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Förord
Förordet är det omarbetade inledningsanförandet från Svensk biblioteksförenings
ordförande Johanna Hansson.
Ett av de vanligaste sätten att ge tyngd åt en ståndpunkt eller kanske att tysta en motståndare är att dra till med att ”forskning visar”. En enkel googling på det begreppet
ger lite drygt en miljon träffar – med en variation på cirka 50 000 träffar under den
senaste veckan.
Då får man veta att ”forskning visar” att personer som läser böcker lever längre. Det gör
även de som har svårt att komma i tid. Forskning visar varför vi mår dåligt av störande
ljud och att det är viktigare att vara smart än social, för att ta några exempel. När man
möts av ”forskning visar” är det som att samtalet tar slut. Vad mer finns det att säga?
De flesta vet att forskning kan visa olika saker, att det finns bättre och sämre forskning
och att forskare över tid och med olika inriktning kan vara djupt oense om vad som är
mest sant. Att förhålla sig nyfiket kritisk till forskningsresultat är inte kunskapsfientligt – det
är klokt.
Kanske stämmer det att den pandemi som vi just nu är mitt i har haft det goda med
sig att kunskaperna om vad forskning är har ökat. Vi har fått se hur forskning växer
fram, hur forskare kan vara mer eller mindre överens och att ”sant” snarare betyder
”det vi på de här (goda) grunderna anser oss veta just nu”.
Det går också att se tiden med covid-19 som en illustration av hur mötet mellan
forskning och profession kan se ut och hur starkt beroende de är av varandra. Ibland
bokstavligen på liv och död.
Konferensen Mötesplats Profession – Forskning är en mötesplats för forskning och
profession inom biblioteksfältet. Varför är det då viktigt för oss att mötas? En anledning
är för att det ger perspektiv, en möjlighet att få syn på sidor av den egna praktiken
som man själv inte har sett. Jag tänker mig att det gäller oavsett om vi pratar om
forskningspraktik eller bibliotekspraktik.
När någon tittar på ens verksamhet utifrån och ställer frågor om varför vi gör som vi
gör, så ger det en möjlighet till distans. På lite avstånd kan sikten bli klarare. Då blir det
också lättare att själv ställa frågor till sin egen praktik. Hur gör vi och varför? Hur skulle
vi kunna göra? Perspektivet kan också handla om lång eller kort sikt: Om vi gör så här
idag, hur blir det om fem eller tio år? Och vad av det som gjordes för 20 år sedan kan
förklara att det är som det är idag. Vi kan lite enklare se vilken logik eller praktik som vi
möjligen är fångna i. Man är alltid fast i något som är svårt att få syn på inifrån. Att vara
den som tittar på någon annans praktik ger också nya perspektiv. Det går hela tiden åt
båda hållen.
Nya och andra intryck och erfarenheter minskar risken för godtycklighet, slentrian och
för att interna perspektiv tar överhanden.
Bibliotekssektorn kännetecknas, påstår jag, av en väldigt praktisk praktik – där görandet
ibland blir helt dominerande, medan tänkandet, den kritiska reflektionen, hamnar i skymundan. Frekventa möten mellan professionen och forskningen kan råda viss bot på det.

6

När forskningen möter professionen i en professionell kontext, ja rentav på ett bibliotek,
vidgas perspektiven. Det är jag säker på att de också gör när forskaren går ut i den
praktik som arbete på ett bibliotek utgör. Det är ett stort värde för bibliotek att också
ha medarbetare med forskarerfarenhet. Och där vi har ett gemensamt problem att
lösa. Antalet forskarutbildade inom vårt ämne är för få. Det är något som Svensk
biblioteksförening nyligen har uppmärksammat i en skrivelse till rektorerna vid de
universitet och högskolor som utbildar inom biblioteks- och informationsvetenskap.
Om forskningen och bibliotekspraktiken ska mötas måste det som forskning visar
alltså följas av en aktivitet från biblioteken. Man behöver omsätta resultaten i sin
egen praktik. Att enbart ta emot forskning räcker inte. Det löser i sig inga frågor.
Allt undersökande arbete är inte forskning. Biblioteksverksamhet är inte enbart praktik.
Tänkandet behöver vi alla bidra till. När en omvärldsintresserad forskare möter en
reflekterande praktiker, då kan stora saker hända.
Från Svensk biblioteksförenings sida önskar jag dig god läsning av de papers
som presenterades på konferensen Mötesplats Profession – Forskning den 4-5
november 2020.

Johanna Hansson
Ordförande
Svensk biblioteksförening
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Inledning
2020 års upplaga av konferensen Mötesplats Profession – Forskning gick av stapeln 4-5 november. Som vanligt var grundtanken att skapa en mötesplats för ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan yrkesverksamma inom alla bibliotekstyper samt forskare och studenter inom
biblioteks- och informationsvetenskap. Samtidigt skilde sig årets upplaga från tidigare i åtminstone tre avseenden.
Det här var första gången konferensen ägde rum i Umeå, med den lokala utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap som värd. Därmed övertog Umeå universitet stafettpinnen från
Linnéuniversitet som stod för värdskapet 2018.
För det andra genomfördes konferensen helt online. År 2020 kommer säkert att minnas som året
då coronaviruset lamslog stora delar av världen och då många verksamheter antingen fick stänga
ned helt eller ställas om till digitala format. Mötesplatskonferensen var inget undantag. Ett tag
umgicks vi med tanken att ställa in konferensen helt. På Högskolan i Borås fanns dock positiva
erfarenheter från en tidigare och större internationell konferens som lagts om till digitalt format
med kort varsel, och vi valde därmed att genomföra konferensen som planerat, men helt online.
Det visade sig bli lärorikt, fungera bra och uppskattas av många (enligt den utvärdering som gjordes efter konferensen). Några uppenbart positiva följdeffekter var att deltagandet kunde göras
helt kostnadsfritt, att det blev förhållandevis enkelt att delta och att mer långväga resor med dess
inverkan på miljön kunde minimeras. Samtidigt var vi förstås många som hade sett fram emot att
välkomna alla deltagare till Umeå och att få ses på plats. Kanske går det att kombinera det bästa
med de båda alternativen – det virtuella och det platsbaserade – vid kommande konferenser?
Den tredje nyheten var att detta var första gången mötesplatskonferensen tydligt tematiserades.
Idén om ett mer specifikt konferenstema – utöver grundtanken att erbjuda en mötesplats för professionen, forskare och studenter – väcktes redan i ett tidigt planeringsstadium, i samband med
frågan om tänkbara huvudtalare. Vid den tidpunkten hade två ovanligt intressanta böcker med
direkt bäring på bibliotekssektorn utkommit tidigare under året. Den ena var Sverker Sörlins bok
Till bildningens försvar: Den svåra konsten att veta tillsammans (Natur & kultur, 2019), där han
efterlyser ett uppdaterat bildningsbegrepp bättre anpassat för vår tid. Den andra var Lisa Olsson
Dahlquists avhandling Folkbildning för delaktighet med den uppmanande undertiteln En studie
om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid (Lunds universitet, 2019). Gemensamt
för båda är att de utifrån sitt fokus på bildningsbegreppet och samtidsperspektivet ringar in flera
högaktuella frågor för bibliotekssektorn rörande demokrati, delaktighet och social hållbarhet
samt hur dessa kan förstås och diskuteras i relation till den pågående digitaliseringen och det
nya medie- och informationslandskapet. Vid kommitténs möte föddes idén om att låta dessa
publikationer sätta tonen genom att bjuda in författarna som huvudtalare till konferensen.
Därmed formulerades också ett konferenstema som borde appellera till de flesta: ”Bildning i
en digital tid?”. Vi blev förstås oerhört glada när både Sverker Sörlin och Lisa Olsson Dahlquist
tackade ja till vår förfrågan i princip med vändande post. Att tematiken dessutom intresserade
precis så brett och så många som vi hade hoppats, visade sig bland annat i de 23 papers som
anmäldes till konferensen och den stora anslutningen av drygt 150 deltagare.
Konferensens bidrag har här sammanställts till en elektronisk volym. Syftet med volymen är dels
att dokumentera konferensen som helhet, dels att göra det möjligt för de som antingen inte
kunde vara med vid konferensen eller de som var med men som missade någon presentation på
grund av de parallella seminariespåren att ta del av samtliga papers. Dessutom hoppas vi att de
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samlade bidragen kan uppmuntra till ett vidare kunskapsutbyte kring de olika frågor och ämnen
som presenterades vid konferensen och därmed samtidigt väcka uppmärksamhet och nyfikenhet
på kommande konferenser.
Konferensbidragen i volymen är ordnade efter de fem underteman eller seminariespår som
arrangerades vid konferensen:
1 Forskning – profession – samverkan;
2 Litteratur och läsning;
3 Spaning – förändring – utveckling;
4 ”Det digitala” på biblioteket;
5 Ett akademiskt landskap i rörelse.
Sverker Sörlins och Lisa Olsson Dahlquists föredrag ingår däremot inte i denna volym utan finns
inspelade och tillgängliga på Svensk biblioteksförenings hemsida:
https://www.biblioteksforeningen.se/evenemang/motesplats-profession-forskning/.
Konferensprogrammet i sin helhet återfinns som ett appendix i slutet av volymen.
Avslutningsvis ett stort tack till alla er som på olika sätt bidrog till att göra denna konferens möjlig!
Till dessa hör de tre arrangörerna Svensk biblioteksförening, Bibliotekshögskolan vid Högskolan i
Borås samt Biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet; ett ovärderligt lokalt och
regionalt understöd av Svensk biblioteksförenings Regionförening Västerbotten (som arrangerade ett uppskattat digitalt mingel), Regionbibliotek Västerbotten, Umeå stadsbibliotek och
Umeå universitetsbibliotek, liksom viktiga enskilda insatser från Bibliotekshögskolan och Umeå
universitet, synligt bland annat i listan av moderatorer; alla presentatörer av papers som stod för
konferensinnehållet; och sist men inte minst alla er som deltog vid konferensen som åhörare och
bidrog till diskussionerna!
Lisa Gemmel vid Svensk biblioteksförening har hjälpt till att sammanställa och korrekturläsa
konferensvolymen. Andrzej Olas har formgett den.
Med detta vill vi i programkommittén önska er alla trevlig läsning och hoppas förstås på
återseende vid kommande mötesplatskonferenser!
Jenny Lindberg, Högskolan i Borås
Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening
Maria Ringbo, Högskolan i Borås
Per Wisselgren, Umeå universitet
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Möjligheternas bibliotek: lärande i det livslånga biblioteket
Lotta Wogensen
Malmö universitetsbibliotek
lotta.wogensen@mau.se
Bibliotek från olika sektorer – om det så är skol-, folk-, sjukhus- eller högskolebibliotek – vilar på en
gemensam värdegrund där demokratisk kunskapsdelning och fri åsiktsbildning är centrala värden.
Trots det sker det sällan kompetensöverföring och utbyte mellan personal i de olika sektorerna.
Genom medel för kompetensutveckling från Region Skåne har åtta bibliotekarier från olika
bibliotekssektorer haft möjlighet att lära känna varandras verksamheter och målgrupper.
Projektet Möjligheternas bibliotek undersöker hur bibliotekarier genom ett ökat samarbete
och en fördjupad kunskap om andra typer av bibliotek, kan underlätta medborgarnas tillgång
till bibliotek genom det livslånga lärandet.

Problemformulering
Projektet har undersökt möjligheter att samverka för att underlätta biblioteksbesökarens rörelse
mellan olika bibliotekstyper. Frågan vi ställt är: Hur kan bibliotek tillsammans skapa förutsättningar för medborgarens rörelse genom det livslånga biblioteket, oavsett vad denne har för
behov eller livssituation? Genom projektet har vi velat se hur vi kan ge våra målgrupper tillgång
till flera bibliotekstyper och få syn på nya möjligheter till lärande och upplevelser.
Förutom detta övergripande mål, har projektet haft som ambition att utforska nya former för
gränsöverskridande samarbete som ska leda till fortsatt erfarenhetsutbyte och förhoppningsvis
inspirera andra i bibliotekssektorn att samarbeta oavsett organisation och huvudmannaskap.

Metod
Projektet har haft deltagare från folkbibliotek, sjukhusbibliotek, skolbibliotek och högskolebibliotek.
Från varje bibliotek deltog två bibliotekarier. De två skolbibliotekarierna arbetar vid olika grundskolor i samma kommun. Författaren till detta paper agerade projekt- och processledare och
deltog i projektet som en nionde medlem.
Formerna på träffarna har varierat; föreläsning, litteraturseminarium, tematisk workshop och
informellt fikaprat. För dokumentation och kommunikation mellan träffarna har en projektplattform använts. Varje bibliotekstyp stod som värd för en träff. På grund av corona-pandemin blev
den fjärde träffen digital. Inriktning och tema för träffarna har bestämts utifrån gruppens behov.
De deltagande bibliotekarierna har även gjort ett mindre förändringsarbete på det egna
biblioteket kopplat till projektets teman.

Projektets arbetsgång
I projektansökan fanns ett utkast till en plan och en tematik framskriven, men under projektets
gång har vissa teman fördjupats och nya framträtt och identifierats som viktiga av deltagarna.
Nedan följer en beskrivning av de olika träffarna, inriktning, former och de utvecklingsarbeten
som påbörjats.
#1 Att välkomna
En stor del av första träffen, som ägde rum på högskolebiblioteket, ägnades åt att lära känna varandra, varandras verksamheter och tillsammans ta fram en plan för det fortsatta arbetet. Inför träffen hade deltagarna parvis blivit ombedda att fundera på en idé för ett lokalt förändringsarbete
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på sitt bibliotek. I workshopform presenterades idéerna och de andra deltagarna ställde frågor,
kom med förslag och tillsammans diskuterade vi vilken input i form av föreläsare och texter som
skulle föra oss vidare.
Högskolebibliotekets projektdeltagare var värdar för denna första träff. De tog tillfället i akt att få
synpunkter på bibliotekets entré, som var fokus för deras lokala förändringsarbete. De övriga deltagarna fick en uppgift där de genom en så kallad ”quality walk” (Merrill 2008, s. 80) skulle ikläda
sig rollen som besökare från allmänheten eller ny student och utforska hur lätt (eller svårt) det är
att förstå sig på biblioteket och orientera sig med entrén som utgångspunkt.
Man kan säga att temat för första träffen blev att välkomna. Vi välkomnades till projektet och till
att förstå varandras verksamheter, målgrupper och perspektiv. Samtidigt fick bibliotekarierna
från universitetsbiblioteket input till sitt lokala projekt genom att vi testade hur välkomnande och
begriplig bibliotekets entré upplevs av olika målgrupper såväl på som utanför universitetet.
#2 Digital tillgång och social infrastruktur
På den andra träffen möttes vi på folkbiblioteket. Temat för denna träff var digital tillgång, vilket
också var fokus för folkbibliotekets lokala förändringsarbete. De två deltagande bibliotekarierna
vill se närmare på hur man kan underlätta tillgången till digitala tjänster i informationsdisken.
Vi hade uppmärksammat Lisa Olsson Dahlquist avhandling (2019) och bjöd in henne att föreläsa
om demokrati och digital tillgång. Efter föreläsningen hölls en workshop som tittade närmare på
utmaningar kring digitala informationstjänster samt hur olika bibliotek arbetar med kunskapsförmedling och bemötande kopplat till digital tillgång. Vi såg att även om förutsättningar och målgrupp varierar, finns det likartade utmaningar. På alla bibliotek upplever vi att det finns ett ojämnt
eller ojämlikt kunskapsläge kring digitala verktyg, resurser och bibliotekariens kompetens. Hos
bibliotekarierna i gruppen finns en samsyn om vikten av ett gott bemötande och en vilja att bygga
besökarens självförtroende i förhållande till en digital omvärld. På alla bibliotek blir digital tillgång
en viktig demokratifråga. När det gäller hur man vill utveckla arbetet finns det en önskan att både
arbeta strukturerat och målgruppsanpassat i samverkan med huvudmän, externa aktörer, lärare
med flera men samtidigt ha utrymme och tid för det spontana mötet och det individuella samtalet
när det uppstår till exempel i informationsdisken.
Lisa Olsson Dahlquists föreläsning väckte också frågor och inspirerade till en diskussion om hur
det demokratiska uppdraget ser ut på olika typer av bibliotek. Denna diskussion kom att prägla
även kommande diskussioner, för att inte säga hela projektets inriktning, mot ett fokus på bibliotekens demokratiska uppdrag och bibliotekens roll som social infrastruktur. Vad vi i samtalen kom
fram till var att alla bibliotek har en viktig uppgift som social infrastruktur, men att denna ser olika
ut beroende på målgrupp och huvudmannaskap. Begreppet ”social infrastructure” kommer från
Klinenberg (2018) och hans bok Palaces for the people som var gemensam läsning för projektgruppen.
#3 Samverkan i det livslånga biblioteket
Temat för den tredje träffen var samverkan i det livslånga biblioteket, vilket också tangerar innehållet i sjukhusbibliotekets lokala förändringsarbete. Här ville man synliggöra sjukhusbiblioteket
som en naturlig del i det livslånga biblioteksanvändandet. Genom att öka medvetenheten och
kunskapen om att sjukhusbibliotek är ett offentligt bibliotek öppet för allmänheten, kan fler medborgare få tillgång till information och material som ofta inte finns lika lättillgängligt på andra
bibliotek. Det visade sig att sjukhusbiblioteket var det bibliotek som projektgruppen hade minst
generell kännedom om. För flera i gruppen var det nyheter att sjukhusbiblioteket var öppet för
allmänheten och att verksamheten rymmer både barnverksamhet, patientforum och avancerad
medicinsk informationsförsörjning för yrkesverksamma på sjukhusen.
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Inför träffen hade gruppen läst två texter som på olika sätt berör samverkan i det livslånga biblioteket. Ett blogginlägg av Christian Lauersen (2018) betonar vikten av samverkan mellan bibliotekstyper och en essä av Grace McCarthy (2019) reflekterar över bibliotekets betydelse från barndom,
genom studietiden och i yrkeslivet. Läsningen av dessa texter innebar stor igenkänning och en
insikt om att projektgruppen representerade olika faser i det livslånga biblioteket.
Träffens workshop var en övning där vi med utgångspunkt i två mallar (bilaga 1) dels kartlade
befintliga samarbeten, dels identifierade nya, möjliga samarbetsytor mellan biblioteken. Målet
var att synliggöra samarbetsytor och i förlängningen sänka trösklar och öppna nya möjligheter för
besökarna. Budskapet till användaren är att hen inte bara har tillgång till ”sitt” bibliotek, utan ett
helt nätverk av bibliotek.
Med utgångspunkt i litteraturen och egna erfarenheter, gjorde vi en karta över idéer som bäddar
för fortsatt samverkan (bilaga 2). Vi identifierade också vita fläckar på denna karta. Med hjälp av
en text av Andreas Fejes i den Femte statsmakten (2017) diskuterade vi en målgrupp som ofta
faller mellan stolarna; de vuxenstuderande utan egna skolbibliotek och hur vi tillsammans kan
hjälpa dem när de besöker våra bibliotek.
#4 Delning i pandemins tid
Det sista projektmötet var tänkt att hållas på ett av skolbiblioteken – men på grund av pandemin
hölls det istället digitalt via Zoom. Skolbibliotekarierna hade i förväg spelat in varsin film där de
visade sina respektive skolbibliotek med personliga kommentarer och reflektioner. I den efterföljande diskussionen kom vi in på graden av öppenhet och tillgänglighet på olika bibliotek.
Öppenhet är något som är fullständigt självklart för ett folkbibliotek, medan både högskole- och
sjukhusbibliotek ibland måste arbeta för att synliggöra sin roll som offentligt rum med tillgängliga
samlingar. På skolbibliotek däremot är total öppenhet för alla varken möjligt eller önskvärt. Skolbibliotekariens roll blir istället att öppna elevernas ögon för ett livslångt biblioteksutforskande.
Skolbibliotekariernas förändringsarbete handlar om att aktivt involvera eleverna i bibliotekets
verksamhet för att väcka och stärka läslust.
Istället för att få input genom externa föreläsare, valde gruppen efter andra träffen att fortsätta
med samtal och delning som huvudform. Gruppen blev på så sätt en resurs för kunskapsdelning
och erfarenhetsutbyte. För att få fördjupning och inspiration sökte vi texter om samverkan mellan olika bibliotekstyper. Databassökningar gav mer när det gällde samverkan mellan bibliotek
av samma typ, nationellt och internationellt – men mindre om sektorsöverskridande samarbeten.
Sista träffen hade formen av ett delningsseminarium där deltagarna valde varsin text som på
något sätt tangerade bibliotekssamverkan. Många av texterna hade en anglo-amerikansk kontext och
var inte direkt överförbara till svenska förhållande. Av de goda exemplen vi ändå kunde inspireras av
framhålls vikten av förankring hos huvudmän, att fästa samarbetsavtal på papper, att utvärdera och
dokumentera (Spelman, 2004)
Corona-pandemin innebar ett avbräck i projektet i och med att vi inte kunde träffas fysiskt på ett
bibliotek. För flera deltagare innebar det också att det lokala förändringsarbetet kom av sig, när
man varit tvungen att lösa frågor kring biblioteksservice i en tid av fysisk distansering. Men det blev
också en möjlighet när vi med pandemin som fond fick en intressant diskussion om bibliotekens
olika förutsättningar och villkor.

Resultat och diskussion
Lära om och av varandra
Något som försvårar samverkan är att olika bibliotekstyper har olika huvudmän och till viss del
varierande uppdrag och målgrupper. Biblioteksbesökare bekymrar sig dock sällan om huvud13

mannaskap och de kan tillhöra olika målgrupper samtidigt och ha varierande behov av biblioteksstöd över tid. I projektet Möjligheternas bibliotek har vi fått en ökad kännedom om varandras
villkor och verksamheter och känner oss på så sätt tryggare i att hänvisa våra användare vidare till
bättre och mer adekvat hjälp på ett annat bibliotek. Vi tror också att vi genom ett ökat samarbete
kan avlasta och stärka varandra i det dagliga arbetet.
Social infrastruktur
I projektansökan ville vi lyfta fram biblioteksrummets möjlighet att signalera öppenhet och uppmuntra till deltagande. I sin föreläsning gav Lisa Olsson Dahlquist oss ett begrepp som fördjupade förståelsen av detta fokus, nämligen ”social infrastruktur”. Social infrastruktur är platser viktiga för att upprätthålla och utveckla det demokratiska samhället - platser som främjar och stöder
det demokratiska samhället. Bibliotek är en viktig del av den sociala infrastrukturen i ett samhälle,
oavsett vilken typ av bibliotek det rör sig om. Inom ramen för vårt projekt har vi utforskat vilken
roll våra olika bibliotek spelar för den sociala infrastrukturen.
Folkbiblioteket har en tydlig och viktig roll som social infrastruktur. På projektets folkbibliotek
finns exempelvis en målgrupp av socialt utsatta, nyanlända och medborgare utan dator hemma.
Här fyller biblioteket en viktig roll som förmedlare av samhällstjänster som till exempel bankärenden och samhällsinformation när andra aktörer sviker sitt ansvar.
Sjukhusbiblioteket fyller en viktig funktion som mötesplats för avkoppling och rekreation men
är även ett rum som erbjuder fortbildning och fördjupning för patienter, sjukhuspersonal och för
allmänheten som söker information om sjukdomar och vård.
Projektets högskolebibliotek är beläget på ett lärosäte utan ett tydligt, koncentrerat campusområde och biblioteket fyller här en viktig funktion som social infrastruktur där studenterna kan
mötas och känna tillhörighet, det Klinenberg beskriver som a sense of belonging (Klinenberg
2018, s. 112). Högskolebiblioteket erbjuder även allmänheten en arena som stöd för kunskapsinhämtande och deltagande.
Skolbibliotekets roll som social infrastruktur kan beskrivas som en viktig ”third place” i skolan.
”Third place” är ett begrepp myntat av Ray Oldenburg (1999) för att beskriva en trygg och välkomnande plats som varken är hem eller arbete (i detta fall klassrum). Här är bibliotekariens
roll att introducera eleverna till den första länken i kedjan av bibliotek som står till buds för både
lärande och rekreation igenom livet. Projektet har i förlängningen handlat om lärande i det livslånga biblioteket. En viktig aspekt av bibliotekstillgång, på alla de deltagande biblioteken, handlar om att skapa förutsättning för lärande. En god social infrastruktur är en förutsättning för att
lärande ska ske. (Klinenberg 2018, s. 83ff)

Vad som återstår
En avslutande konferens för att sprida och förankra projektets erfarenheter till kollegor, chefer och
företrädare från Region Skåne, är på grund av corona-pandemin uppskjuten till senhösten 2020.
Där kommer de lokala förändringsarbetena att presenteras. Frågor som väckts under projektet
kommer att lyftas för att främja vidare samverkan och i förlängningen underlätta medborgarens
väg genom det livslånga biblioteket.
Projektet startade i oktober 2019 och har löpt över ett år. Att projektet fick lova att ta tid innebar
att det fanns utrymme för fördjupning och omprövningar av inriktning och framförallt tid för projektdeltagarna att lära känna varandra Vi hoppas också att projektet och dess former ska inspirera
andra till gränsöverskridande kompetensinsatser på andra håll i landet.
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1. Inledning
Som konsekvens av den digitala utvecklingen inom vetenskaplig kommunikation och publicering,
har universitets- och högskolebiblioteken (UH-biblioteken) fått delvis nya roller (Auckland 2012;
Åström & Hansson 2013); UH-bibliotekens personal arbetar exempelvis idag i en högre utsträckning med hantering av forskningsdata, bibliometri och publiceringsstöd. I och med detta ställs
delvis nya kompetenskrav på UH-bibliotekens personal; på vissa UH-bibliotek hanteras dessa krav
genom att disputerade anställs och att UH-bibliotekarier forskar själva (Warren 2018). Betraktat ur
ett internationellt perspektiv är forskande bibliotekarier inget nytt fenomen (Kennedy & Brancolini 2018). Studier av dessa grupper riktar fokus mot exempelvis redogörelser för ställda förväntningar på UH-bibliotekariers forskning (för ett amerikanskt perspektiv, se t.ex. Perkins & Slowik
2013), motiv till att UH-bibliotekarier väljer att forska (Hollister 2016) eller hinder som forskningsintresserade UH-bibliotekarier kan möta (Wilkinson 2013).
I Sverige är det ovanligt med forskande UH-bibliotekarier. Andelen forskarutbildade bibliotekarier
är låg; enligt statistik från Universitetskanslersämbetet har mindre än 1 % av den totala UH-bibliotekspersonalen i Sverige en doktorsexamen.1 På de samhällsvetenskapliga biblioteken (Sambib2)
vid Göteborgs Universitet (GU) instiftades våren 2020 tre utvecklingstjänster. Syftet med dessa är
att de bibliotekarier som innehar tjänsterna ska arbeta halvtid med egna forskningsprojekt under
en period av tre år. Det här är en unik satsning i Sverige och det är svårt att säga något om hur
framtiden för dylika satsningar och forskande och/eller forskarutbildade bibliotekarier överlag
ser ut. Med stöd i hur den strategiska ledningsgruppen vid Göteborgs universitetsbibliotek (GUB)
ger uttryck för sina förväntningar på de tre utvecklingstjänsterna är vårt syfte med detta paper att
skapa kunskap om förutsättningarna för bibliotekariers forskningsbaserade utvecklingsarbete vid
UH-bibliotek i ett alltmer digitaliserat forskningssamhälle.

2. Bakgrund
2.1 Beskrivning av de tre utvecklingstjänsterna
I utlysningen till tjänsterna som gick ut våren 2019 erbjöds från början två alternativ på 50%,
undersökande arbete eller forskarstudier upp till licentiatexamen. I de båda fallen skulle arbetet
ske under handledning. När påminnelsen till utlysningen kom i augusti 2019, ändrades formuleringen gällande det andra alternativet till ”gärna inom ramen för forskarstudier”. I den slutliga uppdragsbeskrivningen, som fanns på plats i mitten av april 2020, hade möjligheten till forskarstudier
helt tagits bort. Anledningen var att det av administrativa skäl inte fanns möjlighet
att erbjuda forskarstudier inom ramen för tjänsterna.
Vi, Linn Bech-Hanssen, Andrea Carozzi Bjurström och Mauritza Jadefrid, fick tjänsterna som startade
i april 2020. Erik Boström utnämndes som handledare. Samtidigt började Katarina Michnik sin tjänst

1 I denna statistik görs inte skillnad på bibliotekarier och andra professioner anställda vid UH-bibliotek. Andelen disputerade bibliotekarier är därmed ännu lägre. Statistiken är hämtad från UKÄ:s webbsida: https://www.uka.se/statistik--analys/
statistikdatabas-hogskolan-i-siffror/anpassad-export.html (200514).
2 De samhällsvetenskapliga biblioteken består av det Ekonomiska, Pedagogiska och Samhällsvetenskapliga biblioteket.
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på Sambib, som den första disputerade bibliotekarien där. Alla fyra tjänsterna var nya och för
utvecklingstjänsterna var detaljerna för tjänsternas utformning inte helt klara när de tillträdes. Det
var dock sagt att inom det undersökande arbetet skulle innehavaren själv formulera en frågeställning som skulle utgå från studenters behov och avgränsas till att i första hand handla om verksamheten på Sambib och dess fakulteter. Resterande 50 % av tjänsten förlades till ett av teamen på
Sambib. Så är upplägget i skrivande stund.
Vi som tillträdde tjänsterna har erfarenheter från olika delar av verksamheten och den gemensamma kompetensen spänner över en stor del av vad GUB gör idag. Alla tre gick in i tjänsterna
med olika förväntningar: alltifrån en förhoppning om att forskarutbilda sig själv för att stilla sin
nyfikenhet och få bättre förståelse för forskarnas behov, till att få tid för konkret verksamhetsutveckling. Vi såg tjänsterna som en kreativ, rolig och utmanande möjlighet till att fokusera och kompetensutveckla oss, men också ett sätt att få mandat att arbeta med verksamhetsutveckling som
rör sig över organisationens olika delar.
2.2 Forskande UH-bibliotekarier
Betraktat ur ett internationellt perspektiv är det vanligt förekommande att UH-bibliotekarier forskar
och publicerar vetenskapliga artiklar (Chang 2015). UH-bibliotekarier gör detta i stor utsträckning
på egen hand; även om gjorda översikter visar att bibliotekarier och forskare har vissa gemensamma forskningsintressen är andelen vetenskapliga artiklar som är samförfattade av bibliotekarier
och forskare få (White & Cossham 2017). Det finns olika anledningar till varför UH-bibliotekarier
väljer att forska. Det kan exempelvis handla om karriärmässiga skäl eller för att bidra till utvecklingen av sin arbetsplats och/eller profession (Hollister 2016; Watson-Boone 2000).
Andra studier tar upp hinder som forskande UH-bibliotekarier kan möta; dessa är av olika slag och
sträcker sig från tidsbrist till begränsad forskningsrelaterad kompetens (Wilkinson 2013). Vidare
finns studier som belyser faktorer som beskrivs ha en gynnsam inverkan på utgången av UH-bibliotekariers forskningsarbete. Här nämns bland annat vikten av uppmuntran och stöd i arbetsmiljön
(Hoffman, Berg & Koufogiannakis 2014; Hollister 2016).
Bibliotekarieprofessionens förändring i Sverige tas upp i KB-rapporten Profession, Utbildning,
Forskning: Biblioteks - och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession (Hansson
m.fl. 2018). Helt nya krav ställs i dag och i framtiden på bibliotekariers kompetenser och bibliotekariers traditionella roller omdefinieras. Rapporten ger fem strategiska förslag till vidareutveckling
av såväl bibliotekarieprofessionen som biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. Ett av
förslagen är en externfinansierad forskarskola för biblioteksforskning. Bakgrunden till förslaget är bland
annat ett underskott av forskarutbildade inom biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige.
En av slutsatserna i rapporten är att det finns stor potential för professionen med fler disputerade
inom bibliotekssektorn, eftersom få disputerade än så länge sökt sig dit och då främst för att arbeta
med forskarstöd och bibliometri. En möjlighet som bör prövas, enligt rapporten, är att skapa en
struktur för att kommunala, regionala och statliga bibliotek ska finansiera redan anställda bibliotekariers forskarutbildning. Man menar att det ofta finns ett glapp i bibliotekarieyrket mellan teori
och praktik men att lösningen inte är en rekrytering av personer med andra kompetenser och
annan utbildningsbakgrund till biblioteken:

I förlängningen av en sådan utveckling hotar en snabb urholkning av professionen som
drastiskt skulle minska bibliotekarieyrkets status – och därmed sannolikt även drabba förtroendet för biblioteket som samhällsinstitution. Ur ett professionsperspektiv är slutsatsen
den motsatta: Varje profession vilar ytterst på en välutvecklad kunskaps- och utbildningsbas (Hansson m.fl. 2018, s. 32).
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2.3 UH-bibliotekariers syn på sina kompetenser
I sin litteraturöversikt konstaterar Fagan m.fl. (2020a) att det finns få studier som riktar fokus mot
hur UH-bibliotekarier betraktar sig själva. Enligt de studier som finns kan bibliotekariers roller värderas olika inom UH-bibliotekarieprofessionen. Ett exempel är UH-bibliotekariers undervisande
roll som under de senaste decennierna har fått ökad betydelse (Fagan m.fl. 2020a; Vassilakaki
& Moniarou-Papaconstantinou 2015). Inom bibliotekarieprofessionen verkar dock många tänka
annorlunda; Fagan m.fl. skriver att de ”were surprised teaching did not emerge more frequently
[...] as a valued skill among our respondents [academic librarians]” (2020b, s. 22). Enligt andra
studier värderas kompetenser och specialiseringar olika inom UH-biblioteksprofessionen; bland
UH-bibliotekarier som fokuserar på ”public service”-tjänster finns vissa negativa uppfattningar om
”technical service academic librarians”, som värderas lägre (Weng & Ackerman 2017).
Ridley (2018) frågar sig om det finns ett behov av en kompletterande doktorsgrad för UH-bibliotekarier. Hans slutsats är att det kan finnas många anledningar och motiv till att skaffa sig en doktorsgrad som bibliotekarie men att det inte finns ett svar vad gäller den professionella nyttan.
”When one PhD student, nearing the completion of their program, was asked about the impact
of their experience, they responded by saying ’I think differently.’ For some, me included, that
may be both sufficient and primary” (Ridley 2018, s. 8). Kanske kan ”att tänka annorlunda” sammanfatta det DIK (2011) kallar för akademikerkompetens i sin rapport om bibliotekariers framtida
yrkeskompetens. I rapporten listas sju nyckelkompetensområden varav ett är vetenskaplig kommunikation, i vilken det ingår bland annat förståelse för hur vetenskap produceras och forskarens
villkor. Ett annat är tidigare nämnda akademikerkompetens, som DIK definierar som: förändringsbenägenhet och flexibilitet, kompetens att kompetensutveckla, metaperspektiv på verksamheten
samt förmåga att skapa mening i en mångfald av värderingar och förståelser (DIK 2011, s. 22–23).

3. Metod
3.1 Datainsamlingsmetod
Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer med samtliga sex personer som ingår i GUB:s strategiska ledningsgrupp. Under intervjuerna berördes tre områden;
respondentens syn på de tre utvecklingstjänsterna, på disputerade och forskande bibliotekarier
och på disputerad bibliotekspersonal som tillhör andra professioner än bibliotekarier. En på förhand framtagen intervjuguide användes, frågorna ställdes dock på olika sätt och i olika ordning
beroende på hur den enskilda intervjun utvecklade sig. Intervjuerna genomfördes under sommaren
2020, i videomötesform eller på plats beroende på respondentens önskemål. Vid varje tillfälle var
vi två som höll i intervjun. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades.
3.2 Dataanalysmetod
Det transkriberade intervjumaterialet kodades. Kodningen utfördes enskilt efter följande fem
kategorier förväntningar på de tre utvecklingstjänsterna, synpunkter på de tre utvecklingstjänsterna, tankar om disputerade/forskande bibliotekarier, tankar om disputerad bibliotekspersonal
och övrigt. Vi gick gemensamt igenom vår gjorda kodning, det fanns inte några större skillnader
mellan våra resultat. Tre underkategorier formulerades till kategorin förväntningar på de tre
utvecklingstjänsterna. Dessa tre var förväntningar på verksamhetsutveckling, förväntningar på
en stärkt kontakt mellan GUB och akademi och förväntningar på enskilda personers utveckling.
Kategorierna tankar om disputerade/forskande bibliotekarier och tankar om disputerad bibliotekspersonal slogs ihop till en kategori, tankar om disputerad/forskande bibliotekspersonal. Analysen
gjordes genom en deskriptiv kvalitativ innehållsanalys.
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4. Resultat och diskussion
4.1 Ledningsgruppens förväntningar på de tre utvecklingstjänsterna
I respondenternas utsagor har förväntningar identifierats gällande verksamhetsutveckling,
relationen mellan GUB och akademi och oss tre som arbetar med utvecklingstjänsterna.
Förväntningar på verksamhetsutveckling
Alla sex respondenter förväntar sig att det arbete som utförs inom ramen för utvecklingstjänsterna
ska ge ett konkret resultat som kan vara till gagn för verksamhetsutvecklingen på GUB. Däremot
finns skillnader i utsagorna när det gäller i vilken utsträckning som respondenterna förväntar sig
att resultatet ska vara användbart för fler GU-bibliotek än Sambib. Ett par respondenter säger att
resultatet främst kommer vara angeläget för Sambib då det beskrivs finnas stora skillnader mellan
GUB:s åtta områdesbibliotek. Andra respondenter förväntar sig att de kunskaper som utvecklas
genom tjänsterna ska spridas till resten av GUB. Däremot är nästan alla respondenter överens om
att själva arbetsformen är intressant för hela organisationen och att det är något positivt i sig att
testa nya arbetssätt. Respondenterna uttrycker också en förhoppning om att detta arbetssätt ska
verka inspirerande inte enbart inom GUB, utan även i ett nationellt perspektiv.
Förväntningar på en stärkt kontakt mellan GUB och akademi
De flesta respondenterna förväntar sig att de tre tjänsterna ska möjliggöra och stärka kontakter
med akademin, att de ska ”perforera gränsen mellan akademi och stödverksamhet” (R1). Detta
dels genom att själva arbetssättet kan skapa nya kontakter; en av respondenterna säger att arbete
med forskarstudier brukar generera nya nätverk. Dels genom att respondenterna förväntar sig att
utvecklingstjänsterna ska öka forskares respektive bibliotekariers kunskap om varandra. Samtliga
respondenter tar upp att forskare har en begränsad bild av GUB och använder bibliotekens resurser i mindre utsträckning än tidigare. Bland respondenterna finns därför en förväntning på att
utvecklingstjänsterna ska bidra till att uppdatera akademins bild av GUB; exakt på vilket sätt som
detta ska ske är dock mindre klart.
I intervjuerna framkommer vidare att det finns en okunskap bland bibliotekarierna om forskningssidan. Några respondenter säger att bibliotekarier kan behöva få djupare förståelse för forskarnas
situation och för forskningsprocessen. Bland respondenterna finns därför en förhoppning om att
utvecklingstjänsterna ska öka bibliotekariernas förståelse och genom detta på sikt stärka relevansen hos GUB:s tjänster. Samtidigt finns bland respondenterna skilda synpunkter på huruvida en
förståelse för forskarnas situation kräver en självupplevd forskningsperiod. Några respondenter
ser en sådan erfarenhet som viktig och menar att det här delvis handlar om en taktil kunskap som
man inte kan läsa sig till. Andra säger att UH-bibliotekarier inte ska behöva ha egen erfarenhet av
forskning utan att det räcker om de har ett professionellt förhållningssätt. Insikt i och förståelse för
forskarnas situation och för forskningsprocessen utvecklas enligt dessa respondenter genom att
man arbetar som universitetsbibliotekarie. Här ser vi en viss skillnad i svaren mellan de respondenter som inte är forskarutbildade och de som är det. De senare talar i högre utsträckning om att
man genom egen forskning kan tillägna sig en djupdimension och få ett annat perspektiv som har
både ”empiri och tanke” (R3), som man som universitetsbibliotekarie kan ha nytta av i sitt arbete.
Flera respondenter säger att behovet av att bredda kompetensresurserna i biblioteksverksamheten genom att exempelvis bibliometriker, arkivarier och IT-utvecklare anställs är större än att
UH-bibliotekarier forskarutbildas. En respondent påpekar att bibliotekarier som grupp är en homogen professionsgrupp, och att GUB behöver anställda med olika bakgrund och olika kunskaper (R4).
Förväntningar på enskilda personers utveckling
Flera av respondenterna uttrycker en förhoppning om att tjänsterna ska verka utvecklande för de
personer som har dem. Ett par ser till och med detta som den största behållningen; ”Men framförallt
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att det är utvecklande för dem som har nappat på det här” (R1). Några uttrycker en förhoppning
om att de personer som har tjänsterna ska utveckla särskilda förmågor; såsom förmågan att studera
och beskriva en verksamhet inifrån, förmågan att arbeta med vetenskapligt grundade problem och
förmågan att utveckla en kritisk grundsyn. Det finns också förväntningar på att dessa förmågor ska
föras vidare till den övriga personalen genom någon form av internutbildning. Här finns bland annat
en förhoppning om att tjänsterna ska leda till att fler i personalgruppen beskriver ”verksamheten inifrån” (R3).
Några av respondenterna uttrycker en önskan om att de tre personerna ska få möjlighet till att
publicera sig och utveckla kompetenser som kan vara meriterande om dessa personer väljer
att söka vidare till en forskarutbildning. Om de inte gör det så kan den kompetens som de har
utvecklat under arbetet med utvecklingstjänsterna förhoppningsvis användas i andra projekt vid
GUB. Dessutom lyfts i en av intervjuerna fram att ett fortsatt forskningsarbete inte behöver betyda
att man gör en forskarkarriär utan istället att man drivs av ett personligt intresse, engagerar sig i
forskningsarbeten och deltar i forskningsmiljöer.
Vi tycker att det är synd att det inte är möjligt att bedriva forskarstudier inom ramen för utvecklingstjänsterna; nätverkandet hade underlättats betydligt vid egna forskarstudier eftersom man
som (industri)doktorand ingår i ett sammanhang och får möjlighet att träffa doktorander från olika
ämnesdiscipliner genom bland annat forskarutbildningens obligatoriska (metod)kurser. Arbetet
med forskningsprojektet hade dessutom blivit mer strukturerat med forskarstudierna som ram. Vi
menar att man, genom egen forskarutbildning, också får bättre förståelse för hur det är att vara
forskare; allt ifrån att i praktiken söka medel till att publicera resultat och forskningsdata. Riktigt
så kommer det inte att bli nu. Förhoppningsvis ger ändå erfarenheten av att under en längre tid
fokusera på ett projekt, samt möjligheten att välja metod och ämne relativt fritt, och därefter publicera resultaten en viss möjlighet till ökad förståelse av forskningsprocessen.
Bland respondenterna skiljer sig uppfattningen åt om huruvida det hade varit möjligt att genomföra forskarstudier upp till licentiatnivå inom tjänsterna, till exempel utformade som industridoktorandtjänster. En respondent (R2) menar att finansiera 50 % utvecklingstjänst är ”precis detsamma
som om man skulle finansiera 50 % forskarstudier” och att det ”inte skulle kosta så mycket mer för
UB än vad det gör i dag” samt att de obligatoriska kurserna kan väljas på så sätt att de är av relevans för frågeställningen. Medan en annan (R1) menar att det inte är möjligt att bedriva forskning
på universitetsgemensamma medel och inte heller önskvärt eftersom man då inte blir antagen i
konkurrens med andra.
4.2 Synpunkter på de tre utvecklingstjänsterna
I respondenternas utsagor har vi identifierat tre aspekter som skiljer dessa tjänster från andra
verksamhetsutvecklande insatser:
• Resursavsättning, i det vardagliga biblioteksarbetet kan det vara svårt att prioritera en halvtid på det sätt som nu sker. En av respondenterna (R3) säger att utvecklingstjänsterna inte
innebär att vi nödvändigtvis arbetar med andra frågor men att det nu blir mer tidsmässigt
fokuserat.
• Att arbetet ska bygga på vetenskaplig metod och att det ska ske utifrån ett vetenskapligt
grundat problem som identifieras av oss som har de tre tjänsterna. Såsom uppdraget är
formulerat ska vi ha viss akademisk frihet; dels för att rikta fokus mot andra problem än
de verksamhetsnära som biblioteksledningen primärt brukar uppmärksamma, dels för att
skapa kontakter och samarbeten som kan vara svåra att få till om man utgår från verksamhetsnära problem.
• Bredare perspektiv än vad verksamhetsutvecklande arbete brukar ha. Även om det finns ett
formulerat mål kring tjänsterna och en beskrivning om att arbetet ska avgränsas till att i första
hand handla om verksamheten på Sambib och dess fakulteter, är målet brett formulerat och vi
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har stor frihet att utforma arbetet efter eget intresse. Detta beskrivs av respondenterna både
som en styrka och som en utmaning. En av respondenterna säger t.ex. ”vad är det egentligen
som ni ska göra?” (R4) och tillägger att detta är något som får utkristalliseras under arbetets
gång, vilket i sig inte är en nackdel då det ger möjlighet att pröva nya arbetssätt.
Det är just nu oklart vad som ska hända när de tre utvecklingstjänsterna är avslutade efter tre år.
Ett par respondenter är inne på att nya utvecklingstjänster ska utlysas men att de kan komma att
se lite annorlunda ut då hänsyn kommer att tas till de erfarenheter som har gjorts genom de första
utvecklingstjänsterna. En annan respondent säger att huruvida nya utvecklingstjänster kommer att
instiftas är avhängigt det framtida ekonomiska läget och tillägger att utvecklingstjänsterna innebär en kompetensutveckling som fokuseras på några få personer.
Vi har valt att arbeta med projektet varannan vecka och tycker att upplägget låter bra i teorin. Att
ha längre sjok av tid att ägna åt utveckling är givande för att kunna ställa om och komma in i tankarna.
I praktiken är det dock ibland svårt att veta hur man ska prioritera när ”utvecklingstjänstveckor”
krockar med brådskande uppgifter som måste göras i teamet, som exempelvis undervisning eller
kursboksförvärv. Detta är svårt att helt undvika men möjligen hade sådana prioriteringar underlättats av tydligare ramar för tjänsterna samt bättre förankring av tjänsterna hos övrig personal.
När det gäller förhoppningen om att tjänsterna ska ge ett bredare perspektiv på GUB:s verksamhet menar vi att det faktum att vi gick in i tjänsterna med olika erfarenheter har visat sig vara en
styrka. På så sätt kan vi ta hjälp av varandras erfarenheter och initiera ett annat sorts samarbete
som inte är låst till teamens ansvarsområden. I intervjuerna uttrycker flera av respondenterna att
man som undervisande bibliotekarie befinner sig närmare akademin och på så sätt har ett kortare
steg till en utvecklingstjänst. Det är vår förhoppning att resultatet av utvecklingsarbetet ska hjälpa
till att visa på styrkan i att personer med bakgrund i fler team än bara undervisningsteamet på
GUB får möjlighet att söka sig till liknande tjänster i framtiden.
4.3 Disputerade och forskande bibliotekarier på UH-bibliotek
Studiens respondenter är överlag positivt inställda till att anställa disputerade bibliotekarier men
ser det inte som avgörande för verksamheten. I flera intervjuer tas upp att disputerade bibliotekarier kan stärka UH-bibliotekens legitimitet gentemot akademin. Vidare säger några av respondenterna att de disputerade kan bidra med sin erfarenhet av forskningsprocessen och de förmågor och förhållningssätt som har utvecklats under denna. Disputerade sägs också kunna bidra
med sitt kontaktnät. En invändning från ett par respondenter är att det finns skillnader mellan
forskningsdiscipliner, och att gjorda erfarenheter inom en disciplin inte alltid kan översättas till en
annan.
Samtidigt är det oklart om det finns utrymme för disputerade på UH-bibliotek. Under intervjuerna
lyfter två respondenter fram vikten av att det finns sammanhang och ett uttalat uppdrag som är
kopplat till den disputerades erfarenheter, kompetenser och ambitioner. På frågan om det finns
behov av disputerad bibliotekspersonal på GUB säger en respondent; ”Ja, det skulle vi säkert
ha, [...] men då är det väldigt viktigt att vi ser till att de hamnar i ett sammanhang där deras kompetenser tas till vara så att de inte blir en isolerad ö inom oss och då behöver vi verkligen tänka
om, tänka ut och ha ett tydligt formulerat uppdrag” (R6). De intervjuade hade inte några konkreta
förslag på hur ett sådant sammanhang eller uppdrag skulle kunna se ut. En respondent (R1) sa
att det är viktigt att vid anställning av disputerade vara ärlig med huruvida det pågår en regelrätt
forskningsverksamhet på UH-bibliotek.
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Att det saknas ett sammanhang och uttalat uppdrag för disputerade på GUB belyser frågan om
vilket utrymme som forskande UH-bibliotekarier faktiskt kan få. Att inte alla respondenter ser
utvecklingstjänsterna som en GUB-angelägenhet utan som en satsning som är av primärt intresse
för Sambib är också ett tecken på att det efterfrågade sammanhanget saknas och att en öppning
mot forskande bibliotekarier mer kan handla om enstaka personers initiativ. Förekomst av uppmuntran och stöd i UH-bibliotekariernas arbetsmiljö är avgörande för utgången av UH-bibliotekariers forskningsarbete (se Hoffman, Berg & Koufogiannakis 2014; Hollister 2016). Om det saknas
ett tydligt sammanhang för forskande bibliotekarier, finns risk för att detta stöd och denna uppmuntran blir slumpvis och personbunden.
Forskande UH-bibliotekariers utrymme kan också begränsas av faktorer såsom brist på personalresurser. Ett par respondenter betonar att biblioteksarbete innehåller praktiska moment såsom
bemanning i informationsdisken eller bokhantering. UH-bibliotekariers forskningsarbete beskrivs
riskera ta för mycket personalresurser från dessa moment. Ett argument här skulle kunna vara att
UH-bibliotekariers forskningsarbete kan verka kompetensutvecklande och därmed stärka personalresurserna och arbetsinsatserna på sikt, enligt tidigare studier är syftet med UH-bibliotekariers
forskning många gånger just att stärka bibliotekariernas arbete (Watson-Boone 2000).
En uppföljande fråga här är hur forskande bibliotekarier kan komma att betraktas av sina kollegor.
Tidigare studier visar att kompetenser kan värderas olika inom biblioteksprofessionen; mer traditionella kompetenser tenderar att värderas högre (Fagan m.fl. 2020b; Weng & Ackerman 2017).
Vad gäller forskningsbaserat arbete i en bibliotekskontext skriver Hansson m.fl. (2018) att det finns
ett glapp i bibliotekarieyrket mellan teori och praktik. Pilerot och Lindberg (2018) visar att UH-bibliotekarier överlag använder och lär sig av sina och andra bibliotekariers gjorda erfarenheter och
inhämtade information och primärt inte av vetenskapligt grundade studier. Risk finns därmed
för att bibliotekariers forskningsarbete inte betraktas som ”riktigt” bibliotekariearbete och att
forskande bibliotekarier, eller åtminstone deras forskningsarbete, marginaliseras inom bibliotekarieprofessionen. Det faktum att det i ett internationellt perspektiv ofta förekommer forskande
UH-bibliotekarier (Chang 2015) och att mycket av UH-bibliotekariernas forskning är förankrad i
den verksamhet som den forskande bibliotekarien har erfarenhet av (Watson-Boone 2000), kan
förklaras med nationella skillnader vad gäller UH-bibliotekariers forskningstradition och vad som
betraktas som vetenskapligt forskningsarbete.

