 

några av dem – men arbetet med att lösa dessa kompenseras av att tekniken anses komplettera 

bibliotekens dator- och lärmiljöer. Bland annat anses de studenter som använder 3D-skrivare, 

inte trots utan tack vare att utskrifterna inte alltid lyckas, lära sig att experimentera, se 

begränsningar och hitta alternativa lösningar på problem – färdigheter som de har nytta av i 

såväl sina fortsatta studier som arbetsliv. Ett iterativt arbetssätt och samarbete över 

fakultetsgränserna är andra fördelar som framhålls. Biblioteket, som är en neutral miljö och är 

öppet för alla, har en lång tradition av att stödja kreativt tänkande och samarbete, samt har 

förhållandevis generösa öppettider, anses vara mycket lämpat att erbjuda 3D-skrivarverksamhet 

på campus.16 

Det har visat sig att de studenter som använder akademiska biblioteks makerspaces i hög grad 

gör 3D-utskrifter som knyter an till deras studier. I takt med att 3D får allt större utrymme i 

lärosätenas undervisning tros biblioteken få ökade krav på sig att införa teknik och information 

som svarar mot studenternas behov på området.17 

3D-skrivare på medicinska bibliotek 

Medicinska biblioteks kärnverksamhet är förstås väsensskild från folkbibliotekens, och 

uppdraget är snävare än för de mer generella akademiska biblioteken. 3D-skrivare anses därför 

ha relevans på medicinska bibliotek främst på grund av den betydelse de redan har, och i 

framtiden kommer att få, för såväl den medicinska praktiken som forskningsfältet. Proteser och 

implantat kommer knappast att produceras på biblioteken, och i fråga om bioprinters finns 

förstås många etiska ställningstaganden som skulle göra sådan användning olämplig, men 

                                                           
14 New Media Consortium (2015). NMC Horizon Report : 2015 library edition. Austin: New Media Consortium, 

s. 36ff.  
15 Gonzalez & Bennett (2016) s. 69 ff. ; Gonzalez & Bennett (2014) ; Colegrove (2014) Groenendyk, M. & 

Gallant, R. (2013). “3D printing and scanning at the Dalhousie University Libraries : a pilot project” i Library hi 

tech 31(1): 34-41 ; Nowlan, G. A. (2015). “Developing and implementing 3D printing services in an academic 

library” i Library hi tech 33(4): 472-479 ; Pryor, S. (2014). “Implementing a 3D printing service in an academic 

library” i Journal of library administration 54(1): 1-10 ; Scalfani, F. V., & Sahib, J. (2013). “A model for 

managing 3D printing services in academic libraries” i Issues in Science and Technology Librarianship (72) 
16 New Media Consortium (2015) ; Scalfani & Sahib (2013) ; Gonzalez & Bennett (2014) ; Gonzalez & Bennett 

(2016) s. 3f., 20 
17 Groenendyk, M. (2013). ”Emerging data visualization techniques for map and geography libraries : 3-D 

printing, holographic imaging, 3-D city models, and 3-D model-based animations” i Journal of map & 

geography libraries 9(3): 220-238 
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själva metoderna för 3D-utskrifter är desamma oavsett om man skapar organ eller skriver ut 

enkla plastföremål. Och kanske framtidens medicinska tidskriftsartiklar kommer att länka till 

3D-modeller att skriva ut för att förstå ett intressant case eller en komplicerad operation? Att få 

en förståelse för hur tekniken fungerar anses därför vara särskilt värdefullt för användarna av 

medicinska bibliotek18 och i övrigt gäller förstås samma fördelar som för användarna av andra 

akademiska bibliotek. 

Även medicinstudenter gör utskrifter med koppling till sina studier. Ur en fallstudie från 

University of Michigan rapporteras exempelvis att kirurgistudenter scannat och skrivit ut 

modeller av barnnäsor, för att kunna öva på att ta ut jordnötter och andra små föremål som barn 

ofta petar in där.19  

METODER OCH GENOMFÖRANDE 

Embryot till Medicinska bibliotekets pilotprojekt med 3D-skrivare tillkom i september 2014 

efter ett studiebesök på Sliperiets FabLab, det makerspace som nyligen invigts på Konstnärligt 

campus vid Umeå universitet. Sliperiet tillhandahåller ett antal olika 3D-skrivare och annan 

teknisk utrustning för skapande. Det används förstås av studenter vid de konstnärliga 

utbildningarna men är också tänkt att vara en mötesplats för olika discipliner samt för akademi 

och näringsliv.20 Inspiration därifrån, i kombination med vetskapen om 3D-skrivarnas ökande 

betydelse inom medicin och den nyskrivna nationella agendan för additiv tillverkning som 

universitetet initierat, blev startskottet för projektidén. En litteraturstudie genomfördes där 

idéns bevekelsegrunder fann gott stöd i de projekt som genomförts på framförallt amerikanska 

akademiska bibliotek. Vid den tiden lyckades projektgruppen däremot inte hitta information 

om något liknande projekt i Sverige.  

I mars 2015 gav Umeå universitetsbiblioteks ledningsgrupp klartecken till Medicinska 

biblioteket att köpa en 3D-skrivare för att genomföra pilotprojektet. Med utgångspunkt i de 

utmaningar som identifierats i litteraturen valdes den skrivare som, då den utrustats med luckor 

och huv, ansågs vara bäst lämpad för att minimera ljud och lukt. Ett aktivt kolfilter som fångar 

upp eventuella emissioner från det filament som används vid utskrifter var ett annat tungt 

vägande skäl till valet av skrivare. Som ytterligare försiktighetsåtgärd erbjöds till en början 

endast utskrifter i PLA-plast vilket tillverkas av majsstärkelse, är biologiskt nedbrytbart och 

biokompatibelt, samt anses som ofarligt ur miljö- och hälsosynpunkt.21  

3D-skrivaren levererades i maj och därefter pågick ett intensivt förberedelsearbete innan 

pilotprojektets publika fas påbörjades i samband med terminsstart i september. En enda 3D-

skrivare utgör i sig inget makerspace, därför valde biblioteket att istället kalla platsen och 

tjänsten för MB3D Corner.  

                                                           
18 Hoy (2014) 
19 Moorefield-Lang (2014) 
20 Umeå universitet, Sliperiet. http://www.sliperiet.umu.se. 
21 Gonzalez & Bennett (2016), s. 20 ; Lipson & Kurman (2013), s. 212 ; Stephens, B., et al. (2013). ”Ultrafine 

particle emissions from desktop 3D printers” i Atmospheric environment (79): 334-339 ; Griffey, J. (2014). “3-D 

printers” i Library technology reports 50(5): 23-30 
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Medicinska biblioteket är en lärmiljö och ny teknik som introduceras för besökarna ska ses som 

lärobjekt. Med den utgångspunkten var det självklart att tillhandahållandet av 3D-skrivaren 

skulle ske genom att lära användarna att självständigt göra utskrifter. Med inspiration från 

University of Alabama22 utarbetades en modell för certifiering av 3D-skrivaranvändare genom 

en praktisk individuell workshop. I workshopen fick användarna lära sig att arbeta med 3D-

modeller; att söka efter och ladda ner modeller från ett webbarkiv, att kontrollera och vid behov 

reparera dessa, samt göra olika utskriftsinställningar och se vilken inverkan olika val har på 

tids- och plaståtgång. De fick också lära sig att praktiskt hantera skrivaren; att ladda på och 

ladda ur filament, starta utskrifter och göra det efterarbete som krävs med att ta loss de utskrivna 

modellerna, klippa bort stödstrukturer och rengöra skrivaren. Säkerhetsfrågor och 

användningspolicy togs också upp. Efter genomgången workshop räknades personen som 

certifierad användare av 3D-skrivaren, med möjlighet att boka utskriftstid för sina egna projekt 

och med eget ansvar för hela utskriftsprocessen. Workshopen var öppen för alla intresserade 

och gavs på efterfrågan, anmälan skedde genom ett formulär på Umeå universitetsbiblioteks 

webbplats. 