5. Våra synpunkter och slutsatser
Sveriges UH-bibliotek befolkas i stor utsträckning av bibliotekarier utan forskarutbildning samtidigt
som biblioteksfrågorna beforskas av de forskarutbildade bibliotekarierna vid landets bibliotekarieutbildningar, däremellan finns en klyfta som syns både i tidigare forskning samt kommer fram i
vår intervjustudie. Samtidigt utmanas UH-bibliotekets traditionella roller av nya digitala tekniker.
UH-bibliotekarier äger och förvaltar inte sina egna samlingar i samma utsträckning som tidigare,
i takt med att de digitala samlingarna växer läggs de på andras servrar och färdiga MARC-poster
ramlar in i UH-bibliotekets kataloger allt medan studenter googlar sig fram till studiematerialet på
nätet och forskarna blir mindre synliga i biblioteket.
Men det är inte bara UH-biblioteket som påverkas av samhällets digitalisering, forskare, studenter och lärare påverkas också. Gapet är inte bara mellan biblioteksprofession och forskning, det
är också mellan professionen och verksamheten där färdigheter inom bibliometri och forskningsdata utmanar traditionella bibliotekssysslor. Detta blir synligt i våra intervjuer, dels genom en önskan
att få in nya kompetenser till biblioteksverksamheten, dels genom att bibliotekarierna sägs vara
en för homogen personalgrupp. Vi skulle vilja uppmärksamma läsaren på att det här finns en
distinktion mellan UH-biblioteket och UH-bibliotekarien, deras respektive roller förändras inte
nödvändigtvis i samma takt. Om UH-bibliotekets nya roller utförs av andra professioner än av
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UH-bibliotekariens, kan det innebära att UH-bibliotekariens roller faktiskt inte har utvecklats i realiteten. Åtminstone inte i samma utsträckning som UH-bibliotekets.
Vår upplevelse är att respondenterna har skilda och i vissa fall oklara förväntningar på utvecklingstjänsterna, både vad gäller struktur och innehåll. Ett par av respondenterna ifrågasätter den
tid som tjänsterna tar från det praktiska arbetet i bland annat informationsdiskar. Respondenterna
förväntar sig vidare att utvecklingsarbetet ska ge resultat som kommer till nytta, men den upplevda otydligheten i tjänsternas uppkomst och syfte kan göra det svårt för dem att se kopplingen
till sin del av verksamheten. Det visar på en vikt av tydlighet och förankring i ledningen när tjänster
som dessa ska skapas och få genomslag i hela organisationen. Det behövs även en tydlighet för
att kollegorna på GUB ska förstå vad tjänsterna kan bidra med till den dagliga verksamheten.
Intervjuerna bekräftar att det är oklart vad som är planen för tjänsterna i framtiden och förutom
att ramar för uppdraget är viktigt så tror vi att det behövs en uttalad vision om vad som händer
när uppdraget är slut.
Eftersom UKÄ:s statistik visar att det finns få forskarutbildade bibliotekarier på UH-biblioteken i
Sverige och då våra intervjuer visar att det inte finns tydliga förväntningar på hur deras kompetenser bäst kan tas tillvara i verksamheten, är det inte förvånande att de utvecklingstjänster som skapats på GUB kan upplevas som oklara. Kanske kan man dra slutsatsen att det är lättare att beskriva
redan kända problem än att tänka nytt? Ett känt problem är den så kallade klyftan mellan bibliotekarier och akademi som får mycket utrymme i tidigare studier. Utvecklingstjänsterna är ett försök
att hitta nya sätt för att minska klyftan mellan bibliotekarieprofession, biblioteksverksamhet och
akademi samt att bibehålla professionens och UH-bibliotekets relevans i ett allt mer digitaliserat
forskningssamhälle. Detta kan göras på olika vis, och det är därför inte förvånande att respondenterna har olika tankar om tjänsternas utformning och innehåll. Framförallt hos de disputerade i
respondentgruppen finns en förhoppning om att tjänsterna ska leda till en bredare förståelse av
de behov som finns nu och i framtiden vid GU, en kritisk grundsyn att titta på behoven med, metoder att undersöka behoven genom och kontakter vid GU att samarbeta med kring behoven. Vi
hoppas att detta kan realiseras. Som en respondent uttrycker det, ”Vi ska inte luras att vi är något
annat än vad vi är [...] och då tror jag att de här tjänsterna, att jobba med att utveckla folk, det är
bra från början till slut.” (R1). Vi tänker att det därmed inte borde finnas någon motsättning mellan
att vara professionsbibliotekarie och forskande bibliotekarie. För vem ska ta reda på vilka vi är och
vilka vi ska vara om inte vi UH-bibliotekarier själva gör det genom utveckling och forskning inifrån
verksamheten?
För att uppsummera och återknyta till vårt i inledningen nämnda syfte: vi ser att den mest avgörande
förutsättningen för att bibliotekarier ska lyckas med sitt forskningsbaserade utvecklingsarbete vid
UH-bibliotek är att det inom ledningen, men även i resten av organisationen, finns en förankring
och ett samförstånd gällande det forskningsbaserade utvecklingsarbetets syfte, form och innehåll.
I den här studien har vi intervjuat personer ur en ledningsgrupp, i en uppföljande studie skulle en
idé kunna vara att rikta fokus mot hur UH-bibliotekarier och akademins forskare ser på UH-bibliotekariers forskningsbaserade utvecklingsarbete.
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Introduktion
Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) är termer som aktualiseras i såväl nationella som
internationella satsningar, strategier och samhällsdebatter. Det finns spår av AI överallt och vi frågar
oss dels hur människan ska behålla kontrollen över allt smartare system och dels hur vi ska hitta nya
sätt att samexistera i en värld där automatiseringen breder ut sig i kunskapsyrken. Vi har mött termer
som expertsystem, våra bibliotekssystem och databaser blir allt smartare, och inom en snar framtid
flyttar Uppsala universitets (UU) tvärvetenskapliga AI-satsning in i universitetsbibliotekets lokaler på
Carolina Rediviva. Som biblioteksanställda frågar vi oss nu vad AI kommer att innebära för oss och
vår profession.
Vår förhoppning är att den här texten ska kunna fungera som ett underlag för såväl lokala initiativ som för diskussioner där professionen och forskningen hittar gemensamma intressen. Vi tar
avstamp i diskussioner från Uppsala universitetsbibliotek (UUB) och repliker från biblioteksvärlden,
forskningsresultat och exempel från vår vardag i ett försök att svara till frågeställningarna:
• Vad innebär AI och ML för oss som biblioteksanställda och vår kompetens?
• Hur kan vi använda AI och ML för att förbättra bibliotekets tjänster och service?
• Vilken roll kan biblioteket ha i samarbeten kring AI och ML?

Genomförande
Vårt angreppssätt har varit att använda erfarenheter från olika initiativ och diskussioner inom
Uppsala universitetsbibliotek (UUB) som utgångspunkt. Under våren 2020 hade vi till exempel
börjat samla tankar kring AI tillsammans med exempel på vad vi redan gjort och varit engagerade i.
Vi har kompletterat med semi-strukturerad analys av ytterligare dokument och lätt strukturerade
diskussioner för att ta fram ett resultat som ger en bild av
1) vad AI och algoritmer är i allmänhet
2) hur AI kan påverka bibliotek i allmänhet och
3) exempel på hur AI påverkar verksamheten på UUB.
Vi har sökt dokument relaterade till UUB och den aktuella AI-satsningen inom UU och kompletterat
med rapporter och forskning om AI med koppling till ABM-området, nationella styrdokument
och satsningar samt ett urval av texter och rapporter kring AI och ML i allmänhet. Vi tillämpade en
semi-strukturerad sökstrategi genom att utgå från tongivande organisationer och nätverk med
koppling till UUB:s verksamhet. I analysen av dokumenten sökte vi efter definitioner av AI och ML,
exempel på tillämpningar samt exempel på nödvändiga kompetenser och resurser.
Vi har också genomfört lätt strukturerade diskussioner med enskilda personer och grupper
inom UUB som jobbat med media och samlingar, vetenskaplig kommunikation samt lärandeoch forskningsstöd. Diskussionerna omfattade en kort introduktion till AI och ML i allmänhet,
exempel inom och utanför verksamheten, samt eventuella farhågor och förhoppningar.
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Resultat
Artificiell intelligens (AI) och algoritmer i allmänhet
AI har definierats på många olika sätt och Vinnova (2018) inleder sin rapport Artificiell intelligens i
svenskt näringsliv och samhälle med att konstatera att det inte finns en entydig definition av artificiell intelligens. Samtidigt kan man tänka sig att AI är förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende och det är just den utgångspunkt som Vinnova valt i sin rapport. Idag
finns många exempel på hur AI-lösningar används inom olika områden men AI i mer generell
bemärkelse är än så länge science fiction (Stone et. al., 2016).
AI kan konstrueras på olika sätt och i Nationalencyklopedins artikel om artificiell intelligens beskrivs
bl.a. expertsystem och maskininlärning. Ett expertsystem söker en lösning på ett problem med
hjälp av en kunskapsbank som experter fyller med olika regler och fakta. Ett system som bygger
på maskininlärning kan å andra sidan själv utvinna/härleda mening och mönster från exempeldata
som sedan användas för att hitta lösningar (Nationalencyklopedin, 2020). Gemensamt är att til�lämpningsområdet på något sätt behöver uttryckas som data och instruktioner i en dator. Näringsdepartementet (2018) har i Nationell inriktning för artificiell intelligens valt att betona att det som
utmärker AI från andra metoder för automation är en förmåga lära sig och bli smartare över tid.

Expertsystem
• Sök bästa lösningen i en kunskapsbas
(regler + fakta)
• En människa definierar nya regler
• Kostsamt att fylla kunskapsbasen

Maskininlärning
• Optimera en ”modell” baserat på
exempeldata och applicera på nya
data
• Modellen uppdateras med nya
exempel
• Svårt att förklara / härleda resultat

I Sverige har regeringen gett DIGG3 och SCB4 i uppdrag att ta fram underlag för fortsatta satsningar inom AI. DIGG ska bidra till att öka den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI
och SCB har kartlagt användningen av AI i Sverige. I SCB:s (2020) rapport Artificiell intelligens i
Sverige är några exempel som lyfts fram automatisk översättning, tal-till-text-program, chattrobotar, beslutsstöd för myndigheter, självlärande robotar i produktions-/lagerarbete samt
självkörande bilar.

3 Regeringsbeslut I2019/01416/DF, I2019/01020/DF
4 Regeringsbeslut I2019/01964/D
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I delrapporten ”Främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI” delar DIGG (2020)
in tillämpningar inom offentlig förvaltning i kategorierna:
• AI för planerings- och uppföljningsändamål
• AI för användning i den löpande kärnverksamheten
• AI för interaktion med människor
• AI inom ramen för administrativa stödprocesser
Rapporten lyfter också fram viktiga förutsättningar för att kunna använda AI i offentlig förvaltning,
till exempel god styrning och ledning (särskilt förändringsledning kring AI-lösningar), god hantering av data och tillgång till data, utveckling av arkitektur och ramverk för AI-lösningar, tillgång
till kompetens om AI (inklusive rättsliga, säkerhets- och etiska aspekter) och samverkansförmåga
(såväl internt som externt med fokus på verksamhetsutveckling och AI-lösningar).
Tillgång till kompetens lyfts fram som en av de största utmaningarna i rapporten. Det behövs verksamhetsspecifik kompetens för att se möjligheter och utmaningar, skapa förutsättningar samt leda
utvecklingsinitiativ. Det behövs också teknisk, administrativ och AI-specifik kompetens för att svara
till aspekter som datakvalitet, juridik, säkerhet, etik samt utveckling, anpassning och driftsättning
av AI-lösningar.
AI i biblioteksvärlden
AI är en aktuell fråga inom biblioteksvärlden och under det senaste året har IFLA (2020) publicerat ett ställningstagande kring bibliotek och AI och Library of Congress (LoC) publicerat en
rapport (Cordell, 2020) som ger en lägesbild av maskininlärning i biblioteksvärlden. På KB finns
idag ett datalabb med bakgrund i en förstudie (Snickars, 2018) som bland annat illustrerar flera
exempel på AI-lösningar och på Riksarkivet arbetar man med satsningar på AI med bakgrund i
ett underlag som i viss mån kan vara generaliserbart till andra inom kulturarvssektorn (Grönqvist,
2018). För drygt ett år sedan publicerade OCLC också en rapport (Padilla, 2019) som redogör för
olika aspekter i ansvarsfull tillämpning av maskinginlärning, AI och andra datadrivna-lösningar i
bibliotek.
IFLA:s ställningstagande (IFLA, 2020) lyfter fram att bibliotek kan hjälpa användare att förhålla sig
till och dra nytta av de möjligheter som uppstår i en vardag som i större utsträckning förlitar sig
på AI. Kunskap om AI – och även algoritmkunnighet (algorithmic literacy) – ses som en naturlig del
att inkludera i den medie- och informationskunnighet (digital literacy) som bibliotek redan undervisar sina användare i. I ställningstagandet lyfter IFLA också fram att AI-lösningar i biblioteken som
bygger på omfattande datainsamling inte ska kränka användarnas integritet och att bibliotek kan
verka för en hållbar AI-utveckling genom att ta hänsyn till etiska aspekter i samband med inköp
och upphandlingar.
I LoC:s rapport Machine Learning + Libraries (2020) redogör Cordell för olika tillämpningar av
maskininlärning (ML) i bibliotekssammanhang. Cordell kategoriserar tillämpningarna i fyra
övergripande områden:
• Crowdsourcing
• Ökad sökbarhet i och mellan samlingar
• Biblioteksadministration och uppsökande verksamhet (outreach)
• Verktyg för konstnärer och aktivister
Crowdsourcing lyfts fram som ett tids- och kostnadseffektivt sätt att producera data för AI-lösningar där det kan finnas användare som är villiga att hjälpa till. Det kan handla om att samla
in data om digitaliserade samlingar, till exempel genom transkribering, annotering, taggning
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eller kategorisering av de digitaliserade objektet. Dessa data kan sedan användas för att förfina
de algoritmer som försöker genomföra samma uppgift maskinellt. Detta är ett exempel på hur
mänsklig och artificiell intelligens kan samverka för att skapa meningsfull information, men en
utmaning är att skapa och bibehålla engagemang hos ”crowden” så att en tillräckligt stor mängd
material blir bearbetat.
Som exempel på ökad sökbarhet i och mellan samlingar nämner Cordell klassificering och
klustring (där skillnaden är att klassificering utgår från tidigare exempel medan klustring kan upptäcka nya mönster eller ”teman”), metadataextrahering från digitala objekt (genom att identifiera
datum, personer, platser och andra entiteter), automatisk taggning/uppmärkning av innehållet i
samlingarna (oavsett om det gäller bildsamlingar, digital text eller ljudinspelningar), samt maskinläsning av digital text från skannade dokument (OCR).
Under biblioteksadministration och uppsökande verksamhet redogör Cordell för exempel inom
samlingsförvaltning, undervisning och interaktion med användare. Cordell beskriver användare
som interagerar med samlingarna på nya sätt och dels har behöver av maskinell tillgång till samlingarna (t.ex. via API:er) och del behöver möjligheter att ladda ner stora mängder data. Bibliotekariens roll som informationspedagog påverkas också i att upplysa användare om informationsintegritet och algoritmisk diskriminering.
En av rekommendationerna i LoC-rapporten är att inkludera ML i bibliotekarieutbildningen, både
för att kunna utveckla bibliotekets verksamhet åt olika håll med hjälp av teknologin och för att
kunna utbilda bibliotekets användare i vad ML är och innebär.
Padillas (2019) rapport för OCLC har titeln Responsible Operations: Data Science, Machine Learning,
and AI in Libraries. Rapporten bygger på erfarenheter från ett stort nätverk med bred representation inom biblioteksvärlden och redogör för sju kategorier av områden att utforska:
• Ställningstaganden för ansvarsfulla tillämpningar
• Beskrivningar och informationssökning
• Delade metoder och data
• Maskinläsbara samlingar
• Kompetensförsörjning
• Data science5 -tjänster
• Samarbeten mellan professioner och discipliner

Padilla betonar att det finns tydliga överlapp mellan kategorierna och vi har delat in kategorierna
i tre grupper för att illustrera att alla områden är viktiga för att uppnå en helhet. Vi ser biblioteket
som en utbildande och kontaktskapande institution (Kompetensförsörjning, Data science-tjänster,
Samarbeten mellan professioner och discipliner); en samlande och tillgängliggörande institution
(Beskrivningar och informationssökning, Delade metoder och data, Maskinläsbara samlingar);
samt en hållbar och informationsetisk institution (Ställningstaganden för ansvarsfulla tillämpningar).
Även om verksamheten inom dessa områden kan utforskas inom olika delar av en biblioteksorganisation så är samverkan nödvändigt.

5 En blandning av flera områden som är viktiga för att analysera data i syfte att fatta verksamhetsbeslut.
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Ställningstaganden
för ansvarsfulla
tillämpningar

Kompetensförsörjning
Data science-tjänster

Beskrivningar och
informationssökning

Samarbeten mellan
professioner och

Delade metoder
och data

discipliner

Maskinläsbara
samlingar

Figur 1. Överlapp mellan de sju kategorierna i Padillas rapport.
Bayerische Staatsbibliotheks Image-based Similarity Search (2020) är ett exempel där automatisk
extraktion, taggning och klustring använts på en digitaliserad samling för att skapa en indexkatalog över bilder och motiv som förekommer i de olika verken (t.ex. människor, anfanger, kartor eller
teknologi).
Det finns också flera aktiva nätverk kring AI och bibliotek. AI4LAM är ett internationellt närverk
för bibliotek, arkiv och museer som bland annat organiserar konferensen Fantastic Futures och
arbetsgrupper kring frågor som t.ex. kompetensutveckling, metadata och tillämpningar.
Nationella exempel på AI i bibliotek finns i bl.a. KB-labbs forskningsstöd och -projekt, Swepubs
analys och databearbetning och Linköpings universitets Journal Inspiration (Linköpings universitet, 2020).
AI i verksamheten på UUB
Under våren 2020 inleddes ett initiativ på UUB för att samla tankar kring AI tillsammans med
exempel på olika aktiviteter med koppling till AI-relaterade teknologier. Vi genomförde sju lätt
strukturerade diskussioner med personer och grupper inom UUB och vi sökte efter exempel i
UUB:s undervisning, samarbetsprojekt, verktyg och arbetsprocesser.
Från våra diskussioner kunde vi konstatera att vi sällan använder termerna AI eller maskininlärning när vi pratar om verktyg eller aktiviteter inom verksamheten. Och även om en övergripande
strategi för AI saknas så förekommer AI-lösningar redab i flera verksamhetsområden inom UUB.
Några exempel som lyftes fram i diskussionerna var: 1) Undervisning i textmining och verktyg för
att hitta mönster och samband i digitala texter (t.ex. Spacy för Python); 2) användning av programvara som automatiskt kan beskära, färgkorrigera och förbättra scannade bilder (t.ex. ScanFlow); 3)
användning av OCR-/HTR-programvara som automatiskt konverterar scannade bilder till digital
text (t.ex. ABBYY FineReader); 4) användning av webbtjänster för automatisk ämnesklassificering
av forskningsartiklar (t.ex. klassificera.ub.umu.se); samt 5) kvalitetssäkring av data med hjälp av
crowdsourcing och transkribering (t.ex. med Scripto och Omeka-S för digital text).
Diskussionerna ger också en bild av att vi ser möjligheter att utveckla biblioteksverksamheten
med hjälp av AI-lösningar. Automatisering innebär till exempel att vi kan tillgängliggöra och jobba
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med mer material i större detalj, vilket underlättar både förvärvs- och digitaliseringsarbetet. I samband med kvalitetsarbeten skulle vi ha nytta av verktyg som föreslår kompletteringar och korrigerar baserat på historiska ändringar (t.ex. i DiVA). Det skulle vara möjligt att kombinera data från fler
av våra system och databaser för att utveckla lokalt anpassade AI-lösningar, till exempel använda
data från ett system för att berika ett annat. Och de ser också möjligheter att kunna utveckla vår
digitala informationstjänst genom automatiserade rekommendationer och svar baserat på tidigare frågor och svar som samlats in både i fysisk och digital kundtjänst.
Ytterligare medskick från diskussionerna är att det är viktigt att vara medveten om och undersöka
hur nya AI-lösningar påverkar våra arbetsprocesser och tjänster. Deltagarna lyfter fram att det
alltid finns en risk att det uppstår fel – i såväl automatiska som manuella moment – och verksamheten behöver undersöka vilka fel som finns/uppstår, hur omfattande de är och vilka konsekvenser de får i förlängningen. Finns det till exempel en risk att en AI-lösning baserad på data med
felaktigheter eskalerar felen vidare? Hur kan vi åtgärda/förebygga olika typer av fel och vad kostar
det? Och hur skiljer sig fel som görs av människor respektive maskiner i karaktär och omfattning?
Maskinen har inget ”sunt förnuft” att ta till för att hantera nya/oväntade situationer och kan inte
heller gå ifrån regelboken för att lösa knepiga situationer som kräver en mänsklig kontakt/touch.
Vi behöver undersöka hur vi som personal ska engagera oss i att träna, utvärdera och förbättra
AI-lösningar och det skulle vara bra fortsätta diskussionerna i befintliga arbetsgrupper och avdelningar i verksamheten.
Digitalisering, OCR och crowdsourcing på UUB
AI är sällan en ensam lösning utan används i kombination med andra metoder för att uppnå ett
önskat resultat. Ett konkret exempel är digitaliseringen av Boijes magasin där den fysiska förlagan
har skannats in och därefter bearbetats med OCR-programmet ABBYY FineReader för att få ut en
maskinellt inläst textversion av materialet. Textversionen har laddats upp som PDF i Alvin och blir
på så vis tillgänglig för forskning och ytterligare bearbetning.
Ett annat exempel där UUB arbetat aktivt med detta är publiceringen och korrigeringen av den
inskannade personverskatalogen. Personverskatalogen består av c:a 100 000 katalogkort och är
en blandning av handskrivet och maskinskrivet material. Katalogen har skannats in och OCR-lästs
precis som Boijes magasin. De maskinskrivna korten har en hög precision i den textuella återgivningen av texten och dessa kort är därför sökbara i en digital katalog i större utsträckning än de
handskrivna korten, som istället behöver bläddras fram bild för bild.
En inbyggd funktion i den digitaliserade personverskatalogen är OCR-rättning, vilket innebär att
användare av katalogen kan redigera kortens textinnehåll så att det motsvarar vad som står på
kortet – det vill säga rätta fel i den maskinellt inlästa texten. Utöver den omedelbara användarnyttan med en mer sökbar katalog så skulle den rättade texten tillsammans med de inskannade bilderna kunna utgöra värdefull feedback till en AI som kan lära sig från sina misstag.
Problemet med OCR-rättningsfunktionen är att den utförs bild för bild och därför är mycket tidskrävande. Möjligheten med OCR-rättningsfunktionen är att den på ett enkelt sätt öppnar för
crowdsourcing för att genomföra rättningarna. Crowdsourcing innebär att ta hjälp av en större
grupp människor (en crowd) för att lösa ett problem. UUB har använt crowdsourcing för rättning
av personverskatalogen genom att anordna evenemang – antingen fysiskt eller digitalt – där deltagarna gemensamt jobbat med innehåll (Uppsala universitetsbibliotek, 2020).
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Diskussion och lärdomar
Vad innebär AI och ML för oss som biblioteksanställda och vår kompetens?
Eftersom vi sällan använder termerna AI eller maskininlärning när vi pratar om verktyg eller aktiviteter inom UUB drar vi slutsatsen att kompetensen kring AI-lösningar på UUB i allmänhet ligger på
en låg nivå. Våra erfarenheter från diskussionerna indikerar att det inte krävs mycket resurser för
att få igång nya diskussioner och att det inte krävs mycket resurser för att komma igång med en
produktiv diskussion om möjligheter och risker. I DIGG:s (2020) rapport ges också flera exempel
på viktiga kompetensområden och utöver det som är professionsspecifikt tänker vi oss ett första
utkast till en trappa för kompetensutveckling enligt följande:
• Se och förmedla möjligheter/risker i AI-lösningar
• Använda färdiga verktyg som bygger på AI-lösningar
• Kravställa och beställa nya AI-lösningar
• Integrera och utvärdera existerande AI-lösningar
• Utveckla nya AI-lösningar
Hur kan vi använda AI och ML för att förbättra bibliotekets tjänster och service?
Vi kan konstatera att vi redan idag använder oss av AI-lösningar inom UUB och att det finns fler
outforskade möjligheter och utmaningar med koppling till AI och automatisering. Alla exempel
som lyftes fram inom UUB finns representerade under tillämpningarna som Cordell (2020) sammanfattat och UUB kan sannolikt använda rapporten som underlag i framtida satsningar. De frågor som UUB behöver fördjupa sig i känns igen i Padillas (2019) rapport och de områden som
lyfts fram skulle kunna fungera som utgångspunkt för gemensamma satsningar i samarbeten mellan bibliotek. Svar till följande frågeställningar kan fungera bakgrund för verksamhetsutveckling
med AI-lösningar:
1. Vilka data i våra samlingar och system kan bli tillgängliga för AI-lösningar?
2. Vilka verktyg har vi idag som bygger på AI-lösningar och skulle de kunna användas
bredare?
3. Vilka förslag till automatisering finns och hur passar AI-lösningar in?
4. Hur står vi oss jämfört med andra bibliotek/verksamheter?
Vilken roll kan biblioteket ha i samarbeten kring AI och ML?
Det finns många möjligheter för bibliotek att samarbeta sinsemellan samt med andra aktörer
kring AI och ML. Vi fortsätter vårt arbete genom att undersöka intresse och möjlighet för en nationell studiecirkel kring AI för bibliotek, som är tänkt att utgå från kursen Elements of AI6 . Vi fortsätter också att bevaka och delta i arbete kring frågorna med nätverk som AI4LAM7 , LIBER och IFLA.

6 https://www.elementsofai.se/
7 https://sites.google.com/view/ai4lam
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Latenta ämnen i klimatforskning: En explorativ
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och profession
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Inledning och problemformulering
Den här texten är baserad på den uppsats som knöt ihop mina tre år som student vid bibliotekshögskolan i Borås. En uppsats som kom till daga i ett samarbete mellan mig och institutionen
CLS vid Chalmers tekniska Högskola. Jag ville applicera och utveckla mina kunskaper inom programmering och dataanalys medan Chalmers och närmare bestämt Dr. Tahereh Dehdarirad hade
ett behov av att vidareutveckla befintliga forskningsprojekt. Initiativet till samarbete togs därför gemensamt av mig och lärosätet tack vare den auskultation som jag genomgått föregående
höst. Här möttes då akademi och profession, student och yrkesverksam forskare i en gemensam
insats och den undersökning som blev min uppsats och som vi i skrivande stund anpassar till en
vetenskaplig artikel tog avstamp i ett av Taherehs tidigare forskningsprojekt (Dehdarirad, 2020)
och det i samtiden aktuella ämnesområdet klimatforskning. Ett ämne vars aktualitet under hösten
2019 underströks i bland annat rapporten United in Science, Förenta nationernas [FN] klimatmöte
i New York och de demonstrationer som ägde rum över världen (World Meteorological Organization, 2019; Rindevall, 2019; Sadikovic & Pehrson, 2019). Just klimatförändringar som ämne
kan hävdas vara av inte enbart vetenskaplig utan även samhällelig relevans. Inte minst tyder de
17 globala hållbarhetsmål som FN utformat på just detta. Att studera just genomslaget för dessa
föreslogs av Tahereh och tillsammans enades vi om en initial avgränsning till specifikt hållbarhetsmål 13, Climate Action, vilket behandlar såväl ekonomiska faktorer (exempelvis bidrag och medel)
samt utsläpp av växthusgaser för att nämna några aspekter.
Det är dock ett komplext ämne och kan därför vara svårt för en bredare och mer allmän målgrupp
att förstå samt överblicka. Enligt Boykoff (2008) kan nyhetsmedier spela en avgörande roll för att
begripliggöra och förmedla svåra ämnen och forskning har de facto hävdat att vetenskap tydligt
påverkar hur klimatförändringar gestaltas i nyhetsmedier (Se Boykoff, 2008; Barkemeyer, Givry &
Figge, 2018; Lyytimäki & Tapio, 2009). Åtkomst till vetenskapligt material ter sig således centralt
och Open Access [OA] kan var en viktig faktor. Forskning publicerad som OA är fritt tillgänglig
och kan således läsas av såväl politiker som tjänstemän och journalister och forskning har hävdat att det till och med kan främja samhällelig medvetenhet om forskningsämnen (Zuccala, 2010;
Tennant et al., 2016). Här syns då indikationer på sociala hållbarhet, det vill säga individers rätt till
likvärdig tillgång till kunskap och således ha en relation till hållbarhetsmål 13 vars delmål bland
annat innefattar att öka medvetenhet och sprida kunskap kring klimatförändringar. Vidare är OA
en naturlig del av bibliotekens verksamhet då de har en tradition av att fritt tillgängliggöra resurser och sprida kunskap. Likaledes har det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet en tradition av att kartlägga ämnesområden och potentiellt allt mer så i en digital samtid (Revez, 2018).
Således föll det oss naturligt att utforska relationen mellan hållbarhetsmål 13, omnämningar i
nyhetsmedier och OA. Ett aktuellt exempel är altmetriska metoder som har vuxit fram under de
senaste åren som ett komplement till bibliometri. Idag är de facto altmetri ett forskningsområde i
sin egen rätt och används för att utvärdera genomslagskraft i alternativa källor så som forum och
sociala medier men även i nyheter (Galligan & Dyas-Correia, 2013; Priem, 2014). Särskilt naturligt
föll bitarna då på plats eftersom Chalmers behov av att bygga vidare på tidigare forskning så väl
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överlappade med mina förhoppningar kring den uppsats som skulle knyta ihop mina tre år vid
bibliotekshögskolan men även den samtida utvecklingen inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet.
Syfte
Syftet som utforskades vara att upptäcka latenta ämnen i forskning om FN: s globala hållbarhetsmål 13, fördelning av OA, omnämningar i nyhetsmedier och förhållandet mellan de tre.
Genom att kartlägga dels fördelningen av OA, dels de latenta ämnen som utgör hållbarhetsmål 13 kan studien kombinerat med mått på antal omnämningar i nyhetsmedier visa hur de här
begreppen samspelar med varandra. Det vill säga, det förhållandet mellan de tre där OA kan
främja spridning av forskning inom hållbarhetsmål 13 vilket kan utvärderas med hjälp av altmetriska mått. Vidare användes artikelmetadata från SciVal och Scopus, kvantifierade omnämningar i
nyhetsmedier från Altmetric.com samt typ och status av OA för respektive dokument från Unpaywall. Åtkomst gavs antingen genom våra respektive lärosäten eller som i fallet Unpaywall helt fritt,
medan kontakt upprättades med företaget Digital Science som tillhandahåller Altmetric.com vilket tjänar som ännu ett exempel på samverkan för att driva det här arbetet framåt. Inhämtade data
analyseras sedermera med en kombination av deskriptiv statistik och topic modeling, i det här
fallet LDA (Latent Dirichlet Allocation) vilket är en erkänd metod för att upptäcka latenta ämnen i
texter.

Metod
I det här kapitlet beskrivs hur data samlades in och analyserades, till stor del med hjälp av programmeringsspråket Python. För en mer grundlig genomgång av de verktyg som användes hänvisar jag till min uppsats (Karlsson, 2020). Arbetet var till sin karaktär metoddrivet och syftet var
att kartlägga samspelet mellan OA, altmetri och hållbarhetsmål 13 snarare än att testa en hypotes eller generera teori. Således kan det sägas att ett heuristiskt perspektiv vilket i viss mån torde
finna sin förklaring i den professionsnära anknytning som utmärkte studien. Vidare var detta i linje
med den explorativa karaktär som präglat det generella arbetssättet, vilket tillåter ett öppet sinne
när förvånande resultat upptäcks (Müller, Junglas, Brocke & Debortoli, 2016).
Datainsamling
Det första steget var att ladda ner samtliga artiklar och recensioner, hädanefter benämnda dokument, från SciVal vilket är ett verktyg för utvärdering av forskning och är baserat på en omfattande
databas. Därtill har SciVal kategoriserat sitt data utifrån de 17 globala hållbarhetsmålen (Se De
Kleijn, 2019) vilket gjorde det särskilt lämpligt för den här studien. Som tidigare nämnt användes
tidsavgränsningen 2014-2018 vilket genererade 136,171 dokument. Därefter användes programmeringsspråket Python för att med API: er hämta data från Altmetric.com samt Unpaywall genom
att använda dokumentens doi-nummer. OA-kategori (Bronze, Gold, Green, Hybrid) samt OA-status (OA eller non-OA) inhämtades från Unpaywall medan Altmetric.com användes för att samla in
antal omnämningar i nyhetsmedier. Totalt återfanns 56 % av alla doi-nummer i båda databaserna.
Slutligen laddades alla dokumentens abstracts ner från Scopus. Efter att ha raderat dokument
utan abstracts bestod det fulla datasetet av 70,206 dokument vilka användes för dataanalys.
Dataanalys
Det första steget var att överblicka den insamlade datan med hjälp av deskriptiv statistik vilket
identifierade mönster mellan OA och omnämningar i nyhetsmedier liksom de latenta ämnen
som upptäcks med hjälp av topic modeling. Topic modeling kan kort definieras som en maskininlärningsapplikation för att upptäcka teman eller ämnen i text genom att gruppera ord (Cain,
2016). En vanlig metod är Latent Dirichlet Allocation (LDA) som skapar ämnen baserat på sannolikhet (Guo et al., 2017; Pion-Tonachini, Makeig & Kreutz-Delgado, 2017). Programmeringsspråket
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Python användes för hela topic modeling processen vars huvudsakliga steg bestod av att förbereda och städa data, bygga applikationen och dess funktioner, test och utvärdering samt analys
och slutligen visualisering. En rad guider och Github repositorier tjänade som startpunkt medan
StackOverflow till stor del användes för att åtgärda de buggar och fel som uppstod i koden.
Abstracts utgjorde analysenhet och dessa städades från stoppord liksom sällsynta termer. Särskilt användbara paket i Python var Scikit-learn’s topic model, NLTK och Gensim för att städa data,
matplotlib samt seaborn liksom LDAvis för visualisering. I enlighet med resonemang av Mimno et
al. (2011) användes en kombination av maskinella utvärderingsmått och mänskligt omdöme. Det
senare inkluderade såväl undertecknad som en senior forskare med mångårig ämneskunskap vilket tjänar som ännu ett exempel på samverkan. För en utförlig beskrivning av metod se Karlsson
(2020).

Resultat
Latenta ämnen och omnämningar i nyhetsmedia
Tio latenta ämnen upptäcktes genom topic modeling och som tabell 1 visar berör de olika
aspekter så som lant- och skogsbruk (ämne 1), utsläpp och energiproduktion (ämne 2) samt
anpassning, lindring och lagstiftning (ämne 5).
Tabell 1. Ämnen i hållbarhetsmål 13
Ämne

Etikett

10 mest relevanta termer (LDAvis)

Storlek (%)

Ämne 0

Kemisk ekologi

Plant, genetic, trait, gene, leaf, seed, stress, population,
response, effect

6%

Ämne 1

Jordbruk och skogsindustri

water, drought, crop, yield, agricultural, flood, land,
management, farmer, impact

8%

Ämne 2

Utsläpp och energiproduktion

emission, carbon, energy, fuel, storage, gas, production,
reduction, greenhouse, biomass

8%

Ämne 3

Oceanografi och
marinbiologi

soil, water, nutrient, concentration, coral, microbial,
organic, depth, coastal, salinity

7%

Ämne 4

Meterologi

model, simulation, variability, observation, surface,
precipitation, wind, circulation, atmospheric, cloud

21 %

Ämne 5

Anpassning, lindring
och lagstiftning

policy, research, adaption, paper, social, development,
issue, article, challenge, economic

18 %

Ämne 6

Geologi

record, ice, lake, formation, reconstruction, glacial,
glacier, proxy, particle, sediment

6%

Ämne 7

Extremt och föränderligt väder

temperature, extreme, precipitation, winter, summer,
event, period, year, day, trend

7%

Ämne 8

Ekosystem och biologisk mångfald

specie, forest, habitat, distribution, ecosystem, tree,
species, vegetation, diversity, conservation

14 %

Ämne 9

Samhällelig sårbarhet

population, health, disease, migration, exposure, adult,
risk, female, infection, reproduction

5%
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I resultaten syns även en skillnad i vilka ämnen som tenderar att få mest omnämningar i nyhetsmedier vilket illustreras i Figur 1. Här synliggörs att ämnen som berör ”välkända” och ”synliga”
effekter av klimatförändringar tenderar att omnämnas i särskilt stor utsträckning.

Figur 1. Omnämningar i genomsnitt per ämne
Exempel på detta är smältande glaciärer som i fallet med ämne 6 och utsläpp och
energiproduktion (ämne 2).
Fördelning av Open Access
Totalt var 59 % av de inhämtade dokumenten publicerade som OA och bland de med minst en
omnämning i nyhetsmedia var 70 % publicerade som OA jämfört med 57 % bland dokument utan
omnämningar. Särskilt ämne 6 och 7 var i hög utsträckning präglade av OA.
Tabell 2. OA och Non-OA
Summa/dokument
(utan outliers)

Summa/dokument
(med outliers)

% av summan
från outliers

OA

0.81

1.83

57 %

Non-OA

0.44

0.83

47 %

Tabell 2 visar tydliga indikationer på en altmetrisk fördel för artiklar publicerade som OA då de i
den studerade datan genererar cirka dubbelt så mycket omnämningar i nyhetsmedia. Likaså är
majoriteten av de mest omnämnda artiklarna publicerade som OA vilket visas i Figur 2.

39

Figur 2. Fördelning av OA och non-OA
Fördelning av Gold, Green, Bronze och Hybrid
I tabell 2 visas antalet för respektive typ av OA samt deras andel av det totala antalet dokument.
Därtill visas antal artiklar med omnämningar samt hur stor andel av det totala antalet artiklar inom
respektive typ dessa representerar samt antal omnämningar i genomsnitt.
Tabell 3. Typer av OA
OA-type

Antal

Fördelning (%)

Antal
omnämnda

Fördelning (%)

Omnämningar
(µ)

Gold

16954

24 %

3169

19 %

1.48

Green

10466

15 %

1967

19 %

1.75

Bronze

4762

7%

1481

31 %

3.95

Hybrid

9171

13 %

1752

19 %

1.52

59 % av alla dokument var publicerade som OA och den vanligaste typen var Gold (24 %) medan
Bronze (7 %) var minst förekommande men hade högst andel omnämnda dokument. Vad gäller
spridning över ämnen varierade fördelningen av OA typer och särskilt signifikant var att 21 % av
alla dokument publicerade som Bronze återfanns i ämne 8 och 23 % av Gold OA i ämne 4. Som
tidigare nämnt var det tydligaste altmetriska fördelen för OA i ämne 3 och 7 vari Gold var det vanligaste typen av OA men i ämne 3 stod dokument publicerade som Bronze för flest omnämningar.

Diskussion och slutsatser
Som tidigare nämnt tog den här studien fart i den inarbetade kontakten mellan undertecknad
och Chalmers och en gemensam yta upptäcktes där våra behov överlappade. Samarbetet präglade sedan hela processen, från den ursprungliga idén som presenterades av Tahereh till att finslipa slutsatser de sista dagarna innan deadline. Som student innebar detta en möjlighet att växa i
samklang med ett professionellt arbetssätt, för Chalmers tjänade samarbetet som en extra motor
i den forskning som bedrivs vid institutionen CLS. Ännu en aspekt där samverkan förde arbetet
framåt var i utvärdering och granskning av det resultat som skapades genom topic modeling där
40

även en senior forskare med mångårig ämneskunskap bidrog. Som påpekat av Jockers (2013) är
det aktuella materialet liksom den nivå av detaljrikedom styrande för vilka inställningar som lämpar sig i varje specifikt fall vilket kan anses stå i kontrast mot den positivistiska grundsyn som tenderar att prägla metoder som topic modeling. I samma anda kan det även undras om de latenta
ämnena snarare skapas än faktiskt existerar på riktigt? I skapandet av topics blir också samspelet
mellan mänskligt omdöme och en kodad applikation tydligt då den senare må vara effektiv i att
skönja mönster utifrån ett matematiskt ramverk medan det mänskliga omdömet behövs för att
utvärdera och granska. Så fastän metoder som topic modeling kan betraktas som objektiva lutar
sig tolkning av utdata mot tidigare kunskap, erfarenhet och förförståelse. I vilket fall påvisar resultaten att de upptäckta ämnena härrör till olika aspekter av klimatförändringar samt SDG13 så som
jordbruk och skogsindustri (ämne 1) samt ekosystem och biologisk mångfald (ämne 8). De minst
omnämnda ämnena berör frågor kring kemisk ekologi (ämne 0) samt anpassning, lindring och
lagstiftning (ämne 5). Tvärtom, visar resultatet här på att mer ”synliga” och dramatiska ämnen får
mer genomslag i nyhetsmedia vilket är i linje med tidigare forskning (Boykoff, 2006; Mazur, 1998).
Det primära samarbetet för den här studien, dels den uppsats som skrevs under våren 2020 men
i synnerhet den vetenskapliga artikel som i skrivande stund produceras var mellan undertecknad
och Dr. Tahereh Dehdarirad. Vidare har det i den här texten getts ytterligare exempel på samarbeten som på olika sätt krävts för att driva arbetet framåt eller åtminstone förfina och verifiera dess
resultat. Företaget Digital Science som driver databasen Altmetric.com var en sådan aktör och kan
sägas verka i en skärningspunkt mellan industri och akademi. Likaså bör värdet av webbplatserna
StackOverflow och Github nämnas igen, platser där kunskap delas fritt och erfarenheter utbyts –
inte helt fjärran ett bibliotek. Utan dessa hade det programmeringsarbete i Python som krävdes
för insamling och analys av data varit avsevärt mer tidskrävande. Avslutningsvis kan då konstateras att nyhetsmediers rapportering av hållbarhetsmål 13 tycks fokusera på ämnen som berör
”välkända” och ”synliga” effekter av klimatförändringar vilket kan associeras till vad Boykoff (2006)
beskriver som identifierbara linser. Likaså indikerar resultatet att OA påverkar genomslagskraft i
nyhetsmedier samt att de olika typerna av OA påverkar i varierande grad. Vidare har den här studien, med sina många motorer, visat att samarbeten är gynnsamma, att profession och akademi
kan dra nytta av varandra. Slutligen vill jag därför uppmana läsaren att inte bara dra nytta av de
metoder som presenterats här och vidareutveckla de koder och applikationer jag skapat utan
framförallt ta liknande initiativ till samverkan mellan profession och forskning.
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Att arbeta med Läsfrämjande som professionellt objekt:
Lärdomar från fortbildningskursen
Maria Ringbo & Julia Pennlert
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maria.ringbo@hb.se, julia.pennlert@hb.se

Inledning
Under tidsperioden februari-oktober 2019 var Högskolan i Borås/Bibliotekshögskolan, representerat av oss Maria Ringbo och Julia Pennlert, samt Jenny Lindberg, medverkande i ett projekt
med rubriken “Läsfrämjande som professionellt objekt”. Projektet var ett flerregionalt initiativ där
regioner (Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland och Jönköping samt Sörmlands
län) gav Högskolan i Borås uppdraget att utveckla en kurs med fokus på läsfrämjande ur olika perspektiv. Förutom kursen innehöll också projektet ett moment av följeforskning där deltagarna vid
kursträffarna på olika sätt fick diskutera läsfrämjande, strategiskt och hållbart utvecklingsarbete i
fokusgruppsintervjuer. Slutsatserna kring projektets båda delar; kursdelen och följeforskningen
finns dokumenterade i rapporten “Läsfrämjande som professionellt objekt: rapport från fortbildning och följeforskning i ett interregionalt bibliotekssamarbete”.
Denna presentation kommer att fokusera på kursens upplägg, innehåll, mål och kursuppgifter,
men också knyta an till den samlade publikationens, rapportens, slutsatser och diskussion.