För att ytterligare sänka kunskapströskeln kring tekniken togs föreläsningen 3D-skrivare på en 

timme fram. ”…på en timme” är ett inarbetat undervisningskoncept på Medicinska biblioteket, 

bland annat erbjuds kortkurser om olika databaser med den rubriken. Denna föreläsning 

innehöll, förutom information om pilotprojektet, en historik över 3D-skrivartekniken och en 

introduktion till de olika kategorierna av utskrifter som utformats av ASTM. Föreläsningen 

hölls en gång i veckan september-november 2015, annonserades i kalendariet på bibliotekets 

webbplats och var öppen för alla intresserade. 

Förberedelsetiden maj-september 2015 ägnades åt att först skaffa utbildning och 

utskriftserfarenhet inom projektgruppen, därefter internutbildades övrig personal på 

Medicinska biblioteket för att alla skulle ha åtminstone ytlig bekantskap med tekniken och 

kunna svara på de mest grundläggande frågorna. Övriga förberedelser inkluderade bland annat 

att hitta en betalningsmodell för utskrifterna, att utarbeta en användningspolicy samt att planera 

marknadsföring av projektet.  

Efter projekttidens slut utvärderades pilotprojektet dels genom en webbenkät som skickades till 

alla certifierade användare, dels genom en rapport där projektet redovisades och de erfarenheter 

som dragits sammanfattades. 23   

RESULTAT OCH DISKUSSION 

Pilotprojektet pågick höstterminen 2015 och avslutades formellt 7 januari 2016. Under den 

tiden utbildades 55 certifierade användare varav merparten studenter från medicinsk-

odontologiska utbildningar, men så vitt skilda ämnen som biblioteks- och informations-

vetenskap, tillämpad matematik och teologi fanns också representerade. Ett antal forskare och 

doktorander genomgick också certifieringsworkshopen – förutom Medicinska fakulteten kom 

dessa personer från bland annat Institutionen för ekonomisk historia och det näraliggande 

                                                           
22 Scalfani & Sahib (2013) 
23 Karlsson, A., et al. (2016) 3D-skrivare på Medicinska biblioteket – ett pilotprojekt : slutrapport. Umeå: Umeå 

universitet  
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Sveriges lantbruksuniversitet – liksom landstingspersonal och några personer ur allmänheten. 

Workshops hölls flera dagar i veckan bortsett från en period då 3D-skrivaren behövde skickas 

iväg på reparation. Föreläsningen 3D-skrivare på en timme hölls vid 11 tillfällen och lockade 

totalt 35 deltagare. 

Personalen på Medicinska biblioteket har inte övervakat vad de certifierade användarna använt 

3D-skrivaren till. Några har dock själva berättat om och visat upp sina modeller. I likhet med 

vad tidigare undersökningar visat – att studenter i hög grad gör 3D-utskrifter som är relevanta 

för studierna – har många av dessa haft medicinsk koppling. Bland annat har en kirurg skrivit 

ut prototypen till ett nytt handtag för ett av sina arbetsverktyg, en tandhygienist valde redan 

under sin workshop att göra en hållare för tandtråd och läkarstudenter har visat speciellt intresse 

för att skriva ut organ i plast för att lära sig deras olika delar. Ett flertal anatomiska modeller 

finns nedladdade på 3D-skrivarens minneskort, dock har vi inget sätt att veta huruvida de 

verkligen skrivits ut eller inte. Vid ett tillfälle gjordes en behjärtansvärd utskrift av nya 

spelpjäser till lekterapin på sjukhusets barnmottagning.  Nära terminens slut besöktes 

Medicinska biblioteket av studenter från Designhögskolan som skrev ut sitt examensarbete; en 

nyskapande medicinsk modell som är sekretessbelagd i väntan på patent.  

Önskemål kom från de certifierade användarna om fler sorters filament. ABS-plast och 

Ninjaflex köptes därför in. Det förarbete och de överväganden som gjordes inför valet av 3D-

skrivare sattes på prov, då båda dessa plaster genererar starkare lukt vid utskrift än vad PLA 

gör. Luckorna och huven på 3D-skrivaren visade sig vara väldigt effektiva i att förhindra att 

dessa lukter spreds i biblioteksrummet. 