Syfte och frågeställningar
Syftet med detta papper är alltså att presentera resultat, reflektioner och erfarenheter av den
genomförda kursdelen inom ramen för projektet “Läsfrämjande som professionellt objekt”. Förutom att redogöra och presentera kursens innehåll, mål och utförande, är vårt syfte att i ett vidare
perspektiv, att diskutera på vilka sätt som liknade initiativ kan tillämpas för strategiska utvecklingsarbeten inom det läsfrämjande området med utgångspunkt i de lärdomar, reflektioner och förslag
på vidareutveckling av den genomförda kursen. Formulerat som frågeställningar kan vårt syfte
uttryckas på följande sätt:
• På vilket sätt kan en kurs planeras, utföras och utvärderas med fokus som skapats
i samarbete mellan bransch och akademi med särskilt fokus på läsfrämjande?
• Vilka lärdomar går att dra av kursens innehåll, mål och examinationsformer?

Läsning, läsfrämjande och bibliotek
Läsning av skönlitteratur och de kompetenser som kan förknippas läsning har under de senaste
åren diskuterats och debatterats. I akademiska studier såväl som i rapporter konstateras att läsning bör ses som en grundkompetens som är av stor betydelse i samhället, där medborgare förväntas ta del av viktig samhällsinformation. Samtidigt poängteras också att läsning också har ett
individuellt estetiskt värde för individen, och att litteraturen, som det påpekas i propositionen
Läsa för livet (2013) “hjälper oss att förstå världen och oss själva.” (s.7).
I relation till bibliotek och biblioteksverksamhet är det läsfrämjande arbetet centralt. Inte minst i
bibliotekslagen påpekas det att “Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgången till litteratur.” (SFS 2013:801). Läsfrämjande arbete riktas också i hög grad till målgruppen barn och unga,
vilket har gett upphov till flera former av samarbeten mellan olika bibliotekstyper och aktörer för
att arbeta läsfrämjande (se ex. Brisander, 2017). Det har också konstaterats i flera studier kring läs45

främjande arbete att det finns en hög grad av kreativitet, i relation till aktiviteter som på något sätt
kan knytas till begreppet. (se ex. Schmidt 2016). I projektet “Dela läslust” framkom även att det läsfrämjande arbetet är förknippat med utforskande och textande, vilket i sig bidrar till fler idéer och
samtal på arbetsplatserna (se ex. Lindberg, Ångman & Danielsson 2017).
Med utgångspunkt i följande akademiska såväl som samhälleliga diskussioner kring läsning och
läsfrämjande går det att konstatera att bibliotek och bibliotekarier i allra högsta grad befinner sig
mitt i en brännande samhällsfråga samt har agens och erfarenheter av att arbeta med olika metoder för läsfrämjande samt eventuellt utarbeta nya strategier och förhållningssätt.

Kursens upplägg och mål
Ambitionen med kursen var att den ska kunna användas i fortbildande syfte, att deltagarna skulle
få möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom främst fem temaområden, samt få chans att dela
med sig av och diskutera sina erfarenheter inom det läsfrämjande området med kollegor. En
central aspekt av arbetet med planeringen av kursen där den diskuterades inom lärarlaget som
bestod av Maria, Julia och Jenny, var ett identifierat behov av att arbeta långsiktigt och uthålligt kring utvecklingen av det läsfrämjande arbetet ute på biblioteken. Vi ville alltså, redan inledningsvis att de kunskaper och lärdomar som skulle behandlas under kursens gång inte skulle bli
till ytterligare kort-projekt för deltagarna, utan att innehållet i kursen långsiktigt skulle stärka och
utveckla bibliotekens - samt bibliotekariernas läsfrämjande arbete - även efter projektets avslut.
Kursen vände sig till motiverade biblioteksmedarbetare med intresse för läsfrämjande och verksamheter från de respektive regioner som ingick i samarbetet, deltagarna förväntades även
arbeta med kursen fem timmar i veckan. Gruppen bestod av 19 deltagare från bibliotek främst
från Mellansverige, men med en blandning av storstäder som Uppsala, Örebro och Västerås, såväl
som representation från mindre orter som exempelvis Leksand, Orsa och Hallstahammar. Deltagarnas förutsättningar varierade alltså, både gällande vilken målgrupp de primärt riktar sig mot
i sitt dagliga arbete men också storlek på arbetsplatsen och geografisk plats. Den heterogena
gruppsammansättningen skulle visa sig vara en fördel i de diskussioner som uppstod under kursens gång och de fysiska kursträffarna, vilket vi strax återkommer till.
Kursen var uppbyggd kring, som nämndes ovan, fem olika teman. Dessa fem områden utgjorde
också kursens innehållsliga skelett, där träffarna på olika sätt behandlade och anslöt till rubrikerna.
Kursen behandlade således rubrikerna “Teorier om läsning”, “Studier om olika användargruppers
medievanor”, “Läsfrämjande arbete utifrån ett vidgat textbegrepp” samt “Forskningsbaserade
arbetssätt och uthålligt förändringsarbete.” I relation till dessa områden genomfördes även under
kursens gång en kursuppgift där deltagarna fick möjlighet att omsätta kursens stoff i praktiska
moment där de exempelvis ombads att kartlägga, observera och analysera egna verksamheter
med inriktning inom det läsfrämjande området, diskutera och definiera begreppet läsfrämjande,
samt genomföra en målgruppsanalys och utarbeta en plan för strategiskt utvecklingsarbete inom
det läsfrämjande området.
Kursen bestod av tre fysiska träffar, i Örebro (februari), Västerås (maj) samt Uppsala (oktober).
Dessa träffar bestod av ett lunch-till-lunch upplägg där deltagarna fick ta del av föreläsningar, diskutera med varandra samt delta i fokusgruppsintervjuer som ett led i följeforskningen av projektet. De fysiska träffarna behandlade också olika aspekter av de fem rubrikerna, den första träffen
koncentrerades kring läsning och läsfrämjande arbete, (Örebro) den andra träffen i Västerås fokuserade istället på läsfrämjande utanför bokens ramar, det vidgade textbegreppet samt medievanor och medie- och informationskunnighet (MIK). Den avslutande och sista fysiska träffen, i Uppsala, hade istället formen av en mini-konferens där deltagarna hade i uppgift att formulera idéer
för verksamhetsutveckling på lokal, regional och/eller nationell nivå som de sedan fick presentera
för varandra i små korta anföranden under rubriken “Professionellt läsfrämjande: Visioner för fram46

tiden.” Vid samma tillfälle presenterades deltagarna inför föreläsningar på temat “Hållbar professionsutveckling” samt “Läsfrämjande för framtiden.” Vid de två första fysiska träffarna, (Örebro och
Västerås) ingick också ett moment där deltagarna genom fokusgruppsintervjuer fick diskutera frågor som rörde träffens respektive tema och som sedan utgjorde empiriskt material för följeforskningen.
Förutom de tre fysiska träffarna innehöll kursen även digitala moment där deltagarna fick analysera och diskutera en novell i smågrupper, diskutera aktuell forskning med fokus på metoder för
att lära känna, studera och analysera olika typer av användare samt hur dessa forskningsresultat
och andra studier inom området kan diskuteras och användas inom ramen för deltagarnas egna
arbetsplatser och vardagliga arbete. Under den sista, tredje digitala träffen presenterades och
diskuterades tentativa resultat från följeforskningen som pågått inom ramen för projektet.

Rapport och respons från kursdeltagare
Det kursdeltagarna framför allt återkopplat till oss är att kursen inneburit tid till reflektion och möjlighet att observera den egna verksamheten men också att dela med sig av erfarenheter och diskutera frågor som rör läsfrämjande tillsammans med andra kollegor. Det samlade greppet genom
kursens gång och strukturen som innebar regelbundna träffar i fysiskt såväl som digitalt format
uppskattades. Att kursen sträckte sig över åtta månader, totalt, upplevdes också som positivt av
deltagarna och möjliggjorde att relationella band mellan deltagarna såväl som lärarlaget kunde
upprättas och upprätthållas. Dialogen kunde fortsätta och fördjupas under kursens gång.
Att läsa vetenskapliga texter och diskutera dessa har uppskattats, även om tiden kunnat vara
bättre tilltagen. Särskilt de fysiska träffarna på olika platser i Sverige upplevde deltagarna och
lärarlaget som givande.
Gällande kursuppgiftens struktur fick vi blandad respons, där vissa uttryckte det positivt att den
var uppdelad i mindre uppgifter, medan andra upplevde det stressande att ha flera inlämningar
under kursens gång. I sammanhanget är det relevant att påpeka att det stora flertalet av kursdeltagarna färdigställde sina kurspaper med engagemang och gott resultat och har därmed erhållit
sina kursintyg. Vår bedömning är också att kursuppgiftens struktur gjorde det möjligt för deltagarna att fördjupa sina analytiska kompetenser under kursens gång, och bygga ut resonemang
och reflektioner med hjälp av kursen stoff och innehåll.
Några av deltagarna uttryckte också en vilja att göra studiebesök och observera andra arbetsplatser, denna önskan hade varit möjlig att tillgodose eftersom vi under våra fysiska träffar faktiskt
besökte olika miljöer och bibliotek. Denna vilja visar även behovet av ett större kollegialt nätverk
och en önskan om att samla på sig erfarenheter och goda exempel från andra platser möjliga att
applicera på den egna verksamheten. Ett direkt resultat av kursens är att deltagarna har fortsatt
hålla kontakten med varandra och planerar för att ses igen, trots att vårens pandemi satte käppar
i hjulen. Lärarlagets ambition genom kursen har varit att bland annat “att stärka arbetsplatsens
forskningsbaserade och utvecklingsinriktade arbete med läsfrämjande”, något som betonades
och konkretiserades genom hela kursen. Deltagarnas fortsatta initiativ visar även ett önskemål om
att fortsätta dialogen om verksamhetsutveckling, vilket indikerar att arbetet fortsätter även om kursen formellt är avslutad. Det går alltså att konstatera att intresset för att byta erfarenheter och tips
är stort, även det faktum att gruppen representerades av olika typer av bibliotekarier, exempelvis
vissa med fokus på barn-och-unga, några skolbibliotekarier, några folkbibliotekarier med inriktning mot en vuxen målgrupp och uppsökande verksamhet upplevdes som positivt. Deltagarna
uttryckte det som givande att träffas över målgruppsgränser för att diskutera frågor som rör läsfrämjande.
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Planen framåt - idéer och erfarenheter
Arbetet med kursen har på många sätt resulterat i nya kunskaper och erfarenheter, både hos lärarlaget och hos deltagarna. I detta avslutande stycke vill vi därför summera några av de reflektioner
som vi bär med oss efter arbetet med projektet ”Läsfrämjande som professionellt objekt” som
på olika sätt kan vara användbara för liknande initiativ och samarbeten. På en generell nivå visar
arbetet med projektet hur samarbeten mellan bransch och akademi kan planeras, ta form och
utföras. Framförallt går det att konstatera att planeringsarbetet inför en liknande kurs kännetecknas av lång framförhållning och dialoger mellan regioner och Högskolan i Borås har skett vid olika
tillfällen, och startade långt innan kursen drog igång. Även om planeringsarbetet har stor betydelse för inriktning, syfte och mål med kursen krävs även en öppenhet hos alla inblandade parter under kursens gång. Ett konkret exempel på detta förändringsarbete är upplägget kring den
avslutande träffen i Uppsala som tog formen av en konferens där deltagarna fick presentera sina
visioner för framtiden inom det läsfrämjande området. Denna konferens kom till stånd genom att
kursansvariga lärare från Högskolan i Borås diskuterade på vilket sätt deltagarna kunde få en konkret utmaning i att våga uttrycka visioner, i den betydelsefulla roll som viktiga läsfrämjare som de
faktiskt redan innehar.
Som en viktig slutsats vill vi också lyfta fram möjligheten för deltagarna att efter varje träff komma
med feedback och synpunkter som på olika sätt främjar kursens utveckling och innehåll. De olika
formativa utvärderingarna som planerades in under kursen påverkade därmed, under arbetet
med kursen, vidare utveckling av kursens mål och innehåll. Den här typen av formativa inbyggda
element gör också att deltagarna kan vara med och påverka och utforma moment och fokusområden
kontinuerligt.
I sammanhanget är det också relevant att lyfta fram den del av projektet som bestod av ett följeforskningsprojekt som har påverkat deltagarna och kursens innehåll på ett fruktbart sätt. Genom
att deltagarna också involverades i forskningsprojektet konkret, genom fokusgruppsintervjuer
under kursens gång fick de även en inblick i hur vetenskapliga studier och undersökningar kan
genomföras. Genom ett integrerat forskningsbaserat arbetssätt där kursdelen och följeforskningsprojektet ägde rum parallellt skapades gynnsamma förutsättningar får båda delarna. Den publicerade rapporten blir också en viktig del för deltagarna som ett resultat av det projekt som de
själva har ingått i.
Arbetet med kursen har på många sätt varit en lärorik process, både för deltagare och för representanter från Högskolan i Borås. Projektet visar även betydelsen av fortbildning och kontinuerligt utvecklingsarbete samt hur detta kan ske i samarbete mellan flera regioner och lärosäten. Att
samverka kring verksamhetsutveckling inom det läsfrämjande området är centralt, och att hitta
lämpliga vägar för potentiella framtida samarbeten kommer vara väsentligt även i framtiden.
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Bakgrund
Här presenteras resultat och erfarenheter från arbetet med fortbildnings- och följeforskningsprojektet Läsfrämjande som professionellt objekt. Projektet initierades 2018 av representanter för
regionala biblioteksverksamheter med tidigare erfarenhet av utvecklingsarbete på det läsfrämjande området, och genomfördes sedan i samarbete med lärare och forskare vid Högskolan i
Borås. Närmare bestämt utgjordes arbetslaget av lektor Julia Pennlert, adjunkt Maria Ringbo och
lektor Jenny Lindberg.
Till grund för initiativet låg resultat från ett tidigare utvecklingsprojekt, Dela läslust, där man bland
annat identifierat problem med en mycket vid och inkluderande definition av läsfrämjande arbete,
liksom med stora olikheter i synen på vilka kompetenser som behövs för att bedriva och utveckla
den verksamheten på ett professionellt sätt. Generellt upplevdes också en viss projekttrötthet
som exempelvis kunde yttra sig i att utvärderingsarbetet hamnade i otakt (Lindberg, Ångman &
Danielsson 2017).
I detta nya projekt fanns följaktligen en ambition att ta fasta på utmaningarna och att sätta professionella, mer strategiska och uthålliga arbetssätt på agendan. Vi i arbetslaget ville alltså bidra till
ett utvecklingsarbete med siktet inställt bortom de enskilda projektcyklerna. Projektets namn – Läsfrämjande som professionellt objekt – valdes med omsorg. Uttrycket ”professionellt objekt” fick signalera att läsfrämjande dels skulle förstås som ett målstyrt och metodiskt arbete och dels att det
skulle bedrivas på ett professionellt sätt, med stöd i formell kompetens och forskning (jfr Limberg
& Folkesson 2006).
Deltagarna i den skräddarsydda kursen och den därtill kopplade följeforskningen, rekryterades
genom ett ansökningsförfarande i regionerna Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland Jönköping och Sörmland. I den samlade projektrapporten (Lindberg, Pennlert & Ringbo
2020) presenteras projektets resultat, samt ges ett antal strategiska förslag till verksamhetsutveckling och fortsatt forskning. Föreliggande text uppehåller sig i mer specifikt vid följeforskningen,
dess genomförande och resultat.

Följeforskningens utgångspunkt och genomförande
I dialog med uppdragsgivarna fattades beslutet att bedriva följeforskning parallellt och integrerat
med fortbildningskursen. I kurserbjudandet som spreds via länsbibliotek och kommunala bibliotekschefer inkluderades även information om den planerade följeforskningen. Nitton deltagare
anslöts till projektet. I vårt arbetslag bestämdes vidare att utforma forskningsinsatsen på ett sätt
som metodiskt skulle följa, undersöka, problematisera och – vid behov – även kunna påverka kursens form och innehåll under projektets lopp.
Följeforskningens mer formella syfte uttrycktes som att, i nära dialog med uppdragsutbildningen,
nå kunskap om hur yrkesverksamma på folkbiblioteksfältet förhåller sig till det läsfrämjande arbe-
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tet och möjligheterna till strategisk utveckling av detsamma. Detta syfte operationaliserades
genom fem forskningsfrågor:
1. Hur beskrivs det läsfrämjande arbetets former, syfte och användare?
2. Hur används och diskuteras digitala medier, redskap och metoder i det läsfrämjande arbetet?
3. Vilka kompetenser framhålls som centrala i det läsfrämjande arbetet och hur utvecklas de?
4. Var placeras initiativet till, och drivkraften i, det läsfrämjande arbetet och dess utveckling?
5. Mot bakgrund av föregående frågor - hur kan folkbibliotekariers läsfrämjande arbete
förstås och bedrivas i termer av hållbar professionsutveckling?
Den huvudsakliga formen för produktion av empiriskt material var återkommande fokusgruppssamtal med kursdeltagarna. Ambitionen var att låta samtalen utgå från förutbestämda frågor, men
att samtidigt låta diskussionerna inom grupperna bölja fritt (se Wibeck 2010). Totalt kom det transkriberade materialet att omfatta 237 A4-sidor. Genom fokusgrupperna skapades också ett forum
för deltagarnas erfarenhetsutbyte och reflektion (jfr Lindberg & Nolin 2018).
De analysverktyg som använts för att bearbeta det empiriska materialet och besvara frågorna, har
hämtats från sociologiskt orienterade perspektiv på litteratur och läsning, biblioteksarbete, informationsanvändning, lärande och utvärdering. Centrala begrepp har förutom läsfrämjande (se
Andersson 2015) och professionellt objekt (se Limberg & Folkesson 2006), varit välfärdsprofession
(Brante 2009) och hållbar professionsutveckling (t.ex. Lindberg 2012). Begreppen introduceras i den
löpande texten nedan. Ifråga om kvalitativ utvärdering stöds våra resonemang främst av Markless
och Streatfield (t.ex. 2017). Projektets teoretiska begrepp har även utgjort en del av fortbildningskursens stoff. Projektets verktygslåda har på så vis delats av lärare, forskare och kursdeltagare.
Analysen av materialet har gjorts stegvis, inledningsvis av högskolans arbetslag, men preliminära
tolkningar har också presenterats och diskuterats i seminarieform tillsammans med kursens deltagare. Deltagarnas synpunkter har sedan kunnat beaktas i den fortsatta analysen. Vi vill poängtera
att resultaten som presenteras i det följande bygger på ett tematiserat urval från den längre rapporten (Lindberg et al. 2020), och framför allt sätts här den femte och mest komplexa forskningsfrågan om hållbar professionsutveckling i fokus.

Resultat
Det gränslösa läsfrämjandet och svårigheten att utvärdera
I det empiriska materialet ges en mängd exempel på verksamheter, aktiviteter, program och
arbetsmetoder som deltagarna betraktar som läsfrämjande. Det handlar om alltifrån bokprat,
läsecirklar och klassbesök till författarbesök, robot-lekar och olika pysselaktiviteter. Den rika floran
av pyssel- och skaparaktiviteter som erbjuds på folkbiblioteken kommenteras i några fall i fokusgrupperna, inte utan viss syrlighet, som exempel på ”jippobetonade”8 aktiviteter.
Det faktum att det läsfrämjande arbetet ofta definieras mycket brett och inkluderande ger å ena
sidan verksamheten kreativa och dynamiska förtecken, men å andra sidan framstår läsfrämjande
också som svårt att avgränsa och hävda i relation till andra delar av verksamheten (jfr Lindberg et
al. 2017). Som svar på den direkta frågan om ifall någon del av biblioteksarbetet inte bör betraktas
som läsfrämjande, nämner deltagarna bland annat hyllstädning och administrativa uppgifter (såsom
hanteringen av förseningsavgifter) och i vissa fall också arbetet för ökad digital kompetens.

8 Alla markerade citat är utdrag från studiens empiriska material såsom det redovisas i projektrapporten Läsfrämjande som
professionellt objekt: Rapport från fortbildning och följeforskning i ett interregionalt bibliotekssamarbete. Märk väl att
citaten där endast kan härledas till utbildningsort och datum, ej till enskild deltagare eller arbetsplats.
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Frågan om det läsfrämjande arbetets specifika mål och syfte har diskuterats i fokusgrupperna.
Svaren på frågan om vad de läsfrämjande aktiviteterna närmare bestämt syftar till varierar, men
ett förekommande och tankeväckande svar är detta: ”Målet med läsfrämjande arbete är att läsfrämja.” Konstruktivt tolkat kan svaret förstås som ett sätt att tillskriva det läsfrämjande arbetet ett
stort egenvärde. Samtidigt kan det tolkas som en sorts cirkelresonemang kring en verksamhet
som främst syftar till sitt eget upprätthållande. Målbilden framstår i flera fall som relativt vag och
oskarp i konturen.
Det är inte långsökt att tänka sig att sådan oklarhet även försvårar möjligheten till rättvisa utvärderingar (jfr Lindberg et al. 2017). Utvärdering och annan verksamhetsuppföljning diskuteras också
återkommande av fokusgrupperna. Å ena sidan beskrivs problem med att användarenkäter på
bibliotek ofta resulterar i odelat positiva och bekräftande omdömen – trevligt men måttligt
användbart i utvecklingssyfte. Å andra sidan framstår det som motsägelsefullt att läsfrämjande
arbete som ofta associeras till kvaliteter som lärande och meningsskapande, ändå förväntas redovisas i kvantitativ form. Det handlar då främst om arbetsplatsens interna redskap för redovisning
och utvärdering. Sammantaget får det betraktas som problematiskt när medarbetare på biblioteken uppfattar att arbetsplatsernas utvärderingspraktik dels präglas av bias och dels mäter ”fel”
saker.

Det digitala som konkurrent och komplement
Fokusgruppernas samtal om digitala medier i det läsfrämjande arbetet handlar ofta om nya redskap och/eller metoder i det traditionella läsfrämjande arbetets tjänst. Flera deltagare beskriver
hur digitala redskap används för att synliggöra bibliotekens existerande aktiviteter för läsfrämjande och litteraturförmedling, exempelvis genom att boktips postas på sociala medie-plattformar. Ibland handlar det också om bokcirklar på webben eller att en viss bok diskuteras i sociala
medier. Normalt är det ändå fortfarande den skönlitterära boken som placeras i centrum.
I vissa fall beskrivs även andra typer av läsfrämjande aktiviteter, exempelvis där skolbarn tillsammans med bibliotekarie och filmpedagog har skapat manus, film och dataspel, med utgångspunkt i en viss bok. Även då det digitala metod-spektret vidgas pekar aktiviteterna alltså ofta tillbaks mot den centrala boken. Flera deltagare uttrycker också förhoppningen om att aktiviteterna
ska väcka skolbarnens intresse för ”själva boken”.
Ett särskilt spår i fokusgruppsamtalen kretsar kring digitaliseringens betydelse för ökad tillgänglighet. Tjänsten Legimus nämns flera gånger som ett gott exempel på hur läsning och litteraturupplevelser nu möjliggörs för en stor grupp människor som hittills haft begränsat utbyte av bibliotekets basutbud – ”vi ser e-boken som ett komplement till pappersboken.”
Några gånger hettar diskussionerna till, då det digitala läsfrämjandet ställs mot mer etablerade
aktiviteter på biblioteken. Digitala verktyg kan då framställas som konkurrenter till det som uppfattas som traditionellt läsfrämjande arbete. Ett par deltagare beskriver att det finns en viss förväntan på att man ska arbeta digitalt, men att det till sist handlar om prioriteringar där de uppfattar
att det är svårt att se förtjänsterna med att ställa om verksamheten: ”Frågan är, varför ska man göra
det digitalt?”
Förekommande nya digitala inslag i arbetet beskrivs med denna skeptiska diskurs flera gånger
som uttryck för den tidigare nämnda, trendkänsliga och ”jippobetonade” kulturen, i synnerhet då
aktiviteterna riktas mot yngre målgrupper. Kritik riktas både mot att vissa aktiviteter lanseras på ett
– som deltagarna uppfattar det – ogenomtänkt sätt, och mot det som beskrivs som en överdriven
ängslan inför att hamna på efterkälken i den tekniska utvecklingen.
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Sammantaget framträder i materialet uppfattningar om digitalt läsfrämjande som både löftesrikt
och hotfullt – ståndpunkter som historiskt sett gärna gör sig gällande vid teknikskiften på biblioteksfältet (se Lindberg 2012). Samtidigt bör sägas är grundtonen i diskussionerna om digitalt läsfrämjande inte alltid är särskilt polariserande eller drastisk. Mest framträdande är ett mer pragmatiskt och instrumentellt förhållningssätt, där de digitala resurserna i första hand betraktas som en
normal del av redskapsuppsättningen i den läsfrämjande repertoaren. En av deltagarna beskriver
det så här: ”Jag ser ingen motsättning (…) det är bara olika format, eller att göra det enklare (…).
Det är också ett läsfrämjande arbete, så jag tycker inte det behöver vara så komplicerat.”
(jfr Holmstedt 2019)

Kompetensutveckling i tjänsten och på fritiden
Flera av de kompetenser som i fokusgrupperna beskrivs som värdefulla i det läsfrämjande arbetet känns igen från tidigare undersökningar, såsom litteraturkännedom (dels kunskap om litteratur och dels att själv vara läsare), förmedlingskompetens (kombination av litteraturkännedom,
pedagogisk och kommunikativ förmåga) och målgruppskännedom, bredvid färdigheter som
marknadsföring, viss teknisk kompetens med mera (jfr Lindberg et al. 2017). I fokusgrupperna
har diskussionerna primärt anknutit till läsning och litteraturkännedom, men det är intressant att
konstatera hur även andra mer svårfångade kompetenser framskymtar i samtalen. Exempelvis
beskrivs hur besökarnas behov kan ”läsas av” genom en erfarenhetsgrundad och närmast förkroppsligad förmåga att tolka beteenden och rörelser i biblioteksrummet (jfr Hedemark & Lindberg 2018). Inte sällan betonas att arbetets fokus ligger på biblioteksbesökarnas intressen och
behov.
För att kunna utforma en väl fungerande verksamhet, som möjliggör och uppmuntrar andras läsning, kan dock även biblioteksmedarbetarnas ajourhållning och läsning för den egna professionella kunskapsfördjupningen betraktas som en viktig del. Ur professionshänseende är förhållningssättet till den egna läsningen både en praktiskt och symboliskt viktig fråga. Det är också ett
ämne som har givits utrymme i fokusgruppssamtalen. Där framgår det att deltagarnas möjligheter
till läsning för eget bruk skiljer sig åt mellan arbetsplatserna, men ett gemensamt dilemma handlar om att få tiden att räcka till och, i förlängningen, att upprätthålla gränsen mellan arbete och
fritid. Den gränsdragningen beskrivs av flera deltagare som väsentlig men svår, eftersom gränsen
lätt luckras upp när personliga och professionella intressen faktiskt överlappar.
I Lindbergs (2019) studie om barnbibliotekariers kompetens beskriver deltagarna ibland till och
med läsning och kompetensutveckling som en ”belöning” för den enskilde medarbetaren, snarare än som en inräknad del i arbetsplatsens gemensamma kompetensarbete. I fokusgrupperna
associerar också en av deltagarna det läsfrämjande arbetet till ett ”Florence Nightingale-ideal”
där det upplevs som omöjligt att ens tillfälligt bortse från den nära omvärldens behov. Det kan
möjligen te sig nedslående att ett stort personligt engagemang i arbetet också framstår som ett
problem, men om det ideella draget blir norm riskerar den professionella dimensionen att kollapsa (jfr Brante 2009).
Framför allt kretsar fokusgruppernas diskussioner kring läsning av skönlitteratur, men frågan om
huruvida det finns intresse och utrymme för att ta del av forskningsrön och läsning av facklitteratur med relevans för det egna verksamhetsområdet, behandlas också. I förekommande fall sker
läsningen inom ämnen och frågor som innehållsligt är nära sammanlänkade med aktuella arbetsuppgifter för handen, exempelvis barns språkutveckling, olika användargruppers medievanor
et cetera. Enstaka deltagare uttrycker dock att det över huvud taget inte finns tid för att ta del av
forskningsresultat, trots att intresset finns. Åter andra beskriver olika sätt att ändå hålla sig ajour,
trots begränsad tidsbudget: ”Jag ser det som en viktig del av mitt jobb och därför tar jag mig tid
att göra det, för jag ser inte att det går att komma undan det. Det blir ointressant då och platt, och
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någonstans har jag också ett ansvar gentemot min arbetsplats och låntagarna att hålla mig a jour
med både forskning, kanske, och också annan typ av omvärldsbevakning.”
Till hjälp i den typen av ajourhållning nämns värdet av forskningsöversikter och fackpress, exempelvis branschtidningen Biblioteksbladets forskningsnotiser. Principen att tipsa och diskutera
informellt med sina kollegor omtalas också som ett sätt att odla forskningsintresset i ett socialt
och meningsfullt sammanhang. Däremot beskrivs, återigen, de lokala och individuella förutsättningarna som skiftande, och graden av organisering av den kollektiva kunskapsutvecklingen på
arbetsplatserna som låg.

Folkbibliotekariers läsfrämjande arbete som hållbar professionsutveckling
Strävan efter att diskutera, utforma och stödja professionellt och långsiktigt arbete med läsfrämjande har varit en grundbult i projektet, från idéstadiet och framåt. I kursens stoff har frågan om
vadi just den professionella dimensionen består, gått som en röd tråd. Ambitionen har från högskolans sida därmed varit ”spetsigare” i jämförelse med flera andra projekt på det läsfrämjande
området (t.ex. Lindberg et al. 2017). Där tidigare projekt har fokuserat på ett brett anslag har det
här projektet riktats till deltagare med särskilt intresse för strategiskt utvecklingsarbete av läsfrämjande i bibliotekskontext. I kursinformationen betonades också det forskningsbaserade arbetet
som en markör för ett professionellt arbetssätt (se Ringbo & Pennlert kommande).
Kopplingen mellan ett professionellt arbetssätt och en hållbar professionsutveckling är inte långsökt. Utöver den centrala miljöaspekten, används begreppet ”hållbarhet” vanligtvis på ett sätt som
även innefattar ekonomiska och sociala aspekter. I en bibliotekskontext präglad av lånekultur och
cirkulär användning av informationsresurser, och där tillgänglighetsfrågor och det demokratiska
uppdraget numer står i fokus (Fichtelius et al. 2019) finns det förstås mycket goda möjligheter att
förena det professionella med det hållbara (jfr Nolin 2010). Det sammansatta begreppet hållbar
professionsutveckling kan och behöver dock fyllas med olika mening i skiftande sammanhang.
Här bör även beaktas att bibliotekarieyrket kan karaktäriseras som en så kallad välfärdsprofession
(jfr Brante 2009). Väldfärdsprofessionerna omfattar, enkelt uttryckt, många av de kvinnointensiva
yrken som expanderade under 1900-talets andra hälft. Enligt Brante handlar det i regel om yrkesgrupper med tvärvetenskapliga utbildningar, stor lyhördhet gentemot samhällets behov, med
fokus på professionell samverkan, samt en lägre grad av autonomi och social status än de så
kalade klassiska professionerna (Ibid.).
Gemensamt för vissa välfärdprofessioner, som bibliotekarier och sjuksköterskor, är deras historiska association till ett ”kall”, det vill säga en oegennyttig och mer eller mindre ideell inställning
till yrkesgärningen. Fortfarande framskymtar ibland denna gamla kall-logik, såväl internt inom bibliotekariekåren (inte minst på folkbiblioteken) som i omvärldens syn på de yrkesverksamma (jfr
Lindberg 2019). I den studie som presenteras här blir det särskilt påtagligt i berättelserna om de
ansträngningar som krävs för att upprätthålla skiljelinjen mellan avlönat och ideellt arbete. Där
biblioteksanvändarnas behov tonas upp tycks det gärna bli så att de egna – personliga och professionella – behoven tonas ner.
Men hur kan då professionsutveckling bedrivas på ett hållbart sätt inom det läsfrämjande arbetet?
I tidigare forskning har hållbar professionsutveckling i en folkbibliotekskontext beskrivits i termer
av jämnare könsbalans i yrkeskåren, kritiskt och målmedvetet utforskande av de möjligheter som
följer med ny teknik, en forskningsorienterad yrkespraktik samt god rörlighet mellan bibliotekssektorn och akademin (Lindberg 2012). Med utgångspunkt i följeforskningens iakttagelser under
kursens lopp, formulerade vi i arbetslaget en överblickbar uppsättning ledstjärnor för en hållbar
utveckling inom det professionella läsfrämjande arbetet i deltagarnas egna organisationer. Resultatet stöptes ned i en enkel modell – en ”fyrklöver” av relativt generell karaktär.
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En fyrklöver för hållbart utvecklingsarbete
Sharon Markless och David Streatfield är namnkunniga forskare inom området ledarskap och biblioteksutveckling, med betoning på utvärderingsfrågor. Inför projektets och kursens sista sammankomst lästes deras artikel How can you tell if it’s working? Recent developments in impact
evaluation and their implications for information literacy practice (2017) och med inspiration från
denna analytiska utgångspunkt utformades också ”fyrklövern”:
• Tydliggör mål och syfte!
För att kunna undersöka och påverka vad som formar en verksamhet, behöver vi vara tydliga med vad vi strävar efter (vad vi vill åstadkomma och för vems skull) och hur (med vilka
arbetssätt och specifika insatser) vi tänker oss att nå dit (jfr Markless & Streatfield 2017). På
arbetsplatsnivå behövs då strategisk förstärkning av det läsfrämjande arbetet med tydligare
målformulering och prioriteringar i bibliotekens verksamheter.
• Utvärdera adekvat!
Långsiktigt och metodiskt arbete fordras, nära kopplat till verksamhetens strategiskt beslutade inriktning. Förenklad statistisk uppföljning kompletteras med mer finkalibrerade utvärderingsredskap. Synen på användaren som utvärderingsobjekt behöver växlas mot en
högre grad av inkludering och delaktighet (t.ex. paneler och fokusgrupper) i utvärderingspraktiken; uppföljande intervjuer och longitudinella studier. Ett konkret förslag är också
metodiskt arbete med s.k. förändringsberättelser med fokus på den kvalitativa förändring
som (i det här fallet) uppnås genom det läsfrämjande arbetet. (jfr Markless & Streatfield
2017)
• Arbeta forskningsorienterat – på arbetstid!
Forskningsorienterade arbetssätt kan bedrivas på flera olika nivåer. Exempelvis kan det ske
genom omvärldsbevakning av biblioteksfältet, inklusive den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen, men även genom att omsätta publicerade forskningsresultat i
den egna verksamheten. Det kan också handla om att initiera forskningsprojekt på arbetsplatsen eller att genom valda forskningsmetoder utföra egna studier, att samarbeta och
sampublicera över verksamhetsgränser, eller att – i ett karriärsperspektiv – som yrkesverksam
röra sig mellan biblioteksfältet och forskningen.
• Utveckla den kollektiva kompetensen!
Verksamhet baserad på enskilda medarbetare och eldsjälar är sårbar – kompetensen
behöver utvecklas kollektivt och distribueras strategiskt inom organisationen. Sträva efter
att bidra till formandet av en kultur och en konkret infrastruktur för gemensamt lärande och
reflektion på arbetsplatsen (t.ex. tidskriftsklubb).
Fyrklöver-modellen presenterades under sista kursträffen, som ett redskap för utvecklingsarbete
generellt, men i det specifika sammanhanget inriktat mot en långsiktig och hållbar utveckling av
just det läsfrämjande arbetet. Centrala komponenter i professionellt och strategiskt arbete (som
systematik, reflektion och forskningsorienterade arbetssätt) förenades där med iakttagelserna
kring specifika inslag i gruppen läsfrämjande biblioteksmedarbetares arbete (såsom samverkan, nätverkande, användarfokus och testande arbetssätt). I presentationen ovan har rubrikerna i
modellen omformulerats från substantiv till verb för att tydligare markera det aktiva elementet (jfr
Lindberg et al. 2020).
Avslutningsvis finns det anledning att lyfta fram och kommentera en central aspekt av fortbildningens specifika innehåll som inte framträder i den mer generellt hållna ”fyrklövern”, nämligen
det kursstoff som kom att rubriceras ”läsfrämjande utanför bokens pärmar”. Med utgångspunkt i
ett vidgat textbegrepp diskuterades där vilken typ av läsfrämjande arbete som kan och bör (eller
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inte) utvecklas med hjälp av digitala medier och metoder. De samtalen var tankeväckande men
långt ifrån uttömmande, särskild med avseende på fokusgruppernas stundtals motstridiga synsätt
på det digitala läsfrämjandets roll på folkbiblioteken. Här finns en tydlig utmaning för det fortsatta
utvecklingsarbetet. Den traditionella mediehierarki som placerar den tryckta skönlitterära boken
främst, tror vi, mår bra av att problematiseras och balanseras.
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Glänta – barnbibliotek på sjukhus
Jenny Meyer, Maria Bom, Catarina Rådefjäll
Sjukhusbiblioteken Futurum, Region Jönköpings län
jenny.a.meyer@rjl.se

Problemformulering
Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till
barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Det vill vi ta fasta på och
sedan 2019 pågår ett treårigt projekt för att långsiktigt utveckla, utöka och fördjupa verksamheten
i barnbiblioteket Glänta på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Att vara barn och patient på en sjukhusavdelning innebär att ryckas ur sitt normala livssammanhang. På samma sätt kan det vara för barn som är anhöriga till någon som är svårt sjuk. Vi vill ge
barn och unga på sjukhus tillgång till litteratur och annan kultur på för oss nya sätt. Bilderbokens
möjligheter, berättelsens kraft, tillgänglighet och ett biblioterapeutiskt förhållningssätt är några
ledord i vårt arbete.
Vi har som mål att nå fler barn och unga i vården, bland annat genom uppsökande verksamhet
och ser framför oss tre målgrupper: barn och unga som besöker sjukhuset, föräldrar och andra
närstående, och vårdpersonal som möter barn och unga i sitt arbete.
För att bli relevanta måste vi lyssna in dem som är vår främsta målgrupp, det vill säga vi behöver
ta del av barn och ungas berättelser, erfarenheter och perspektiv. En förutsättning för att kunna
utveckla sjukhusbibliotekets barnverksamhet är att vi samverkar och har en dialog med barnkliniken och andra enheter inom Region Jönköpings län.
Eftersom vi befinner oss i en vårdmiljö är det också viktigt att det vi gör har stöd i aktuell forskning
inom vård och hälsa. Vi behöver alltså kontinuerligt samla kunskap och utveckla vår verksamhet
med stöd av evidens och forskning om barn och ungas hälsa och utveckling.

Bakgrund
Sjukhusbiblioteken i Region Jönköpings län arbetar aktivt med ett biblioterapeutiskt arbetssätt.
Vi vill bidra till en hälsofrämjande miljö för patienter, närstående och personal inom hälso- och
sjukvården i vår region. Vi ser också att sjukhusbiblioteken kan bidra i en läkandeprocess och ge
ökad livskvalitet, genom att skönlitteratur och berättande i olika former kan ha en rehabiliterande
funktion.
Hösten 2017 gick två av våra bibliotekarier den första uppdragsutbildningen i ett biblioterapeutiskt arbetssätt på Ersta Sköndal Bräcke högskola. På vårterminen 2018 startade de första biblioterapeutiska läsgrupperna för patienter och personal på Ryhov.
Några månader senare fick vi möjlighet att göra ett pilotprojekt, också på Ryhov, som om det föll
väl ut skulle kunna leda vidare till ett nytt barnbibliotek. Den hösten fick besökare på sjukhuset
ta del av en utställning med barnboksillustrationer, popupbibliotek, minisagoföreställningar och
pyssel. Det var ett samarbete inom Region Jönköpings län mellan Bild och form gestaltning,
Regionbibliotek, Sjukhusbiblioteken, Servicecenter, KulturSjukhuset och Lekterapin. Efter utvärdering av höstaktiviteterna beslutade vi att genomföra en så kallad Barnrond och låta ett nytt biblioteksrum för barn och unga som besöker sjukhuset ta form.
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Barnbiblioteket Glänta invigdes den 4 april 2019 och nu pågår ett treårigt projekt med stöd av
Kulturrådet och Regionbibliotek för att utveckla och fördjupa barnverksamheten. Parallellt har vi
fortsatt att utveckla bibliotekets biblioterapeutiska vuxenverksamhet med läs- och skrivgrupper
för både patienter och personal.

Metod
Samverkan
Med fokus på barn och unga vill vi utveckla samarbeten och stärka samverkan mellan sjukhusbiblioteket och andra enheter och aktörer, främst inom vår egen organisation men även externt.
Barnrond
Barnrond är en metod som används i Region Jönköpings läns arbete för att säkra barns rätt till en
god och likvärdig hälso- och sjukvård. Barnronden ska ge barn och ungas perspektiv på vårdens
miljö vad gäller säkerhet, information och trivsel. Metoden beskrivs på Region Jönköpings läns
webbplats och är ett stöd för hur man på ett enkelt och strukturerat sätt kan bjuda in barn, informera föräldrar, samla in synpunkter och ge återkoppling till de barn som deltagit.
Pröva nya arbetssätt
Projektet ger utrymme för att fördjupa kontakter och pröva nya arbetsmetoder. Målet är att
hitta fram till samarbeten och kvalitativa arbetssätt som är hållbara över tid. Med nya arbetssätt
menar vi att de i något avseende är nya för oss. Det inkluderar hur vi kan använda oss av rummet,
medier, läsfrämjande och biblioterapeutiska metoder, men också nya sätt för reflektion och att
dela erfarenheter.
Lärande
Projektet i sig är för oss en lärandeprocess. Det blir ett gemensamt lärande när vi delar kunskaper
och erfarenheter i samarbetet med andra. Inom projektet ryms också studiebesök, föreläsningar
och nätverksarbete. Om det är möjligt vill vi arbeta evidensbaserat och behöver därför kunna
hålla oss uppdaterade om aktuell forskning om barn, kultur och hälsa.

Resultat
Samverkan
Halvvägs in i projektet ser vi projektorganisationen som ett resultat av vårt arbete för samverkan
och förankring. I Figur 1 framgår vilka enheter som deltar eller har deltagit i projektarbetet hittills.
Arbetsgrupperna kan se olika ut över tid och insatserna varierar beroende på vilka frågor vi jobbar
med. Sjukhusbiblioteket har en central samverkansroll.

Figur 1. Projektorganisation Glänta
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Barnrond
Inför arbetet med att iordningställa det nya barnbiblioteket genomförde vi en Barnrond anpassad för vår verksamhet. Vi ville lyssna in och fånga upp vad barn som besöker sjukhuset vill ha i ett
bibliotek, vad som är viktigt för oss att tänka på och om det fanns några särskilda önskemål. Två
bibliotekarier träffade tio barn i åldrarna 5-11 år, med föräldrar.
Om medier
När vi såg oss omkring i sjukhusbiblioteket sa flera barn att här finns mycket böcker och det är
bra. Det behöver vi ha i det nya barnbiblioteket också, och en hylla för böckerna. Några barn och
föräldrar nämnde dator eller surfplatta för ljudböcker och spel. En pojke tyckte inte att det behövdes eftersom man har spel och musik och sådant i sin telefon. Den här pojken läste talböcker och
hade Legimusappen.
Om möbler och inredning
Här duggade förslagen tätt: madrass, kuddar, filtar, hängmatta, gungstol, mysig belysning och
gosedjur. Nästan alla barn – och nästan alla föräldrar – föreslog saccosäckar eller bean bags. I dem
kan man sitta eller ligga lite hur som helst, de är roliga och sköna att sitta och läsa i. Det behövs en
sittplats för vuxna också men det har lägre prioritet, de kan till exempel få en bänk.
Aktivitet, färg och form – en glänta
Mest ska man kunna läsa och ha det mysigt på olika sätt. En förälder började fantisera om olika
miljöer och då ville barnet ha en skog. Tänk, en tunnel som man kan krypa genom och komma ut i
en glänta med träd runtomkring.

Nya arbetssätt
Öppet rum
Sjukhusbiblioteket är centralt placerat i ett av sjukhusets huvudstråk. Mitt emot biblioteket öppnar
sig en bred korridor till ett rum med tre väggar och här ligger det nya barnbiblioteket, tillgängligt
dygnet runt för alla som besöker sjukhuset.
Den här ytan disponerades tidigare av Bild och form gestaltning, en enhet som har i uppdrag att
konstnärligt gestalta offentliga rum inom Region Jönköpings län. Bild och form gestaltning ville
lyfta barnperspektivet i vårdmiljön bland annat genom att köpa in bilder av barnboksillustratörer.
Så föddes barnbiblioteket Glänta. I Glänta visar vi nyinköpt barnbokskonst som väntar på att få sin
permanenta placering ute i verksamheterna, blandat med äldre konst ur samlingarna.
Det öppna och tillgängliga rummet ställer särskilda krav på möbler och inredning. Vi kan av
brand- och säkerhetsskäl inte ha alla böcker framme när biblioteket är obemannat. Vi löser det
med rullbara bokhyllor, låsbara bokskåp och Bokakuten, två mindre bokvagnar som körs ut vid
stängning. Bokakuten innehåller skänkta fina böcker som barnen kan få ta med sig, det är frivilligt
att lämna tillbaka dem.
Vi arbetar för att skapa en sagostig som binder ihop barnmottagning, barnbibliotek och lekterapi
med en uteplats. Uteplatsen fick ny konst 2019 av Katarina Vallbo. Verket heter Tre hyenor och är
tre sagolika djur som väcker nyfikenhet och inbjuder till reflektion.
Medier
I Glänta finns bilderböcker, kapitelböcker och faktaböcker för barn upp till mellanåldern. Det finns
en hylla med böcker för speciella samtal, med berättelser om sjukdom och sorg och andra ämnen
som kan vara svårt att prata om. Vi har kompletterat vårt fysiska bokbestånd med mångspråkiga
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barn- och ungdomsböcker. Arabiska, pashto, persiska och somaliska är de språk som främst
efterfrågas. Vi har även kompletterat med fler engelska titlar och textlösa böcker, så kallade
silent books.
Inneliggande barn på sjukhuset kan läsa och lyssna på bilderböcker i sin telefon eller på sin
surfplatta via appen Polyglutt. De får ett användarkonto av lekterapin eller biblioteket. Polyglutt
är en digital bokhylla med kvalitetsmärkta bilderböcker som är inlästa på svenska och ett stort
antal andra språk, inklusive teckenspråk och TAKK. Här finns inläsningar på språk som är svåra
att köpa in via vanliga inköpskanaler, t ex dari.
I Glänta finns också ett Funtable, det är en jättelik surfplatta där vi har installerat Polyglutt tillsammans med några andra utvalda appar. Det har kanske inte helt oväntat visat sig vara en magnet,
vi ser ofta barn som stannar till här.
Musikbyrån
Varje torsdag får Glänta besök av Musikbyrån. Clownen Dr Lowe, Pop-Ulla och Trall rullar runt
med Musikbyrån på mottagningar, vårdavdelningar, i Glänta, korridorer och hissar och bjuder
barn och familjer på musikaliska upplevelser. Pop-Ulla och Trall är musikaliska figurer som kan
trolla fram toner och rytmer. Bakom Musikbyrån står KulturSjukhuset som jobbar med clowneri,
sagor, musik och berättarverksamhet för barn och unga på sjukhus.
Barnens bokvagn och sagostund
Vi lät snickeriet renovera en gammal bokvagn och lacka den i en glad röd färg. Nu kallas den
Barnens bokvagn och vi har fyllt den med böcker och besöker Lekterapin, syskon på neonatalavdelningen och barnklinikens dagvårdenhet. När det är sagostund på Lekterapin läser vi högt
och pratar och tipsar om böcker.
Läsklubb
Läsklubb är en metod som går i linje med vår önskan om ett fördjupat biblioterapeutiskt arbetssätt. Metoden har utvecklats på BUS-biblioteket på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg och
innebär praktiskt att ge barn och unga på sjukhus möjlighet att ta del av litteratur på sina egna
villkor och med en personlig kontakt på biblioteket.
Ett barn och en bibliotekarie bildar en egen klubb för högläsning tillsammans. En Läsklubb kan
existera en enda gång eller pågå flera gånger i veckan under en lång tid. En läsklubbsomgång
pågår i cirka en timma och erbjuds alla barn och unga mellan 1-18 års ålder. Det är barnets behov
som styr och bibliotekarien är uppmärksam på barnets impulser och signaler. Böckerna som
används väljs utifrån barnets intresse, om det är kapitelböcker som inte läses ut vid ett tillfälle
så läggs de undan för fortsatt läsning nästa gång.
Vi antecknar vilka barn vi har varit hos, vad vi läste, hur det fungerade, vad barnet verkar gilla, om
vi bestämt uppföljning. Barnet får ett Läsklubbsbokmärke, bibliotekarien och barnet skriver under
med sina namn och så har de bildat en läsklubb. På bokmärket finns också kontaktuppgifter så att
barn eller förälder enkelt kan höra av sig när de behöver det. Vår erfarenhet är att föräldrarna är
väldigt positiva. De får en stunds avkoppling och ser att deras barn har en bra stund med någon
som inte är kopplad till det sjuka i barnet utan det friska.
Vi kan med böckernas olika världar vända oss till det friska i barnet; nyfikenheten, fantasin, lusten.
Att läsa ger också oss så mycket, vi kommer med ett äventyr i en berättelse och barnen ger tillbaka
av sina berättelser. De handlar om gosedjur, kompisar, silverfiskar i hallen, cancer, semesterresor,
tjuvar, snödroppar i rabatten och andra viktiga saker. Vi började arbeta utifrån metoden i januari
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2020 och har hittills haft tolv tillfällen med Läsklubb. Med coronapandemin sattes våra läsklubbar
på paus.
Höst i Glänta
Under några höstveckor är det full aktivitet i Glänta. Bild och form gestaltning visar nyinköpt konst
för barn, KulturSjukhuset ger miniföreställningar, biblioteket och lekterapin har högläsning och
pyssel.
KulturSjukhuset dramatiserar eller gör musikaliska tolkningar av barnboksillustrationerna som
visas. Innan föreställningarna går de utklädda upp till barnavdelningarna och berättar om vad
som ska ske. De barn som inte kan komma på grund av infektionsrisk eller annat skäl får privata
föreställningar efteråt.
Höst i Glänta genomförs i år för tredje gången och de tre bilderboksskapare vars böcker och
bilder vi har arbetat med är Maria Nilsson Thore, Marit Törnkvist och Per Gustavsson.
Take away och bokpicknick
Som alternativ när många aktiviteter har pausats på grund av covid-19 kan man få en take awaykasse med böcker på biblioteket eller låna en picknickkorg fylld med bilderböcker på Lekterapin.
Lärande
Lärande finns i alla delar och i varje steg i projektet, utrymmet här räcker inte för att beskriva det.
Några exempel är besök på BUS-biblioteket i Göteborg, lunchföreläsning om Läsklubb med
Eva Selin och möten via länk med Alva kultur i Umeå med anledning av deras projekt Med
famnen full av äventyr.
Vi upplever att det saknas studier och alltså finns kunskapsluckor när det gäller biblioterapeutiskt
arbetssätt för barn och unga. Ett exempel på detta är en kartläggande litteraturöversikt som WHO
gav ut 2019 om vilken evidens som finns för att kultur bidrar till hälsa och välmående. Där finns
barn och läsning med i flera sammanhang, både väldokumenterade som vid språkutveckling
och lite mer oväntat som hälsofrämjande faktor i en studie om övervikt, men inget som riktigt
motsvarar det vi jobbar med.