Webbenkäten som skickades ut vid projekttidens slut visade att respondenterna var mycket 

nöjda med såväl undervisningen som med att biblioteket tillgängliggör den här typen av teknik. 

De flesta uppgav att deras intresse för 3D-skrivaren främst var kopplat till studier eller arbete, 

och omkring hälften att de självständigt gjort utskrifter efter certifieringen. Samtliga ville att 

pilotprojektet skulle övergå till permanent verksamhet. Några kommenterade att det är bra att 

biblioteket ger tillgång till framtida verktyg och att det är ”ett bra sätt att demokratisera 

skapande genom att erbjuda teknologi endast ett fåtal skulle ha tillgång till annars” – ett citat 

som lika gärna kunde ha varit hämtat ur de teoretiska resonemang som förs i artiklar och studier 

om makerspaces på bibliotek. 

De positiva enkätsvaren stämmer väl överens med den bild projektgruppen fick under 

pilotprojektets gång. Det är sällan, om ens någonsin, vi upplevt ett sådan hög entusiasm- och 

intressenivå i biblioteket – en mycket vanlig reaktion var det utrop som fått ge namn till detta 

paper; ”Såå himla coolt!”. Information om projektet spreds vidare genom word of mouth; våra 

besökare blev våra marknadsförare. Tack vare detta hittade nya besöksgrupper till Medicinska 

biblioteket.   

Detta innebär dock inte att projektet varit förskonat från problem. En tydlig brist är att 

biblioteket enbart haft tillgång till en 3D-skrivare. Eftersom denna enda skrivare ofta var 

uppbokad för workshops blev det svårt för de certifierade användarna att boka de längre 

sammanhängande utskriftstider de behövt för sina projekt, något som kommenterades och 

kritiserades i webbenkäten. Dessutom innebar det att verksamheten stod helt stilla i några 
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veckor då skrivaren behövde skickas iväg på reparation – något man dessvärre får räkna med 

kommer att behövas för den här typen av enklare konsumentmaskiner. Projektgruppens slutsats 

av detta är att två 3D-skrivare är ett minimum för att få till en fungerande verksamhet. 

Ljudnivån har också varit ett problem. Trots de mått som vidtogs i valet av en tyst 3D-skrivare 

har dess placering – väl synlig från bibliotekets entré för att dra blickarna till sig, i närheten av 

populära studieplatser – i kombination med att ljudet tycks förstärkas i den öppna ytan, varit 

föremål för kritik från andra studenter. Lösningen på detta har blivit att i samband med ett större 

ommöbleringsprojekt inför höstterminen 2016 flytta MB3D Corner till en mer sluten yta och 

sätta upp ljudabsorbenter på väggarna. 

Pilotprojektet riktade sig till och marknadsfördes främst mot Medicinska bibliotekets 

huvudsakliga målgrupper, men uppmärksammades så småningom i större skala inom Umeå 

universitet. Under hösten skickades information ut i ett nyhetsbrev till alla anställda och 

kurstillfällena för 3D-skrivare på en timme fördes in i det övergripande kalendariet. Som ringar 

på vattnet framhölls 3D-skrivarprojektet även i samband med att beslut togs om att placera en 

nyskapad fokusmiljö och kliniskt träningscentrum nära Medicinska biblioteket.  

De praktiska erfarenheter som drogs på Medicinska biblioteket pekar, i samstämmighet med 

litteraturstudien, på att 3D-skrivaren och den pedagogiska inriktning som valdes för att 

tillgängliggöra den är ett bra komplement till bibliotekets dator- och lärmiljö. När slutrapporten 

presenterades för bibliotekets ledningsgrupp fattades beslut om att fortsätta med 3D-

skrivarverksamheten på Medicinska biblioteket i ytterligare minst ett år, samt att ytterligare en 

3D-skrivare skulle köpas in. I skrivandets stund pågår planering för hur tjänsten ska utvecklas 

vidare. Bland annat kommer Medicinska biblioteket att under läsåret 2016/2017 samarbeta med 

landstingets avdelning Medicinsk teknik för att kunna erbjuda kurser i 3D-design, samt erbjuda 

möjligheten att scanna kroppsdelar för att kunna skriva ut avbildningar eller olika 

måttanpassade prototyper av proteser och hjälpmedel till dessa. Om verksamheten fortsätter att 

falla väl ut hoppas vi kunna fortsätta vidareutvecklingen till ett makerspace med medicinsk 

profil. De certifierade användarna har också framfört önskemål om att i framtiden kunna delta 

i arbetet med 3D-skrivaren, eventuellt i form av ett community.  
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Who needs a national bibliography? 

1 Introduction 

The National Library of Sweden gets its mandate from the Swedish government and the 

mission is to collect, describe, preserve and make accessible all materials published and 

distributed in Sweden, e.g. e-materials, books, broadcasts and music (SFS 2008:1421). The 

National Library of Sweden has one of the oldest legal deposit laws in the world and it first 

came into force in 1661.
1
 Since 2012 there is a legal deposit law for electronic material (SFS 

2012:866). Furthermore the National Library of Sweden provides national coordination and 

support platform for the library sector in the country. 

 

The Swedish government assigns the task of producing the national bibliography to the 

National Library. The National Library interprets this instruction by defining the national 

bibliography as the description of Swedish publishing output, in terms of printed books and 

journals and is based on the material collected under the legal deposit law. 

 

  

                                                           
1
 The legal deposit law means that every publisher has to send one legal deposit copy of its material to the 

National Library (and six university libraries). For more information about legal deposits, see the web pages of 
the National Library of Sweden. 
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2 Methods 

To investigate the purpose of the Swedish national bibliography a study was performed at the 

National Library of Sweden in 2015 (Kungliga biblioteket 2016). The study consisted of four 

parts; an historical background, an international web survey sent to members of the IFLA 

Bibliography section, visits to and interviews with representatives of the national 

bibliographic agencies of Denmark, Germany and Norway and finally interviews with a 

selected number of known stakeholders. The historical background was primarily conducted 

as a literature review and also through the interviews.  

 

This paper is a theoretical expansion of the result from this study and limited to the results 

concerning the need for increased knowledge about the use of national bibliographic data. 

The concept user awareness is introduced as a tool for investigating this beyond user needs, 

user habits and user experience. The aim is to investigate the need for data transparency for 

increased user awareness. 

 

The method used in the study will be presented and models for seeking knowledge on the 

users of national bibliographic data will be discussed with some examples regarding what 

strategies national bibliographic agencies could undertake in order to keep this knowledge 

integrated and relevant in their work.  

 

3 Analysis of collected data  

The interviews with both the representatives of the national bibliographic agencies and the 

interviews with selected known stakeholders were conducted as semi-structured interviews. 

These interviews followed the same structure as the international web-survey and aimed to be 

a more in-depth conversation. 

 

The interviews and the web-survey were divided in the following sections: 

 

 selection, range and coverage of the national bibliography, e.g. questions about 

metadata and media type 

 organization, e.g. budget, resources, mandate/instructions 

 users, more precisely user groups and user needs 

 

A summary of each interview was structured around these themes, so called clustering, in 

order to compare the results in relation to the Swedish national bibliography.  

 

The selected stakeholders consisted of six respondents familiar with the national bibliography. 

One is a researcher at the National Library of Sweden, the second is a former researcher at the 

National Library of Sweden. The third is a former investigator at the National Library of 

Sweden who has done a similar study on the purpose of the Swedish national bibliography. A 

PhD student in the field of Sociology of Literature whose research field includes using 

national bibliographic data for statistical purposes was also interviewed. Furthermore, a 

representative for the Swedish Publisher’s Association was interviewed regarding in what 

extent they need a national bibliography. Finally a librarian from a Swedish public library was 

interviewed about user awareness and user needs concerning the national bibliography. 
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4 Results 

Overall results from the study indicated that there exist two current established purposes of 

national bibliographies internationally:  

 

a) A national bibliography should function as a mirror of a country’s culture  

b) A national bibliography should serve as an overview of a country’s publishing output  

 

A suggestion for a new purpose presented in the study (Kungliga biblioteket 2016) was 

formulated as follows: 

Producing the national bibliography means producing national bibliographic data. The national 

bibliographic data should be treated as a part of the national library infrastructure. 