Diskussion
Vi ser en positiv utveckling av de samarbeten vi har inlett och som vi kan utveckla ännu mer.
Sjukhusbiblioteket har fått en starkare koppling till vården. Vi upplever att vi finns med i ett djupare
sammanhang. Vi är delaktiga på ett nytt sätt och möter större förståelse från vårdpersonal för oss
som bibliotek. Genom att samverka kan vi stärka barn och ungas möjlighet att ta del av, och delta i,
kulturell verksamhet, och bidra till att göra barnets upplevelse på sjukhuset mer positiv.
I år har vi alla mött oväntade utmaningar med covid-19, och som många andra har vi fått nya insikter om digitala mediers möjligheter. Vi ser till exempel appen Polyglutt som ett värdefullt komplement både när vi inte får träffa barn på grund av infektionsrisk, när vi träffar barn och föräldrar med
annat modersmål än svenska, och när biblioteket är stängt.
Kärnan i det vi vill utveckla leder oss ofta tillbaka till Läsklubb, till den sorts erfarenheter och relationer som skapas av att läsa tillsammans. Vi tror att det konkreta och fysiska spelar roll, högläsningen
och närheten till en annan person liksom den fysiska boken och texten. Det händer något i mötet
mellan verklighetens här och nu och de osynliga världar som finns i litteraturen och inom oss själva,
både hos barnet och den vuxne som delar en läsupplevelse.
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Vår förhoppning är att pröva och utveckla arbetssätt som efter projektets slut kan integreras i
bibliotekets ordinarie verksamhet, med fokus på biblioterapeutisk metod. Vi vill också fördjupa
oss mer i forskning inom fältet för att stärka den teoretiska grunden för vårt arbete. Vi vill påverka
och inspirera till nya studier och forskningsprojekt, då vi upplever att biblioterapi för barn är ett
område med kunskapsluckor och mer forskning skulle vara önskvärt.

Illustration Maria Nilsson Thore
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Bakgrund och problemformulering
Projektet “Lättläst i cirklar” utvecklades ur ett behov och en efterfrågan av insatser som bidrog till
mötesplatser, aktiviteter och samtidigt främjar språkinlärning för nya svenskar. Många personer
som befann sig i etableringsfasen i Sverige visade sig vara angelägna om att påbörja sin språkinlärning i ett tidigt skede och fortsätta utvecklas. Biblioteken ville erbjuda verksamhet för målgruppen som var relevant för deras behov men som även ansågs lämplig som biblioteksaktivitet.
Inledningsvis arrangerade biblioteken språkcaféer där det framkom tydliga önskemål: ”vi vill öva
mer på svenska på olika sätt”. Den fråga vi ställde oss var ”hur kan biblioteken erbjuda läsfrämjande insatser, språkutveckling och ett socialt sammanhang för människor som inte kan svenska?
Hur skulle sådana aktiviteter kunna se ut?”
Att forskning visar att högläsning är effektivt som metod för bland annat läsfrämjande och
språkutveckling hos barn är ingen nyhet. Många menar att barn får bättre språk-, läs- och skrivutveckling genom att lyssna på och diskutera böcker. (Liberg 2003, s. 231) Forskning kring högläsning för vuxna är å andra sidan mycket mer sällsynt. Det finns däremot inget som säger att högläsningens fördelar inte skulle vara värdefull språkträning, oavsett ålder. Som Wedin (2011, s. 110)
menar så fyller högläsningen en mängd olika funktioner som bland annat stöd för språkutveckling, social samvaro och även gemensamma upplevelser. Efter att ha tittat på forskning så blev det
tydligt att högläsning och samtal skulle vara viktiga komponenter i bibliotekens satsning. Vi ville
ha ett koncept där deltagarna fick chansen att lyssna på en text, utveckla sina ordförråd och uttal
men också samlas kring en gemensam och social läsupplevelse. Högläsningen skulle således vara
ett viktigt pedagogiskt verktyg i satsningen.
Läsecirklar har länge varit vardagsmat på biblioteken och lättlästa läsecirklar är också vanligt förekommande. Vi ville utveckla läsecirkeln vidare för att passa en målgrupp som höll på att lära sig
det svenska språket. Hur skulle en sådan läsecirkel kunna se ut? Utgångspunkten för satsningen
var att använda sig av högläsning som kärna. Vi skulle läsa lättlästa böcker tillsammans och prata
efteråt. Att läsa lättlästa böcker är bra, men även om en bok är lättläst så går det naturligtvis inte
att förstå den om en inte kan språket alls. Därför uppstod idéen om att inleda varje läsecirkel med
ordträning, vilket ledde till utvecklingen av metoden som gör att ”Lättläst i cirklar” skiljer sig från
andra lättlästa läsecirklar.

Metod och genomförande
Metoden, som blev huvudkärnan i projektet, gick ut på att kombinera ordträning med högläsning
och samtal i bokcirkelform samt att skapa mötesplatser för målgruppen. Målet var att genom lättlästa bokcirklar på svenska erbjuda deltagare att mötas genom texter, utveckla språket, lära sig
av varandra, skapa en meningsfull sysselsättning några timmar och bredda sina sociala nätverk.
Metoden tog form och bestod av 3 punkter som skulle utgöra ramen för varje träff.
1. Ordträning
2. Högläsning
3. Diskussion/samtal
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Ordträningen gick ut på att gå igenom ett antal av de ord som deltagarna skulle komma att
möta i boken innan själva läsningen startade. I ordträningen används bildstöd på storskärm, men
också gester, mimik eller annat som kan hjälpa till. Deltagarna förväntades givetvis inte lära sig
och komma ihåg alla orden från ordträningen utan poängen var att introducera orden innan läsningen. Ordträningen var tänkt som en isbrytare för att få igång ett samtal kring orden och som
ett tillfälle för deltagarna att dela med sig av sitt eget språk. Det var en viktig aspekt i hela metoden ¬– vi lär inte bara ut utan vi lär av varandra. För att genomföra ordträning krävs viss förberedelse från ledarens sida. Det ska väljas ut ett lagom antal ”svåra ord” från boken som ska förklaras.
Ledaren ska sedan leta upp lämpliga bilder för att förklara glosorna och göra dessa tillgängliga
för deltagarna, förslagsvis via storskärm.
Högläsningen var tänkt som traditionell högläsning där ledaren läser boken högt för deltagarna.
Även här skulle materialet tillgängliggöras genom att visas på storskärm så att deltagarna kunde
följa med i läsningen. Att läsa texten högt medan deltagarna själva kunde läsa skulle ge deltagarna en chans att koppla stavning med uttal. Högläsningen skulle ske på ett lugnt och långsamt
sätt så att deltagarna kunde hänga med. Ledaren skulle vara uppmärksam på deltagarna för att
märka om tempot var lagom eller om vissa avsnitt skulle upprepas.
Diskussionsdelen gick ut på att samlas kring läsningen och samtala tillsammans. Det skulle vara
möjligt att underlätta samtalet genom att förbereda färdiga diskussionsfrågor att utgå ifrån. Här
skulle det också vara möjligt att återkoppla till glosorna från ordträningen. Diskussionen skulle
helst ske i mindre grupper och utgå ifrån boken och bokens teman.
Läsecirklarna erbjöds i flera sammanhang och konstellationer. Det fanns öppna läsecirklar på biblioteken som deltagarna kunde anmäla sig till. Det erbjöds drop-in cirkel för ungdomar, förberedelseklasserna kom till biblioteken ett antal gånger per termin och lånade böcker samt hade läsecirkel. Den största gruppen var de som kom med SFI och hade slutna cirklar. Metoden användes
också som inledning eller avslutning på språkcaféer på biblioteken.

Resultat och diskussion
En positiv/oväntad effekt från ordträningsdelen var att deltagarna hittade olika sätt att hjälpa varandra. Istället för att ledaren alltid förklarade orden så kunde deltagarna förklara ord för varandra
om det var någon som kände till ett ord sedan tidigare. Dessutom kunde ledarna utmana deltagarna genom att till exempel be dem att använda ordet i en mening. Det kunde ibland bli diskussioner kring ord, synonymer, homonymer, uttal eller ordspråk. Det blev ett tillfälle för deltagarna
att ställa språkliga frågor och be om förtydligande. Deltagarna som tillhörde samma språkgrupp
kunde hjälpas åt och förklara orden för varandra och många använde sig av ordböcker eller översättningsfunktioner i sina telefoner för att kunna få fram definitioner på andra språk. Här kunde
det vara stora variationer beroende på grupp. Vissa grupper var väldigt engagerade och hade
många frågor medan andra grupper var mer passiva och satt tyst och lyssnade. Det var inte tydligt
vilka faktorer som påverkade hur aktiv eller passiv en grupp var.
Flera deltagare uttryckte att ordträningen var ett viktigt komplement till den mer formella
undervisningen som SFI bedriver.

”I böckerna var det många ord som var fraser, vardagsfraser. Det är
inte det man brukar läsa i skolan, så det var bra. Man visste att, om
det var någon som berättade, då visste man vad det betydde, denna
fras.”
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Vissa av bibliotekarierna som har varit ledare har upplevt att det var tidskrävande att göra i ordning materialet för själva läsecirkeln, välja ut vilka ord som ska förklaras och att hitta lämpliga bilder att använda som bildstöd. Det går inte riktigt att komma ifrån, men det är en investering. Om
vi har ett material som alla kan använda så betyder det att det blir fler om att tillverka samt sedan
dela resurserna inom en organisation.
En annan fråga som har kommit upp från ledare under projektet är hur en ska välja ut vilka ord
som är ”svåra” då det är en högst subjektiv uppgift där ledarna helt enkelt får pröva sig fram. I
mötet med deltagarna blir det sedan uppenbart om rätt ord har valts eller inte precis som det blir
uppenbart om den valda boken är på en lagom nivåspråkmässigt. En ledare förklarade det med
att det gäller att prova sig fram och skaffa sig erfarenhet, då blir det enklare.
När det gällde högläsningen så fanns det tillfällen där deltagarna uttryckte ett önskemål om att
få själva läsa högt. Detta var något som fungerade mycket bra i de mindre grupperna där deltagarna kunde turas om att läsa högt och då de befann sig på ungefär samma språknivå. Dock blev
det problematiskt vid flera tillfällen när språknivån skilde sig mycket och en deltagare som befann
sig på en mer avancerad språknivå kunde ”fylla i” eller avbryta andra. När läsecirkelgruppen var
stor var det inte aktuellt att deltagarna skulle läsa högt själva då det var svårt att få till det på ett
rättvist och demokratiskt sätt. I arbetet med de som befann sig på den lägsta språknivån kunde
det uppstå tillfällen där alla läste högt tillsammans efter att ledaren hade läst texten högt en gång.
Detta var ett tillfälle för deltagarna att öva på att uttala orden högt. I övrigt var det cirkelledarna
som läste högt och det fungerade i regel bra men både ledare och deltagare uttryckte att det
ibland var svårt att hitta rätt lästempo. Ledarna upplevde att de läste långsamt medan deltagarna
tyckte att tempot var för högt.
Tanken från början var att diskussionsstunden skulle vara en möjlighet att diskutera bokens innehåll och teman samt kolla av läsförståelsen, att underlätta kommunikation genom den indirekta
vägen som litteratur möjliggör. Men det visade sig också att det ibland var svårt att få till bra diskussioner då böckerna kunde vara händelsefattiga eller vara svåra för deltagarna att prata kring.
Då det kändes viktigare att få igång bra samtal där alla kunde vara med så öppnades diskussionsstunderna upp och kunde bli samtal om lite vad som helst. Ibland kunde samtalen fortfarande
utgå ifrån en boks tema som till exempel en bok där karaktärerna reste bort kunde leda till en diskussion om var deltagarna helst skulle vilja resa men ibland kunde gruppen helt enkelt berätta för
varandra vad de gjorde i helgen. När ”kraven” på koppling till boken släpptes så blev diskussionerna mycket friare och mer demokratiska.
Samtalsstunden uppskattades mycket och upplevelsen var att det blev bättre ju fler ledare som
deltog. Ibland blev det för stora samtalsgrupper vilket gjorde att deltagarna inte fick prata så
mycket de ville. Det var viktigt att ha med en ledare i varje grupp för att kunna svara på språkfrågor
men också för att fördela talan och se till att alla fick talutrymme. Ibland behövdes också ledaren för
att se till att samtalen skedde på svenska och att samtalsstunden inte användes för andra ändamål.
Som i alla grupper eller skolklasser så kunde det vara klurigt att få till ett balanserat samtal. Ibland
var det vissa individer som tog upp för mycket talutrymme medan andra inte fick talutrymme alls.
Det var en svår balansgång då en inte vill tvinga människor att prata när de inte vill. Kan vara extra
känsligt när en håller på att lära sig ett nytt språk. Olika lösningar på detta användes, samtal i rundor, att följa ett frågeformulär där alla fick svara på frågor osv.
Deltagarna uppskattade också samtalsstunden, något som enligt vissa saknas i SFI. ”Det är ett bra
sätt att vara och prata tillsammans lite. Jag brukar prata också med ledaren om privata saker så
jag övar på att prata också. Inte bara läsa men prata också.”
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I vissa grupper var nivån av pratad svenska så låg att det inte kändes betydelsefullt att ha en
längre diskussionsstund. Ett exempel på en sådan grupp är det som SFI benämner för sin alfabetiseringsklass, en grupp bestående av vuxna i början av sin litteracitetsutveckling. I läsecirklarna
med denna grupp kompletterades samtalsdelen med skrivövningar där deltagarna fick använda
bildstödsmaterialet som verktyg för att träna på att skriva bokstäver och ord.
Cirklarna var populära bland SFI-lärarna och vetskapen om cirklarna spred sig så att ett flertal
lärare utöver de inbjudna hörde av sig och ville komma med sina grupper. Som aktivitet på biblioteket var det tacksamt då det inte behövdes ”jaga” deltagare utan färdiga grupper fanns redan.
De deltagare som kom var dessutom redan grupperade av SFI utifrån kunskapsnivå och kommunikationen med deltagarna inför besöken skedde via SFI. Allt detta bidrog till att en struktur och
kontinuitet uppstod. Det blev dessutom ett bra komplement till SFI-undervisningen då fokus där
ligger på grammatik och uttal medan på läsecirklarna så var det mer fritt och samtalsbetonade.
Med drop-in-tillfällena och de tillfällen som krävde anmälan var det inte lika enkelt eftersom en
aldrig visste hur många som skulle komma. Anmälan funkade inte riktigt då vissa inte förstod att
de skulle anmäla sig och ofta kunde deltagare anmäla sig för att sedan inte dyka upp på läsecirkeln. Det krävdes mycket mer arbete med öppna cirklar för att få deltagarna att komma och ledarna var tvungna att ”ligga på” och arbeta mycket med marknadsföring, något som inte var ett
problem med SFI grupperna.
I de öppna grupperna kunde skillnaderna i språknivån vara så stora att det blev komplicerat att
hitta rätt nivå. Det blev för svårt för vissa och för enkelt för andra. En viss skillnad i språknivå gick
att hantera genom att de mer avancerade kunde hjälpa till och på så sätt öva men om glappet
blev för stort så kunde det bli misslyckat för alla.
Ett problem som uppstod med vissa av läsecirklarna, oavsett om det var med färdiga grupper
eller drop-in var när en bok lästes över en längre period. Då blev det problematiskt när en eller
flera deltagare var borta vid en eller några träffar och hamnade efter i handlingen. Lösningen där
blev att låta de andra deltagarna hjälpa till med att berätta handlingen som i sin tur blev ytterligare ett sätt att öva på språket och läsförståelse.

Reflektioner
Ledarna påpekade ofta att läsecirkeln inte var som skolan och att de aldrig skulle få läxor utan
att de var på plats för att läsa och prata tillsammans. Skillnaden mellan skolan och läsecirklarna
förklarades av en deltagare såhär:

”Det var inte som skolan för att det är inte alls något hemmaarbete
och grejer utan det var frivilligt om man ville läsa eller ta några ord
eller skriva och så. Det var bra. Det var också bra att man fick en repetition nästa gång om man skrev sina ord så nästa vecka kunde man
komma ihåg. Man lär sig lite mer, inte bara det man lär sig i skolan.”

Vissa deltagare uppskattade att lära sig nya ord och begrepp medan för andra så var den sociala
upplevelsen av större betydelse.
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”Det är bra bara att komma hit, jag har roligt. Så kanske jag lär mig
några nya ord men bara att öva och vara med svenska personer, det
räcker.”

En synpunkt som kom upp under projektets gång var ifrågasättandet av det täta samarbetet med
SFI och om inte biblioteket gör SFI:s jobb genom att leda lektioner under arbetstid. Det är viktigt
att poängtera och införliva att biblioteken varken gör SFI:s jobb eller håller i lektioner. Det ska snarare anses vara biblioteksarbete med en prioriterad målgrupp. Att grupper kommer till biblioteket
på en läsecirkel utgör ingen skillnad från en skolklass som kommer på bokprat eller visning. En
viktig fördel med metoden och samarbetet med SFI är att det fått synergieffekter. Målgruppen har
getts en enkel ingång till att besöka biblioteket. Deltagarna har börjat känna sig hemmastadda
och vana vid att använda biblioteken. Biblioteket blir en trygg plats som de gärna besöker på fritiden, kanske för att studera på kvällstid eller kommer med sin familj och deltar på bibliotekens
övriga arrangemang. Från SFI:s håll så har de SFI-lärarna som har varit med i projektet, uttryckt
uppskattning för inlärningsmetoden och lyft fram styrkan i det informella lärandet.
Att ett flertal cirklar har fortsatt efter projekttidens slut och blivit en del av den ordinarie verksamheten på biblioteken ses som en stor framgång. Metoden har också utvecklats och använts i nya
sammanhang. Totalt så är det mer än 2000 personer per år som deltar i bibliotekens lättlästa läsecirklar i Umeå. Projektet har även resulterat i ett givande samarbete med SFI och legat till grund
för nya projekt och insatser för målgruppen. Biblioteken som använder metoden tycker sig se ett
större intresse för vad biblioteken kan erbjuda i stort efter att läsecirklarna startat.
Det gick att använda metoden med andra målgrupper. Dels med barn i förberedelseklasser dels i
sammanhang som vi inte hade tänkt oss i början som till exempel sångstunder och i matlagningskurser. Det ledde även till ny verksamhet på häktet då personalen från kriminalvården hörde om
metoden och ville starta cirklar även där.
Avslutningsvis kan det konstateras att metoden och projektet blev effektiva sätt för iblioteken att
erbjuda läsfrämjande insatser för nyanlända. Det blev en positiv introduktion till biblioteket som
institution, gav deltagarna ett socialt sammanhang (särskilt de öppna cirklarna) och möjligheten
till språkutveckling. Det var viktigt att kunna anpassa metoden efter de olika läsecirklarnas nivåer
och deltagarnas behov och det gjorde att läsecirklarna blev lyckade. Kontakten med målgruppen var dessutom nyckelfaktorn i att kunna arbeta vidare med andra bibliotekstjänster. Genom att
uppmärksamma deltagarnas faktiska och upplevda behov kunde biblioteken erbjuda mer relevant verksamhet för nyanlända.
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Omvärldsbevakning i regional biblioteksverksamhet
Ola Pilerot
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
ola.pilerot@hb.se

Inledning
I en nyligen presenterad studie (Pilerot, 2019) av det arbete som bedrivs vid landets regionala
biblioteksverksamheter konstateras det att en betydande del av arbetet ägnas åt omvärldsbevakning, åt att hålla sig à jour och uppdaterad. På ett övergripande plan rör det sig om att genom
att bevaka sin omvärld utveckla sådana kunskaper som krävs för att kunna bedriva ett kvalificerat
arbete. Föreliggande bidrag syftar till att fördjupa diskussionen och kunskapen om hur omvärldsbevakning bedrivs inom regional biblioteksverksamhet.
Omvärldsbevakning i regional biblioteksverksamhet är ett outforskat område (Pilerot, 2019). De
insikter som kan göras genom en studie av det här slaget torde även kunna vara av intresse för
andra yrkeskategorier på andra arbetsplatser då medarbetarnas förmåga att följa och söka, tolka
och dra nytta av information i arbetet generellt tenderar att tillmätas allt större betydelse (se t.ex.
Forster, 2017).
Företeelsen att bevaka sin omvärld är diffus till sin karaktär. Det är svårt att närmare bestämt ringa
in vad som kan beskrivas som omvärldsbevakning och inte, vilket också avspeglar sig i den terminologi som omgärdar den verksamhet eller aktivitet som det ligger nära till hands att beskriva
som just omvärldsbevakning. Ser vi till den engelskspråkiga forskningslitteraturen på området
kan konstateras att flera termer är i omlopp när det gäller att beskriva de aktiviteter bland yrkesverksamma som handlar om att hålla sig a jour, uppdaterad och rustad med aktuella och relevanta kunskaper av det slag som krävs för att uträtta arbetet. ”External monitoring” antyder att det
rör sig om att kontinuerligt bevaka något utanför arbetsplatsen. Den relaterade och mer etablerade termen ”environmental scanning” signalerar ett aningen mindre kontrollerat och kontinuerligt bevakande. Här rör det sig snarare om något slags överblickande av närmiljön. Den gemensamma nämnaren för de aktiviteter som dessa båda termer famnar efter tycks emellertid vara att
den som omvärldsbevakar riktar blicken utåt, bortom den egna organisationen eller arbetsplatsen. Därvidlag skiljer sig dessa två termer från ytterligare två termer som också ofta gör sig gällande vid sondering av litteraturen på området; ”knowledge sharing” och ”organizational learning” pekar istället inåt, mot den egna organisationen. Den gemensamma nämnaren här är istället
betoningen på omvärldsbevakning som något som rör kunskapsutbyte, att lära tillsammans och
att ta till vara på de kunskaper som ryms inom organisationen, bland kollegorna på arbetsplatsen.
Vi har således att göra med en aktivitet som av den engelskspråkiga terminologin att döma kan
vara mer eller mindre systematisk och kontinuerlig och som kan bedrivas i riktning både utåt från
den egna organisationen eller inåt mot den samma.
I den här framställningen förstås omvärldsbevakning på ett allmänt plan som det som en yrkesverksam person på egen hand eller tillsammans med andra ägnar sig åt för att följa med i kunskapsutvecklingen inom det egna verksamhetsområdet. Det ligger nära till hands att beskriva och
analysera omvärldsbevakning med stöd i teoretiska begrepp och forskningsresultat som gjorts
inom det delområde av biblioteks- och informationsvetenskapen som ofta går under benämningen informationspraktiker. Det är också där jag har hämtat det analytiska verktyg som sätts
i arbete i den här studien. För att analytiskt begrunda och därmed fördjupa förståelsen av vad
omvärldsbevakning är eller kan vara, har jag valt att begreppsliggöra omvärldsbevakning som en
bred form av informationssökning.
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Den studie som presenteras bygger på empiriskt material som skapats genom intervjuer med och
loggboksanteckningar av personer som arbetar inom regional biblioteksverksamhet. Återstoden
av texten är ordnad enligt följande: i nästa avsnitt presenteras det analytiska verktyg som använts
för analysen av det empiriska materialet. Därefter följer en redogörelse för hur studien genomförts, det vill säga ett metodavsnitt. Sedan presenteras resultaten av analysen, vilka följs av en
diskussion av resultaten. Bidraget avslutas därefter med några kortfattade slutsatser.

Analytiskt verktyg
Marcia Bates (2002), väletablerad forskare inom biblioteks- och informationsvetenskapen, föreslår
att vi kan förstå informationssökning som en komplex aktivitet, vilken, schematiskt och analytiskt
sett, kan framträda på fyra sätt. Nedanstående figur syftar till att överskådligt illustrera Bates
resonemang om ”modes of information seeking”, det vill säga sätt att söka information på:

Figur 1: Informationssökningssätt, enligt Bates (2002)
I det följande återger jag kortfattat min förståelse av Bates resonemang om hur informationssökning kan framträda. Anledningen till att jag presenterar det här resonemanget är att jag använder
det som grund för analysen av det empiriska material som studien bygger på.
Aktiv-målstyrd informationssökning
Informationssökning kan å ena sidan förstås som antingen aktiv eller passiv och, å andra sidan,
som målstyrd (”directed”) eller planlös (”undirected”). Att informationssökaren är aktiv ska förstås
som att hen vidtar en viss, medveten åtgärd för att finna information. Det kan till exempel röra sig
om något så vardagligt som att finna en viss sakuppgift (när går bussen?, vad heter huvudstaden
i…?, vem är ansvarig för…?) och därför besluta sig för att göra en sökning (”searching”) med hjälp
av Google (eller någon annan informationskälla eller något annat sökverktyg som bedöms som
lämpligt). Detta utgör således ett exempel på aktiv-målstyrd informationssökning.
Aktiv-planlös informationssökning
Det går också att föreställa sig exempel på aktiv men planlös (”undirected”) informationssökning.
Det exempel som åsyftas i figur 1 handlar om den informationssökningsaktivitet som har kommit
att benämnas browsing och som innebär att den som upplever sig vara i behov av information
aktivt beslutar sig för att eftersöka den. Det som emellertid skiljer sig från det målstyrda sökandet
är att målet för browsandet är otydligt. Den som söker information vet att hen är ute efter något,
men inte riktigt vad. Därvidlag ser vi exempel på kombinationen aktiv-planlös informationssökning.
Passiv-målstyrd informationssökning
Att passivt ägna sig åt målstyrd informationssökning kan förvisso vid första åtanken te sig egendomligt. Detta sätt att söka information kräver faktiskt en viss aktiv insats, men min tolkning av
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Bates resonemang är att det då rör sig om en initial, begränsad aktivitet som sedan övergår i passivitet. Exemplet som lyfts i figur 1 handlar om att övervaka (”monitoring”) ett visst informationsflöde, exempelvis ett nyhetsbrev. Den aktiva insats som krävs är att teckna sig för nyhetsbrevet.
Därefter kan man enligt Bates resonemang passivt övervaka eller följa nyhetsbrevet, som alltså
inte aktivt behöver sökas upp. Snarare kan det handla om att brevet med jämna mellanrum landar
i e-posten. Andra exempel på denna passiva-målstyrda informationssökning skulle kunna utgöras
av att följa en viss twitter-tag, att en gång för alla skapa ett rss-flöde som man mer eller mindre
passivt följer via sin webbläsare, eller att dra nytta av en så kallad ”alert-service” som innebär att
man får sig tillsänt via e-post nya bidrag genererade av en viss sökfråga som man en gång har
formulerat i en databas.
Planlös-passiv informationssökning
Det kanske mest anmärkningsvärda sättet att söka information på, så som dessa sätt framställs i
figur 1, är det som bygger på att informationssökaren planlöst-passivt helt enkelt är uppmärksam
på sin omvärld (”being aware”). Man kan naturligtvis ifrågasätta om det överhuvudtaget är rimligt
att tala om informationssökning då man planlöst och passivt uppmärksammar sin omvärld, men
det förefaller ändå troligt att en mycket stor del av våra kunskaper är resultatet av att vi lägger
märke till och är uppmärksamma, som Bates (2002) skriver, ”through simply being aware, being
conscious and sentient in our social context and physical environment” (s. 4).
Utöver den analytiska kategorisering av informationssökningssätt, som Bates erbjuder, antyder
studiens empiriska material att det också för analysen finns behov av en distinktion mellan formella och informella informationskällor. Den typiska formella källan är i tryckt format och utgörs
av exempelvis en handbok, ett uppslagsverk eller en dagstidningsartikel. Informella källor är inte
sällan i form av kollegor och vänner. Vissa inkluderar även populärkulturella uttryck såsom TV-program, e-postlistor, Facebookuppdateringar, tweets etc. (Case & Given, 2016, p. 13-14).

Metod
Det empiriska material som ligger till grund för analysen skapades inom ramen för ett tidigare
forskningsprojekt som syftade till att bidra med kunskap om professionella praktiker i regional
biblioteksverksamhet (Pilerot, 2019). Där genomfördes intervjuer med tio personer som alla var
yrkesverksamma inom regional biblioteksverksamhet. Intervjuerna som varade i genomsnitt 60
minuter spelades in varefter ljudupptagningarna transkriberades. Deltagarna i studien representerar en stor variation beträffande antal år i yrket – från ett halvår upp till 20 år – och arbetsuppgifter såtillvida att de tillsammans samlar erfarenheter från en lång rad av arbetsuppgifter och
ansvarsområden inom regional biblioteksverksamhet. Vidare representerar de sammantagna fyra
regionala biblioteksverksamheter.
Det ska i sammanhanget betonas att den intervjuguide som användes under intervjuerna var tämligen fritt hållen. Det förekom exempelvis inga frågor om specifika informationskällor eller särskilda sätt på vilka deltagarna söker information. Den övergripande ambitionen med intervjuerna
(och med intervjuguiden) var att åstadkomma ett relativt fritt, men strukturerat, samtal kring vad
man gör som medarbetare i regional biblioteksverksamhet, vad som betraktas som värt att kunna
och veta samt hur dessa kunskaper utvecklas. Det visade sig dock att deltagarna under intervjuerna kom att uppehålla sig påfallande mycket vid sådant som kan beskrivas som omvärldsbevakning och informationssökning.
Utöver det material som skapats genom intervjuer ska också nämnas att tre av studiens deltagare
under en period om 15 veckor förde en strukturerad loggbok över händelser och arbetsuppgifter
inom ramen för arbetet. Det material som varit föremål för analys utgörs främst av de transkriberade intervjuerna men även loggboksdata har då det visat sig fruktbart inkluderats i analysen.
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Analytisk strategi
Analysen av det empiriska materialet kan beskrivas som en kombination av empiri- och teoridriven
analys. I fokus har stått studiens övergripande forskningsfråga om hur omvärldsbevakning bedrivs
vid regionbiblioteken, men analysen har också guidats av den indelning av informationssökning
som Bates (2002) erbjuder. Det betyder, närmare bestämt, att materialet har lästs med siktet inställt
på passager som kan bidra till att besvara forskningsfrågan samt på passager som anknyter till de
olika sätt att söka information som förekommer i figur 1, vilka förklarades i det ovanstående teoriavsnittet.

Resultat
Presentationen av resultaten som återges i det följande är till stor del strukturerad utifrån Bates
informationssökningskategorier. Inskjutna i presentationen förekommer emellertid också löpande
reflektioner kring olika iakttagelser som går att göra i det empiriska materialet. Jag har valt att
understödja resultatpresentationen med en generös mängd citat ur det empiriska materialet.
Citaten har hämtats från flera olika passager i (främst) de transkriberade intervjuerna. Min strävan
har varit att så många som möjligt av deltagarna ska få komma till tals, men eftersom jag i den här
studien betraktar det samlade empiriska materialet som en röst är citaten inte åtföljda av uppgifter om vem det är som gör sin röst hörd.
Utifrån det breda och omfattande sätt att begreppsliggöra och förstå informationssökning, som
föreslås av Bates, så kan konstateras att det är en aktivitet som tar mycket stor plats i deltagarnas
professionella verksamhet. Den tycks i hög utsträckning vara inbäddad i eller sammanflätad med
övriga arbetsuppgifter och är därmed svår att identifiera som en enskild, separat aktivitet.
Betraktar vi de delar av det empiriska materialet som särskilt uppehåller sig vid frågan om att
söka arbetsrelaterad information, att hålla sig uppdaterad och följa med i sådant som anses vara
väsentligt för att kunna utföra sitt arbete, så kan följande konstateras: det som med hänvisning till
Bates (2002) kan beskrivas som aktiv-målstyrd informationssökning tycks utgöra en mycket liten
del av den sammantagna informationssökning som deltagarna ägnar sig åt. Mot bakgrund av en
allmän – och sannolikt vida spridd? – uppfattning om informationssökning som en distinkt aktivitet som går ut på att målmedvetet interagera med ett informationssystem i syfte att hitta konkreta
svar på faktiska frågor, är det intressant att notera att deltagarna i den här studien sällan tycks
ägna sig åt en sådan aktivitet. Denna rationella bild av informationssökning framskymtar i själva
verket främst vid de – faktiskt upprepade – tillfällen då fler än en deltagare antyder sig ha lite
dåligt samvete på grund av ett sätt att söka information på som ”säkert [kunde] vara mycket mer
systematisk[t]”.
Det dåliga samvetet tycks även kunna förknippas med känslan av att inte riktigt kunna hinna med
informationssökning på det sätt man föreställer sig att det bör gå till på:

[D]är har jag inte kommit ikapp än, det är jättemycket omvärldsbevakning och där känner
jag... det har varit lite dåligt samvete.

Det är inte bara upplevelsen av att inte hinna med eller att inte hinna ”ikapp” som tycks framkalla
dåligt samvete. Det empiriska materialet antyder nämligen också att det förekommer en särskild
föreställning om vad som ska betraktas som ”strukturerad omvärldsbevakning”. Av följande citat,
exempelvis, kan man ana att vissa sätt att hålla sig á jour på uppfattas som bättre än andra:
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Jag hänger med på Facebook, jag kollar Facebook varje dag […] men det är.... jag känner att jag inte... det är sånt som jag har lite dåligt samvete för, det är lite det som råkar
passera. Det tar jag del av och är det något... så jag känner att jag skulle vilja ha lite mer...
tror jag i alla fall, lite mer strukturerad omvärldsbevakning och det tycker jag inte att jag
har hunnit hitta rutiner för.

Personen som kommer till tals i det ovanstående citatet konstaterar att sådant man hittar är ”lite
det som råkar passera”, vilket tydligt går att relatera till det sätt att söka information på som i det
ovanstående har benämnts aktivt-planlöst. Det är inte uttalat i citatet, men det förefaller rimligt
att den typ av ”strukturerad omvärldsbevakning” som deltagaren skulle vilja ägna sig åt mer är av
typen aktiv-målstyrd informationssökning.
Samtidigt finns det de bland deltagarna som helt enkelt slår fast att informationssökning med
nödvändighet måste få vara ostrukturerad, vilket framgår av följande utdrag från det empiriska
materialet:

[D]et är svårt att göra det strukturerat och det kanske inte finns ett sätt att göra det struktur... jag vet inte... och den där känslan av att det är så mycket, att man översköljs... den
känslan har jag också, att det är svårt att... samtidigt som vi har en möjlighet till viss fördjupning så är det en ganska splittrad känsla av att det är... inte bara det att vi behöver
hålla oss á jour med vår egen sektor, vi behöver också hålla oss á jour med omvärlden
och samhället. […] omvärldsbevakning, det handlar inte om biblioteksfrågor för det är
internt. Omvärlden är andra delar som påverkar oss.

När deltagaren som kommer till tals i ovanstående citat nämner att ”man översköljs [av information]” ligger det nära till hands att relatera till ett planlöst-passivt informationssökande där det
framförallt handlar om att vara uppmärksam på sin omvärld. Det går möjligen också att spåra en
negativ ton i just det uttalandet, som att det stundom kan upplevas att det råder ett slags informationsöverflöd. I synnerhet mot bakgrund av konstaterandet att den värld som ska bevakas är närmast oändlig; det är inte bara bibliotekssektorn som står i fokus. En något mer direkt koppling till
den kategori i Bates modell (figur 1) som handlar om att vara uppmärksam (”being aware”) och
som alltså beskrivs som planlöst-passivt informationssökande ser vi i följande utsaga:

[J]ag har väl ett antal olika kanaler som jag... genom åren har... som jag följer. Det är
Facebook [det] är ett sånt exempel, TV, tidningar, radio... man snackar med folk,
branschtidningar... nyhetsbrev... sådana saker. Att vara... bara genom att vara...

Här ser vi visserligen också inslag av det som skulle kunna beskrivas som passiv-målstyrd informationssökning – ”kanaler som jag […] följer” – men när deltagaren talar om ”[a]tt vara… bara genom
att vara..” är det närmast med en terminologi som kunde vara hämtad från figur 1: information
kommer i ens väg – om man är uppmärksam.
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Så här långt i resultatredovisningen kan således konstateras att informationssökning framträder
som en aktivitet som deltagarna reflekterar kring och som kan förknippas med känslor av otillräcklighet och dåligt samvete. Likaså framträder bilden av informationssökning som integrerad i
det övriga arbetet. Den bild som emellertid starkast framträder genom analysen av det empiriska
materialet, är den av ett slags mångfacetterat, komplext, närmast ständigt pågående interagerande med information där de olika informationssökningssätten som syns i figur 1 blandas och
går in i varandra. Dessutom utgör de en integrerad del av de sammantagna arbetsuppgifter som
deltagarna ägnar sig åt. Denna komplexa, integrerade informationssökning framträder i följande
citat:

Det är då [när det finns tid] jag sitter och läser och kollar på föreläsningar och... letar efter
saker på olika sätt... och sorterar saker. […] [J]ag googlar runt lite och klickar vidare på
länkar. Det är ganska godtycklig informationssökning, egentligen. […] Jag söker väldigt
mycket forskning i allt för jag gillar inte att inte veta om vad som... om det finns forskning,
då vill jag veta att det gör det även om jag inte har tid att läsa det. Det gör jag och sen
kanske jag kollar upp om det är någon forskare som jag märker att den här har publicerat
mycket om det, så kollar jag upp någon föreläsning med det och sen kollar jag var den
jobbar och sen kollar jag på någon institution och sen går vidare... den här har jobbat
med den i det projektet, vem är det? Okej, den har jobbat med det... sen kollar jag på lite
avdelningar, man kan hitta något bra kontor på SKL som jobbar med något väldigt specifikt. Okej, den personen har jobbat med det tidigare och så kollar jag på LinkedIn...

Här framgår att det ena sättet att söka information tenderar att gå över i det andra. Inte minst tycks
det här röra sig från ett till synes aktivt-målstyrt sökande till det aktivt mer planlösa. Citatet erbjuder
också en mindre provkarta över olika typer av källor och redskap som tas i bruk: från filmer med
”föreläsningar” över Google och en stunds klickande på länkar, vidare mot forskningsbidrag för att
därefter hamna på en myndighetsavdelnings webbsidor, vilket i det här fallet till slut leder vidare
till en annan källa där uppgifter om en särskild person söks fram. Å ena sidan kan sägas att personen som berättar i citatet tycks vara inbegripen i ett slags böljande informationssökningsprocess,
som på ett sätt hänger ihop såtillvida att det rör sig om en aktivitet som företas från en och samma
plats – vid skrivbordet, framför datorn? – och under ett obrutet tidsförlopp. Aktivitetens sammanhängande karaktär antyder att det som äger rum kan beskrivas i termer av aktivt, målstyrt informationssökande. Å andra sidan, däremot, ger själva böljandet, rörelsen mellan källor och redskap,
infallen som får deltagaren att tala om “ganska godtycklig informationssökning” – detta sammantaget
ger vid handen att vi också kan tala om ett slags aktiv, planlös informationssökning.
För att ge en rättvisande bild av det empiriska materialet bör också framhållas de många inslag
som ger konkreta exempel på vad det är som bevakas, vilken typ av publikationer, organisationer
och kognitiva auktoriteter (Wilson, 19839). Utöver att återigen erbjuda prov på inslag av passivt,
planlöst informationssökande, erbjuder nedanstående citat en koncentrerad och kortfattad redogörelse för vad som bevakas:

9 Wilson beskriver kortfattat kognitiva auktoriteter som “[…]those whom we think know something that we do not know”
(s 10). De som vi identifierar som kognitiva auktoriteter är alltså de som vi tror bör få ha inflytande på vårt tänkande
eftersom de förefaller ha goda skäl att säga det de säger.
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[D]et är väldigt mycket det som kommer till en... nu har det släppts en ny rapport om det
här, då borde jag läsa den och så hinner jag aldrig läsa den. Jag har inget löpande, jag
prenumererar på nyhetsbrev från olika instanser, det är ett bra sätt. Då får man till sig en
viss omvärldsbevakning, Kulturrådet och Peter Alsbjers blogg, forskning.se, nyhetsbrev
och sådana saker, men annars är jag ganska dålig på att ta del av forskning. […] det är...
mycket ad hoc. Sen är det, man träffar... man pratar med kollegor och man träffar biblioteken.
Det är mycket som... kommer, men det är mindre lugn och ro, systematiskt kollande av grejer.
Regionbibliotek Stockholms skrifter är sånt som man ofta läser också.

Utöver de källor och instanser som nämns i citatet är det på sin plats att lyfta den del som betonar
mötena med andra människor som en del i omvärldsbevakningen, samtalen med kollegor och
biblioteksbesöken. Vikten av ”att ha koll på befintliga nätverk” och att befinna sig i sammanhang
där man kan träffa kollegor – på fysiska platser, som konferenser men även genom digitala medier
– framstår som ett centralt inslag i omvärldsbevakningen.

Diskussion
För att få syn på den aktivitet som i den här studien begreppsliggjorts som informationssökning
har jag alltså dragit nytta av Bates (2002) resonemang om olika sätt att söka information. Analysen av det empiriska materialet visar att deltagarna i studien närmast oupphörligt i sina arbeten
ägnar sig åt att bevaka sin omvärld genom att på samtliga de sätt, som Bates föreslår, söka information, även om det minst vanliga sättet tycks vara det som beskrivs som aktiv-målstyrd informationssökning. Aktiviteten kan närmare beskrivas som att den har tyngdpunkten lagd på aktiv-planlös respektive passiv-målstyrd informationssökning med inte obetydliga inslag av planlös-passiv
informationssökning. I klartext kan det beskrivas som att det huvudsakligen rör sig om ett närmast obrutet browsande och utforskande och ett bevakande av etablerade informationskällor,
en blandning av formella och informella källor, i form av centrala organisationer (såsom Svensk
biblioteksförening, Kulturrådet, KB), publikationer utgivna eller förmedlade av dessa organisationer, professionella gemenskaper (på exempelvis Facebook eller vid konferenser), allehanda kognitiva auktoriteter (exempelvis Peter Alsbjer), samt människor i närheten på och vid arbetsplatsen
(exempelvis kollegor).
I inledningen av det här bidraget observerades att de termer som på engelska används, för att
referera till det som på svenska ofta omnämns ”omvärldsbevakning”, tycks peka i olika riktningar;
att den som omvärldsbevakar vänder sig både utåt, från den egna organisationen och inåt, mot
den kunskap som i form av exempelvis kollegor huserar på arbetsplatsen. Föreliggande framställning har med hjälp av Bates (2002) bidragit till att nyansera den aktivitet som står i fokus för studien. Det går att med hänvisning till den här studien finna fog för båda de riktningar som identifierats i den engelskspråkiga terminologin på området. Omvärldsbevakning så som den bedrivs
inom svensk regional biblioteksverksamhet omfattar både ett mer eller mindre systematiskt och
kontinuerligt bevakande av sådant som sker både fjärran och nära i omvärlden. Det handlar samtidigt om ett kunskapsutbyte som äger rum inom den egna organisationen, där kollegor lär av
varandra och tillsammans, och mellan organisationer av (ungefär) samma slag som den egna, till
exempel andra regionala verksamheter framförallt på biblioteksområdet.
Det har tidigare konstaterats att arbetet i regional biblioteksverksamhet i allt högre utsträckning
än tidigare är av strategisk snarare än operativ karaktär (till exempel Kulturarbetare eller byråkrat, 2018; Regional biblioteksverksamhet, 2019). Det finns anledning att tro att denna utveckling
speglar den till synes allt intensivare omvärldsbevakning som bedrivs på de arbetsplatser som
deltagarna i den här studien är verksamma vid. I ett sammanhang och i en tid som alltmer känne-
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tecknas av kunskapsintensiva aktiviteter och där utbudet av information med potentiell bäring på
biblioteksverksamhet tycks bli alltmer omfattande och mångfacetterat, där finns det skäl att misstänka att kraven på förmågan till både individuell och kollektiv omvärldsbevakning kommer att bli
allt större. Den studie som presenteras här kan genom sin nyanserade bild av vad det kan innebära att bevaka sin omvärld utgöra ett stöd för att möta sådana krav.

Slutsatser
Omvärldsbevakning bedrivs på en lång rad olika sätt, anpassat efter andra arbetsuppgifter (än
själva omvärldsbevakningen) och utifrån individuella preferenser och vanor. Omvärldsbevakningen är sömlöst inflätad i det övriga arbetet. Det handlar inte om att en särskild tid avsätts för att
omvärldsbevaka. Det rör sig snarare om en aktivitet som pågår mer eller mindre hela tiden om än
med varierande grad av intensitet. Eftersom det finns en föreställning om att omvärldsbevakning
ska bedrivas systematiskt och eftersom det är en aktivitet som uppfattas som något man som bibliotekarie bör vara bra på, omgärdas omvärldsbevakningen i intervjuerna med studiedeltagarna
inte sällan av en normativ dimension.