 

The National Library of Sweden’s role is to produce and make accessible national 

bibliographic data for the following purposes: An objective and comprehensive outline of the 

Swedish publishing output and to function as a metadata source to libraries and other users and 

stakeholders.
2
 

 

4.1 Metadata source and outline of the publishing output 

The international web survey performed in the study showed that Sweden is unique in not 

including electronic material, music and sound materials, images and film, radio and 

television in its national bibliography. The Swedish national bibliography only describes 

books, maps, sheet music and periodicals. Internationally, national libraries have described 

other materials than printed since the 1970s. Several of the countries participating in the 

survey have separate bibliographies within their national bibliography for different purposes. 

In this case the concept national bibliography rather functions as an umbrella term and is not 

limited by media type. In the study a similar model is suggested for the Swedish national 

bibliography. There is a need for a new concept. The consequences of an increased 

internationalization, digitalization and media convergence have an impact on selection criteria 

for the purpose of national bibliography. This creates new challenges that affect the 

production of national bibliographies. 

 

Following the results of the study it is key to ask how the Swedish national bibliography 

should include more media types in order to be relevant to its purposes. When it comes to 

cataloguing printed material is traditionally treated differently and with more akribi and 

granularity than electronic media. Is this motivated when a national bibliography is supposed 

to cover the publishing output of Sweden that electronic material and audiovisual materials 

are not included? An increased amount of resources to describe requires the development of 

methods to coordinate metadata flows between different data producers within and outside the 

library sector. 

 

A further question regarding the increased published material in all formats as a consequence 

of digitalization is if it is possible to have the same methods and goals for achieving equal 

quality of national bibliographic data to meet the needs of the users’ changing habits (Parent 

                                                           
2

 Att framställa nationalbibliografin innebär att framställa nationalbibliografiska data. Det 
nationalbibliografiska datat är en del i den nationella infrastrukturen. Kungliga biblioteket ska framställa och 
tillgängliggöra nationalbibliografisk data som möjliggör följande syften: En objektiv och heltäckande översikt 
över den svenska utgivningen och en metadatakälla för bibliotek och andra användare. 
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2008). In order to answer these questions it is important to be fully aware of what the 

purposes of the national bibliography aims to fulfil. Who needs a national bibliography? This 

is important to clarify, both for internal work with creating and curating national bibliographic 

data and for making national bibliographic data accessible to the users. 

 

4.2 User awareness – data transparency 

The purposes of national bibliographies need to be adapted in the light of today’s constantly 

and rapidly changing media landscape which includes both new user habits and a more 

complicated approach to selection criteria. 

 

Historically the user groups of a national bibliography were the book trade, libraries and 

researchers. The results from the international comparison in the study confirmed that the 

main users of the national bibliography and national bibliographic data are other libraries and 

researchers. Today an additional user group are software developers who want to use the raw 

data (Kett, Manecke, Beyer 2012a). 

 

Another conclusion of the study was that the focus on users is important but we should shift 

from the focus on user habits and needs to raising user awareness. All three parts of the study, 

1) interviews of a selected group of users, stakeholders and experts, 2) an international web 

survey directed to national bibliographic agencies and 3) case studies at three different 

national libraries, showed that there is a lack of user awareness, which means for example that 

users are not often aware of the characteristics of national bibliographic data and its usability. 

It is not always clear for the users what dataset they are searching within, how the data is 

produced or what quality the data has. 

 

All interviewed stakeholders described both dissatisfaction as well as satisfaction with the 

national bibliography. The interviewed stakeholders emphasized that the quality of the data is 

the most crucial factor for the usability of the data. In principle all conversations appear 

grounded in unawareness in combination with a lack of knowledge. Today’s challenge is to 

increase data transparency as a mode to increase user awareness. Data transparency is central 

for achieving user awareness and is closely connected to reliability, i.e. knowledge about 

where the data originates, how it is produced and how to use it (Kett, Manecke, Beyer 2012a). 