79

Käll- och litteraturförteckning
Bates, Marcia (2002). “Toward an integrated model of information seeking and searching”.
New Review of Information Behaviour Research, Vol. 3, s. 1–16.
Case, Donald & Given, Lisa (2016). Looking for information: a survey of research on information
seeking, needs, and behavior. (4. ed.) Bingley: Emerald.
Forster, Marc (Red.) (2017). Information literacy in the workplace. London: Facet Publishing.
Kulturarbetare eller byråkrat (2018). Myndigheten för kulturanalys. Hämtad den 29 september
2020 från: https://kulturanalys.se/publikation/kulturarbetare-eller-byrakrat/
Pilerot, Ola (2019). Arbete i regional biblioteksverksamhet. Uppsala: Länsbibliotek Uppsala.
Regional biblioteksverksamhet: En del av det regionala uppdraget och som stöd för kommunerna
(2019). Sveriges kommuner och landsting. Hämtad den 29 september 2020 från: https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-713-8.pdf
Wilson, Patrick. (1983). Second-hand knowledge: an inquiry into cognitive authority.
Westport, Conn.: Greenwood P.

80

Utvärdering för hållbarhet inom bibliotekssektorn
Ingrid Schild
Sociologiska institutionen, Umeå universitet
ingrid.schild@umu.se

Inledning
Denna text anlägger ett relativt brett perspektiv på utvärdering. Det övergripande temat för pappret är utvärdering för hållbarhet inom folkbibliotekssektorn. De två första delarna av pappret ger
en policyorienterad och teoretisk inramning till diskussionen om utvärdering inom bibliotekssektorn. Del tre beskriver de vanligaste formerna av utvärdering inom bibliotekssektorn. Slutligen
beskriver del fyra vad det kan innebära att utvärdera för hållbarhet. Texten bygger på utvärderingsforskning, biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning samt verksamhetsnära rapporter om
utvärdering från bibliotekssektorn.
Två typer av utvärdering diskuteras i pappret. Den ena utgörs av s.k. monitoring and evaluation
system (fortsättningsvis benämnt M&E-system), vilket betecknar en kontrollverksamhet som utförs
kontinuerligt som en del av ett administrativt uppföljnings- och utvärderingssystem (Dahler-Larsen
2012). Denna form av utvärdering kan ses som en integrerad del av, och konsekvens av, målstyrningen inom politiska utgiftsområden. Den andra typen av utvärdering som diskuteras är policyoch programutvärdering. Denna innefattar enskilda utvärderingar av specifika projekt-, programoch policysatsningar. Policy- och programutvärdering tenderar att variera i syfte mellan kontroll,
lärande och medinflytande (empowerment). Den kan utföras internt i organisationen eller i form av
externa uppdrag. Mycket biblioteksarbete bedrivs med externa medel i projekt- eller programform
och i takt med detta ökar sektorns behov av kritiska och forskningsbaserade programutvärderingar
(Powell 2006).

1. Folkbibliotekens policysammanhang
Utvärdering pågår inom, och är en del av, ett policysammanhang. I slutändan, och i en ideal värld,
ska utvärdering bidra till att främja policymål som har definierats genom demokratiska processer.
Jag kommer härnäst att beskriva några aspekter av den policykontext inom vilken utvärdering
inom folkbibliotekssektorn bedrivs.
Den ökande projektifieringen inom folkbibliotekssektorn och kulturpolitiken
Frågan om utvärdering inom folkbibliotekssektorn har blivit allt mer aktuell på grund av att en
större del av arbetet bedrivs i program- och projektform. Projekt innebär ofta en koncentration
av kompetenser och resurser under en begränsad tid. Utan en genomtänkt uppföljning och utvärdering är det lätt att lärdomarna från satsningar försvinner. Utvärdering blir ett sätt att dokumentera
och sprida lärdomarna från projekt. Det finns ett samband mellan denna tilltagande projektifiering
och en nationell politisk önskan om att få till stånd institutionella förändringar. Projektmedel blir ett
sätt att realisera politiska mål.
Ett tydligt exempel på en politisk satsning för att åstadkomma institutionella förändringar
erbjuder den statliga satsningen på ”Stärkta bibliotek”. Jag citerar från Kulturrådets dokument
”Riktlinjer för statsbidrag till Stärkta bibliotek”:
Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som vi fördelar på regeringens uppdrag […] i syfte
att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet […]. Det bör framgå
i ansökan på vilket sätt insatserna gör att utbud och tillgång till biblioteksverksamhet når fler, i
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synnerhet prioriterade grupper och får långsiktiga positiva effekter i kommunen. […].
[S]atsningarna bör ha effekt på lång sikt (Kulturrådet 2018)
Ett annat exempel på program riktade till folkbibliotek där Kulturrådet fördelar projektmedel är
”Läs- och litteraturfrämjande insatser”:
Det här stödet finns till för att fler ska få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha
tillgång till litteratur av hög kvalitet - oavsett bakgrund och med utgångspunkt i var och ens
särskilda förutsättningar. […]. Stödet bidrar till att göra verklighet av regeringens nationella
mål inom politiken för litteratur- och läsfrämjande (Kulturrådet 2020a).
Och ett tredje exempel är ”Bokstart: Idélabbet”:
Hur kan vi tillsammans stärka språkutvecklingen hos barn mellan 0 och 3 år? Idélabbet ger
stöd till förnyelse inom detta arbete genom metoden tjänstedesign. Utgångspunkten är
familjens behov och upplevelser. […]. Satsningen bygger på samverkan mellan bibliotek,
barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språk och
kommunikation. Vi ser gärna ett samarbete med öppen förskola, familjecentral eller
liknande verksamheter som når familjer (Kulturrådet 2020b).
Kommuner ges här incitament i form av kulturpolitiska styrmedel i program- och projektform för
att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen. Dessa mål beskrivs på Kulturrådets hemsida:
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet
ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor; främja kvalitet
och konstnärlig förnyelse; främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas;
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan; särskilt uppmärksamma barns
och ungas rätt till kultur (Kulturrådet 2009).
Den ökande trenden att arbeta i program- och projektform med externa medel inom folkbiblioteken ställer krav på utvärdering inom sektorn. De kulturpolitiska målen bildar naturliga kvalitetskriterier i sådana program- och projektutvärderingar.
Hållbarhetsmålens aktualitet för bibliotekssektorn
En annan uppsättning politiska mål som ingår i folkbibliotekens policysammanhang, och som
biblioteken behöver förhålla sig till, är de globala målen för hållbar utveckling som antogs av
FN år 2015 (Agenda 2030). Det mest uppenbart relevanta är Mål 16, ”Fredliga och inkluderande
samhällen”, och dess delmål 16.10, ”Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal”. Även Mål 4,
”God utbildning för alla”, som bland annat handlar om livslångt lärande, Mål 10, ”Minskad ojämlikhet”, Mål 11, ”Hållbara städer och samhällen”, och Mål 12, ”Hållbar konsumtion och produktion”,
har direkt relevans för folkbibliotekens arbete. Därutöver behövs informationsresurser för att uppfylla samtliga mål; på det sättet har bibliotekssektorn relevans för alla målen.
Biblioteken är alltså potentiellt viktiga aktörer i arbetet för Agenda 2030. De nationella kulturpolitiska målen, och i sin tur Kulturrådets utlysningar, speglar också ett hållbarhetstänkande som
yttrar sig i värden som inkludering och mångfald. ”Tjänstedesign”, arbetsmetoden som efterfrågas i Kulturrådets program ”Bokstart: Idélabbet” kan ses som ett sådant inkluderande arbetssätt
som ligger i linje med ambitionen i Agenda 2030.
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Hur ska man utvärdera på ett sätt som ligger i linje med Agenda 2030? Detta är en utmaning för
biblioteken själva, för ”policyprofessionella” och för utvärderingsteori. Jag återkommer till denna
fråga med hjälp av utvärderingsforskning i del 4 av pappret. Innan dess beskriver jag ett begreppspar
som fångar olika inställningar till praktiskt biblioteksarbete och som har relevans för den efterföljande
diskussionen om utvärdering inom bibliotekssektorn.

2. Två paradigm i biblioteksarbetet
I introduktionskapitlet till boken The Politics of Theory and the Practice of Critical Librarianship
(Nicholson & Seale 2018) lånar författarna Emily Drabinskis idéer om motsättningen mellan två
skilda förhållningssätt inom praktiskt biblioteksarbete. Det ena förhållningssättet kännetecknas av
en strävan att upprätthålla det befintliga systemet, compliance, medan det andra förhållningssättet beskriver en mer ”kritisk” inställning.
Den första inställningen, compliance, omfamnar ”the logics of competition, privatization, and efficiency” och föreställer sig inte att bibliotek kan uppfylla mer än vardagsbehoven och kommunens, myndigheternas och politikens krav på effektivitet inom befintliga budgetramar (Nicholson
& Seale 2018, s. 9). Nicholson och Seale menar att “while progressive movements within the profession may be longstanding, until recently, they have remained somewhat marginal; in the main,
librarianship emphasizes practicality, efficiency, and service” (ibid, s. 3). För att närmare förklara
compliance-inställningen till biblioteksarbete, citerar författarna Lisa Sloniowski som
contends that service and affective labor, particularly in “pink collar work” such as reference
and information literacy instruction, are also embedded in neoliberal notions of practicality
and efficiency. (Nicholson och Seale 2018, s. 3-4)
Och i detta sammanhang instämmer Nicholson och Seale med andra forskare, att
librarianship has adopted neoliberal ideologies and corporate practices that foreground practicality and efficiency with little reflection or critique. […]. One could go so far as to say that the
dominant ideology in librarianship is practicality. […]. [P]racticality is inextricably entwined with
our profession’s false claims to neutrality (Nicholson & Seale 2018, s. 4-5).
I förordet till boken tar Drabinski avstånd från compliance-inställningen till biblioteksarbete:
Lua Gregory och Shana Higgins […] frame […] library work in the in the context of late 19th
and early 20th century ideals of progressivism and efficiency […]. The roots of all that counting,
they argue, can be traced back to people who thought about library work in this way, and we
might think and do it differently (Drabinski 2018, s. vii).
Överfört till utvärdering, har compliance-arbetssättet, och dess motpart, den ”kritiska” inställningen,
olika implikationer för utvärderingens roll i institutionen. Att arbeta efter compliance-tänket innebär att se utvärdering som ett verktyg att upprätthålla effektivitet, gärna genom att mäta för att säkra
efterlevnad av regler, krav och effektivitet. Det handlar om att kontrollera verksamheten för att upprätthålla det befintliga systemet och arbetssättet. M&E-system tenderar att falla under denna kategori och detsamma gör mål-resultat-varianten av policy- och programutvärdering.
Enligt den “kritiska” inställningen till biblioteksverksamhet är utvärdering till för att fråga i vilken
mån de befintliga system och arbetssätten är bra som de är. Det blir möjligt att föreställa sig alternativ. Utvärdering blir ett verktyg för förändring. Här har policy- och programutvärderingens kritiska variant en roll att spela.
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3. Arbete om utvärdering inom bibliotekssektorn
De flesta studier om utvärdering som publicerats inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga litteraturen har genomförts av aktiva bibliotekarier och kan karaktäriseras som verksamhetsnära forskning. Studierna kan ses som ett uttryck för det som på engelska benämns reflective practice, och ett sätt att dokumentera arbetsmetoder i en eftersträvan att bidra till en ”evidens-baserad”
praktik.
Denna litteratur har ofta karaktär av handböcker, eller ”hur-man-gör” texter. Den handlar bland
annat om det omfattande arbete som lagts ned för att utveckla och beskriva kvalitetsmått för att
mäta bibliotekens verksamhet (Edgren et al. 2005; Nyström & Sjögren 2008; Palmqvist & Berggren
2010). SERVQUAL berörs som en populär metod för att utvärdera servicekvalitet på bibliotek:
Measuring customer/users satisfaction has become one of the most popular marketing strategies in all service industries, as well as in public libraries […]. The aim is to assess the expected
and perceived service quality of [the] library. […]. The results of the quantitative assessment of
perceived service quality may provide some insights on how users rate the service quality. […].
Thus the findings can be used as a guide for library management to improve the crucial quality
attributes and enhance service quality and performance of the library (Podbreznik 2014).
En annan undergenre är den litteratur som rapporterar resultat från genomförda utvärderingar och
verksamhetsutvecklingsprojekt. Dessa studier är ofta publicerade i de mer verksamhetsorienterade
(fackgranskade engelsk-språkiga) tidskrifterna inom biblioteks- och informationsvetenskap. Temat
här är ofta utvärdering av samlingar (ex. Magrill 1985).
Dessa studiers utvärderingsansats kan grovt sett sägas återspegla en compliance-attityd gentemot
biblioteksverksamheten. Studierna har inte ambitionen att rucka på grundläggande antaganden,
uppfattningar och värden inom verksamheterna.
KB:s Expertgrupp för utvärdering och kvalitetsutveckling 2012-2015
Vid konferensen Mötesplats Profession – Forskning i Borås, 2013, presenterade KB:s då nyligen
tillsatta Expertgrupp för utvärdering och kvalitetsutveckling målsättningen med sitt arbete:
Gruppen verkar inom Kungliga bibliotekets inflytandestruktur och har som målsättning att höja
kompetensen kring metoder för utvärdering på biblioteken, men också att stärka utvärderingskulturen, skapa ett gemensamt språk kring utvärdering oavsett bibliotekstyp och inspirera till
ett medvetet förhållningssätt om hur vi utvärderar och följer upp våra biblioteksverksamheter
(Berggren et al. 2013, s. 2).
Expertgruppen anammade, åtminstone initialt och i teorin, en bredare uppfattning av
utvärderingens roll för verksamheter och för sektorn än den ”kontroll”-uppgift som ligger
implicit i de tidigare försöken att utveckla prestationsmått för bibliotek (exempelvis Edgren
et al. 2005). För att citera gruppens konferensbidrag,
Utvärdering i sin mest förnuftiga form bidrar till kontroll, lärande och verksamhetsutveckling.
Den kan också vara ett fönster gentemot beslutsfattare och medborgare, som genom rapporter och dokumentation kan få bättre insyn. Vi behöver uppdatera varandra och sprida goda
exempel mellan olika delar av bibliotekssektorn (Berggren et al. 2013, s. 3).
Här uttrycks också insikten att utvärderingsmetoder bör anpassas till sammanhanget för den aktuella utvärderingen. I andra delar av rapporten handlade arbetet däremot mer om standardisering,
att hitta strategier för utvärdering på tvärs av olika bibliotekstyper, att bättre kunna ”jämföra biblioteksverksamheter mellan varandra” (Berggren et al. 2013, s. 2).
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Synen på utvärdering i gruppens slutrapport (KB 2015) gled emellertid mer mot uppföljning. Där
handlade diskussionen mer om målstyrning
vilket innebär att bibliotek ansvarar för att ta fram verksamhetsberättelser och planer utifrån
de krav som huvudmannen ställer. Biblioteksstatistiken som samlas in av KB anger kvantitativa
indikatorer som är intressanta att följa upp (KB 2015, s. 18).
Det skrevs vidare om en modell för att följa upp biblioteksplanernas utformning och användning
(ibid, s. 10). Ett av gruppens viktiga resultat var endagskonferensen ”Driva utveckling – Statistik,
utveckling och kvalitet” där de flesta presentationer rörde tillämpning av statistik för uppföljning
(KB 2015, bilaga 2, s. 50-51).
Expertgruppens arbete var ambitiöst. Men tendensen, åtminstone i slutrapporten, var att utvärderingsarbetet drogs allt mer mot att försöka hitta standardiserade sätt att jämföra, följa upp och
utvärdera, snarare än att uppmuntra en kritisk förståelse av utvärdering och hur den kan användas
för positiv förändring.

4. Tre versioner av vad det innebär att utvärdera för hållbarhet
I ett sammanhang där värden som uttrycks i Agenda 2030 ska ge riktning till policy, verksamheter,
program och projekt, är det naturligt att hållbarhet ingår i paletten av kriterier som utmärker ett
gott biblioteksarbete. Denna observation har implikationer för utvärdering. Hur kan utvärdering
användas för att främja hållbarhetsmålen? Med hjälp av bland annat utvärderingsforskning,
besvaras denna fråga genom att diskutera tre aspekter av ”hållbarhet”.
Hur (ekologiskt) hållbar är verksamheten?
IFLA bedriver ett omfattande arbete med hållbarhetsfrågor; i samband med detta utvecklas
checklistor och benchmarking-verktyg för att skatta enskilda biblioteks hållbarhet. IFLA:s “Special Interest Group” inom området, “Environment, Sustainability and Libraries”, arbetar främst med
ekologisk hållbarhet och förespråkar en certifieringsprocess baserad på internationella krav för
”gröna” byggnader samt hushållandet av vatten och energi. IFLA gruppen arbetar också med
social hållbarhet och år 2016 lanserades ”Green Library Award”.
Parallellt med IFLA:s arbete finns lokala försök att utveckla instrument för att mäta biblioteksverksamheters prestation i hållbarhetsfrågor (Karioja 2013; Aytac 2019). Exempelvis har Aytac (2019)
utvecklat verktyget ”Library Environment Sustainability Progress Index”, som omvandlar FN:s relevanta hållbarhetsmål till indikatorer och prestationsmått. Resultatet är ett standardiserat instrument
avsett att tillämpas på verksamhets- eller organisationsnivå för att på kvantitativ väg uppskatta om
målen efterlevs. Instrumentet har ambitionen att i ett index fånga hur ekologiskt hållbar organisationen är (byggnader, rutiner osv.). Instrumentet försöker även att mäta i vilken mån själva biblioteksarbetet bidrar till uppfyllandet av sociala hålbarhetsmål. Det förefaller från förslaget att de ekologiska
hållbarhetsaspekterna är enklare att fånga i ett index än de sociala motsvarigheterna.
Det är ett känt fenomen att sådana uppföljnings- och utvärderingssystem tenderar att orsaka oförutsedda mäteffekter eller så kallade feedback loops (Dahler-Larsen 2012); det vill säga att verksamheten ofta anpassas i syfte att maximera utfallet i termer av det som mäts. Detta ger i sin tur
upphov till mäteffekter som inte tjänar till verksamhetens bästa eftersom det som mäts är ett urval
av kvalitetsindikatorer och inte kvalitet i sig.
Att utvärdera om program eller projekt får hållbara effekter på sikt
En central tanke med program- och projektsatsningar är att de ska stimulera till positiv förändring och varaktiga effekter även efter att de öronmärkta medlen har tagit slut. Detta är exempelvis
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uttryckligen fallet med Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek. Hållbarhet i förändringar och effekter är emellertid projektarbetsformens akilleshäl och en klurig fråga för allt utvärderingsarbete.
(Att vissa verksamheter inte bör drivas i projektform utan hellre bör inkorporeras som en del av
huvudverksamheten är en besläktad fråga.)
Det är en svår forskningsuppgift att identifiera faktorer som påverkar programeffekternas hållbarhet. Sannolikt är effekternas och förändringarnas hållbarhet åtminstone delvis kopplade till
implementeringsaspekter som planering, uppföljning och resursfördelning (Wiltsey Stirman et al.
2012).
Önskan att fånga effekternas hållbarhet har flera implikationer för programutvärderingsmetod.
Den kanske mest uppenbara handlar om när man ska utvärdera. Utvärderaren kallas ofta in när
programmet eller projektet tar slut eller kort tid därefter, för att göra en kortare engångs-utvärdering. Då har inte utvärderingen möjlighet att fånga effekternas hållbarhet. Uppföljningsstudier en
tid efteråt skulle möjligtvis kunna skatta i vilken mån arbetspraktiker upprätthålls samt implikationerna och karaktären av förändringarna som har ägt rum. Ett annat förslag är att utvärderaren följer programmet/projektet från starten. Utvärderaren kan då arbeta på ett ”formativt” sätt, det vill
säga ge kontinuerlig feedback till programdeltagare med syfte att hålla programmet på rätt köl.
Detta förutsätter att programmet/projektet från början inkorporerar idéer om hur resultaten kan
säkras på sikt. Enligt detta upplägg bör programutvärdering vara en integrerad del i programmets eller projektets organisering.
Den nästa implikationen handlar om vem som ska delta i utvärderingen. I en intressent- eller deltagandeutvärdering deltar program- och projektaktörerna i utvärderingen. Ett sådant upplägg
ökar ofta chansen för att lärdomar och kunskaper från projektet sprids inom och utanför projektet.
En tredje implikation handlar om kvalitetskriterierna som tillämpas i utvärderingen. Det vanliga är
att utvärdera utifrån de i förhand definierade program- och projektmålen. Speciellt i projekt där
flera olika typer av aktörer ska skapa förändring tillsammans är det ofta ovisst i förväg vilka förändringar som kommer att äga rum. Det kan uppstå oförutsedda effekter och konsekvenser. Genom
att uppmärksamma såväl processen som måluppfyllelsen breddas utvärderingens fokus och oförutsedda förändringar kan fångas.
Att utvärdera med ett hållbarhetsperspektiv
Utvärderingar är, per definition, värdeladdade. Utvärderingar är också en del av policyprocessen,
och som sådana bör de inkorporera samma hållbarhetsvärden som genomsyrar bibliotekets policymiljö och verksamhet. I det följande presenterar jag några tankar om hur programutvärderingar
bättre kan inkludera hållbarhetsvärden.
Diskussionen tar sin utgångspunkt i programutvärderingens samhällsbetydelse. Kunskap och
insikter från policy- och programutvärderingar används för att informera policybeslut som i sin tur
bidrar till att forma samhället. Genom utvärdering kan vi, på en aggregerad nivå, få bättre förståelse för vilka typer av åtgärder och satsningar som fungerar för att åstadkomma de önskade samhällsförändringarna. Bättre förståelse borde åtminstone i teorin och på sikt resultera i bättre policy
och program, som i sin tur är med om att förändra samhället i en önskvärd riktning. Med andra
ord är utvärdering inte frikopplade från politiska och policyintressen (Weiss 1998; Vedung 2009;
Dahler-Larsen 2012).
Forskning om utvärdering som samhällsfenomen, utvärderingsforskning, har länge haft en ”kritisk”
sida (t.ex. House & Howe 2000), som ifrågasätter normer inneboende i traditionella utvärderingsansatser. Denna ”kritiska” utvärderingsforskning argumenterar för att utvärdering ska användas
mindre i kontrollsyfte och mer i lärandesyfte och inte minst som ett redskap att öka intressenters
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egenmakt och medinflytande. Nedan inspireras jag av ”kritisk” utvärderingsforskning för att reflektera över vad det skulle kunna innebära att utvärdera med ett hållbarhetsperspektiv.
Vanligtvis utgår program- och projektutvärderingar från de förhandsdefinierade program-/projektmålen. Utvärderingens syfte blir att undersöka i vilken mån målen har uppfyllts. Medan ett sådant
ansats är en naturlig aspekt av programutvärdering, lyfter utvärderingsforskning fram svagheten i att
undersöka måluppfyllelse enbart i termer av de officiella programmålen. Det kan missgynna intressentgrupper som har mindre samhällsinflytelse; det gynnar däremot policyaktörernas perspektiv på
problemsituationen och dess lösning. I och med policyns tendens till spårbundenhet, och att policylösningar per definition är politiska, är det inte säkert att policyaktörerna har en korrekt uppfattning
om problemområdet. Det finns ingen garanti – inte ens i ett demokratiskt samhälle – att det dominerande policyperspektivet på hur samhällsproblemen kan och bör lösas är det ”rätta”.
Om man tänker på satsningar som lösningar på något underförstått problem, är det naturligtvis intressant att fråga ”har satsningen uppnått de uppställda målen?”, men också ”var dessa mål
korrekt utformade?” och ”svarar denna satsningen mot de rådande samhällsproblemen”? Denna
sista fråga är inte minst viktig i sammanhang där man vill åstadkomma institutionella eller samhällsförändringar med hjälp av satsningen. Det hjälper inte att uppnå målen, om målen inte kommer åt essensen i problemet till att börja med, men bara ger sken av det.
Om man inte ska stirra sig blind på programmålens officiella formulering i utvärdering, vad ska
man då räkna som “kvalitet” i biblioteksprojekt och program? Svaret innebär kritisk reflektion
kring professionella värden, bibliotekslagen, kulturpolitiska mål på kommunal, regional och nationell nivå och hållbarhet. På en överordnad, aggregerad nivå vill man att verksamheten och utvärderingen av den ska bidra till ett demokratiskt och rättvist samhälle.
Vilka implikationer har detta för utvärderingsmetoder? I kontrast till en relativt enkelspårig målresultat-utvärdering har ”deltagande utvärdering” som syfte att öppna upp utvärderingen för
en bred grupp av intressenter som direkt eller indirekt berörs av verksamheten som utvärderas. Utvärderaren eftersträvar att representera deltagarnas intressen i utvärderingen (exempelvis
genom att ge dem möjlighet att påverka utvärderingsfrågorna och synen på vad som utgör en
framgångsrik verksamhet). På så sätt inkluderas intressenternas olika perspektiv i kvalitetsbedömningen och rekommendationerna.
Genom att delta i utvärderingen får intressenterna medinflytande i frågor som berör dem. Utvärderingsresultaten blir relevanta för en bred grupp intressenter. Därmed ökar chansen att utvärderingen används (Weiss 1998). En inflytelserik variant av deltagande utvärdering, ”Deliberative
Democratic Evaluation”, har utvecklats av Ernest House och beskrivs bland annat i House & Howe
(2000). Med denna utvärderingsansats är utvärderingen inte bara till för uppdragsgivaren, den
som finansierar programmet eller utvärderingen, utan för alla som berörs av verksamheten. Utmaningen för utvärderaren blir att hålla en kritisk distans och samtidigt förena denna med deltagande
och interaktion.

Slutsatser
Utvärdering för institutionell och samhällelig förändring
En av poängerna med pappret är att illustrera att utvärdering inte är en neutral företeelse. Liksom
bibliotek är också utvärderingar inbäddade i politiska policystrukturer. Ovan presenterade jag
en ”kritisk” utvärderingsansats som är angelägen i sammanhang där programverksamheter som
utvärderas syftar till att få igång någon slags institutionell eller samhällelig förändring. Jag menar
att de flesta projekt i biblioteksbranschen är till för att stimulera just sådana förändringsprocesser i
en policy- och programmiljö som alltmer kräver ett hållbarhetsperspektiv.
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Rationaliteten bakom traditionella uppföljnings- och utvärderingssystem, M&E-system, inklusive
de mätsystem som är till för att främja hållbarhetsmålen, tenderar att uppmuntra till bättre prestation kring de specifika parametrar som mäts – och inte sällan på bekostnad av de verksamhetsområden som inte mäts. Detta kombinerat med observationen att social hållbarhet, där biblioteken
har mest att bidra med, är svår att mäta, gör att sådana M&E-system ofta passar dåligt i förhållande till den nationella kulturpolitiken och ett hållbarhetstänkande som innebär en kritisk inställning till rådande förhållanden.
Men dessa två former för utvärdering utesluter inte varandra. Data som genereras i M&E-system
kan utgöra en värdefull empirisk resurs för kritiska programutvärderingar. M&E-system ska,
åtminstone i teorin, verka för samma nationella mål som enskilda utvärderingar av program
och projekt.
Praktiska implikationer
På det praktiska planet borde, menar jag, programutvärderingar integreras bättre i organiseringen av programsatsningar. Detta skulle möjliggöra formativa och deltagande utvärderingar
vars syfte är att öka intressenternas medinflytande och att dra lärdomar om verksamheten medan
den pågår. Utvärdering kan på så sätt tjäna till att vi får bättre kunskap om hur olika aspekter i en
satsning påverkar målgrupperna, och därmed vilka typer av satsningar som ”fungerar”.
Den metodologiska utmaningen består i hur utvärderaren kan hålla kritisk distans när utvärderingen är deltagande och interaktiv; hur man kan förena sociala, demokratiska och miljömässiga
hållbarhetsmål med värden som effektivitet inom befintliga budgetramar. I slutändan är utvärdering till för att främja rättvisa, demokratiska och hållbara samhällen. Och här kan professionella
värden bidra till att stärka den kritiska ansatsen; för att citera David Lankes:
Our profession is one that believes it can empower communities to make better decisions and
to make the world a better place. […]. Today, more than ever, our communities need librarians dedicated to helping them achieve their aspirations and a better tomorrow. […]. When the
powerful are blind to injustice, we must be there to shine a light. […]. Librarians stand shoulder to shoulder with outcasts and privileged alike to seek common ground for success and
equity. To those without hope, those in turmoil, and those who have lost faith or direction, we
bring knowledge and power. In our libraries, our schools, our government, our hospitals, our
courthouses, and even on our streets, librarians are there. (Lankes 2016, s. 59)
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Biblioteket i distansläge – en tid att lära för framtiden
Emma Burman
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Inledning
Covid-19 spridning i samhället ändrade förutsättningarna för biblioteket och dess användare.
Linköpings Universitetsbibliotek ställde med kort framförhållning under mars 2020 om sin verksamhet till distansläge. Omställningen innebar att erbjuda service, information och stöd så digitalt som
möjligt. Öppettiderna reducerades kraftigt, förutsättningarna för att låna och komma åt fysiskt
material ändrades, handledning och undervisning ställdes om till digitala lösningar.
Tidigt diskuterades att vi ska tillvara det som är bra ur distansläget, lära oss av det och att det i
framtiden blir en ny typ av normalläge. I en verksamhet med användarcentrerade metoder/ User
experience (UX) som en central inriktning var det självklart att involvera användarna i utvärdering,
utveckling och dra lärdomar av det. Med hjälp av användarna har vi sökt svar på följande frågor:
• Hur upplever användarna biblioteket under distansläget?
• Vad kan vi snabbt justera för att möta användarnas behov?
• Vad kan vi ta med oss på lång sikt i bibliotekets utveckling?
Den här texten är en deskriptiv redogörelse för en utvecklingsresa med användarupplevelsen i
centrum, och som metod för att möjliggöra strategiska erfarenheter från en unik period där en
stor omställning skett, distansläget.
Linköpings Universitetsbibliotek
Linköpings Universitetsbibliotek (LiUB) består av fyra campusbibliotek fördelat på tre städer:
Campus Vallas bibliotek (Valla) och Medicinska biblioteket (MB) i Linköping, Campus Norrköpings
bibliotek (CNB) i Norrköping och Byggmästare John Mattsons bibliotek (BJMB) i Stockholm.
BJMB har inte varit en del av den här processen.
Under distansläget har öppettiderna varit kraftigt reducerade, till vardagar kl. 12-15, och stängt
under helger. Valla har redan innan denna period skiljt sig från MB och CNB då biblioteket under
sommaren 2019 flyttade in i nya lokaler. I Studenthuset, där Valla nu är beläget, finns flera skillnader
mot MB och CNB: huset är öppet för LiU-anknutna även utanför bibliotekets öppettider, merparten
av boksamlingen finns i magasin där öppettiderna är reducerade och som under distansläget varit
helt stängt för besökare.
Metodval
User experience (UX), definieras ofta som en paraplyterm för utvecklingsarbete med målet att
skapa mervärde i användarnas upplevelse av bibliotekets tjänster och produkter. UX innefattar
både den undersökande processen, och resultatet av denna, designprocessen (user experience
design), och omtalas som effekten av all interaktion med biblioteket (Buley, 2013, s. 4f). Definitionen korrelerar väl med Schmidt & Etches beskrivning om att det är alla små interaktionspunkter
(touchstones) som skapar helhetsupplevelsen (Schmidt & Etches, 2014, s.2f).
Inom LiUB är UX en central del, och utveckling sker med användarupplevelserna i centrum, vilket
är ett strategiskt metodval för att rikta resurserna rätt. Begreppet UX innefattar här hela processen,
d.v.s. undersökning, analys och design. Vidare har vi inom LiUB valt att arbeta pragmatiskt med
UX, vilket innebär att vi prioriterar ett iterativt arbetssätt där vi enkelt och snabbt kan undersöka
och åtgärda, utan att fastna i teorier och vetenskaplig förankring. Användaren står i centrum, och
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för oss är det viktigare att lägga tid på att involvera dem i vårt löpande utvecklings- och förbättringsarbete än vi ska lägga tid på att säkerställa att våra undersökningar är vetenskapligt förankrade.
I detta utvecklingsprojekt kommer processen att inspireras av en vanligt förekommande modell
inom design, ”Double Diamond” vilken innefattar fyra faser:
• Undersökningsfasen (Discover) då man samlar in empiri i syfte att identifiera problem,
möjligheter och behov. Insamlingsmetoderna kan variera, i denna process har metoderna
varit enkät, intervjuer och olika utvärderingar där användarna kunnat ge feedback.
• Definiera (Define), fasen då man analyserar och mappar sitt material för att kunna
generera idéer och söka lösningar.
• Utvecklingsfasen (Develop), där enkla och ofärdiga lösningar och protyper tas fram
för att testas.
• Leverera (Deliver): då prototyper testats, utvärderats och modifierats och utvecklats
mer sofistikerat i syfte att implementeras.
Metoden är iterativ, eftersom prototyper också behöver utvärderas med hjälp av användarna,
och att en empiriinsamling kan leda till att nya frågeställningar och undersökningsbehov uppstår.
(Priestner, 2019, s. 4)
Inom tidsramen för detta paper kommer processen främst röra sig inom de tre första faserna. I den
undersökande fasen valde vi, utifrån situationen som rådde, att först distribuera en webbaserad enkät
som senare följdes upp med webbaserade intervjuer. Detta kompletterades sedan med empiri bestående av utvärderingar av undervisning i Zoom.

Undersökningsfasen
I början av maj månad spreds en webbenkät, ”Biblioteket under distansläget” (Bilaga 1). Enkäteten
tillhandahölls både på svenska och engelska och spreds i många kanaler (webben, sociala medier,
epost-listor, universitetets nyhetsbrev, via studentkårer, bibliotekets mejl, via kollegor etc), i syfte att
ge så många användare som möjligt tillfälle att besvara och vara med och påverka. Frågorna var en
blandning av öppna och slutna frågor, och besvarades anonymt såvida man inte själv valde att ange
sin mejladress för eventuell uppföljning.
Innan enkäten skickades ut passerade den LiUBs ledningsråd och UX-grupp för granskning och
modifiering innan ett pilottest gjordes av några studenter. Även pilottestet följdes av mindre modifieringar. I och med en vilja att snabbt kunna sprida den, mitt i distansläget, distribuerades den
sedan utan konsultering med litteratur kring enkäters utformning. Antalet svar på enkäten uppgick
till 163. I detta paper kommer främst fritextsvaren att behandlas, då de varit mest informationsbärande ur ett UX-perspektiv. Grundläggande information om respondenterna är att fördelning mellan de användarkategorier som gick att välja så uppgav 74% att de var studenter, 25% att de var
anställda vid LiU och 1% att de var övriga. På frågan om vilket av de tre aktuella biblioteket de brukade besökare före distansläget såg fördelningen ut: Campus Vallas bibliotek (Valla), 55%, Campus
Norrköpings bibliotek (CNB), 30%, Medicinska biblioteket (MB), 14% och övrigt/ej aktuellt 1%.
Under juni genomfördes åtta intervjuer i Zoom med både studenter och anställda, där områden
som varit utmärkande i enkätsvaren diskuterades. Intervjuerna utgick från ett manus med öppna
frågor, vilka baserades på enkäten, i syfte att skapa en öppen intervju men som ändå höll en viss
riktning, vilket är lämpligt vid kvalitativa intervjuer då man söker insikt i personliga upplevelser
med hänsyn till den intervjuades kontext (Repstad, 2007, s. 85f). Intervjuerna spelades in med
respondenternas tillstånd, transkriberades och raderades sedan. Respondenterna fick i och med
transkriberingen fingerade namn.

92

Insamlingen kompletterats även med utvärderande frågor som en undervisande bibliotekarie
distribuerat till studenter i anslutning till digital undervisning via Zoom.

Definiering och utveckling
Fyra huvudområden valdes som särskilt viktiga; öppettider, personal, digitala resurser och
undervisning. De tre första identifierades i den empiri enkäten och intervjuerna ledde till, medan
undervisning valdes ut som ett angeläget område eftersom den verksamheten helt ställde om
från fysisk form till digital. Valet baseras också på att undervisning är en viktig och omfattande
del av bibliotekets verksamhet, en fingervisning om detta är att under perioden mars-maj 2020
undervisade LiUB studenter 198 timmar.
Öppettider
Då bibliotekens öppettider minskades kraftigt i och med distansläget, vilket också var tydligt i
svaren, där de minskade öppettiderna genomgående omtalades som ett problem:

” Svårt med det begränsade öppethållandet då det ibland krockar
med den undervisning jag har så jag inte kan besöka biblioteket på
flera dagar i rad.”

” Jag upplever det svårt att få tag i rätt böcker när biblioteket har så
begränsade öppettider.”

” Det skulle underlätta om man kunde hämta ut reserverade böcker
och dagslån tidigare än kl.12.00 på dagen.”

”Det kan vara svårt att återlämna böcker i tid nu eftersom biblioteket
har väldigt begränsade öppettider. Ibland har man lektion under just
de timmarna biblioteket har öppet.”

Citaten är exempel på att användarna upplever att det är svårt att hämta ut reserverade böcker i
tid, att återlämna böcker i tid och att kunna hitta böcker. Biblioteket genomförde en rad snabba
förändringar för att möta dessa behov och upplevelser:
• Möjlighet att avtala tid med personal utanför öppettiderna för att hämta ut
reserverat material,
• Återlämningsmöjligheter utanför bibliotekets lokaler ordnades där det inte
redan fanns,
• Möjlighet för anställda att få sina reserverade böcker skickade till sin arbetsplats
med internposten.
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Öppettiderna visade sig också genomgående vara ett angeläget ämne i intervjuerna, där förståelse för reduceringen visserligen visades men också de problem som åtgärden förde med sig,
inte minst på Valla där boksamlingen helt stängdes. En forskare, Carl, inom Filosofiska Fakulteten,
menade att man inom hans disciplin är mycket beroende av att själv kunna gå i boksamlingen,
samt att kunna skicka sina studenter dit. Uppfattningen stöds av både doktoranden Sven och studenterna Annika och Jonas, som upplever just stängningen av boksamlingen på Valla som en stor
besvikelse och menar att den ”klassiska biblioteksmiljön” är viktig och ”gör något med en”.
I intervjuerna kom några förslag på lösningar, både avseende de reducerade öppettiderna och
den stängda boksamlingen på Valla: meröppet med tillträde för LiU-anslutna, i alla fall anställda,
och tillgång till bokmagasinet med passérkort.
Personal
Möjligheten att möta personal och kunna få personlig kontakt minskade naturligtvis i det fysiska
biblioteket under distansläget, vilket svaren också visar en avsaknad från:

”Den där spontana face to face servicen som man får av personalen
går ju aldrig att ersätta.”

För att möta upp behovet startades ett testprojekt med en digital informationsdisk, ”Informationsdisk i Zoom”, två timmar varje förmiddag för att kunna erbjuda face-to-face-interaktion, som ett
komplement till fysiska diskar och chatt/epost. Den digitala disken har inte varit så välbesökt, men
de besökare som hittat dit har varit väldigt positiva, och testet kommer under hösten att fortsätta
och eventuellt anpassas för speciella användarkategorier, sammanhang och frågor.
Även i intervjuerna nämns Informationsdisken i Zoom som ett bra komplement till det fysiska
mötet, och en smidig kontaktväg: ”Infodisk i Zoom är en mycket bra möjlighet att kontakta personalen”. Liknande kommentarer återkommer från såväl studenter som anställda.
Utöver fortsatt test med Informationsdisken i Zoom kommer denna att marknadsföras och lyftas
fram mer, för att flera användare ska hitta den och kunna testa möjligheten. Det har också varit en
del tekniska bromsklossar under våren, vilket vi arbetat vidare med för att lösa och få en tekniskt
stabil funktion.
Digitala resurser
Bibliotekets digitala resurser (e-böcker, elektroniska artiklar, databaser etc.) har naturligtvis blivit
extra viktiga under distansläget. De flesta användarna förefaller vara vana användare av e-resurser
och väl förtrogna med bibliotekets webb, men distansläget bjuder på några utmaningar:

”Före distansläget använde jag inte det digitala biblioteket lika flitigt eftersom det i sin tur är kopplat till olika system och många sidor
automatiskt ger access till artiklar på grund av att man är uppkopplad på LiUs nät. Nu när jag studerar hemifrån får jag inte (alltid) direkt
access.”
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”Det är liksom ibland lite svårt, man skulle kunna förbättra det här när
man söker hemifrån så måste man logga in och sen om man fortsätter söka så måste man logga in och ut och in och ut. Man blir utloggad och det kan vara lite…det gör så att man inte söker lika mycket
man kollar ResearchGate först och kanske inte använder biblioteket
först. Jag har pluggat i Nederländerna och de hade en plugin så man
bara tryckte på knappen och så var man inloggad hela tiden.”

Utöver detta finns en frustration över att det är olika lösningar på olika ställen, ett bekymmer som
funnits länge i och med olika förlags olika tekniska lösningar och plattformar. Utmaningarna är
inte nya, men mer synliga när användarna är mer hänvisade till att klara sig själva. Faktorer knutna
till olika förlag är inget ett enskilt bibliotek kan påverka och ändra på kort sikt i alla fall. Viss frustration handlar om att användarna inte känner till att det finns lösningar för inloggningsproblem och
det kan finnas osäkerhet kring hur man kommer åt de digitala resurserna utanför campus. Biblioteket behöver titta på faktorer som eventuellt kan utvecklas för att förenkla, och vilka faktorer som
kan lösas med tydligare information och instruktioner.
Undervisning
En av de mest omfattande omställningarna av verksamheten i och med distansläget var att all
undervisning som biblioteket bedriver ställdes om till digital undervisning i Zoom, vilket även
gällt de bokade handledningstillfällena då man kan bokar tid med en bibliotekarie för individuell
handledning.
En studentgrupp, vilka terminen innan haft undervisning i traditionell form, fick efter det digitala
undervisningstillfället svara på en utvärdering där en av frågorna avsåg den nya, digitala, formen
av undervisning. Överlag var responsen positiv; ” Tycker att det funkade jättebra, kunde fråga,
svara och se det du ville visa”. En förbättringspotential som framkom var instruktionerna inför
undervisningstillfället, vilket lett till att dessa inför undervisning för förstaårsstudenterna i början
av höstterminen omarbetats för att vara tydligare.
Även den digitala undervisningen vid starten av höstterminen utvärderades av studenterna. Flera
kommentarer som inkom handlade om avsaknaden av en naturlig diskussion, interaktivitet och
dialog; ”… det kan vara svårt med naturlig dialog i Zoom”. Den digitala formen förefaller innebära
en tröskel för att komma till tals, trots att undervisande bibliotekarie försökt skapa ett öppet klimat
och bjuda in till diskussioner.
Svaren visar att det är en aspekt man behöver fundera vidare kring. Även om den digitala formen
är uppskattad och troligen här för att stanna i viss omfattning så behöver man arbeta vidare med
att optimera instruktioner för att koppla upp sig till det digitala undervisningstillfället och hantera
funktionerna och även problemen som kan uppstå däri. Man behöver också arbeta vidare med att
skapa en struktur som aktiverar och inbjuder till diskussion och delaktighet – på ett sätt som kanske inte är samma som i en fysisk undervisningssituation.

Vidare arbete och utveckling
Under höstterminen 2020 har bibliotekets UX-grupp för avsikt att fortsätta bearbeta det insamlade materialet. Personal kommer att bjudas in till workshops där materialet analyseras i två syften.
Det primära syftet är givetvis att undersökningarna ska leda till maximalt mervärde för användarna
genom att så många som möjligt, från olika delar av verksamheten och med olika infallsvinklar,
är med och analyserar och genererar lösningar och idéer. Det andra syftet är att vi inom LiUB får
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en chans att tillsammans öka vår förmåga att skapa prototyper utifrån användarnas upplevelser.
En tröskel inom UX kan vara att komma vidare från undersökningsfasen till efterföljande faser
(Gullikson, 2019, s. 66ff), och med detta omfattande material har vi chansen att utvecklas och
skapa mervärde för användarna genom undersökningar.
Vilket redan berörts är att det är viktigt att se till vari en del upplevda problem ligger. Upplevda
problem inom exempelvis digitala resurser kan i grunden handla om att användarna behöver få
tydligare information och instruktioner snarare än tekniska förändringar eller förändringar i tjänsten. Alltid kan biblioteket inte påverka de tekniska lösningarna då vi ligger i händerna på stora
leverantörer och/eller förlag. Det är en faktor vi behöver fundera över och eventuellt undersöka
ytterligare för att kunna rikta resurserna dit de skapar det största mervärdet.
Effekterna av Covid-19 kommer att finnas kvar. Regeringen har gett Universitetskanslersämbetet
i uppdrag att utvärdera hur pandemin har påverkat flera aspekter och områden av universitetens
och högskolornas verksamhet. Utvärderingen, som ska göras i samarbete med universitet och
högskolor, ska vara klar 1/12 2022 (Universitetskanslerämbetet, 2020), och vi ser fram emot att
finna fler svar och riktningar utifrån den.

Avslutning
Situationen med Covid-19 är långt ifrån över. Även om distansläget i och med höstterminsstarten
2020 övergår i en annan fas, hybridläget, så kommer verksamheten inte att återgå till det normala.
Inom LiUB planerar vi framåt med inställningen att det nya normala aldrig kommer att bli som det
”gamla” normala. Vårens omställning har fört med sig nya utmaningar, möjligheter och erfarenheter
som vi kommer att ta med oss. Troligt är att vi kommer att planera för en verksamhet i framtiden,
med en digital beredskap och som i högre grad är digitalt baserad.
Men, användarundersökningarna visar också att det fysiska rummet, det fysiska materialet och
mötet är viktigt och något att värna om när och där förutsättningarna finns. Med dessa erfarenheter, och med användarna i centrum, tar vi oss an framtiden.
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Bilaga 1.
Biblioteket under distansläget
Med den här undersökningen vill vi lära oss av er! Biblioteket arbetar alltid för att utveckla
verksamheten med användaren i fokus, och där kan du medverka.
Tack för att du tar dig tid att besvara denna undersökning.

1. Vilken kategori tillhör du?
O
O
O

Student vid LiU
Anställd vid LiU
Övrig, ingen anknytning till LiU

2. Inom vilken fakultet är du i huvudsak verksam?
O
O
O
O
O

Medicinska fakulteten
Filosofiska fakulteten
Utbildningsvetenskap
Tekniska fakulteten
Ej aktuellt/övrigt

3. Besökte du det fysiska biblioteket oftare innan distansläget?
O
O

Ja
Nej

4. Vilket av våra fysiska bibliotek brukar du besöka?
O
O
O
O

Vallabiblioteket
Medicinska biblioteket
Campus Norrköpings bibliotek
Ej aktuellt/inget

5. Vilka av följande saker gjorde du i det fysiska biblioteket före distansläget?
O
O
O
O

Plockade böcker från hyllan och lånade
Hämtade beställt material (t.ex. böcker och artiklar)
Fick hjälp av personalen
Annat, ange gärna vad under nästa fråga.

6. Eventuell kommentar till frågan ovan:

7. Beställer du mer material nu, under distansläget?
O
O

Ja
Nej

8. Hur fungerar det att hämta ut beställt material nu, under distansläget?

9. Före distansläget, brukade du använda det digitala biblioteket?
O
O

Ja
Nej
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10. Beskriv hur du använder det digitala biblioteket nu under distansläget.
Hur skiljer det sig mot hur du använde det digitala biblioteket tidigare?

11. Finns det saker som du inte kan få hjälp med via det digitala biblioteket,
som istället kräver ett besök på det fysiska biblioteket? Vad?

12. Får du tillgång till det som du behöver nu under distansläget?
O
O
O

Ja
Ibland
Nej

13. Om du saknar något från biblioteket - vad?

14. Upplever du att du fått information om bibliotekets ändrade service
under distansläget?
O
O
O

Ja
Delvis
Nej

15. Hur har du nåtts av informationen om distansläget från biblioteket?
Exempelvis sociala medier, av en kompis, anslag i biblioteket o.s.v.

16. Kommer du i kontakt med biblioteket när du behöver det?
O
O
O

Ja
Delvis
Nej

17. Om du upplever att du inte kommer i kontakt med biblioteket när du behöver det,
när är det? I vilka situationer?

18. Känner du till följande tjänster på biblioteket?
O
O
O

Fråga biblioteket (chat & mejl)
Boka handledning i informationssökning
Informationsdisk i Zoom
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19. Har du synpunkter eller tips som du vill delge oss på biblioteket om vår service under
distansläget, så är vi tacksamma!

20. Ibland behöver vi veta mer, för att säkerställa att det vi gör kommer till nytta
för våra användare. Får vi kontakta dig för ytterligare information, eller en
intervju via Zoom/Teams? Ange i så fall din mejladress nedan.
Stort tack för din medverkan!
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Förändringsprocesser – MIK i arbetsgrupp och
verksamhet
Jonna Steinrud
Säters bibliotek
jonna.steinrud@sater.se

Inledning
Säters bibliotek vill skapa en lättillgänglig, okomplicerad verksamhet för digital delaktighet och
därmed spela en viktig roll i vårt lokalsamhälle. Ett genomtänkt och strategiskt arbete med medieoch informationskunnighet (MIK) (Alneng 2017) handlar om att stärka människors möjligheter att
kunna nå, tolka och kritiskt granska information. Vi ser vikten av kunskap och bildning för att hjälpa
människor att hantera sin digitala vardag.
De förändringsprocesser som startade i arbetsgrupp och verksamhet i och med arbetet med
biblioteksplanen för 2016–2018 har haft stor inverkan och de nuvarande målen för verksamheten
är delaktighet, fantasi och kreativitet och bildning. Detta skapar förutsättningar för en strukturerad,
väl integrerad och förankrad verksamhet inom MIK (Säters bibliotek 2019).
Vårt makerspace Fixoteket utvecklas sedan 2017 som en plats för eget skapande och eget inflytande till utbud och verksamhet, det är en öppen plats för människors fantasi med utgångspunkt
i det egna intresset och lärande lek. Sedan 2019 bygger vi DigidelCenter Säter som fokuserar på
användarens möjligheter att delta i det demokratiska samhället, hjälp till självhjälp och att finna
glädjen i den digitala vardagen.
Säters kommun har ca 11,000 invånare utspritt på en centralort, två större samhällen (Gustafs och
Stora Skedvi) samt flera mindre byar. Totalt är vi 12 anställda på kulturenheten, som innefattar allmänkultur och biblioteksverksamhet. Huvudbiblioteket ligger centralt i Säter och vi har två filialer
som är kombinerade skol- och folkbibliotek. Vi har runt 70 000 besökare varje år och här finns
resurser för arrangemang som föreläsningar, utställningar och bildningsverksamhet.

Problemformulering
MIK-arbetet på Säters bibliotek tog avstamp i biblioteksplanen för 2016–2018 där ett av tre
politiskt antagna mål var “folkbiblioteket främjar MIK för alla”. Hela arbetsgruppen tog fram tre
strategier för att nå målet; erbjuda fler digitala hjälpmedel och tjänster, ökad handledning i
informationskunskap och teknik samt öka kunskapen hos bibliotekspersonalen och utveckla
nya arbetssätt. Arbetet med MIK i arbetsgrupp och verksamhet började med frågorna:
• Hur synliggör vi MIK, både för arbetsgruppen och besökarna?
• Hur kopplar vi de teoretiska delarna av MIK till en praktisk biblioteksverksamhet?
• Hur kan vi använda oss av MIK som verktyg för att utforska bibliotekets funktion
i samtiden och i lokalsamhället?
Den mer övergripande frågeställningen handlade om hur vi skapar en digitalt mogen, effektiv
och lärande organisation som kan möta samhällets förändrade behov (Andervin & Jansson 2016).
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Genomförande
För att tydliggöra MIK i arbetsgrupp och verksamhet anställdes en MIK-bibliotekarie och två
parallella förändringsprocesser inleddes; en intern inom arbetsgruppen och en extern inom
verksamheten, i relation till och tillsammans med besökarna. Det blev tydligt att båda förändringsprocesserna innefattade digital transformation, där fokus behövde ligga på innovation,
förändringsledning och digital mognad (Andervin & Jansson 2016).
Ett antal gemensamma premisser sattes för arbetsgrupp och verksamhet; att arbeta meningsskapande för medborgaren (Limberg 2014), att biblioteket är en plattform för medborgaren,
att biblioteket och bibliotekarien ska vara en facilitator och att verksamheten ska bygga på ett
lustfyllt lärande (Lankes 2016).

Arbetsgrupp
Genomgående har förändringsprocessen i arbetsgruppen gått hand i hand med gruppens egen
utveckling där frågor som ”vilka är vi?”, ”vart ska vi?” och ”hur tar vi oss dit?” har format inriktning,
förutsättningar, spelregler och utrymme (Wheelan 2016).
MIK-ekologin omfattar ett antal kunnigheter som UNESCO identifierat som beståndsdelar i MIKbegreppet (Alneng 2017). Med MIK-ekologin som utgångspunkt började vi med att inventera
arbetsgruppens kunnigheter. Vilka kunnigheter kändes bekväma eller obekväma och varför?
Vilka kunnigheter kunde vi direkt koppla till verksamheten och vilka var svåra att definiera?
Hur kunde vi hjälpa varandra framåt? Att lära tillsammans, att ha en prövande inställning, att
släppa expertrollen och dess förväntningar samt att problematisera bilden av misslyckande var
viktiga delar i förändringsprocessen (Region Örebro län).
För att både som grupp och på individnivå hitta nya arbetssätt byggdes utforskande och kompetensutveckling in i existerande struktur där arbetsgruppen tillsammans fick tid att undersöka, testa
och diskutera. Innehållet i Fixoteket sågs som verktyg att använda i MIK-relaterad verksamhet. Hur
kan Buddha board användas tillsammans med filmkunnighet och reklamkunnighet? På vilka sätt
kan vi koppla Sphero till informationskunnighet och internetkunnighet?
Eftersom förändringsprocesserna i arbetsgrupp och verksamhet skedde parallellt har det varit
värdefullt att ta till vara på de tillfällen när effekter sammanfaller. Till exempel har feedback från
besökare vid förändringar i verksamheten använts för att spegla arbetsgruppens förändringsprocess och då gett oss möjlighet att sätta fokus på frågan ”hur gick det?” (Wheelan 2016).
För att vidare förankra förändringsprocessen i arbetsgruppen och ta fasta på kompetensen och
expertisen i våra olika ingångar och ansvarsområden användes vägledande principer som hittas
inom tillitsbaserad styrning och ledning (Bringselius 2019). I processen upplevde arbetsgruppen
att medborgarfokus, kunskap och stöd kändes genomarbetade i profession och organisation.
Tillit och helhetssyn var punkter som kontinuerligt uppmuntrades och som arbetsgruppen redan
tidigare aktivt fokuserade på. Handlingsutrymme och öppenhet var de mest utmanande delarna.
Inte på grund av något grundläggande motstånd i arbetsgruppen, snarare den mentala omställningen i att acceptera och arbeta med våra olikheter som utgångspunkten för vår gemensamma
verksamhet. Att vara överens om att alla ska ta ett steg framåt från där vi individuellt står, att ta
ansvar och ge utrymme.

Verksamhet
Förändringsprocessen i verksamheten har utgått från Lankes principer kring biblioteket och
bibliotekarien som facilitator; tillgång, kunskap, omgivning, motivering (Lankes 2016).

102

Omgivning (environment) handlar om det intryck en plats ger, vad platsen förmedlar till användaren i relation till trygghet, inkludering och inspiration (Lankes 2016). Här lät vi den tilltänkta ytan
stå tom, innan vi flyttade in bokhyllor, började möblera och köpte in medier, teknik och verktyg.
Detta innebar en möjlighet till medskapande för besökarna då samtal och diskussioner väcktes
om vad Fixoteket skulle innehålla och för vem verksamheten var tänkt. Besökarna fick delta i
personalens resa, allt från att konkret skruva ihop och bygga men det grundlade även bilden av
Fixoteket som en rörlig, flexibel plats i biblioteket. Vi ändrar, utvecklar, flyttar runt och testar olika
infallsvinklar. Diskuterar, frågar och testar igen. Det ska finnas spelrum, både utifrån arbetsgruppens kompetens och för besökarnas feedback och medskapande intresse.
Tillgång (access) syftar på det kunskapshöjande material och de samtal som materialet inspirerar
till (Lankes 2016). I kontexten för MIK-arbete och Fixoteket kom tillgång att innebära den struktur
som innehållet bygger på; utbildningsområdet STEM (Wikipedia 2020) men då specifikt varianten STEAM där förutom naturvetenskap, teknik, ingenjörsteknik och matematik även konst ingår.
Syftet med STEAM-baserad verksamhet är att lära innovation och kritiskt tänkande samt problemlösning i ett vidare samhällsperspektiv (Wikipedia 2020). Utöver detta finns även en tanke om att
utforskandet av teknik, allmänna tekniska hjälpmedel eller verktyg har en genomgående demokratiserande aspekt.
Kunskap (knowledge) refererar till den kunskapskontext som ska finnas i kombination till det kunskapshöjande materialet. Utan kontexten är materialet endimensionellt, det behöver levandegöras
för användaren (Lankes 2016). Här arbetar vi med att koppla ihop MIK-ekologin med material och
verktyg inom STEAM och använda dem i en kunskapskontext som är relevant för användaren.
Använder vi Nintendo Labo för att bygga tillsammans och prata om datorkunnighet och spelkunnighet så finns böckerna om programmering i bokhyllan bredvid. Här är ambitionen att vara till för
dem som behöver träna mer eller ta sig till nästa nivå, att alltid ha en koppling mellan skapande
och lärande (Claesson 2020). Kunskapsförmedling sker på olika sätt för olika människor, att möjliggöra att lära sig genom att göra är ett viktigt sätt att tillgängliggöra och öppna upp för fler målgrupper (Lankes 2016).
Motivering (motivation) bör ses som ett incitament för att öka möjligheterna till engagemang, samtal och lärande (Lankes 2016). Förutom en inbjudande plats med tydliga budskap som välkomnar
interaktivitet och deltagande har vi arbetat med omvärldsbevakning, att skylta med Fixotekets skapelser, byggt aktiviteter kring medskapande och utvecklat nya arbetssätt där vi med utgångspunkt
i läslust kopplar på crossmedia och digitalt berättande (Basaran & Gard 2020).

Resultat
Vi ser stora fördelar med satsningen på MIK, för utvecklingen av vårt bibliotek och vår arbetsgrupp
men också för besökarna och medborgarna i Säters kommun. Arbetet med att tydliggöra MIK i
arbetsgrupp och verksamhet har resulterat i biblioteket som en relevant plats för möten, information, kunskap och kreativitet. Fixoteket och DigidelCenter Säter har stärkt varandra och skapat möjligheter för Säters bibliotek att utvecklas utifrån lokalsamhällets behov.
MIK-arbetet har inneburit en utveckling av biblioteket som är utmärkande i biblioteksrummet, i verksamheten och hos personalen. Samverkan inom kommunen och med föreningar, företag och organisationer pågår i biblioteksrummet och handlar i många fall om kompetensutveckling och facilitering. Exempel på detta är DigiUtveckling tillsammans med Länsbibliotek Dalarna och utvecklingen
av MIK-lådor tillsammans med 2047 Science Center, vilka innehåller lärarhandledningar, material
och teknik anpassat för elever inom spannet förskola till årskurs nio. Studieförbund, bank, advokat,
It-företag, konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare bedriver verksamhet i biblioteket,
på sätt som uppfyller båda parternas mål och stärker tillgängligheten för användaren.
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Med utgångspunkt i de gemensamma premisser som arbetsgruppen satte upp och den plattform
som Fixoteket innebar har arbetsgruppen genomfört ett antal projekt, vilka även har ökat takten
på den digitala transformationen. För projekten har olika styrgrupper satts ihop utifrån ansvarsområden men hela arbetsgruppen har på olika sätt deltagit och gett sitt bidrag. Ambitionen är
att arbeta målmedvetet, strategiskt, förankrat, metodiskt, evidensbaserat, i den takt som är möjlig,
prövandes, resultatinriktat, med invånarna, i samverkan och med entusiasm.
Genom den erfarenhet och de lärdomar som projekten inneburit hoppas jag att vi kunnat besvara
frågorna om att synliggöra MIK, koppla teori till praktik och hittat sätt att med MIK som verktyg
utforska bibliotekets funktion i samtiden och i lokalsamhället.
Demografikprojektet (2018, 2019)
Syftet var att utveckla vi en metod att möjliggöra ungas förmåga att kommunicera och påverka
genom ord och bild. En filosof och en konstnär kopplades till projektet som leddes av kultursekreterare och kultursamordnare, i styrgrupp ingick barn- och ungdomsbibliotekarie. Åtta ungdomar
fick lön att jobba som konstnärer under två veckor där Fixoteket fungerade som ateljé. Demografikprojektet utfördes sommaren 2018 tillsammans med Region Dalarna och samverkansplattformen ANODA Ung Konst, sommaren 2019 genomfördes projektet i egen regi.
Mötesplats på biblioteket, generationsöverskridande i Fixoteket (2018–2019)
Fixoteket ska vara generationsöverskridande. I vårt första projekt inom Stärkta bibliotek utvecklar
vi bibliotekets verksamhet för seniorer och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning. Vi
anställer en gerontolog som projektsamordnare och hittar samverkanspunkter med socialförvaltningen i kommunen. I styrgrupp ingick socialbibliotekarie, biblioteksassistent, MIK-bibliotekarie
och biblioteksledare. Vid projektets avslut har målgruppens behov av biblioteket kartlagts och två
huvudinriktningar identifierats; biblioteket som mötesplats och digital delaktighet.
DigidelCenter Säter (2019–2020)
Det övergripande målet med ett DigidelCenter är att öka den digitala delaktigheten och stärka
det demokratiska samhället. Vårt syfte med DigidelCenter Säter är att skapa en plattform för MIK
och digitalt lärande. Vi vill att vårt DigidelCenter ska vara en resurs för hela kommunens organisation gällande kommunikation, information och dialog med medborgarna. Med DigidelCenter
Säter vill vi skapa ett kompetenscenter och en verksamhet som kan arbeta med digital delaktighet
och MIK riktat både direkt mot enskilda användare men även mot föreningsliv, företag, organisationer och andra samverkanspartners. DigidelCenter Säter kan spela stor roll som inspiratör och
testbädd för digital utveckling och kompetens. Processledare är MIK-bibliotekarien och vi anställer en digital vägledare, i styrgrupp ingår socialbibliotekarie och biblioteksledare.
Unga i Fixoteket (2019–2020)
Fixoteket ska attrahera och involvera, engagera och demokratisera. I vårt andra projekt inom
Stärkta bibliotek utvecklar vi bibliotekets verksamhet tillsammans med unga mellan 13–25 år. Här
ingår även målgruppen unga med funktionsvariationer. Projektledare är kultursamordnaren och en
konstnär anställs som Fixotekarie, i styrgrupp ingår barn- och ungdomsbibliotekarie, filialbibliotekarie och MIK-bibliotekarie. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för unga att vara delaktiga
i samhället, utveckla den egna kreativiteten, fantasin och drivkraften, att tillgodogöra sig kunskap
samt att problematisera och konkretisera medie- och informationskunnighet för målgruppen.
Fixotek hjärta DigidelCenter (2020–2021)
I vårt tredje projekt inom Stärkta bibliotek fortsätter vi arbetet med att förankra och utveckla MIK
i verksamheten och hos arbetsgruppen. Vi har identifierat några områden som behöver utforskas mer och där vi behöver mer kunskap; digital vardag, digitalt läsfrämjande, demokrati och
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skapande, civic technology samt spelkultur/spelifiering. Vi kommer anställa en fixotekarie/digital
vägledare som har särskild kompetens för att samverka, planera och genomföra aktiviteter i den
verksamhet som för oss heter Fixotek hjärta DigidelCenter. Projektledare kommer vara MIK-bibliotekarie och i styrgrupp ingår barn- och ungdomsbibliotekarie, biblioteksledare och socialbibliotekarie.

Diskussion
Verksamheten i Fixoteket och DigidelCenter använder sig av medskapande och samskapande
i lokalsamhället där syftet är det individuella och gemensamma meningsskapandet relaterat till
demokrati, folkbildning och MIK. Vi på Säters bibliotek ser stora möjligheter att istället för att ställa
in verksamhet under det rådande läget ställa om och därmed bryta ensamhet, skapa individuella
förutsättningar för lärande och utvecklande. Vi vill fortsätta utforska bibliotekets funktioner i en
digital tid och hitta utrymmen för individen att uppnå balans mellan det digitala och analoga livet.
Samhällsläget 2020 ställer högre krav på biblioteksverksamheten men ger oss också utvidgade
möjligheter. Som bibliotek och folkbildare får vi inte glömma de mellanmänskliga kontakterna
och vårt fokus i digitaliseringen; att möta människor och deras behov av att använda teknik.
Vi tänker fortsätta utforska bibliotekets funktioner i en digital tid och hitta utrymmen för individen
att uppnå balans mellan det digitala och analoga delarna av livet. Vi ser möjligheter för biblioteket att tillsammans med resten av kommunens medborgarinriktade verksamheter hitta fler sätt att
uppnå våra mål och nå medborgarna.
En titt i backspegeln skapar reflektioner. Var har dessa fem år tagit oss och vad har vi lärt oss?
Investera i förändringsprocessen, i den digitala transformationen, i arbetsgruppen, i lokalsamhället
och i besökaren. Förändring kommer från individen, genomsyrar gruppen och ger oss möjlighet
att bygga en plattform som är relevant och innovativ. Där samtalen om kunskapen tar lika stor plats
i biblioteksrummet som det material vi använder för att förmedla kunskapen.
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Biblioteken, medborgarna och den digitala kompetensen
Jenny Lindberg
Karen Nowé Hedvall
Malin Ögland
Bibliotekshögskolan/Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap,
Högskolan i Borås Kontakt: malin.ogland@hb.se
”Digitalt först – med användaren i fokus” är en nationell kraftsamling för digital kompetenshöjning.
Under 2019 följde vårt forskarlag från Bibliotekshögskolan arbetet med satsningens genomförande
på kommunal nivå genom fallstudier på fyra olika orter i Blekinge-Kronoberg, Dalarna, Halland och
Jämtland-Härjedalen. Fokus låg på bibliotekarieprofessionens perspektiv och analysen utmynnade i
rapporten Användarna först – med det digitala i fokus: Folkbibliotekariers arbete inom den nationella
satsningen för ökad digital kompetens (Nowé Hedvall et al. 2019). En av de slutsatser som presenteras i rapporten är att personal på svenska folkbibliotek arbetar på olika sätt och med olika strategier
(medvetna och omedvetna) för att hantera ett upplevt glapp mellan lokala behov och det nationella
uppdraget att främja medborgarnas digitala kompetens.
I förlängningen av den studien väntade ett antal följdfrågor som har kanaliserats i förnyad följeforskning under 2020. Det övergripande syftet är nu att nå en fördjupad förståelse av spänningen
mellan de lokala behoven av digital kompetensutveckling och de förväntningar som finns kring
bibliotekens nationella uppdrag. I det arbetet ingår även att utveckla kunskap om det arbete som
bedrivs på regional nivå samt lokala användares och samarbetspartners förväntningar på folkbiblioteket. Metodmässigt återvänder vi till våra kommunala ”fall” i Blekinge-Kronoberg, Dalarna, Halland och Jämtland-Härjedalen, och följer upp med workshops, intervjuer och enkäter. Delstudie 1
utmärker sig dock som rikstäckande.
Vårt bidrag till konferensen Mötesplats Profession – Forskning bygger på tre fristående men
innehållsligt nära relaterade presentationer från lika många delstudier. De tre delstudierna med
sina respektive infallsvinklar på ämnet har fått följande rubriker i vår presentation: Den regionala
biblioteksverksamhetens dilemma; Att välja väg – hur arbetar folkbibliotek med "det digitala" och
vad kan det leda till? samt Digitalt först – vem bryr sig? Arbetet med studierna pågår fortfarande,
och de tentativa resultat som presenteras i detta paper är att betrakta som smakprov från det
arbetet.

Den regionala biblioteksverksamhetens dilemma (Delstudie 1)
Studien utgår från frågan om hur den regionala biblioteksverksamheten hanterar glappet mellan
vad som uppfattas som folkbibliotekens behov respektive efterfrågan på kompetensutveckling,
inom ramen för det uppdrag de har tilldelats i Digitalt först-satsningen. Det empiriska underlaget
har skapats genom intervjuer med ett totalurval av landets regionala samordnare för Digitalt först,
och kan betraktas som rikt. Den text som föreligger här har endast ambitionen att presentera tentativa resultat och kommer längre fram i analysarbetet att kompletteras med avseende på teoretiska utgångspunkter och fördjupande diskussion.
Uppdraget för de regionala biblioteksverksamheterna regleras via bibliotekslagens elfte paragraf:
Varje region och de kommuner som inte ingår i en region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de
folkbibliotek som är verksamma i länet. (SFS 2019:961)
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Men den regionala biblioteksverksamheten ingår också i den så kallade Kultursamverkansmodellen vilket innebär att regionbiblioteket tillsammans med andra regionala kulturverksamheter ska
fördela statliga och regionala medel och därigenom främja en god tillgång för länets invånare till
sju kulturområden, varav biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet utgör
ett. De statliga medel som ingår inom satsningen Digitalt först har tilldelats Kungliga biblioteket som har i uppdrag att ha en nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och att
främja samverkan och utveckling inom området. Myndigheten ska också verka för utveckling och
samordning av digitala tjänster och system inom biblioteksväsendet.
Parallellt med Digitalt först har också regeringen via Näringsdepartementet genomfört ytterligare
insatser riktat mot den regionala nivån i form av digitaliseringskoordinatorer under 2018–2020.
Samordnande myndighet är här Tillväxtverket.
Digitaliseringskoordinatorn ska, med beaktande av de regionala förutsättningarna, ha som
uppgift att bidra till övergripande och strategisk samordning och samverkan mellan relevanta
aktörer för att främja och tillvarata digitaliseringen i det regionala tillväxtarbetet.
(Näringsdepartementet 2018)
Medlen för Digitalt först går alltså vid sidan av Kultursamverkansmodellen, men hur de regionala
biblioteksverksamheterna sedan rent praktiskt är organiserade i de regionala kulturförvaltningarna ser olika ut och påverkar de regionala samordnarnas handlingsutrymme. Det är tydligt att de
regionala samordnarna tampas med detta komplexa handlingsutrymme som både begränsas och
berikas av olika uppdrag och värderingar som går in i varandra. De allra flesta samordnarna agerar utifrån det enskilda uppdraget men i visst samarbete med kollegorna inom den egna regionala biblioteksverksamheten. I några fall också med regionala konsulenter från andra kulturområden samt kollegor från andra regioner. Den regionala digitaliseringskoordinatorn har identifierats
av de flesta men har bara i något enstaka fall fungerat som samarbetspartner.
På initiativ av samordnaren för de regionala biblioteksverksamheterna i projektet Digitalt först
uppmanades all bibliotekspersonal i landet att göra ett självskattningstest. Testet avsågs ge en
indikation på vilka digitala kompetenser en människa idag behöver ha för att kunna fungera som
en aktiv samhällsmedborgare. Testet har gjorts av de flesta biblioteksanställda i Sverige och resultatet från det finns tillgängligt både regionvis och kommunvis uppdelat för de regionala samordnarna. På så vis har de kunnat använda resultatet för att både kartlägga kompetenser och identifiera kunskapsluckor. Den nationella samordnaren har sedan erbjudit ett upplägg för en workshop
som samordnarna genomfört som en uppföljning av testet. Där har resultatet kunnat diskuteras i
den egna personalgruppen och det har också varit möjligt att lokalt formulera en lista över vilka
utbildningsinsatser biblioteken önskar från den regionala biblioteksverksamheten.
Studien visar att samordnarna i stora drag är eniga om att självskattningstestet omfattar kompetenser som är relevanta för en bibliotekarie, men riktar viss kritik mot dess varierande konkretions-/detaljnivå. Man saknar också den handledande kompetensen som inte synliggjorts i testet.
Några erfarna samordnare uttrycker kritik mot testet för att resultatet uppfattades så förutsägbart
och därför inte egentligen blir användbart, medan nyanställda samordnare har uppfattat att testet tillsammans med det föreslagna upplägget av workshopen varit en hjälp för att komma igång
med uppdraget. I flera fall har ett tidsmässigt glapp uppstått mellan att bibliotekspersonalen
gjorde testet och samordnaren kom till biblioteket och genomförde workshopen. I vissa fall hade
det gått så lång tid så att personalen inte längre mindes testet. De flesta menar dock att resultatet
från testet har fungerat bra som ett diskussionsunderlag under workshoparna.
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Intressantare är kanske det glapp som flera samordnare beskriver, gällande hur man på de lokala
biblioteken uppfattar att de kompetenser som testet omfattar hänger samman med de behov
som de upplever att användarna som vänder sig till biblioteket har. Kopplingen mellan testet och
folkbibliotekariernas uppdrag – att bidra till en digital kunskapshöjning bland landets invånare –
är inte så tydlig, vilket illustreras av följande intervjuutdrag: “Turnén [gjordes] initialt för att diskutera resultatet från självskattningstestet - men blev sedan istället en förankringsdiskussion kring vad
det innebär att vara digitalt kompetent”
I materialet kan skönjas (åtminstone) två sätt att förhålla sig till självskattningstestet; antingen som
ett “facit” för vilka kompetenser som behöver stärkas: “Självskattningstestet har vi kommit tillbaka
till hela tiden och pekat på att nu jobbar vi inom det här området eller nu ska vi göra lite av det
området.”
… eller som en utgångspunkt för en bredare diskussion kring vad det innebär att vara digitalt
kompetent och hur det i så fall avspeglas i det egna uppdraget: “hur [ett digitalt verktyg] fungerar,
det kanske inte är så intressant egentligen utan (...) mer vad det leder till när man ser en (...)
verksamhet få sin form.”
Hur själva uppdraget har beskrivits – att regionerna ska samordna en utbildning för landets folkbibliotekarier – är också en fråga som lyfts i intervjuerna. Å ena sidan uttrycks en önskan om att
det blivit så: “Det är väl klart att vi ska göra grejer nationellt tillsammans och inte på tretton ställen”,
medan regionbibliotekens styrka å andra sidan framhålls som lokalt förankrade i sin egen region:

Sen är det när vi har varit ute på biblioteken (...) Det är egentligen i
samtalet med bibliotekspersonalen i mindre grupper, skulle jag vilja
säga, när man får sitta i lugn och ro och de får berätta vad de gör och
vilka behov de har. Det är där man hittar det, tror jag.

Med vissa frågor har de regionala samordnarna dock arbetat gemensamt i vad som kommit att
kallas till exempel Skeptikerspåret, Juridikspåret och Ledarskapsspåret. Resultatet av samarbetet
i dessa ”spår” har i flera fall tagit formen av en kurs som lagts in i lärplattformen Digiteket. Uppbyggnaden av denna lärplattform ingick i planen av projekt Digitalt först. Under framförallt det
senaste året har en mängd kurser, föreläsningar och artiklar lagts upp där och de regionala samordnarna uttrycker högt förtroende för Digiteket. Kanske är det så att Digiteket utgör den "samordnande utbildningen för landets folkbibliotekarier" som det stod regeringens direktiv för projektet? Inte som en utgångspunkt för projektet utan som ett resultat av alla aktiviteter som utförts
överallt under de här tre åren.

Att välja väg – hur arbetar folkbibliotek med "det digitala" och vad
kan det leda till? (Delstudie 2)
I den andra delstudien undersöks hur ett urval av folkbibliotek arbetar med ”det digitala” och vilka
effekter de väntar sig att deras samlade insatser ska leda till hos kommuninvånarna. Delstudien
syftar till att belysa forskningsfrågan om hur folkbibliotekens val av aktiviteter och strategier för att
främja digitala kompetenser hos medborgarna samspelar med folkbibliotekens roll och legitimitet
i lokalsamhället.
Antagandet som styr studien är att biblioteksutveckling, förutom med hjälp av visioner och mål för
verksamheten som skrivits fram i biblioteksstrategier och biblioteksplaner, främst formas genom
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de aktiviteter som bibliotekspersonalen faktiskt genomför och de val som görs när de prioriterar
bland möjliga aktiviteter. Både i den tidigare studien (Nowé Hedvall et al. 2019) och i det pågående arbetet har vi frågat bibliotekspersonal om vad de gör på sina arbetsplatser, som de själva
förknippar med ”det digitala” i vid mening, samt hur de relaterar den digitala verksamheten till
det egna bibliotekets roll i kommunen. I vår tidigare analys utgick vi från programteori och dess
beskrivningar av vilka typer av effekter en verksamhet kan leda till (se Markless & Streatfield 2012,
s. 80–84).
Programteori är ett vedertaget analysverktyg inom utvärderingsforskning. Teorin utgår från att
olika intressenter i ett samhällsprojekt eller i en verksamhet troligen har olika mål med projektet/verksamheten, som inte nödvändigtvis deklareras i projektens målbeskrivning. De aktiviteter
som ingår i ett projekt styrs av inblandade nyckelpersoners antaganden om vilka effekter som bör
uppnås, och om hur aktiviteterna kan leda dit (Weiss 1997, Rogers et al. 2000).
De effekter som bibliotekets arbete kan tänkas uppnå hos enskilda användare delas av Markless
och Streatfield (2012) in i fyra typer:
Affektiva effekter Ändra uppfattningar, attityder, självförtroende, nöjdhet
Färdighetsrelaterade effekter Göra saker mer effektivt, på ett kvalificerat sätt
Kunskapsrelaterade effekter Öka vetande, känna till något nytt
Beteenderelaterade effekter Göra nya saker, göra saker på andra sätt, göra slut på något
Särskilt en komplex verksamhet där många intressenter deltar och som löper över längre tid håller
sig oftast inte till i förväg beskrivna mål och aktiviteter, utan aktiviteter och de val som görs i verksamheten omformar så sakteliga den ursprungliga tanken och visionen. För att veta huruvida en
verksamhet ”fungerar” är det därför viktigt att följa upp så många aktuella, uttalade och outtalade
mål och värderingar som möjligt (Weiss 1997). En central grupp av intressenter för en verksamhet
eller projekt är den personal som arbetar inom projektet. Genom att involvera personalen i att tillsammans reflektera över vad som görs inom verksamheten och vilka effekter man önskar uppnå
med sitt arbete kan man skönja folkbibliotekets egen programteori och i förlängningen utvärdera
om bibliotekets arbete är framgångsrikt.
Mellan maj och september 2020 genomförde vi tre workshopar med bibliotekspersonalen vid de
aktuella biblioteken samt en intervju med en central medarbetare där vi anknöt till resultaten från
fallstudierna 2019. Vi återbesökte alltså fyra av de fem folkbibliotek som utgjorde fallen i 2019
års studie. Sammantaget skapade vi empiri tillsammans med 24 biblioteksanställda i regionerna
Blekinge-Kronoberg Dalarna, Halland och Jämtland-Härjedalen. Workshoparna och intervjun
genomfördes över Zoom och varade mellan en och en och en halv timme.
Inför varje workshop samt intervjun gjordes en ny analys av empirin från 2019 med betoning på
dels de syften som den intervjuade personalen (inklusive chefen) explicit förknippade med ”det
digitala”, och dels den verksamhet som man berättade om då, och som man förknippade med
”det digitala”. Det empiriska underlaget kompletterades med en studie av den information om
bibliotekens verksamhet som fanns tillgänglig på bibliotekens webbsidor och Facebook-sidor
(inklusive den verksamhet som till exempel digitala centra, som enligt webbsidan knutits till biblioteken). Resultaten delgavs personalen i en inspelad föreläsning några veckor innan workshopen.
Under workshopen fick deltagarna bekräfta och utveckla de presenterade aktiviteterna samt
reflektera kring syften och förväntade effekter av aktiviteterna. Dessutom berördes de förändringar som anpassningar till det under våren 2020 rådande pandemiläget hade orsakat ifråga om
verksamhet som knutits till “det digitala” eller digitala kompetenser. Avslutningsvis fick deltagarna
reflektera tillsammans kring huruvida aktiviteter, prioriteringar, förväntade effekter och syften med
den ”digitala” verksamheten stämde överens.
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Inspelningar från dessa workshops har sedan transkriberats och resultat från ett antal ingående
mentometerfrågor har sammanställts.
Analysen har hittills visat att de aktiviteter som bibliotekspersonalen (2019 och 2020) förknippar
med ”det digitala” grovt sett kan sorteras i följande kategorier:
Bibliotekens digitala utbud och verktyg – Här nämns till exempel e-boksamlingar, som flera av
de undersökta folkbiblioteken under den aktuella tidsperioden har lagt extra resurser på att
dels köpa in ett mer attraktivt utbud och dels marknadsföra. Men hit sorterar också inköp av teknik som greenscreens, 3D-skrivare och liknande, samt det grundläggande utbudet av datorer,
skrivare och internetanslutning, vilket framhålls som mycket viktigt för de medborgare som inte
själva har tillgång till sådan utrustning. Även bokbloggar och Facebook inlägg med boktips skapas flitigt av bibliotekspersonalen redan innan covid 19-pandemin och än mer under pandemin.
Den digitala läsningen har ökat under våren 2020, och trots att de fysiska biblioteksbesöken och
antalet datorplatser har minskat, har personalen ändå upplevt att de har behövts. I något fall har
biblioteket lånat ut digitala verktyg som surfplattor till personer i riskzonen under pandemin, så
att de kunnat kommunicera med anhöriga.
Stöd på plats – Lejonparten av bibliotekens aktiviteter till stöd för medborgarnas digitala verksamhet sker IRL, där människor kan få hjälp med spontana frågor som har med digital teknik att
göra. Oftast på plats i bibliotekens lokaler eller i till biblioteken knutna digitala centra. På flera
håll nämns också försök att ta med det digitala stödet ut till andra platser i samhället, till exempel
genom en variant på bokbussar. En del sådant digitalt drop-in-stöd nämns i samband med olika
former av språkstöd eller samhällsorientering för nyanlända. Denna verksamhet har man behövt
minska eller anpassa något i och med pandemiriktlinjer, dock påpekar samtliga personalgrupper
att man velat slå vakt om den, då behoven upplevs som stora. Däremot har man eftersträvat att
hålla sig på längre avstånd, alternativt hänvisat mer till exempelvis skriftliga instruktioner.
Riktad digital kompetensutveckling – Hit förs till exempel datakurser, föreläsningar eller bokcirklar om källkritik på nätet, träffar där företrädare för myndigheter eller banker upplyser om
sina digitala verktyg, med mera. Dessa typer av verksamheter anordnades mer eller mindre
regelbundet, ibland i digitala centras regi, av alla folkbibliotek i studien. Innan våren 2020 planerades sådana aktiviteter nästan uteslutande som fysiska träffar. Dessa har dock fått ställas in
eller omformas till digitala bokcirklar, länkar och digitala föreläsningar. Medan det å ena sidan
har möjliggjort att ett bredare spektrum av föreläsningar och tips kunnat presenteras, menar
vissa att erbjudandet å andra sidan inte når de användare som befinner sig längst ifrån den
digitala världen.
Det digitala integreras i övrig verksamhet – Både i biblioteksverksamheten och i samverkan
med övriga kommunala aktörer, är en stor del av arbetet självklart digitalt. Digitala verktyg
används ofta självklart i det läsfrämjande arbetet och den, förstås, digitala katalogen är central
i allt tillgängliggörande av medier. Att därtill erbjuda möjligheter till digitalt skapande i olika
former av makerspace ses också av flera bibliotek som en självklar del av uppdraget. Kommunikationen med bibliotekens användare sker både på plats och i olika grader i sociala medier.
En tydlig bild framträder av att den digitala kommunikationen har ökat under pandemin.
När personalen reflekterat över vilka önskade eller förväntade effekter de sett av sina samlade
aktiviteter inom ”det digitala” nämnde de flesta att de sett påverkan på individer och på lokalsamhället kopplat till alla fyra nämnda typer av effekter. Affektiva effekter som man både eftersträvade
och tyckte man kunde se hos användare, var främst att de var nöjda, bland annat med bibliotekets
utbud av digitala medier, samt att de kunde få ett stärkt självförtroende när det gällde att klara
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den digitala vardagen. Dessutom tyckte man sig se att det både hos allmänheten och hos andra
kommunförvaltningar hade börjat bli en ändrad attityd mot biblioteket, där fler såg biblioteket
som en plats för att få hjälp med digitala frågor. Bibliotekens anpassningar till pandemiläge hade
haft en positiv effekt här, påpekade man.
Från personalens sida ville man särskilt att användare som fick stöd på plats eller som deltog i riktad kompetensutbildning skulle utveckla grundläggande digitala färdigheter, och flera deltagare
i studien berättade hur de kunde följa vissa återkommande användare i deras utveckling. Den
kunde ta sin början i att besökarna lärde sig använda sina mobiler eller datorer och till exempel
började betala räkningar digitalt eller läsa e-böcker. Man påpekade också att vilka effekter verksamheten fått, förstås även beror på användarnas individuella förutsättningar.
Detta hänger nära samman med att medborgare kan få nya kunskaper, både om hur man kan
hantera sina digitala verktyg och om det utbud och det stöd som biblioteken kan bidra med. Till
exempel berättade någon att fler medborgare hade blivit medvetna om att biblioteket finns och
att det kan användas dygnet runt, vilket i sig har skapat nya beteenden. De ändrade beteenden
man både ville se, och tyckte sig se, i och med den digitala verksamheten, handlar mycket om
en ökad (och delvis ändrad) användning av biblioteket. Antalet sammanlagda utlån var exempelvis större även om den fysiska utlåningen hade minskat, eller deltagare i digitala kurser hade fått
upp ögonen för digitala medier och därmed börjat använda biblioteket. Här är det dock svårt att
urskilja vad som beror på restriktioner i och med pandemin, och vad som beror på bibliotekens
digitala verksamhet.
Det kan vara intressant att följa upp hur varje typ av verksamhet biblioteket erbjuder svarar mot
någon typ av eftersträvad effekt, och hur denna effekt i så fall kan mätas (se Markless & Streatfield
2012). Deltagarna i workshopar och intervju utgick i vissa fall från utlåningsstatistik eller enkäter
om användarnas nöjdhet, i andra fall berättade man om enskilda användare som man kunnat följa
över tid.
Sammantaget kan vi redan nu säga följande om de lokala programteorierna: Personalgruppen
ser arbetet med det digitala som en central del av bibliotekens verksamhet, något som har blivit
än tydligare under pandemin. Mycket av det arbete som sker på biblioteken kan legitimeras med
värderingar som knyts till det demokratiska uppdraget. Att erbjuda digitalt stöd på plats framhävs
som en särskilt viktig del i arbetet. Målet med denna verksamhet verkar oftast vara att stödja personer i ett (digitalt) utanförskap med att komma in, eller kunna delta, i samhället. Det målet påverkar vilka aktiviteter man väljer och föredrar, och kan sannolikt även påverka användarnas bild av
vad biblioteket kan bidra med.
I nästa analysfas kan programteorierna förfinas med hjälp av empirin och jämföras med de programteorier som kan identifieras på regional nivå (se delstudie 1) och på nationell nivå hos styrgruppen för Digitalt först - med användaren i centrum. Dessutom kan de jämföras med den bild
av bibliotekets roll som återfinns hos medborgarna i fallstudiernas kommuner (delstudie 3).

Digitalt först – vem bryr sig? (Delstudie 3)
Ett framträdande resultat från den föregående studien (Nowé Hedvall et al. 2019) var folkbibliotekens tydliga fokus på att tillgodose såväl faktiska som potentiella biblioteksanvändares intressen
– intressen som identifierades både genom nationella direktiv och i interaktionen med människor i
lokalsamhället, i och utanför biblioteksrummet. I föreliggande studie vill vi därför komplettera med
ett väsentligt perspektiv, närmare bestämt medborgarnas egna uppfattningar om folkbiblioteken
samt de tjänster och erbjudanden som tillkommit med anledning av satsningen Digitalt först.
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Vi strävar efter att belysa två olika forskningsfrågor i den här delstudien; dels vilka erfarenheter
och förväntningar medborgarna i lokalsamhället har beträffande folkbibliotekens roll och utbud
när det gäller digitala tjänster och resurser, och dels hur folkbibliotekens uppdrag för digital kompetens etableras och kommuniceras lokalt i den kommunala förvaltningen.
Studien kan sägas anknyta till en lång tradition av användarstudier inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen. Empiriskt genomförs den med hjälp av en metodkombination
av strukturerade telefonintervjuer med medborgare på de orter där tidigare fallstudier genomförts, och intervjuer med strategiskt utvalda representanter för den kommunala förvaltningen på
samma orter.
I skrivande stund pågår en datainsamling genom telefonen-enkäter med invånare i fyra kommuner i landet. 100 enkätsvar från respektive kommun bidrar till den samlade banken om 400 svar.
Vid tiden för Mötesplats-konferensen i början av november 2020 planerar vi att presentera de
färska resultaten från den undersökningen.
Den andra forskningsfrågan, om hur folkbibliotekens uppdrag och kompetenshöjande insatser
förstås av kollegor i den kommunala förvaltningen, kommer dock sannolikt endast att hinna beröras ytligt då. Metodmässigt omfattar den delen av studien ett knappt tiotal enskilda intervjuer
med anställda inom kommunernas förvaltning på IT- och utbildningsområdena. Valet att intervjua
representanter för dessa verksamheter motiveras särskilt av de kommunikationsglapp och den
relativa okunskap om folkbibliotekens verksamhet, som beskrevs av bilioteksmedarbetare i fjolårets
studie (Nowé Hedvall et al. 2019).
* Resultaten från de tre olika delstudier som beskrivs ovan produceras löpande över året 2020,
och studierna slutförs i olika takt. Vid vår gemensamma konferenspresentation ser vi mycket
fram emot att berätta mer och, framför allt, att få ta del av era synpunkter på vårt pågående
arbete!
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Problemformulering
Internets utveckling och digitaliseringen som sker i samhället innebär att kunskap som krävs för
digital delaktighet ständigt är i förändring. Internet och dess tillämpningar kan erbjuda väldiga
möjligheter, men riskerar också att skapa klyftor mellan de som kan hantera tekniken och de
som inte kan. För att minska risken för klyftor krävs kunskap och kontinuerlig påfyllnad av denna
genom livet. Vi behöver och kan skapa stor nytta genom digitalisering, men behöver samtidigt
fråga oss hur denna bör ske för att inte bidra till klyftor. Frågan om digital delaktighet är relevant
för oss som arbetar inom bibliotek genom det uppdrag vi fått i bibliotekslagen. Se särskilt paragraferna 2 och 7.
Ur ett samhällsperspektiv är målet om ett i ännu högre grad digitaliserat Sverige tydligt. Med
visionen att skapa ett hållbart digitaliserat Sverige presenterade regeringen 2017 sin digitaliseringsstrategi (Regeringskansliet, 2017). Det övergripande målet i strategin är att skapa ett Sverige som är bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter. Visionen bryts ner i
fem delmål där digital kompetens utgör ett av dessa. Att det hållbara digitaliserade samhället ska
gälla alla framgår tydligt i strategin.
Undersökningar gällande internetanvändning i Sverige visar en positiv utveckling, men också
att vi fortfarande har långt kvar innan strategins mål och vision uppfylls till fullo. Enligt undersökningen Svenskarna och internet - 2018 använder ca 500 000 vuxna personer i Sverige aldrig
internet. Inkluderas personer som inte använder internet dagligen uppgår siffran till omkring
1,1 miljoner. I Svenskarna och internet - 2019 är den siffran fortfarande drygt en miljon.
Inom kategorierna icke- och sällananvändare finns en tydlig koppling till hög ålder. Andra
grupperingar inom kategorin sällananvändare är personer som bor på landsbygd, har lägre
utbildningsgrad samt personer i hushåll med lägre årsinkomst. Överrepresenterade inom
gruppen sällananvändare är även personer som är arbetssökande eller sjukskrivna. När det
gäller skäl att inte använda internet uppges ”inget intresset” eller ”inte användbart” som de
överlägset största anledningarna. Därefter anges ”krånglig teknik/kan inte”.
Upplevelsen av digital delaktighet visar samband med hur ofta internet används. Bland personer
som uppger att de använder internet flera gånger dagligen upplever sig 82 % vara fullt ut eller till
stor del delaktiga i det digitala samhället. Hos de som använder internet dagligen sjunker siffran
till 62 %. Det sker sedan en markant minskning. Bland personer som använder sig av internet varje
vecka upplever sig 24 % som digitalt delaktiga.
Rapporten Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019 redovisar resultat som pekar
på en betydande digital klyfta mellan personer med funktionsnedsättning och personer utan
funktionsnedsättning. Siffran varierar beroende på område och typ av funktionsnedsättning, men
skillnaden kan vara upp till 30 % och finns inom alla åldersgrupper. Inom varje undersökt grupp
finns en stor andel tillfrågade som inte upplever sig som fullt delaktiga i det digitala samhället.
Typer av funktionsnedsättningar med tydligast koppling till digitalt utanförskap är språklig och
intellektuell förmåga. Stora svårigheter upplevs även av blinda och dövblinda.
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Att arbeta med digital delaktighet är inget nytt inom biblioteksvärlden och ej heller något nytt för
folkbiblioteken i Umeå kommun. Det personliga mötet är fortfarande ett viktigt inslag i folkbibliotek,
till skillnad från många andra organisationer som digitaliseras. Genom möten med användare
tydliggörs konsekvenser av ett digitalt utanförskap. I arbetet har vi upplevt svårigheter att nå
personer som står utanför det digitala samhället och inte kommit igång alls. De personer vi ändå
upplevde oss nå var ofta sällananvändare eller personer som av någon anledning kört fast med
någon IT-relaterad uppgift och kom till oss med ett konkret problem.

Deltagande i projektet Mer för fler
Vi ville hitta metoder för att bättre nå ut och för att arbeta mer långsiktigt med digital delaktighet.
Våren 2018 fick en grupp biblioteksmedarbetare från folkbiblioteken i Umeå kommun i uppgift
att delta i projektet Mer för fler anordnat av SKR, Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet.
Vi gick in i projektet med problemformuleringen ”Hur kan vi öka den digitala delaktigheten hos
datorovana”. Sammanfattningsvis fanns tre övergripande mål med projektet:
• Att förstå mer om digitalt utanförskap och vilka krav det ställer på biblioteksverksamhet.
• Att finna konkreta arbetsmetoder för att öka den digitala delaktigheten hos befolkningen.
• Att lära oss använda tjänstedesign som metod för att utveckla och förbättra
biblioteksverksamhet.

Metod
Som arbetsmetod användes tjänstedesign enligt Innovationsguidens modell.
I undersökningsfasen användes en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av intervjuer. Deltagare
att intervjua hittades via föreningar, e-postlistor, affischer och egna kontakter. Totalt genomförde
projektgruppen 20 intervjuer.
En stor del av arbetet handlade om att tolka resultatet och utifrån det komma fram till insikter.
Dessa strukturerades sedan med målet att hitta gemensamma mönster. Nästa steg i processen
handlade om att ta fram idéer. Vi bjöd in biblioteksbesökare till workshoptillfällen. Under träffarna
presenterades det resultat vi kommit fram till. Deltagarna fick sedan i uppgift att gruppvis ta fram
och presentera olika lösningsförslag. Därefter anordnades liknande workshoptillfällen med biblioteksmedarbetare. Även de fick i uppgift att ta fram lösningsförslag. Som utgångspunkt hade gruppen de insikter vi kommit fram till, men också de idéer som besökarna presenterat. Projektgruppen valde sedan ut ett antal idéer att arbeta vidare med. Vi tog sedan fram ett antal prototyper,
bland annat Teknikjakten och Digital övningskörning. Idéerna testades och utvärderades under
ett workshoptillfälle tillsammans med besökare. Utvärdering gjordes genom en enkät och gruppdiskussion.