Reliability of data, which means persistence, standards and quality assurance are central 

characteristics of national bibliographic data which have to be communicated (Kett, Manecke, 

Beyer 2012a). 

 

A further way to increase the user awareness is to make users aware of what they can expect 

of national bibliographic data and to inform users how they can use the data. This is currently 

a neglected aspect of making the national bibliography relevant, when the previous focus has 

been on investigating user needs and adjusting services accordingly. 

 

5 Conclusion 

 

One answer to the question what a national bibliography is would be to describe the history of 

the Swedish national bibliography.
3
 Why does the national bibliography exist from the 

                                                           
3
 Two texts that present a background to the history of the Swedish national bibliography are Larsson, Gunilla 

(1990). The Swedish national bibliography: a survey. Stockholm, National Bibliographic Section, Bibliographic 
Dept., Royal Library, National Library of Sweden and Nauri, Miriam (2008). Alla tiders nationalbibliografi: en 
historik och vision. Biblis (Tidskrift). 132-137. 



5 
 

beginning and what does the Swedish national bibliography include? Who uses the Swedish 

national bibliography? It is important to focus on what functions and roles national 

bibliographies have today and could or should have in the future. The title of this paper Who 

needs a national bibliography? is an essential starting point when discussing this issue. 

 

National bibliographies have traditionally been regarded as sort of “ready-made” product for 

subject overviews. Today the focus is on metadata, however whilst focusing on metadata 

something is lost in the core functions of a bibliography as a curated collection or cluster of 

data.  

 

Are there any user needs today that require the specific qualities of bibliographies instead of 

digital free text searches when looking for information? A bibliography is a description, an 

index or data set of a certain collection, traditionally books, often limited and defined under 

specific subjects. Bibliography literally means book writing or to write about books. The 

collection and the process of collecting in relation to the users have been discussed lively in 

the library discourse but also in museums and other governmental agencies dealing with 

cultural heritage in recent years. In the National Library of Sweden the situation is different 

and rather there is a need for the two to coexist – or the two merging together into a joint 

focus on collective memory and to ensure this is secured for both today’s user whilst having 

future generations in mind. 

What would happen if we stop producing a Swedish national bibliography and only produce 

metadata for the Swedish output? The metadata would probably still be produced anyway, by 

the publishers, other libraries, the creators/authors, distributors and the trade and be available 

in the cloud. This is already the case today. It is common that the data is initially created 

somewhere else when it reaches the cataloguer’s eyes at the national bibliography agency. 

What does the National Library of Sweden add when producing a national bibliography that 

can’t be offered elsewhere? In the study Parent’s (2008) description is followed:  

Among the characteristics of a national bibliography are that it provides a current, timely, 

comprehensive and authoritative list of all titles published in a country, it provides a record of 

their existence, and it identifies them unambiguously. 

In addition to this it is also a key argument today that the data should be open and open linked 

data is crucial for opening up future collaborations between national libraries and other 

agencies working with cultural heritage. The users will benefit from national bibliographic 

data that is linked into the semantic web (Niggemann 2012). 

In Sweden the national bibliography and Swedish authority data is published under open 

license since 2011. Kett, Eimer, Manecke, Jahns, Svensson (2012b) refer to Parent’s four 

criteria above, but add a fifth criterion for what characterizes national bibliographic data. In 

addition to that it should be current, timely, comprehensive and authoritative they add: ”a 

national bibliography needs to integrate itself into the World Wide Web, since this is where 

information exchange takes place today” (Kett et. al. 2012b). They also address that with this 

addition follows a need for a discussion regarding how these criteria are affected in terms of 

quality by the increasing flow of electronic material. 

The most central argument in this paper is to highlight the need for increased user awareness 

concerning national bibliographic data. First of all, it is crucial that this awareness is 

articulated and made clear by the National Library of Sweden itself. This study was one 

method used for moving towards this point. 
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