Resultat
Genom intervjuerna fick vi en bild av hur digitalt utanförskap är tätt sammankopplat med starka
känslor. Bland de negativa känslorna såg vi rädsla, skam, stress, tappad prestige samt en känsla av
att vara till besvär för andra. Digitalt utanförskap verkade handla mer om känslor än teknik.

”…Ibland kan man känna att man kan förstöra allt genom att trycka
på en knapp, då rasar hela internet ner, att det blir fängelse osv. Vi
äldre är ängsligare…”
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”Fruktansvärt pinsamt! För det är en prestigeförlust. Särskilt när man
blir äldre. Man har ju en gång i tiden varit den som vet och kan och
så är man där längst ner som inte vet och kan så det är jobbigt.”

Andra personer visade en annan inställning till sitt utanförskap, exempelvis genom känslor som
mod, nyfikenhet, att det kändes roligt och spännande med det nya.

”Jag började med att köpa en dator för att skriva ut dokument för
släktforskning. Det gjorde att jag blev mer och mer orädd, så jag
använder idag datorn till att kolla allt möjligt, till exempel reservdelar
till allt möjligt med mera. Jag har blivit modigare.”

”Jag frågar lite mig för, men jag har aldrig haft den där spärren, utan
jag testar mig fram. Till slutliga lösningar.”

En nyckelfaktor för att bryta digitalt utanförskap som identifierades var att arbeta med digitalt
självförtroende och självkänsla. Att gå från negativa till positiva känslor.
Negativa känslor:

Positiva känslor:

Rädsla

Mod

Skam

Nyfikenhet och acceptans

Stress och prestige

Roligt och spännande

Vara till besvär

Våga fråga, hitta metoder för lärande

Deltagarna beskrev olika typer av hinder för att bli digitalt delaktig. Ett av dessa hinder var språk.
Det kunde handla om nya teknikrelaterade ord man inte behärskar, att kunskaper i engelska och
svenska är begränsande, eller att ord på internet har ersatts av symboler man ej förstår innebörden av.

”Då säger jag vad som är fel, och de svarar en massa rabbel som jag
inte förstår ’om du går in och laddar ner…’ och så vidare. De tar för
givet att jag vet vad jag pysslar med, men det gör jag ju inte. Så de
börjar på en nivå här uppe, och så får jag förklara så de tar ner det till
en dagisnivå, det blir pinsamt, men jag sitter i en sits där jag måste.”
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”Ja, jag skulle behöva en ordlista. Så jag vet egentligen inte vad en
app är. För det kom precis så där i skarven när jag slutade jobba…”

Vissa deltagare beskrev hur de saknade förståelse för hur saker och ting hänger samman och
efterfrågade grundkunskaper. De hade lärt sig göra, inte att förstå. Ett annat exempel på ett ofta
beskrivet hinder var olika typer av funktionsnedsättningar.
Andra faktorer deltagarna upplevde hade påverkan på möjligheten till digital delaktighet var ekonomi, tillgång till utrustning, sin bekantskapskrets samt vilja och möjlighet att be om stöd. Genom
intervjuerna kunde vi se exempel på hur digitaliseringen gjort det svårare för folk i deras vardag.
Deltagarna hade inte lika lätt att se och sätta ord på vilka möjligheter de gick miste om.
Genom intervjuer och workshops identifierade vi nyckelfaktorer som verkade spela en viktig roll
för att skapa goda lärandesituationer.
• Man måste få möjlighet att öva och göra fel.
• Lärandesituationen ska vara lustfylld och det ska finnas gott om tid.
• Visa både på nytta och nöje.
• Det ska finnas möjlighet att få stöd när man fastnar.
• Det personliga mötet är viktigt och svårt att ersätta.
• Att arbeta med den språkliga förståelsen är viktigt.

Digital övningskörning
En av prototyperna som projektet tog fram var Digital övningskörning. Kärnan i metoden är att
presentera en uppgift för en grupp deltagare. För att lösa denna uppgift krävs användande av
internet och olika typer av tjänster. Eftersom vi i förväg inte visar hur man gör för att lösa uppgiften
behöver deltagarna prova sig fram och därmed öva på att göra fel, ta hjälp av varandra och ledare.
Målet är att skapa en lättsam lärosituation där deltagarna får prova sådant de ej gjort tidigare.
Exempel på uppgift:

”På väg ut från biblioteket hittar du en vante. Du tror den tillhör en
bekant men du är osäker. Ring ett videosamtal till nummer … och
berätta att du hittat vanten. Testa att vända på kameran för att visa
rummet du sitter i.”

Teknikjakten
Målet med Teknikjakten var att skapa en metod som är rolig spännande och utvecklande. Metoden är inspirerad av så kallade escape rooms. Det är ett rum där deltagare i grupp ska lösa olika
typer av gåtor för att ta sig ut. I Teknikjakten handlar utmaningarna om att använda olika tjänster
på internet. Under passet möts deltagarna av en webbsida som används för att presentera bakgrundsinformation och utmaningar. När de löst en uppgift skriver de in svaret i en textruta och tar
sig på så vis framåt i berättelsen. Eftersom uppgifterna är en del i ett narrativ är målet att det ska
kännas som att deltagarna tillsammans arbetar med problemlösning snarare än att gå en kurs i
användande av digitala hjälpmedel. Ett annat mål med Teknikjakten var att skapa en lösning som
skulle vara lätt att anpassa, bygga vidare på och driftsätta utan större tekniska kunskaper. Teknikjakten består därför av enkla html dokument som kan laddas upp på en webbserver eller köras
direkt i webbläsaren från ett USB-minne.
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När vi hade testat en första version av Teknikjakten var det sedan enkelt att arbeta vidare med
metoden. Nästa variant kallades Språkjakten. Målgruppen var då personer som både behövde
öva på att använda digitala tjänster och svenska som språk. Metoden var densamma, men
övningarna var anpassade till viktiga vardagstjänster i Umeå.
Under Marskonferensen 2019 presenterades möjligheten för andra att skapa egna teknikjakter.
Detta genom att utgå från en fritt tillgänglig mall med instruktioner för användande och anpassning.
Detta har resulterat i att varianter av Teknikjakten tagits fram och använts av andra.
• Digidelstiftelsens Teknikjakt
• Digitaljakten skapat av studieförbundet Bilda
• Väsenjakten skapad av Regionbiblioteket Uppsala
• Lilla teknikjakten av Vimmerbys folkbibliotek
• Pippi 75 år skapat av Vimmerbys folkbibliotek
Teknikjakten som metod har utvecklats och visat sig användbar inom fler områden. Under litteraturfestivalen Barnens Littfest 2019 användes Teknikjakten för att låta barn från nio år öva problemlösning och datalogiskt tänkande. Den ursprungliga Teknikjakten utgår från en linjär historia där ett
uppdrag leder fram till ett annat. Detta skapar problem om arrangemanget genomförs via drop-in
och om flera grupper genomför jakten samtidigt. Till Barnens Littfest skapades därför en variant av
Teknikjakten kallad Antagningsprov för Superhjältar. Till skillnad från den ursprungliga jakten kan
uppgifterna lösas i valfri ordning. Ett system där deltagarna kan be om ledtrådar lades till för att
göra aktiviteten mer självgående. Antagningsprov för superhjältar har sedan anpassats och använts
av andra bibliotek i kommunen. Senare skapades en variant av samma jakt med sjörövartema, Jakten
på Kapten Klurigs skatt.

Diskussion
Om visioner och mål från digitaliseringsstrategin kombineras med studier kring internetanvändning framkommer tydligt att det ännu finns mycket att göra innan dessa blir verklighet. Alla är inte
en del av och har förtroende för det digitaliserade samhället. Alla ges ej heller likvärdiga förutsättningar att bli eller upprätthålla en digital delaktighet genom livet. Digitaliseringen innebär större
möjligheter än någonsin att lära, mötas, ta del av och producera information. Samtidigt ställer den
kontinuerliga stora krav på den enskilda individen. Förutsätter vi ett livslångt lärande i samhället bör vi också fråga oss hur vi skapar livslånga och likvärdiga förutsättningar för alla att lära. Här
spelar biblioteken en viktig roll tillsammans med många andra aktörer.
För biblioteken blir frågan om digital delaktighet särskilt angeläget då två av bibliotekens prioriterade målgrupper, personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än
svenska, riskerar att drabbas extra hårt av ett utanförskap. Samtidigt som tillgången till och användandet av internet ökar finns ett behov att frågan om digital delaktighet nyanseras och ses ur ett
mer kvalitativt perspektiv.
Digital delaktighet uppnås inte bara av att en befolkning använder internet. Tillgång till och
användande av internet är i och för sig en grundförutsättning för en digitalt delaktig befolkning,
men vi bör fokusera på att stärka befolkningens kunskap och förmågor. Sådant är svårare att mäta
än tillgång och nyttjandegrad.
Vi bör vidare fråga oss vem som avgör om en person är digitalt delaktig och problematisera hur
vi gör det. Upplever användaren sig själv som digitalt delaktig? Om vi lyckas minska en persons
120

känsla av utanförskap utan att användaren fått nya IT-relaterade kunskaper, har vi då minskat det
digitala utanförskapet eller skapat bättre förutsättningar för att kunna minska det? Har den personen blivit mer digitalt delaktig eller är det bättre förutsättningar att arbeta med digital delaktighet
som har skapats? Är digitalt utanförskap och digital delaktighet rena motsatsord? Jag upplever
ett behov av ytterligare definiera dessa begrepp.
Utvärderas digital delaktighet ur ett känslo- eller upplevelseperspektiv spelar användarens egen
tolkning av begreppet samt värdering av sin kunskap i förhållande till vetskap om möjligheter stor
roll. Kunskaper om möjligheter påverkas i sin tur av den sociala kontext användaren befinner sig
i. Utgår vi enbart från användarens upplevelser skapas svårigheter att avgöra vad vi i slutändan
utvärderar. Vi bör vidare fråga oss om digital delaktighet handlar om kunskaper och förmåga/möjlighet att kunna agera eller om det förutsätter ett handlande av individen. Kan man med andra
ord vara digitalt delaktig utan att delta? Ser vi på digital delaktighet ur ett mer objektivt perspektiv
skulle ett standardiserat test kunna användas. Ett sådant tillvägagångssätt ställer dock krav på att
väldigt precist definiera uppgifter som beskriver kunskaper hos en digitalt delaktig medborgare.
Vissa aspekter av digital delaktighet kan vara svåra att beskriva och mäta.
Om vägar till bildning i en digital tid förutsätter viss kunskap är det viktigt att biblioteken hittar
metoder för att sänka trösklar, öka tillgängligheten och ge alla chansen att ta del av digitaliseringens möjligheter. Då behövs både ökad kunskap om digitalt utanförskap och utveckling av nya
arbetsmetoder. Arbetsmetoder som bygger på förståelse för användaren såsom tjänstedesign
kan utgöra viktiga verktyg, för att öka kunskapen om upplevelser kring digitalt utanförskap och
för att hitta sätt att motverka det. Teknikjakten och Digital övningskörning är exempel på sådana
metoder.
I Svenskarna och internet anges ”inget intresse/inte användbart”, följt av ”krånglig teknik/kan inte”
som huvudorsak till att inte använda internet. Som bibliotek är vi vana att utgå från besökarnas frågor och behov. Den som inte ser internet som användbart eller som inte vet vilka möjligheter som
finns har sannolikt ej lika många frågor. En annan viktig aspekt när vi utvecklar metoder för att
motverka digitalt utanförskap är känslorna ett sådant utanförskap skapar hos individen. De starka
negativa känslorna, varav skam, rädsla och låg digital självkänsla skulle kunna vara en orsak till
svårigheter att nå personer i ett totalt digitalt utanförskap.
Att känna skam är en oerhört destruktiv känsla. Donald Nathansson har tagit fram och använder
sig av en modell kallad Skamkompassen (1992). Den beskriver försvarsmekanismer vi kan ta till
för att hantera skam. Att dra sig undan, attackera andra, attackera sig själv eller att hitta strategier
för att undvika känslan är exempel på sådana försvarsmekanismer. När användare pratar om bristande intresse, att internet inte är användbart, att digitaliseringen gått för långt, att personer tittar
för mycket i sina mobiler kanske det till viss del kan ses som reaktioner på känslan skam.
Det är farligt enkelt för ett samhälle med digitalisering som mål att göra uttalanden som att digitalt utanförskap idag ofta är självvalt och på så vis lägga över ansvaret på individen. Ett perspektiv där digitalt utanförskap ses som en konsekvens av förändringar i ett samhälle där vi i allt högre
grad förutsätter ett livslångt lärande, men där alla inte ges likvärdiga förutsättningar för det, är
inte lika bekvämt. Då sker ett ansvarsskifte. Digitaliseringen går snabbt, men lärande och förändring hos individen sker i små steg. Det kan därför vara svårt att sätta fingret på när lärande sker
och därigenom även att identifiera faktorer som skapar goda förutsättningar för lärande. Kanske
riskerar det att leda till resonemang där man utgår från att andra haft samma förutsättningar till
lärande, samt en bild av att samma förutsättningar kommer finnas genom hela livet.
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För att skapa goda förutsättningar för arbete med digital delaktighet inom bibliotek tror vi
sammanfattningsvis på mindre fokus på teknik, mer fokus på bemötande av människan. Hur kan vi
på ett roligt och inspirerande vis stärka individers digitala självförtroende och självkänsla?
Inför en lärosituation:
• Undvik att använda tekniska begrepp.
• Adressera känslorna. Tydliggör att inga frågor är dumma och det är tillåtet göra fel.
• Lägg fokus vid besökarnas intresseområden inte tekniken.
Under en lärosituation:
• Hur kan du skapa ett uppmuntrande och inbjudande klimat? Att personen söker sig
till dig kan vara ett stort steg. Försök avdramatisera det.
• Ta chansen att berätta mer än det användaren frågar om. Vad är besökaren
intresserad av och hur kan internet vara ett stöd?
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Tjänstedesign och innovationssprintar för att
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digital kompetens
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Problemformulering
Digitalt först med användaren i fokus är ett nationellt digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal
med syfte att främja digital kompetens hos allmänheten. På uppdrag av regeringen drivs projektet av Kungliga biblioteket tillsammans med de regionala biblioteken och kommunernas folkbibliotek. De regionala biblioteken samordnar utbildningen för denna digitala kompetenshöjning.
När vi på Regionbibliotek Västerbotten våren 2019 skulle påbörja medarbetarspåret inom Digitalt
först med användaren i fokus ville vi ägna särskild uppmärksamhet åt just användaren i fokus. För
att göra detta på bästa sätt valde vi att anlita den digitala transformationsbyrån Hello Future för att
hålla i workshops om och med den demokratiska och användarcentrerade metoden tjänstedesign. Såhär skriver Hello Future själva om vad tjänstedesign är:

”Tjänstedesign är det arbetssätt som vuxit fram för att bygga och vidareutveckla tjänster
som ger bästa möjliga användarupplevelse. Tjänster har såklart sålts i hundratals år,
men fältet tjänstedesign som det ser ut idag började växa fram på allvar under 90-talets
senare del i takt med att digitaliseringen accelererade. Metoderna och processerna som
tjänstedesign omfattar är anpassade för att tackla den speciella kombination av utmaningar och möjligheter som det digitaliserade samhället skapat.” (https://hellofuture.se/
aktuellt/vad-ar-tjanstedesign/)

På uppstarten av medarbetarspåret inom Digitalt först med användaren i fokus i maj 2019 deltog
82% av medarbetarna på folkbiblioteken i Västerbotten. På tre eftermiddagar i Skellefteå, Lycksele och Umeå höll Hello Future i workshops om och med tjänstedesign. I december 2019 hade
vi också ett uppsamlingsheat med ett liknande upplägg för de som inte hade möjlighet att delta
i maj. Syftet med workshoparna var att skapa en gemensam kunskapsbas kring digital transformation, lära sig mer om tjänstedesign samt att finna några områden och idéer att lyfta in i Digitalt först-arbetet på längre sikt. När Regionbibliotek Västerbotten och Hello Future analyserade
resultatet av workshoparna fanns det två tydliga spår att gå vidare med. Ett spår för personer med
funktionsnedsättning, samt ett om bibliotekens digitala tjänster.

Redogörelse för metod
I dialog med Hello Future, kom vi fram till att det bästa sättet att gå vidare med dessa spår var
att jobba med innovationssprintar. Hello Futures innovationssprint är baserad på Design Sprint,
en metod skapad av Jake Knapp på Google 2010 som de använt i utvecklingen av bland annat
Google Sök och webbläsaren Chrome. Metoden har sedan dess spridits till stora företag och
organisationer som Lego, Spotify, Slack, Airbnb, och till skolor, regeringar, museer och bibliotek.
Innovationssprinten går ut på att utforska nya tjänster, erbjudanden och metoder, komma loss när
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man sitter fast, ta reda på om man gör rätt saker, utforska möjliga lösningar, gå från det abstrakta till
det konkreta, samt att lyssna på användarna. En innovationssprint består av ett fåtal dagar där man
dag för dag strukturerat fokuserar på en specifik del av sprintprocessen. Det första steget består
av att ringa in ett specifikt problem eller utmaning med hjälp av exempelvis intervjuer med både
användare ur en för utmaningen utsedd målgrupp samt experter på området. En bra utmaning i
en sprint ska vara tillräckligt stor för att vara värd en veckas arbete, men samtidigt inte vara för bred
eller för smal. Efterföljande dagar ägnas åt att skissa på lösningar och prototyper, demokratiska röstningar på vilka lösningar och prototyper man vill gå vidare med och slutligen tester av prototyper
tillsammans med användare. För att säkerställa att sprinten hela tiden rör sig i rätt riktning återkopplar man under sprintens olika delar till det grundsyfte och de sprintfrågor som formulerades under
det första steget.

Resultat och diskussion
Workshoparna mynnade alltså ut i två innovationssprintar. En om bibliotekens digitala tjänster
där vi valde att fokusera på målgruppen annat modersmål än svenska, och en med målgruppen
personer med kognitiv funktionsnedsättning. Båda sprintarna hade målsättningen att få målgruppen att känna att biblioteken och bibliotekens digitala tjänster är för dem. Att möta målgruppen/
användare tidigt, längs med, samt efter processen, var en nyckel till framgång. Det var även viktigt
att knyta an till strategiskt viktiga experter på området, både inom den egna verksamheten, såväl
som att blicka utanför och prata med andra verksamheter och organisationer. Genom att exempelvis lyfta konkreta och träffsäkra citat från användarna levandegörs, tydliggörs och konkretiseras
vad som behöver förändras och/eller göras för att lyckas med målsättningen med innovationssprintarna.
Några utvalda citat från användarna i sprinten om bibliotekens digitala tjänster med
målgruppen annat modersmål än svenska:

”Jag lyssnar mycket på svenska ljudböcker, för att ställa om hjärnan
till att uttala svenska, så jag blir bättre på att uttala.”

”Jag minns min första vecka i Sverige, lyssnade på radio, alla pratade
svenska och jag förstod ingenting. Men så plötsligt en dag spelade
de en låt med 50 cent, som rappade på engelska, första gången jag
hörde det ropade jag till alla, jag blev så glad.”

”Dom som jobbar här på biblioteket är inte bara personal, dom är
lärare också.”

Några utvalda citat från användarna i från sprinten för personer med kognitiv
funktionsnedsättning:
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”När jag läser och det står en massa text, så undrar jag vad som menas,
det är som att det kommer upp ett stort frågetecken i mitt huvud.”

”Det är så krångligt att logga in och ut, och logga in och ut, med allting.”

”Jag gillar inte att låna digitalt, för jag vill gärna ha kvar det om det är
något bra, då vill jag inte att det ska tas bort.”

Vårens omständigheter med pandemin påverkade båda innovationssprintarna, men det var
främst den om bibliotekens digitala tjänster som på grund av arbetsgruppens förändrade arbetssituation behövde göras om för att kunna genomföras. Vi bestämde oss därför för ett upplägg
som skedde 100 % digitalt på distans och med en större frihet för arbetsgruppen att göra uppgifter när det passade dem. Hello Futures första heldigitala innovationsprint. Ett exempel på hur
detta gick till var att en del av sprintens moment och instruktioner spelades in så att arbetsgruppen själv kunde välja när de kunde och ville ta del av dem.

Intressanta mönster i användartesterna – bibliotekens digitala tjänster, målgrupp
personer med annat modersmål än svenska
Majoriteten av användarna uppskattade möjligheten att kunna välja vilken nivå av svenska de kan
för att informationen skulle anpassas efter denna nivå. Att lyssna på svenska var uppskattat, särskilt i
syfte att lära sig språket. Flera av testpersonerna lyfte också biblioteket som en resurs för att lära sig
svenska och att de därför helst söker efter relevant svensk litteratur via bibliotekets tjänster. Böcker
och medier på det egna språket får de tag i via andra kanaler.
Intressanta mönster i användartesterna – personer med kognitiv funktionsnedsättning Prototypen
bestod av en app som skulle erbjuda en för målgruppen mer inkluderande och tillgänglig ingång
till bibliotek och bibliotekens digitala tjänster. En ikon på förstasidan kallade vi för ”Vad är du intresserad av?”. Den ikonen drog mest uppmärksamhet hos användarna. ”Vad är du intresserad av?”
-ikonen skapar engagemang och får användarna att prata om sina egna intressen. Ett sätt att skapa
delaktighet och inkludering genom att utgå från deras intressen och perspektiv. Användarna är digitalt vana och använder eller kan tänka sig att använda biblioteket hemma. Både av praktiska skäl
och för att de är vana att lyssna på tal- och ljudböcker.

Vad händer härnäst?
Efter att ha gått i mål med de båda innovationssprintarna satte vi oss tillsammans med Hello Future
för att diskutera vad och hur vi tar oss vidare. Efter noga avvägningar landade vi i att gå vidare med
spåret personer med kognitiv funktionsnedsättning. Vi baserade beslutet dels på att det utifrån
biblioteksperspektivet finns mest outforskat och ogjort för och med just den prioriterade målgruppen jämfört med den andra sprintens målgrupp, personer med annat modersmål än svenska. Men
vi såg även likheter och starka synergieffekter med två rapporter som vi haft stor hjälp av under
sprintprocessen. Det är rapporterna Kognitiv tillgänglighet på bibliotek – en kunskapsöversikt,
samt Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019, bägge gjorda av Begripsam
(www.begripsam.se).
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I Kognitiv tillgänglighet på bibliotek – en kunskapsöversikt skriver Begripsam i sin analys bland
annat att det generellt råder en låg mognadsgrad på många bibliotek vad gäller att hantera
kognitiva tillgänglighetsproblem. Vidare är bibliotekspersonal och besökare med kognitiva
funktionsnedsättningar överens om vilka delar av bibliotekens verksamheter det är som skapar
hinder. De vanligaste är till exempel bibliotekens överflöd av visuella intryck, överflöd av ljudintryck,
överflöd av information och bristande ljusmiljöer. Begripsams analyser här kan vi känna igen
ifrån våra egna användarintervjuer och mönsteranalyser från innovationssprinten.
Begripsam skriver även att bibliotekspersonalens kompetens är det personalen själva tar upp
som sin största brist i relation till personer med kognitiv funktionsnedsättning. Denna brist skapar
en oro hos personalen kring bemötande av personer i denna grupp. Personer med kognitiv
funktionsnedsättning märker av denna oro, men upplever snarare att problemet är bristen på
personal och att personalen inte har tid att hjälpa dem, än att det skulle vara några fel på eller
problem med bemötandet.
I de avslutande reflektionerna i rapporten hittar vi också mycket som påminner om de insikter
vi fått i innovationssprinten:
”Biblioteken ska användas till många olika saker och kraven på både bibliotekslokaler och
bibliotekspersonal förändras i takt med att kraven på verksamheten förändras. Här uppstår en
friktion: Det tar tid att förändra lokaler och att kompetensutveckla personal och medan denna
förändringsprocess pågår så kanske varken lokaler eller personal är i takt med de krav och förväntningar som finns. Detsamma kan gälla användarna av biblioteken. Om biblioteket förr var
ett ställe dit man gick och lånade böcker så är det idag kanske mer ett multimedia och kulturhus, ett rum som vi inte riktigt vet hur det ska vara utformat för att fungera för alla. Dessutom
har biblioteken blivit utbildningslokaler för att bygga medborgarnas digitala kompetens och
ett slags offentligt kontorsutrymme för de medborgare som behöver använda biblioteket för
att betala räkningar eller utföra digitala ärenden.”
(https://www.kulturradet.se/globalassets/start/publikationer/kognitiv-tillganglighet/kognitiv-tillganglighet-pa-bibliotek_webb.pdf)
Begripsam avslutar rapporten Kognitiv tillgänglighet på bibliotek med att rekommendera biblioteken
att våga testa, experimentera, prova och att våga göra fel och göra om, tillsammans. En metod som
går ut på att göra just detta, är tjänstedesign och innovationssprint.
I den andra rapporten, Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019, finner vi också ett
antal, för vår innovationssprint, intressanta data. Det är den största undersökningen som gjorts om
funktionsnedsättning och internet och alla dess delområden anknyter på olika sätt mer eller mindre
till bibliotekens uppdrag. Delområdena är smarta telefoner, datorer, surfplattor, användning av internet, är internet svårt? och delaktighet.
Några särskilt intressanta data vi tar med oss från rapporten är:
-

Personer med funktionsnedsättning använder ofta sociala medier i högre utsträckning än
personer utan funktionsnedsättning.

-

På alla andra områden använder dock personer utan funktionsnedsättning internet mer.

-

Personer med funktionsnedsättning känner sig mindre delaktiga och har större svårigheter
på internet.

-

Den digitala klyftan etableras tidigt och hänger kvar livet ut.

-

Två procent av personer utan funktionsnedsättning tycker att det är svårt att söka
information. Den siffran är tio procent för personer med funktionsnedsättning.
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-

De som har störst svårigheter på internet är de med funktionsnedsättningar som har
att göra med språk; läsa, skriva, räkna, de med nedsatt intellektuell förmåga, syn,
hörsel, koncentration och har psykisk ohälsa.

-

Men det är även de med kort utbildning, de som står utanför arbetslivet, går i särskolan,
särskilda boenden, dagligverksamheter, män med funktionsnedsättning och äldre med
funktionsnedsättning.

När vi nu arbetar vidare med detta spår så innebär det i prakten att vi itererar på prototypen utifrån användartesterna samt går vidare och genomför ytterligare användartester för att kunna dra
ännu spetsigare slutsatser och mönsteranalyser, för att närma oss en än bättre lösning för målgruppen. Det handlar även om att försöka hitta en lösning som är så skalbar och anpassningsbar
som möjligt, så att den går att applicera på biblioteksverksamheter utifrån till exempel storlek,
lokala behov och förutsättningar.
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Inledning
Bibliometri som forskningsområde är fast förankrat i det akademiska ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap. Idag finns större möjligheter än tidigare att utveckla arbetet med bibliometri
och närliggande metoder på bibliotek, dels eftersom fler bibliotekarier har fått tillgång till kompetensen genom sin utbildning, dels eftersom verktygen för att utföra analyser och visualiseringar nu
är mer lättillgängliga både för publik och utförare. Trösklarna för att närma sig kvantitativa data är
lägre nu än de har varit tidigare, både för publik och för utförare av analyser. Det finns också en växande medvetenhet om värdet och den potentiella kraften i data, inte minst på grund av det offentliga samtalet om hur persondata som samlas in genom sociala medier och andra internettjänster
används av olika, mer eller mindre etiskt orienterade, aktörer. Att använda sig av programmering
och kvantitativ databearbetning i sitt arbete är också alltmer normaliserat nu jämfört med tidigare,
i och med att dessa områden har utvecklats till att bli en så pass central del av samhället. Programmering ses inte längre som ett område vikt för de specialintresserade.
Verktygens ökade tillgänglighet hänger inte minst ihop med utvecklingen av användarvänlig och
jämförelsevis lättanvänd programvara inom business intelligence (BI). Fokus på mätbarhet och New
public management har drivit en kommersiell utveckling av redskap för kvantitativa visualiseringar
som både är informativa och relativt lättsmälta. Vi ser en framväxt av redskap för att presentera
beslutsunderlag och kvantitativa data på ett aptitligt sätt, som med rätt inramning närmar sig “infotainment”. För allmänheten torde ett av de mest kända exemplen på detta vara Hans Rosling och
stiftelsen Gapminder, som använder sig av inspirerande metoder för att visualisera och kommunicera kring statistik som rör global utveckling. När det gäller utveckling av tjänster och verktyg för att
visualisera publiceringsdata så har vi sett en liknande utveckling inom akademiska och kommersiella miljöer, till exempel Elsevier (SciVal), Clarivate (InCites). En drivkraft bakom utvecklingen är att
forskarnas prestationer bland annat bedöms med hjälp av påverkansfaktorer, som citeringsanalyser
och tidskrifters impact factor, vilket i sin tur påverkar den enskilda forskarens konkurrenskraft och
karriärmöjligheter. Ibland efterfrågas också sådana uppgifter som en del av ansökningsförfaranden. Det har blivit nödvändigt för forskarna att veta hur de ligger till enligt dessa parametrar – gärna
genom att själva snabbt kunna se sina resultat.
Användningen av bibliometri för att utvärdera forskares prestationer är fortfarande inte helt
okontroversiellt. Cox et al. (2019, 746) påpekar bland annat att:

Metrics can be seen as a challenge to academic freedom and to the
university’s traditional role as a centre in society of critical and independent thinking, since they imply managing academics through
quantifiable, even objective and universal evaluations of research
quality.
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Det går inte att säga annat än att bibliometriska underlag spelar in i systemet för bedömning av prestationer i dagens akademiska landskap. Utformningen av dessa bedömningssystem ligger utanför
bibliotekens ramverk och diskussionen om deras för och nackdelar lämnar jag därhän. Men denna
typ av kritik gör det ändå viktigt att påpeka att bibliometriska metoder kan användas på sätt som
inte enbart syftar till att framställa underlag för utvärderingar och bedömningar av forskares konkurrenskraft. Biblioteken har möjlighet att – utöver rena utvärderingsunderlag – bredda verksamhetsanvändningen av bibliometriska metoder till att i högre grad omfatta och stärka aspekter av akademin
som inte direkt rör konkurrens och utvärdering, genom att arbeta med att ta fram och kommunicera
material som erbjuder användarna ett mer utforskande perspektiv.
Liksom i Hammarfelts bokkapitel “Från sorterandets logik till mätandets praktik” används här
begreppet bibliometri i en vidare bemärkelse. Det rör sig inte bara om en statistisk metod eller
kompetens i användandet av särskild programvara utan, i ännu högre grad, om en djupare kompetens i att tolka och förstå innebörden i resultaten som framkommer samt förmågan att ta etiska
beslut i framställandet av analyser. Detta är en kompetens som inte kommer att förlora i värde,
oavsett om data blir alltmer lättillgängliga och högkvalitativa, eller när programvaran för att göra
analyser blir mer lättillgänglig och användarvänlig. Som Hammarfelt (2018, 150) skriver är det en
viktig kompetens att:

se vetenskapen som dynamisk och att försöka förstå dess kommunikationsmönster på ett övergripande sätt. Med en term lånad från
litteraturteoretikern Franco Moretti (2013) kan vi beteckna detta förhållningssätt som en form av “distansläsning” där avståndet, och inte
närheten till texten, är det som möjliggör en givande analys.

Ur det perspektivet blir forskningsbibliotekens centrala roll för vetenskaplig kommunikation och
publiceringslandskapets utveckling högst relevant. Biblioteken är involverade i den vetenskapliga
kommunikationen genom hela processen och inte minst i samband med publicering och lagring
av publikationer, utan att för den skull vara beroende av hur olika publikationsformer och -vanor
värderas. Vi har en unik position i och med att vi hanterar hela lärosätens utgivning och utdata i
vår dagliga verksamhet. På så vis får vi dagligen en fakultets- och ämnesövergripande inblick i
publicerings- och kommunikationsmönster som kan skilja sig väsentligt åt mellan olika delar av
akademin. Det ger oss en god grund för att göra professionella, erfarenhetsbaserade analyser.
Björn Hammarfelt (2018, 149) skriver att han vill argumentera för att “[...] forskningsbiblioteken,
och forskningsbibliotekarien, fungerar som ett viktigt gränssnitt mellan forskarna och den vetenskapliga kommunikationens infrastruktur.”, en argumentation som denna text stöder. Men fokus
hamnar lätt uteslutande på forskarnas behov, vilket inte är konstigt eftersom det är mycket som
står på spel när bibliometri tillämpas vid forskningsutvärdering. Dock vill jag passa på att lägga till
studentperspektivet, att forskningsbiblioteken och bibliotekarierna även fungerar som ett interface mellan studenterna och den vetenskapliga kontext som de rör sig inom. Studenterna ska
både orientera sig inom det egna ämnesområdet och förstå hur det ämnesområdet förhåller sig
till en större akademisk kontext. Där kan man ha stor nytta i använda bibliometriska metoder för
att ge studenterna "kartor" och större förståelse inför det sammanhang som de skolas in i, samt en
hälsosam dos av källkritik inför data och datavisualiseringar.
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Kompetens: Nuläge och framtid
I dagsläget innebär arbetet med publiceringsdata en stor mängd detaljarbete. I Sverige använder
sig de flesta svenska lärosätena av publiceringsdatabasen DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet)
för att samla och spara forskningspublikationer. En stor del av arbetet med att kvalitetssäkra metadata i DiVA har idag fokus på att granska och korrigera varje enskild post som läggs in i databasen.
DiVA-biblioteken har hittills inte på egen hand kunnat göra ändringar i DiVA genom inmatningar
av större mängder redigerad (”tvättad”) data, utan varit beroende av att sådana insatser har
genomförts och prioriterats av Uppsala universitetsbibliotek, som ansvarar för drift och utveckling av DiVA. Detta ser ut att förändras på sikt, vilket i så fall kan komma att innebära förändringar
i både arbetssätt och professionell kompetens, med mer fokus på mängdhantering av data och
på att tillämpa automatiserade generella regler programmatiskt för att höja datakvalitén genom
användning av script och liknande verktyg.
Vi kan också se hur utvecklingen rör sig mot större fokus på maskinläsbarhet och i förlängningen
artificiell intelligens (AI), vilket sannolikt också kommer att påverka hanteringen av publiceringsdata framöver, med ännu tydligare och mer förutsägbara standarder och riktlinjer kring hur olika
fält måste se ut för att passa in i en större informationsinfrastruktur. Det är troligt att detta leder till
utveckling av verktyg som automatiserar arbetet med att höja publiceringsdatabasernas kvalitet i
högre grad än vad som är möjligt idag. En ökad maskinläsbarhet skulle också leda till större möjligheter att generera självuppdaterande datavisualiseringar utifrån datafält som vi vet håller konsekvent hög kvalité. För professionens del kan denna förändring innebära ett fokusskifte, från att
lägga stora resurser på detaljgranskning av enskilda poster, till specialistkompetens inom kvantitativ hantering av publiceringsdata med särskild insikt i mönster och tolkningar av densamma.
Vissa farhågor har märkts kring att en flytt av kvalitetsarbetet till en mer kvantitativ nivå skulle innebära sämre resultat, men att ”tvätta” större mängder data är redan ett etablerat arbetssätt inom
exempelvis bibliometrisk forskning, när en generell kvalitetshöjning av tillgängliga data behövs
för att utföra olika analyser. Användningen av script för att tvätta data kan också leda till högre
grad av konsekvens i hanteringen, jämfört med manuell handpåläggning. En kombination av
kvantitativt och kvalitativt granskningsarbete kan också leda till färre skillnader i bedömningar
beroende på handläggare, samtidigt som den kvalitativa expertisen kan fokuseras till fält där kunskap om publiceringslandskapet verkligen behövs.
Utvecklingen av området ser ut att ge biblioteken möjlighet att som en del av det dagliga arbetet i allt högre grad producera dataunderlag som vi både kan använda för internt arbete och för
utåtriktad kommunikation kring publiceringsmönster och vetenskaplig kommunikation. De bibliotekarier som arbetar med området idag har tillägnat sig en betydande specialistkunskap om
publiceringsdata och vetenskapliga förlag, samt djup kännedom om olika databasers styrkor och
svagheter, genom sitt dagliga arbete. Det är kompetenser som kan användas både för att utveckla
egna tjänster inom bibliometri och datavisualisering och för att fungera som stödjande och rådgivande funktion för andra delar av våra lärosäten när de genomför analyser. Genom att arbeta strategiskt för att utveckla bibliotekariernas kompetenser inom datahantering och -visualisering som
en del av forskningsbibliotekens utåtriktade arbete så kan biblioteken och professionen ta tillvara
på en kompetensbas som redan finns och se till att nyttan av den både ökar över tid och blir mer
diversifierad.

Tjänsteutveckling: Nutid och framtid
Forskningsbiblioteken har en allt tydligare ställning när det gäller att stötta forskare vad gäller
publicering och utåtriktad vetenskaplig kommunikation. Biblioteken bidrar aktivt till utvecklingen i
det föränderliga publiceringslandskapet och bibliotekarierna både tillägnar sig och utvecklar nya
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specialistkunskaper inom öppen vetenskap, publiceringsstrategier och forskningsdata. Särskilt
viktiga är biblioteken i rollen som icke-kommersiella aktörer i ett område där ekonomiska intressen ständigt vägs mot forskningens intresse. Sedan gammalt tillhandahåller biblioteken tidskrifter,
databaser, böcker och liknande resurser som forskarna behöver och biblioteken är också centrala
för registrering och utvärdering av forskningsoutput. Forskningsbiblioteken har också en viktig
roll i det framväxande arbetet med hantering och tillgängliggörande av forskningsdata. Bibliotekets roll inom dessa områden är synlig för forskare och andra berörda yrkesgrupper, bland annat
genom tjänster som rådgivning och utbildning inom områden som rör vetenskaplig kommunikation och publicering. Biblioteken kan dock i högre grad använda sina kunskaper inom området
för att ge användarna ökad förståelse för olika former av vetenskaplig kommunikation, publiceringsmönster och användning av publiceringsdata, samt de insikter som analys av sådan data kan
leda till.
I en akademisk miljö som präglas av konkurrens, prestation och projektfinansieringar så har biblioteket en särställning i och med sin förhållandevis stabila position och egalitära förhållningssätt
till alla användargrupper. Forskningsbiblioteket behöver inte argumentera kring hur olika typer av
vetenskaplig kommunikation ska värderas, hur en monografi står sig jämfört med en artikel, eller
vilka utbildnings- och forskningsområden som är viktigare än andra. Biblioteket finns till för alla
sina användare, och det är ett privilegium att ha den positionen. Det ger ett utifrånperspektiv på
ständigt pågående diskussioner och kulturkrockar mellan områden inom akademin som, om vi
använder det, kan resultera i tjänster som ökar möjligheterna till kommunikation, förståelse och
samarbete inom akademi och forskning. Undersökningssvaren som ligger till grund för en artikel
av Åström och Hansson (2013, 319) lyfter forskningsbibliotekets neutrala position som en fördel:

It is considered a stable entity within the university that itself is not
affected by outcome of the bibliometric analysis. For this reason it
can take a neutral or objective position relative to the faculties or
departments being evaluated.

En utmärkt position för att kunna genomföra den typ av “distansläsning” som Hammarfelt (2018)
lyfter i sin text.
Kombinationen av det relativt neutrala perspektivet på vetenskaplig kommunikation, bibliotekens
djupa kunskap om vetenskaplig publicering och kompetensen inom publiceringsdata, metadata
och databaser ger biblioteken har alla möjligheter till att utveckla bibliometriska tjänster som
bidrar till att stärka våra forskare, lärosäten och akademiska miljöer. Biblioteken kan till exempel:
• ta fram underlag som kan användas för att hjälpa studenter och doktorander att förstå var
de befinner sig i en större akademisk struktur, och hur dessa delar förhåller sig till varandra
• visa på trender kring öppen vetenskap inom olika områden och även peka på vad
skillnader och likheter kan tänkas bero på
• lyfta fram nätverk av samarbeten och överlappande ämnesområden, växande och
krympande forskningsområden, och relationer mellan vårta egna lärosäten och andra
Kort sagt har biblioteken möjlighet att göra avsteg från den starka tendensen att bibliometri i
första – och kanske ofta enda – hand ses som en metod för att ta fram underlag för ekonomiska
bedömningar och utvärderingar, något som kraftigt begränsar förståelsen för dess användbarhet.
Biblioteken har möjlighet att vidga tillämpningen av bibliometriska och närliggande metoder,
samt tillämpa dem i bredare pedagogisk verksamhet och utåtriktad kommunikation – utöver inre
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arbete med data. Bibliometriska analyser och visualiseringar kan användas för att höja generella
akademiska kompetenser hos användarna, stärka forskarnas identitet och främja den samarbetsinriktade sociala infrastruktur som så ofta ligger till grund för framgångsrika forskningsmiljöer.
Ajjawi m.fl. (2018, 936) betonar att det, förutom att ge forskarna tid, är centralt att prioritera dessa
aspekter för att främja forskning:

“Researchers, research leaders and research organisations should
prioritise the protection of time for research, enculturate researcher
identities, and develop collaborative relationships to better foster
successful research environments.”

I en forskningsöversikt över studier inom university-industry collaborations (UIC) lyfter Ankrah
och AL-Tabbaa (2015, 397) att när ett samarbete tar steget till att generera faktisk ömsesidig kunskapsutveckling, jämfört med en mer instrumentell kunskapsöverföring och rationell samordning av resurser, tar det kunskapsgenererande samarbetet karaktären av “[...] an irrational, informal, and unstructured process where a relationship between two organizations evolves naturally
due to unplanned and continuous interactions between actors from both organizations.” Denna
beskrivning torde stämma för interaktioner som driver utvecklingen av ny kunskap överlag. När
George P. Smith mottog nobelpriset i kemi 2018 så var han konsekvent noga med att betona att
hans forskningsresultat helt och hållet var en gemensam prestation av det forskarsamfund han
tillhörde, bland annat i sin Nobelföreläsning. I en intervju (2019, 7:38) där han svarade på frågan
om det är viktigt att ha en mentor betonade han mentorernas roll som förebilder vad gäller samarbete inom forskning:

[…] a mentor, of course, also serves as a role model. It would be good to be a mentor
that upholds standards of decent behavior and morality and the conduct of science.
I mean that for example that you are not, don't be a role model that's like a cutthroat that
cuts down competitors or looks on science as fundamentally a competitive enterprise.
Because I don't think it is. I mean science is... Science flourishes by a community of
scientists communicating their ideas with each other. Fundamentally, that's the
nourishment of science, and I think that mentors owe it to their proteges to value
this above all else in science.

(egen transkribering)
För att ge den typen av samarbeten bästa möjliga förutsättningar behövs en kultur som främjar
djupare interaktion vid samarbeten, vid sidan av fokus på instrumentellt ömsesidigt beroende.
Detta är en utmaning i en akademisk miljö där öppenhet och kommunikation balanseras mot konkurrensfördelar, bedömningar av enskilda forskare och forskargrupper prestationer och excellens,
önskan om att vara först med resultat samt behov av att förhålla sig till juridik och strategi kring
hemlighållande av forskningsresultat och, inom vissa forskningsområden, patentprocesser. Så ser
forskarnas verklighet ut, men det finns en ständigt närvarande risk för överfokus på konkurrensfaktorer på bekostnad av samarbetsfaktorer – troligen på grund av den tydliga kopplingen till ekonomiska incitament.
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Bibliotekets neutrala position bär med sig goda förutsättningar för att utveckla tjänster och verksamhet som bidrar till att öka fokus på samarbete och gemensamma strävanden, till exempel
genom att använda bibliometri och närliggande metoder till att lyfta dessa aspekter av publicering och vetenskaplig kommunikation. Detta kan användas för att främja en stabil och interaktionsinriktad forskningsmiljö – utan att för den delen riskera att föregå publicering av känsliga resultat.
I sin tur torde detta stärka både förutsättningar för starka forskningsresultat, och därigenom, ekonomisk utveckling på lång sikt. Sådana insatser kan med fördel även inkludera studenter redan på
grundnivå, dels eftersom studenterna utgör rekryteringsbasen för forskarutbildningen, dels eftersom det ger studenter som väljer andra karriärvägar inblick i vetenskaplig kommunikation och
forskning som de sedan kan använda både i sitt värv som professionella och för att söka samarbeten med universitet och högskolor i kraft av sin yrkesroll.

Databearbetning och analys
Hammarfelt (2018, 153) gör observationen att “om tidiga forskare saknade metoder och tekniker
för att storskaligt testa sina hypoteser, är situationen idag närmast den motsatta: enorma datamängder och kraftfulla processorer ger oss en mängd resultat, men vi är ofta oförmögna att dra
mer allmängiltiga slutsatser.” Här kan perspektivet vidgas, för Hammarfelt skriver om bibliometrins utveckling, men den ökade tillgången till publiceringsdata gäller inte bara forskare i bibliometri. Många databaser erbjuder möjlighet att göra utsökningar och hämta data på olika sätt,
med varierande grad av restriktioner. Detta, tillsammans med alltmer användarvänliga redskap
för visualisering av kvantitativa data, innebär stora möjligheter för den som vill och kan grunderna
att själv ta fram datavisualiseringar och göra analyser. Det öppnar även för misstolkningar och
missvisande resultat, om den som står för visualiseringarna har begränsad kännedom om sådant
som datakvalité, innebörden i olika metadatafält, skillnader mellan metadatastandarder, förutsättningar för publicering inom olika forskningsfält eller konsekvenserna av de tillsynes små val som
görs under processen med att ta fram visualiseringar och analyser. Det finns en tydlig risk för att
slarvigt eller snabbt genomförda visualiseringar av publiceringsdata resulterar i att bias och fördomar kring olika forskningsmiljöer cementeras, i och med att resultaten ofta ser mycket förtroendeingivande ut.
Biblioteken tar redan ansvar för att utbilda användare i källkritik. Här finns ett klart behov av att
ytterligare utbilda användarna i att tänka källkritiskt även kring publiceringsdata, dataanalyser och
visualiseringar, samt de metoder som används för att ta fram dem, till exempel genom att diskutera visualiseringar utifrån frågeställningar kring vad de visar, vad de inte visar och hur de skulle
kunna se ut om den hade utförts annorlunda. Till exempel: Skillnaden mellan att 1. visa hur många
av olika institutioners publikationer som har publicerats open access respektive 2. visa hur stor
procent av olika institutioners publikationer som har publicerats open access. Det är lätt att bli
förförd av ett skenbart tydligt resultat och inte fundera djupare på om resultatet verkligen är ett
svar på den fråga man tänker sig, eller som svaret betyder vad det vid första anblick ser ut att göra
– särskilt om resultatet ser ut att stärka en tidigare etablerad uppfattning. Som Hammarfelt (2018,
149) påpekar är:

[...] möjligheterna att studera den vetenskapliga kommunikationens
struktur och utveckling genom användandet av kvantitativa metoder är
omfattande och potentiellt mycket värdefulla, men goda kunskaper om
verktygens begränsningar krävs för att använda dem på ett ansvarsfullt
sätt.
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Biblioteken kan erbjuda beställningstjänster och fungera som ett stöd för andra som vill göra
denna typ av analyser, men det är viktigt att vi dessutom själva använder metoden i vår kommunikation och undervisning, det vill säga i kontexter som vi själva kan styra, så att vi tydligt kan visa
för mottagarna hur de många val som görs i dataarbetet påverkar resultatet. Biblioteket kan även
bidra till att göra processen kring användandet av bibliometriska underlag vid medelstilldelning
och karriärsutveckling mer genomskinlig genom användandet av visualiseringar och analyser av
publiceringsdata i kommunikation om publicering och publiceringsmönster i andra sammanhang.
Dessa argument är inte direkt nya, men de tekniska verktygen är vid det här laget är så pass välutvecklade och användarvänliga att det är möjligt att göra vad vi kan kalla för “enklare bibliometri”,
eller statistik utifrån publiceringsdata, för att undersöka ämnen och områden där det inte behövs
avancerade beräkningar eller viktningar. Med en högre grad av fokus på att använda bibliotekariekompetensen för att tolka analysresultat kan vi vara i inledningen av en betydande förändring
för både professions- och tjänsteutveckling inom området.

Professionens utveckling i samverkan med omvärlden
Här kan det vara på sin plats att undersöka vad som menas med begreppet “profession”. En kort
och effektiv definition kan vara Thomas Brantes (2009, 16): “Professioner är alltså yrken som baserar sin inkomst och status på att de använder vetenskaplig kunskap.” Bibliotekarieyrket har på ett
formellt plan stärkt sin position som profession i och med biblioteks- och informationsvetenskapens framväxt och bibliotekarieutbildningens akademisering. Brante utvecklar professionsbegreppet i flertalet publikationer, bland annat skriver han 2014 (260) att

"professioner är yrken där utövarna har kunskaper om kontexter,
underliggande strukturer och mekanismer för att förklara/förstå vad
som sker på den empiriska ytan, samt […] att integrering av teori
med praktik är detsamma som att teoretisk kunskap om mekanismer,
inklusive kontextmekanismer, kan översättas till praktisk kunskap om
varför och hur en intervention ska genomföras."

Han skriver också att ”I stort sett alla yrkesutövare har kunskaper om korrelationer och enkla
orsakssamband. Vad som utmärker starka professioner är att de även rymmer djupare liggande
kunskaper och därför är i bättre stånd att reflektera över komplicerade fall” (ibid.). Bibliotek har
lyckats behålla sin relevans genom historien, mycket på grund av förmågan att utvecklas och
anpassa kompetenser och tjänster som är viktiga för omvärlden. Att utvecklas i samklang med
omvärlden är centralt för att upprätthålla legitimitet som profession. Som Åström och Hansson
(2013, 320) skriver: “Maintaining legitimacy includes finding alternative ways of using existing
competencies, and at the same time developing new ones.” Ur dessa perspektiv framstår det som
centralt för att upprätthålla verksamhetens legitimitet och uppdrag att:
1. arbeta strategiskt för att ta vara på den djupare kunskap vi har inom områden som
metadata och publicering
2. använda sådan kunskap till att reflektera över och analysera centrala områden
som vetenskaplig kommunikation
3. applicera detta i den praktiska verksamheten på ett sätt som är värdefullt för
våra användare.
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Hur bibliotekarieprofessionen utvecklas i förhållande till sitt sammanhang är avgörande för om
professionens position stärks eller försvagas.
En aspekt av professionsforskningen som är relevant att beakta i det här sammanhanget är tanken
om att professioner ständigt befinner sig i konkurrens med varandra, vilket tar sig uttryck i försök
att monopolisera verksamhetsområden, så kallade jurisdiktioner, och avgränsa sig från andra
professioner i kraft av sin expertis. Bibliometriska metoder används idag av andra professioner än
BIV-forskare, bibliotekarier och bibliotek – inte minst inom andra delar av akademin som arbetar med
medelstilldelning och utvärdering, samt av förlag inom vetenskaplig kommunikation. Även om
biblioteken vidareutvecklar ett eget, självständigt, tjänsteutbud baserat på bibliometriska metoder,
så verkar det mindre fruktbart att göra detta i syfte att monopolisera bibliometrisk kompetens till
den egna professionen. En mer konstruktiv väg att gå – som dessutom rimmar väl med bibliotekens
starka karaktär som stödverksamhet – är att kombinera den egna verksamhetsutvecklingen med
att söka en modell där bibliotekariernas expertis och specialistkompetens även erbjuds som tjänst
till externa aktörer, till exempel i form av rådgivning eller olika former av fördjupade samarbeten
och ömsesidigt utbyte. Detta kan även leda till en vidgad arbetsmarknad för professionen. I en
sådan tjänsteutveckling är det dock viktigt att förhålla sig till följande:

I förhållande till den avgränsade professionen kan konkurrenssituationer och strider kring prestige och ”jurisdiktioner”, för att använda
Brantes terminologi (2009:306), uppstå gentemot andra professioner. Det finns också möjligheter till samarbeten professioner emellan, men det föregås av en förhandlingsprocess. Innan former för
samarbeten har upprättats kan sammanförandet av professionella
fält och den förhandling om jurisdiktion som där följer upplevas som
hotfull och destabiliserande.

(Ulfsparre. 2017, 9)
Detta innebär att även om biblioteksprofessionen inte själv ställer sig i direkt konkurrensförhållande
till andra professioner så är det möjligt att andra professioner svarar på tjänsteutvecklingen som
ett hot mot den egna verksamheten. Därför är det att arbeta strategiskt och diplomatiskt på detta
område, samt även göra aktiva insatser för att kultivera en trygghet inom bibliotekarieprofessionen
inför vikten av att den professionella kompetensen utvecklas och kommer till sin rätt inom området.
Om vi arbetar med strategisk och organiserad professionell utveckling för att ta vara på de förutsättningar som finns, så har vi möjlighet att sätt stärka professionen och etablera högt kvalificerade
tjänster inom ett fält som har tydlig anknytning till både forskning och kompetens.

Praktisk verksamhet
Att visualisera data med hjälp av grafik och kartor är ett sätt berätta
om olika aspekter och samband för ett givet område eller en verksamhet. Genom att visualisera publikationsdata från Umeå universitet kan vi få en bild av universitets publiceringsmönster. Exempelvis
kan vi få en inblick i hur universitetet profilerar sig ämnesmässigt och
vilka samarbeten i form av samförfattarskap som Umeå-forskare varit
del av.

”Library lab – visualisering av publiceringsdata” (2020)
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Umeå universitetsbibliotek har under en tid arbetat för att utveckla effektiva metoder för att våra
användare ska få ökad tillgång till visualiseringar av publiceringsdata. Ett långsiktigt mål är att producera datavisualiseringar som till stor del är automatgenererade, för att kunna generera ett basutbud av visualiseringar på ett tidseffektivt sätt. Överlag har det varit relevant att fundera över vilken nivå på analysen som ger bäst utdelning i förhållande till hur mycket resurser som krävs för att
utföra den. För att visualiseringarna ska komma så många som möjligt tillgodo har vi arbetat för
att göra visualiseringar som användarna själva kan interagera med och för att hitta plattformar att
publicera sådana visualiseringar på.

Pilot
Under 2019 genomförde teamet för Publicering och forskarstöd vid Umeå universitetsbibliotek
en pilotverksamhet där vi provade att använda visualiseringar av publiceringsdata för utåtriktad
kommunikation. För att ha ett konkret slutmål valde vi att producera en visualiseringsutställning
som invigdes i samband med universitetets årshögtid samma år. Utställningen hade två delar:
1. en bred och översiktlig visualisering av vetenskaplig publicering inom Umeå
universitet – med fokus på bland annat open access och avhandlingar
2. en samarbetsanalys, i form av en nätverkskarta baserad på data om publikationer som
olika institutioner och organisationer inom Umeå universitet hade sampublicerat.
Visualiseringarna ställdes ut på stora pekskärmar i bibliotekets entré, där besökarna själva kunde
navigera med hjälp av skriftliga instruktioner och information i poster-format. Vi använde även
visualiseringarna vid presentationer på Marskonferensen och för olika på universitetet, bland
annat bibliotekets ledningsgrupp och styrgrupp. I första hand byggde visualiseringarna på DiVAdata över publikationer knutna till Umeå universitet, data som ingår i det dagliga arbetet och som
vi har god kännedom om. Grunddata berikades med datauttag från andra databaser, till exempel matchades våra publikationer genom DOI med Unpaywall-data för att få fram information om
open access-status.
Pilot: Respons
Pilotens syfte var i första hand att undersöka förutsättningarna för att ta fram dataunderlag och
visualiseringar i syfte att använda dem i presentationer och utåtriktad kommunikation. Inga användarundersökningar gjordes, så det finns inga underlag som beskriver användarperspektiv eller
-önskemål. Men vi som arbetade med projektet upplevde att responsen från projektets huvudsakliga målgrupper – det vill säga forskare och andra som är aktiva inom den akademiska miljön – var
positiv inför möjligheten att se en "distansläsning" av det sammanhang som man befinner sig i
under sitt dagliga värv. Det var också givande att kunna visa perspektiv på vetenskaplig kommunikation som lyfter de samarbeten och den gemenskap som finns vid vårt lärosäte, särskilt som det
kanske sällan syns så pass konkret i andra sammanhang. En vidareutveckling som ger en fingervisning om detta positiva intresse var att biblioteket på grund av utställningen anlitades till att hålla
en föreläsning på ämnet inom ramen för universitetets program för forskningsledarskap, ReaL
(Research and leadership programme). Vid sidan av den obemannade utställningen använde vi
samma material i styrda situationer, som talarledda presentationer. Tanken på att själv kunna interagera med presentationsmaterialet utifrån egna frågeställningar och intressen verkade tilltalande
för åhörarna. Vi upplevde även att bibliotekets lednings- och styrgrupp, samt våra egna medarbetare
var positivt inställda till arbetssätt, resultat och potentiella tillämpningsområden.
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Pilot: Programvara och kommunikation
Programmet Power BI, som är en del av Microsofts programutbud, är utvecklat för att visualisera
och presentera företagsdata. Datavisualiseringarna byggs upp av flera mindre diagram och
visualiseringar som går att länka till varandra. “Under huven” finns även möjlighet att koppla olika
dataset till varandra. En användare kan interagera med ett element på sidan för att påverka hela
eller valda delar av vyn, vilket gör det möjligt att röra sig mellan övergripande och mer avgränsade
nivåer av data ur flera perspektiv samtidigt. Power BI erbjuder stora möjligheter för den som skapar en presentation att själv välja hur data ska visualiseras, inom ramen för ett användarinterface
som upplevs som lättillgängligt. Lättillgängligheten kan dock vara skenbar: Det visade sig att den
stora utmaningen i Power BI var att komponera ett interface och hitta kopplingar som upplevdes
som begripliga och navigerbara för en användare utan förkunskaper – något som är ett försumbart problem när visualiseringen ska användas i en förberedd, talarledd presentation. Det visade
sig också att det var helt nödvändigt att begränsa antalet delar och möjliga val i visualiseringen,
så att inte användarna skulle “gå vilse” bland alla möjligheter. Detta sätter gränser för hur hög
grad av komplexitet som går att visa i Power BI. Vi saknade också möjligheter att utföra djupare
och mer komplexa visualiseringar inom ramen för programmet – såsom bibliometriska nätverksanalyser. Det fanns en möjlighet att välja att visa nätverk i Power BI, men nivån på den funktionen
var alldeles för otillräcklig för den visualisering vi hade i åtanke. Vi valde därför att utöver Power BI
använda VOSviewer, en programvara som är särskilt framtagen för att göra och visa nätverksanalyser.
VOSviewer är utvecklad av forskare vid Centre for Science and Technology Studies (CWTS) vid universitetet i Leiden. Skillnaden mellan VOSviewer och det mer kommersiellt orienterade Power BI är
tydlig. VOSviewer är en fritt tillgänglig programvara som är utvecklad av forskare, för en användarbas som sannolikt också främst är forskare, i behov av att konstruera och använda bibliometriska
kartor. VOSviewer lanserades genom en artikel i tidskriften Scientometrics (2010), vilket ytterligare
stärker dess akademiska prägel. Utvecklarna Nees Jan van Eck och Ludo Waltman presenteras
med namn och går att kontakta direkt via ett formulär på hemsidan för VOSviewer. Det är tydligt
att VOSviewer är en produkt av en forskningsgemenskap för användning inom den gemenskapen.
Skillnaden blir tydlig i utformningen av programvaran. VOSviewer kräver mer expertis än Power
BI för att det ska vara möjligt att konstruera en visualisering. Navigationen i vyn är inte lika lättillgänglig eller anpassningsbar för en användare utan förkunskaper och jämfört med Power BI hade
VOSviewer färre inbyggda möjligheter för att presentera visualiseringen på olika typer av plattformar. Power BI var relativt enkelt att anpassa för användning i den interaktiva utställningen, medan
vi behövde specialskriva kod för att kunna visa upp visualiseringen i VOSviewer. Precis som med
Power BI var det knepigt att presentera visualiseringen i VOSviewer på ett användarvänligt, interaktivt
sätt. Men i fallet VOSviewer låg utmaningarna snarare i bristen på ett visningsläge och i att göra
det möjligt att förstå hur man skulle orientera sig i en så pass omfattande visualisering. Samtidigt
upplevde vi det som värdefullt att kunna visa upp en ordentlig bibliometrisk nätverkskarta och
den väckte även intressanta diskussioner, både om samarbeten på universitetet – som var kartans
direkta motiv – och källkritiska samtal om hur kartan skulle tolkas.
Sammanfattningsvis upplevde vi att det fanns behov av att undersöka andra möjliga programvaror om vi gör fler liknande datavisualiseringar. Vi rekommenderar även flitiga användartester för
att upptäcka var användarna kan behöva hjälp för att orientera sig och ta sig vidare i visualiseringar. Det är annars lätt att fokusera alltför mycket på underliggande data och de mängder med
analysmöjligheter som finns, på bekostnad av slutanvändarens upplevelse. Att lägga tankekraft
och energi på att arbeta fram en genuint användarvänlig navigation är viktigt, och det krav både
på den programvara som används och på den som utformar visualiseringen. Dessutom krävs tydlig och lättillgänglig kommunikation kring vad visualiseringen visar – och inte visar. Användartester
är en god hjälp i detta arbete, gärna i flera steg av utvecklingsarbetet om det är möjligt.
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Pilot: Etik och integritet
Publiceringsdata innehåller personuppgifter, och det är möjligt att basera dataanalyser på dessa.
Detta är skäl nog för att ta ställning till om och hur sådan data lämpligen ska användas i visualiseringar där biblioteket står som avsändare. Det är till exempel möjligt att göra visualiseringar där
enskilda forskare rangordnas utifrån olika parametrar och visa upp dem för en allmän publik, men
man kan fråga sig om det är önskvärt eller en del av bibliotekets uppdrag. Med stora mängder
data och analysmöjligheter kommer ett redaktionellt ansvar som bör tas på allvar. Data är data,
beståndsdelar som går att använda och kombinera på en mängd olika sätt. Det finns likheter mellan att konstruera en datavisualisering och att skriva en text: Författaren har ansvar för vad som förmedlas. Juridisk rådgivning kan vara på sin plats om data som innehåller personuppgifter används.
En enkel lösning på just detta problem är att avstå från att använda persondata överhuvudtaget.
Datavisualiseringar ser dessutom ofta mycket trovärdiga ut – nästan oavsett vad de visar – och de kan
verka förvillande lättbegripliga. Detta kan leda till missförstånd och felaktiga slutsatser. Det krävs en
varsam och kunnig hantering för att motverka sådana risker. Det är även särskilt viktigt att uppmärksamma dessa risker när visualiseringar ska presenteras utan möjlighet för visualiseringens “läsare” att
ställa frågor till dess “författare”. Här finns tydliga behov av reflektion och metodutveckling.
Pilot: Interna vinster
Förutom att vi genererade underlag för visualiseringar innebar arbetet med datahantering att vi
upptäckte förbättringsområden i vår egen DiVA-databas. Vi fick en större överblick över databasens
innehåll utifrån metadatafält, vilket skiljer sig från den kronologiska prioriteringsordning som vanligen
är utgångspunkt för arbetet. Praktiskt innebär det möjligheter att förbättra innehållet i många poster
samtidigt utifrån metadatafält, till skillnad från att granska posterna en och en och då gå igenom alla
till posten hörande fält. På så vis kunde vi rätta fel i poster göra som kanske inte hade upptäckts lika
snabbt annars. Vi kunde också göra koncentrerade insatser för att åtgärda problemen. Sådana insatser för att höja kvalitén på DiVA-data kräver fortfarande många manuella moment, men är ett tydligt
exempel på sådant som kan förväntas bli mer effektivt och automatiserat i framtiden.
Kartläggningarna och visualiseringarna innebar även att vi själva fick en konkret, övergripande
förståelse för vinsterna i det dagliga arbetet med granskning av poster i DiVA. Vi fick en direkt
återkoppling som gav möjligheter till att diskutera databasen, metadata, handläggning och publiceringsmönster på ett mer övergripande sätt, vilket stärkte teamets arbete även inom andra
områden. Till exempel arbetar vi i dagsläget för att få möjlighet att koppla Unpaywall-data om
open access-licenser till publikationer i DiVA. Sådana uppgifter kan sedan exempelvis användas
internt vid avtals- och budgetarbete, för att utveckla DiVA som repositorium för open access-publikationer samt vid utåtriktad kommunikation om trender och status rörande universitetets open
access-publicering.

Pågående projekt: Library labs
Pilotprojektet var tillräckligt övertygande för arbetet med utveckling inom området skulle konkretiseras i ett Library labs-projekt. Library labs är en metod som används vid Umeå universitet för att
säkerställa att verksamhetsutveckling får synlighet och resurser vid sidan av den dagliga verksamheten. Projektet är pågående och har som syfte att hitta metoder för att arbeta med datavisualisering på ett strukturerat och långsiktigt sätt vid Umeå universitetsbibliotek. I ett första steg har projektet tre delmål:
1. Att identifiera och dokumentera datakällor samt hur man på använder dem för att uppnå
olika mål.
2. Att identifiera och dokumentera effektiva arbetssätt för att sammanställa och uppdatera
visualiseringar.
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3. Att undersöka lämpliga plattformar, program och verktyg för att presentera visualiseringar,
inklusive möjligheter till webbpublicering.
Projektets andra steg kommer att fokusera på att framställa och publicera interaktiva
datavisualiseringar på webben.
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Bakgrund och problemformulering
Mycket tyder på att nyanlända tillhör ett flertal riskgrupper när det gäller att hamna i utanförskap,
både när det gäller den sociala och digitala världen samt samhället i stort. Gruppen nyanlända
består av människor med vitt skilda bakgrunder, allt från högutbildade akademiker till personer
som aldrig har gått i skolan. De sistnämnda, som ofta befinner sig i början av sin litteracitetsutveckling på grund av utebliven skolgång, blir extra utsatta. (Caidi & Allard 2005, s. 314)
Enligt bibliotekslagen är asylsökande, nyanlända och andra grupper som inte har svenska som
modersmål en prioriterad målgrupp för landets folkbibliotek. (Bibliotekslag, 2013:801) För att
kunna erbjuda relevant verksamhet för målgruppen måste biblioteket skaffa mer kunskap
gällande vilka utmaningar och behov som finns.
Forskningen kring digital delaktighet har länge fokuserat på tillgång men på senare år har forskare
kommit fram till att ökad tillgång till och insatser för att göra IKT mer användarvänligt inte leder till
att människor blir bättre på att använda IKT. (Herold 2009, s. 74). Vissa menar även att utan utbildning och färdigheter så är tillgång irrelevant och ointressant. (Caidi och Allard 2005, s. 315)
Många flyktingar, även om de inte hade tillgång till IKT i sina hemländer, har det i allt större
utsträckning i sina värdländer, särskilt i form av mobiltelefoner. (Patil, 2019, s. 64) Telefonerna blir
ett viktigt verktyg för kommunikation med anhöriga även om användning av och kunskap om
mobilerna tenderar att vara begränsad. (Almohamed 2016, s. 167)
Andrade och Doolin (2016, s. 412) menar att nyanlända kan få en förbättrad självkänsla och ett
mått av kontroll i hur de lever sina liv genom att använda sig av IKT på ett meningsfullt sätt i vardagliga aktiviteter. IKT kan även användas för att möjliggöra aktivt deltagande i samhället.
En måste vara medveten om att IKT inte är en lösning i sig och kan dessutom förvärra social exkludering eller skapa en digital exkludering. (Andrade & Doolin 2016, s. 406) De som är utanför i andra
sammanhang tenderar även att hamna utanför när det gäller IKT. (Ono & Zavodny 2008, s. 1467)
Andrade och Doolin (2016, s. 405) studerade hur IKT påverkar social inkludering hos flyktingar.
De ville ta reda på flyktingarnas IKT-behov, hur de använder IKT för att möta andra behov i samhället och de upplevda fördelarna av IKT-användning i deras liv. På ett liknande sätt ämnar denna
studie, ta reda på målgruppens behov och IKT-vanor i förhoppningen att resultatet ska kunna
användas av bibliotek och andra samhällsviktiga institutioner för att erbjuda relevanta tjänster
för målgruppen.

143

Studiens två frågeställningar var:
• Hur ser IKT-bakgrunden och vanorna ut hos nyanlända vuxna svenskar i början av sin litteracitetsutveckling samt vad upplever de själva för behov gällande IKT?
• Utifrån dessa behov, hur kan biblioteken använda kunskap om målgruppens upplevda
behov och bakgrund för att erbjuda relevanta bibliotekstjänster?

Metod och målgrupp
Eftersom syftet med denna studie var att kartlägga IKT-vanor hos vuxna i början av sin litteracitetsutveckling så blev urvalet vuxna med noll till två års skolbakgrund. Deltagarna var en del av en
SFI-klass som kallas för ”alfabetiseringsgruppen”. Denna klass besökte biblioteket regelbundet för
att delta i lättlästa läsecirklar. Samtliga av de som gick med på att delta i studien var daritalande.
Metoden bestod av en gruppintervju med sju deltagare och av kompletterande enskilda samtal
med två av deltagarna. Samtliga kontakter med deltagarna skedde med hjälp av daritalande tolk.
Intervjuerna var utformade som samtal som styrdes med hjälp av en intervjuguide med frågor
uppdelade i följande övergripande kategorier: bakgrund, tillgång till IKT, erfarenhet och användning av IKT, känslor och åsikter. Intervjuaren använde sig av samtal i rundor som samtalsmodell.

Resultat
Samtliga deltagare i studien var nyanlända kvinnor från Afghanistan i åldrarna trettiotvå till sextiofyra och de hade bott i Sverige mellan 5 månader och 2 år. Alla hade familj i Sverige och släktingar
kvar i Afghanistan. Av de sju deltagarna så fanns det bara en som hade gått i skolan och hon hade
gått i två år. Hon låg på en lite högre nivå när det gällde både läs- och skrivkunnighet än de övriga
deltagarna vars nivå var nästintill obefintlig. Alla kunde skriva sitt förnamn men bara vissa sitt efternamn. När det däremot gällde att läsa siffror så kände sig deltagarna mer bekväma och kunde läsa
till exempel telefonnummer. En av deltagarna var dock noga med att säga att hon inte kunde matematik.
När de beskrev sina situationer från hemlandet så sa deltagarna att alla var hemma på dagarna
och att ingen fick ha jobb utanför hemmet. En kvinna beskrev situationen som väldigt svår och att
i staden där hon kom från fanns det hårda regler för kvinnor som begränsade deras möjligheter
att röra sig utanför hemmet. En annan deltagare uttryckte hur tufft, jobbigt och svårt det var eftersom hon inte fick gå i skolan, vilket var en dröm för henne. Här i Sverige vill hon gärna studera hur
mycket som helst.
Deltagarna har liknande erfarenheter av IKT från hemlandet. De flesta hade erfarenhet av ”enkla”
mobiltelefoner, alltså inte smarta telefoner. Bara en av deltagarna ägde en egen mobiltelefon i
hemlandet medan i de flesta andra ägde en gemensamt i familjen. En deltagare berättade att
familjen inte hade telefon utan fick låna grannens. Hennes utflyttade barn ringde till grannen som
i sin tur hämtade henne så att hon kunde hålla kontakt med sina barn trots att de befann sig i ett
annat land.
Samtliga deltagare äger numera en mobiltelefon och har fått låna antingen en Ipad eller en dator
av SFI. Deltagarna kunde inte svara på frågan om de hade en smartphone då de inte visste vad en
smartphone var. När ordet "wifi" förklarades så visade det sig att alla deltagarna utom en hade en
smartphone.
Flera deltagare angav att ett av de viktigaste skälen till att de skaffade mobil var för att banken
hade sagt till dem att de var tvungna att skaffa Bank-id eftersom det var nödvändigt i Sverige och
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att det inte gick utan smartphone. En kvinna berättade att hon lånade sina barns mobiltelefon
innan hon skaffade egen. Hon saknade sin mamma i hemlandet och kände att det var viktigt att
skaffa en mobil för att kunna hålla kontakten med henne. En annan deltagare menade att det kändes som att samhället försökte tvinga henne att skaffa mobil och hon var tvungen att lära sig. Flera
andra deltagare berättade att de skaffade mobil för att de hade kompisar eller familjemedlemmar
som sa åt dem att göra det.
När det gällde användningen av teknik så fanns det stora variationer i hur mycket deltagarna klarade av med sina mobiltelefoner. En deltagare berättar att i princip det enda som hon kände sig
riktigt bekväm med är att hon visste hur hon ska trycka för att svara om någon ringer. Flera andra
berättade att de kan ta emot samtal utan problem men har desto svårare att ringa ett samtal.
"Ibland går det inte", sa en kvinna. De tyckte att det var svårt att skriva in numret. Samtliga med
smartphones använder sig av internetbaserade tjänster för att ta emot samtal, både lokalt och till
sina hemländer.
En deltagare uttryckte frustration över att inte kunna och berättade att hennes barn har försökt att hjälpa
och lära ut hur det fungerar men att hon ändå upplevde problem med att förstå hur appar funkar.

"Jag vet inte vad de är för någonting, eller allt som finns på telefonen."

Just kring begrepp och appar fanns det flera svårigheter. Nästan alla deltagare kände till Bank-ID
och alla utom två hade appen men ingen hade kunskap om hur den skulle användas. Det kom
fram att det finns en diskrepans i hur bankerna i Sverige arbetar när det gäller Bank-ID. Nästan alla
deltagare förklarade att banken krävde att de skulle skaffa en smartphone för att skaffa Bank-ID.
Däremot så visade det sig att vissa banker ställer krav på en viss språknivå. En deltagare fick höra
att hon inte talade tillräckligt bra svenska för att få Bank-ID även om hennes språknivå inte var
sämre än övriga deltagares och på frågan om hur hon sköter sina bankärenden svarade hon att
hennes barn tar hand om ekonomin.
Deltagarnas barn spelade en central roll när det gällde deras IKT-användning. Alla var beroende
av sina barn när det gällde, inte bara hur deras telefoner fungerar utan även för andra funktioner.
Inga av de intervjuade betalade sina räkningar på egen hand. I vissa fall var barnen som betalade
räkningarna minderåriga. Även när det gällde andra samhällsfunktioner, tex beställa en läkartid,
så var det barnen som fixade det i samtliga fall.
Deltagarnas barn försökte hjälpa till på andra sätt. En kvinna berättar att hennes barn installerat
Facebook på hennes telefon och skapat en profil men det gör att hon har panik för att hon är rädd
för att hon ska trycka fel och hon vill att barnen ska ta bort Facebook. Det visade sig att flera hade
Facebook installerat på sina mobiler men ingen använde själva plattformen utan de flesta använder bara Facebook Messenger. En kvinna berättar att hon kallar allting på sin mobil för Facebook.
“Det finns mycket som barnen gör med min telefon men jag vet inte vad, jag vet inte vilka appar
eller vad de heter men att barnen ibland tar mobilen och spelar spel och jag vet inte hur de gör
eller vad de gör när de spelar”.
Deltagarna uttryckte att det var “jobbigt att inte kunna” i allmänhet och att vara beroende av sina
barn i synnerhet. Alla var rörande överens om att det inte alls kändes bra att behöva be barnen
om hjälp och en blev nästan arg på att hon var tvungen att göra det. Dessutom förklarade en deltagare att “barnen kommer inte alltid att finnas för alla mina problem”. Någon uttryckte att hon

145

kände skam och framförallt blev väldigt ledsen över att inte kunna själv. Alla förutom den äldsta
kvinnan uttryckte en stark önskan om att vilja kunna mer och att kunna bli mer självständig. Flera
av kvinnorna återkom flera gånger till att bristen på möjligheter som unga i Afghanistan har förstört och fortsätter att förstöra för dem senare i livet. En förklarade att hon är tacksam för att ha
en mobil och förstår att den kan användas till mycket men att hon inte har kunskap för att kunna
använda nästan några av funktionerna. Någon berättade att mobilen är en intressant ägodel men
att hon tycker att det var svårt att förstå vad det är för någonting och hur den fungerar.
Flera av deltagarna uttryckte också en allmän frustration över att inte kunna kommunicera i
Sverige. En kvinna gav exemplet med att inte kunna kommunicera alls i en mataffär och
beskrev känslan med att säga att “man blir en annan person och bara tystnar”.
Den enda deltagare som utstrålar självförtroende när det gäller hennes egen mobilanvändning
är samma kvinna som har gått ett par år i skolan i Afghanistan. "Jag kan ganska mycket nu." Och
visar stolt upp hur hon kan skriva bokstäver på dari i Google translate och få upp ord på svenska.
Hon säger att mobilen hjälper till mycket i Sverige men att hon vill kunna mer. Några andra
uttrycker avundsjuka över att inte kunna sitt eget modersmål lika bra i skrift.
Deltagarna berättar att de endast fått en lektion i skolan där de fick lära sig att använda sina
Ipads och att det var för att de skulle kunna ta del av information och läxor som gällde skolan.
Samtliga i gruppen använder sina plattor enbart för skolsyften och då begränsat till en hemsida
med schemat och en app där de kan träna på att skriva samt lyssna på svenska ord. Deltagarna
var överens om att de var angelägna om att få hjälp med att lära sig bättre kunna använda sina
mobiltelefoner.
Att hålla kontakt var en angelägenhet för samtliga intervjudeltagare. Vissa angav det som en primär anledning till att de skaffade mobiler. Alla håller kontakt med familj och vänner i Afghanistan
och ringer regelbundet, allt från några gånger i veckan till flera gånger varje dag. Vid frågan om
vad mer de använder sina telefoner till så berättade några att de hade använt sina telefoner för att
få hjälp när de hade gått vilse i den nya hemstaden i Sverige. Då hade de ringt till en familjemedlem eller en vän för att få hjälp att hitta hem. För en av kvinnorna hade detta hänt ett flertal gånger.
Den äldre kvinnan som har en icke-smart telefon säger att hon inte tycker om smarta telefoner
och är inte intresserad av att äga en. Hon säger att hon försöker att lära sig sin Ipad som hon har
fått från skolan men vill inte ha en smartphone för att hon tycker att de verkar jobbiga. Hon har en
enkel mobil som hon använder med kontantkort för att kunna hålla kontakt med familj och vänner.
Baserat på resultaten av intervjuerna inleddes ett pilotprojekt där deltagarna bjöds in till tio sammankomster för att lära sig mer om sina smarta telefoner, en slags skräddarsydd studiecirkel i IKT
riktad till målgruppen. Enligt deltagarnas önskemål var kursen ledd av en daritalande person och
tempot var långsamt med mycket repetition.

Diskussion
Det blev snabbt tydligt vilken skillnad det var i både läs- och skrivkunnighet samt IKT-färdigheter
mellan de deltagare som hade två års skolerfarenhet och de som inte fick gå i skolan alls. Det var
påtagligt vad utbildning kan ge för möjligheter, även bara ett par år. Förutom skillnader i språknivå och litteracitetsutveckling så hade deltagaren med två års skolutbildning märkbart lättare att
använda flera funktioner på sin smartphone. Det var uppenbart att deltagarna värderade skolgång
väldigt högt.
Det är nog så att deltagarna kan mer än vad de tror. Många använder flera appar eftersom de inte
enbart ringer "vanliga" samtal på mobilnätet eller med kontantkort utan även ringer internetbase146

rade samtal med olika appar. Dock, eftersom deltagarnas barn har laddat ner dessa olika appar
och att dessa används utöver “vanliga” samtal via mobilnätet kan det orsaka förvirring hos många
av deltagarna. Det kan bli svårare att ringa ett samtal när det finns fem olika appar och det kan
vara en förklaring till varför vissa upplever att de inte alltid kan ringa samtal.
Det finns en uppenbar brist på utbildning när det gäller IKT hos målgruppen. De får datorer och/
eller Ipads på SFI men enbart en lektion i hur de ska använda dem, vilket inte är tillräckligt. Dessutom så köper de smarta telefoner utan att få handledning i hur de ska användas. Att deltagarna
befinner sig i början av sin litteracitetsutveckling är ytterligare en försvårande faktor. Många
gånger är det deltagarnas barn som får rollen som lärare, något som de varken klarar av eller ska
behöva klara av.
Att deltagarna kände skam över att inte kunna och att behöva be sina barn om hjälp är inget konstigt. Det blir ombytta roller i relationen med barnen då föräldern hamnar i ett underläge och är den
som inte kan. Det blir dessutom rentav olämpligt i fallen då minderåriga barn sköter deras föräldrars
ekonomi. Tyvärr är det så är det är det enda alternativet för många av studiens deltagare.
En kan också diskutera bankers roll och ansvar i detta, det är nog många bibliotekarier runtom i
landet som kan berätta om alla gånger de förklarat bank-id, visat besökare hur de ska betala räkningar osv. Vems är ansvaret?
Mobiltelefoner blir i princip en av väldigt få (om inte den enda) kommunikationskanaler tillgängliga för deltagarna. Intressant att notera var att flera av deltagarnas mobiltelefoner ringde under
gruppintervjun och att samtliga svarade och hade samtal. Det blir tydligt att mobiltelefonerna är
en livlina men också ett medel för självförverkligande och för att bygga självkänsla. För många
nyanlända kvinnor är deras relationer sinsemellan av stor vikt och en av få vägar till viktig information och tillgång till andra resurser de behöver för att lösa sina problem. (Walker 2015, s. 330).
Användningen av UX, tjänstedesign eller användarfokuserad inställning, blir ett effektivt sätt att
erbjuda relevant verksamhet. Tids- och resurseffektivt då personalen slipper gissa sig fram till vad
målgrupper vill ha eller behöver. Dessutom pekar forskning på att samarbete med målgruppen
krävs för att IKT och IKT-tjänster ska blir relevanta för deras intressen. Målgruppens unika behov,
kapaciteter och situationer måste förstås och lyssnas på. (Caidi & Allard 2005, s. 316, Andrade &
Doolin 2016, s. 412, Walker 2015, s. 325)
I detta fall blev det tydligt att målgruppen ville lära sig mer om sina telefoner för att i fortsättningen kunna klara av mer själva och slippa behöva vara beroende av sina barn. Intervjuerna gav
också värdefull information om vilken nivå deltagarna befann sig på samt vilka specifika önskemål
de hade. Att erbjuda undervisning till vuxna i början av sin litteracitetsutveckling ställer andra krav
än mer “traditionell” undervisning. Målgruppen har dessutom ett behov av utbildningsmaterial
som är anpassat till deras brist på formell utbildning och erfarenheter av IKT, förslagsvis material
som är lätt att ta till sig och lätt att komma ihåg.
Då deltagarna har svårigheter att ta till sig textbaserad information kan information istället presenteras via exempelvis bilder, symboler och video. Att arbeta utifrån användarnas önskemål kan
också innebära utmaningar när det gäller planering då varje deltagare har unika önskemål och
varierande kunskaper.
De sammankomster som erbjöds gruppen uppskattades av såväl deltagarna som av lärare på
SFI. Biblioteket hade hittat en väg att erbjuda relevanta tjänster till en prioriterad målgrupp för att
bidra till att öka den digitala delaktigheten.
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Problemformulering
Det finns digitala kunskapsklyftor i samhället som behöver överbyggas. Enligt rapporten
Svenskarna och internet 2019 minskar det digitala utanförskapet något, men det är fortfarande
påtagligt. Det rör sig om drygt en miljon svenskar som befinner sig i ett digitalt utanförskap:

”Om framsidan av samhällets digitala transformation är delaktighet är baksidan utanförskap. I kölvattnet av förra årets rapport, som belyste klyftorna på nätet, följer vi upp det
digitala utanförskapet från flera olika vinklar i årets upplaga. Vi tar reda på i vilken grad
vi känner oss delaktiga i det digitala samhället – något som de flesta överlag gör. Likaså
redovisar vi det utanförskap som framkommer i användandet av digitala samhällstjänster
där hög ålder, låg inkomst och låg utbildning blir tydliga riskfaktorer.”
(https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019)

Digital självkänsla är viktigt för att bli delaktig i det demokratiska samhället, som förutsätter förmågan att inhämta och värdera kunskap via digitala medier. Utifrån denna bakgrund gjorde Regionbibliotek Västerbotten, inom ramen för det nationella projektet Digitalt Först, en kartläggning om vad
folkbiblioteken i Västerbotten gjort, gör och vill göra inom området digitalt makerspace. Vi ville även
fånga upp vad som finns samt vad de önskar fanns för möjligheter, utrustning och resurser inom
digitalt makerspace. Syftet med kartläggningen var att sedan kunna stötta de kommuner som själva
vill och kan tänka sig att själva definiera intressen för digital skaparbibbla/makerspace-verksamhet
utifrån sina egna förutsättningar. Med stötta menade vid i detta fall till exempel utrustning och
kompetensutveckling inom digitalt makerspace.
Prosumentbibblans verksamhetsidé kom ursprungligen, något år innan denna kartläggning, från
några av Västerbottens folkbibliotek: många av dem för små för att själva ha möjlighet att bygga
upp både kunskapsbank och teknikpark. Genom att placera Prosumentbibblan i den regionala
biblioteksverksamheten säkerställdes att Västerbottens alla femton kommuner hade möjlighet att
ta del av satsningen, och på så vis nå länets 271 000 invånare.
En prosument är en medborgare som både är konsument och producent – en så kallad proaktiv
konsument. Det är helt enkelt en vanlig person som rör sig i en mängd digitala miljöer, mer eller
mindre frivilligt och med en icke-homogen kompetens. Denna person använder sitt folkbibliotek,
vars uppdrag är att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för “kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”. Prosumentbibblan blir både ett sätt att stärka allmänhetens digitala självkänsla och en måluppfyllelse.
För att bygga Prosumentbibblan utgick vi, förutom kartläggningen om makerspace på folkbiblioteken i Västerbotten och omvärldsbevakning i stort, från exempelvis boken Makerspace i nya
banor av Lo Claesson. I inledningen skriver Claesson om makerkulturen och dess grundläggande
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”learning by doing”, vilket innefattar att lära genom att göra, att lära tillsammans och att dela med
sig till andra av erfarenheter och kunskaper. Dessa grundläggande egenskaper har vi haft med i
processen både före och under arbetet med Prosumentbibblan.
Varför ska vi ha makerspace på folkbibliotek? Det är en fråga både jag och många andra som
jobbar med denna typ av verksamhet ofta får. Lo Claesson skriver såhär om frågan i sin bok
Makerspace i nya banor:

”Det är inte bara medier och webbresurser som utgör bibliotekets samling. R.D. Lankes,
som är en inspiratör för många inom biblioteksvärlden, talar ofta om kommuninvånarna
som en resurs för biblioteken, som en del av bibliotekens samlingar. I Makerspace i Vaggeryds bibliotek, varifrån jag har mina praktiska makerspaceerfarenheter, brukar vi lite
halvt på skämt benämna vissa av våra makerspacebesökare, som på ett särskilt sätt bidrar
med sina kunskaper, som en del av vår samling.” (Claesson 2020, s. 19)

Det finns även stöd i bibliotekslagen som argument för makerspaces på folkbiblioteken. Bibliotekslagen säger nämligen att folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
Lo Claesson skriver vidare i Makerspace i nya banor, i kapitlet Argument för makerspace på bibliotek:

”Ett makerspace kan vara ett sätt att anpassa verksamheten och ge nya verktyg för att
klara ett bestående uppdrag. Det vill säga att makerspaces demokratiserar tillgången
till verktyg och teknik. Att det är ett bra sätt att lära sig genom att göra saker är något de
flesta kan skriva under på. Att makerspaces skulle kunna ha en roll i det livslånga lärandet
är väl heller inte något som så många skulle ha invändningar mot. Biblioteken med sina
makerspaces är öppna mötesplatser och har en potential att verka inkluderande.”
(Claesson 2020, s. 37)

Vi har också argumenterat för denna typ av verksamhet på folkbiblioteken genom att det handlar
om att rusta medborgarna i Västerbotten för en värld som kräver allt mer digital kompetens.
Ny teknik på folkbiblioteken engagerar och inspirerar medborgarna att skapa, behärska nya
verktyg och få en kompetens som är viktig för att bli en demokratisk medborgare. Ur rapporten
Svenskarna och internet 2019:

”…det behövs utbildningsinsatser och hjälp för de som vill använda digitala lösningar
men inte kommit igång ännu. För att minimera risken för utanförskap och för att skapa
delaktighet – för alla medborgare.” (https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019)

En viktig del av omvärldsbevakningen och inspirationskällan när vi började bygga Prosumentbibblan var också Fab lab (www.fabfoundation.org), förkortning för fabrication laboratory.
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I Sverige finns fyra stycken Fab labs, och det vi särskilt fastnade för som vi tog med oss till
Prosumentbibblan var deras grundläggande kriterier som måste uppfyllas för att få vara ett
Fab lab; att användarna ska mötas av i stort sett samma tekniska verktyg och samma typ av
verksamhet oavsett vilket av Prosumentbibblans olika kit de tar del av.
I boken Skaparbibblan från 2015 beskriver författarna en utgångspunkt i makerspace som även
vi haft med oss i Prosumentbibblan, nämligen: nyfikenhet som drivkraft. Brist på kompetens ska
inte få utgöra ett hinder; fokus ligger istället på att testa, experimentera och misslyckas för att
lära tillsammans.
Prosumentbibblan jobbar (utan att ha en egen målformulering utan ingår i den regionala biblioteksplanen) mot en mängd olika syften varav några av de viktigare kan sägas vara:
-

En ökad digital kompetens och ökad trygghet i arbetet med digitala och kreativa verktyg
hos folkbibliotekspersonal.

-

Ett ökat mod inför att ta in digitala verktyg i verksamheten samt ett innovationssug.

-

Att stärka den viktiga delakulturen inom folkbiblioteksvärlden.

-

Att tydligt koppla folkbibliotekets uppdrag till makerspaceidén.

Prosumentbibblan och de globala hållbarhetsmålen
Hur kan Prosumentbibblan bidra till FN:s globala hållbarhetsmål? Nedan har vi listat de punkter
vi ser som potentiella ingångar:
- Mål 1. Ingen fattigdom: lokalt kan tillgång till teknik och digitala verktyg minska den
ekonomiska ojämlikheten.
- Mål 3. Hälsa och välbefinnande: genom att visa på och använda de miljövänligaste
alternativen till utskrivningsmaterialet till 3D-skrivarna.
- Mål 4. God utbildning för alla. Bland annat tekniska färdigheter. Ett av målen med tydligast
koppling till Prosumentbibblan och bibliotekens uppdrag i stort.
- Mål 5. Jämställdhet. ”öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och
kommunikationsteknik för att främja kvinnors egenmakt”.
- Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. ”Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för
alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället”.
- Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Även denna är väldigt starkt knuten
till själva essensen av Prosumentbibblan.
- Mål 11. Hållbara städer och samhällen. Prosumentbibblan och bibliotek i stort går ut på ett
gemensamt hållbart ägande.
- Mål 12. Hållbar produktion och konsumtion. Här kommer vi tillbaka till ordet prosument
och hela grunden till Prosumentbibblan och makerspaces överlag, som är just hållbar
produktion och konsumtion.
- Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen. Den delakultur som genomsyrar Prosumentbibblans som sker mellan exempelvis folkbibliotek, allmänhet och regionbibliotek, skapar
goda förutsättningar för att arbeta för detta mål.
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Redogörelse för metod
Baserat på resultatet av kartläggningen, omvärldsbevakning i stort och dialog tillsammans med
folkbiblioteken i Västerbotten köptes teknik in och den mobila upplevelse- och skaparbibbla som
vi kallar Prosumentbibblan (www.prosumentbibblan.se) sattes ihop.
För att gå in lite djupare i hur vi resonerade kring valet av just prosument i namnet kan vi kika
på Ola Nilssons artikel om Prosumentbibblan på www.digiteket.se där han skriver om ordet
prosument såhär:

”Framtidsforskaren Alvin Toffler myntade 1980 begreppet prosument i boken “The Third
Wave”, på svenska Tredje vågen. Toffler delar in den samhällsekonomiska utvecklingen i
tre vågor. Den första vågen bestod i västvärlden av jordbrukssamhällen och människor
som producerade för egen konsumtion. De var självförsörjande. Industrialismen startade
den andra vågen och människor började istället producera för en marknad. För första
gången blev skiljelinjerna mellan att vara producent och konsument tydliga.
Toffler menar att samhället är på väg in i en tredje våg där vi ser en prosumentrörelse växa
fram. Människor börjar i större utsträckning producera för sin egen konsumtion.
En prosument är just en sammanslagning av att vara producent och konsument. Inte i betydelsen att man återgår till jordbrukssamhället utan att man producerar för sin egen konsumtion. Med internet och tekniska genomslag är det möjligt att till exempel genomföra
sitt eget diabetestest hemma istället för att gå till en vårdcentral, analysera världsläget för
andra på Twitter och skriva ut reservdelar till mopeden på 3D-skrivaren.” (https://digiteket.
se/inspirationsartikel/bli-en-producerande-konsument-med-prosumentbibblan/)

I kapitlet Makerspaces och lärande i boken Makerspaces i nya banor beskrivs hur man kan se på
biblioteksanvändaren som prosument. Den tidigare ordförande för American Library Association,
Barbara Stripling, argumenterar för makerspaces på bibliotek genom att beskriva hur ett makerspace kan möjliggöra för bibliotek att göra sina användare till skapare av information, istället för
bara konsumenter.
Även om inte ordet prosument nämns, så skriver Lo Claesson också i kapitlet Hållbar utveckling
i boken Makerspaces i nya banor väldigt träffande om hur även Prosumentbibblan ser på just
prosumentskap i samtiden i relation till delakultur:

”Delat på saker har människor gjort i alla tider, med det som är nytt är att personer som
inte känner varandra i högre grad har börjat dela på saker”. (Claesson 2020, s. 69)

Prosumentbibblan är ett mobilt bibliotek i Västerbotten. Biblioteket består av sex enheter, delvis
med olika bestånd. Fem av enheterna finns ständigt ute i länet, medan en enhet finns tillgänglig i
Regionbibliotek Västerbottens lokaler.
Prosumentbibblan är mobil i flera led, både i hur den rör sig över Västerbotten och hur själva
innehållet, tekniken, är mobil. Medföljande poddutrustning går till exempel att ta med sig fysiskt
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dit en podcast ska spelas in, men även mobilt digitalt eftersom resultatet går att sprida över en stor
geografisk yta mobilt digitalt. Lokalt, regionalt och nationellt. Samma exempel går att föra över till
övriga mobila delar av Prosumentbibblan, något som många av de mottagande biblioteken redan
tagit fasta på genom att ta med den utanför bibliotekens väggar.
Under våren och hösten 2020 åkte en handledare runt med tekniken till de folkbibliotek i Västerbotten
som bokade den. Det inleddes med ett introducerande handledar- och prova på-tillfälle, sedan lämnades tekniken kvar på biblioteket i två månader för att medarbetarna skulle få chansen att lära sig
mer samt utföra aktiviteter gentemot allmänheten. Under dessa två månader fanns även handledaren
med på support via videolänk vid behov.
Upplägget var att Prosumentbibblans pedagog mötte folkbiblioteksverksamheten och matchade
tekniken med dess behov. Tillsammans utforskade de vilken ökad kunskap som behövdes, men
också vad som kunde bli aktuellt att arbeta i programverksamheten med. Hur verksamheten kom
att se ut avgjordes alltså av i vilken verksamhet Prosumentbibblan landade.

Resultat och diskussion
De bibliotek som bokat och använt sig av Prosumentbibblan har blivit noder i ett erfarenhetsutbyte och en kunskapsbank som kommer till stor nytta både gentemot övriga Prosumentbibblan-bibliotek, men även gentemot övrig biblioteksverksamhet, både regionalt och nationellt.
Prosumentbibblan har även inlett ett samarbete med Humlab, en arbetsenhet och en forskningsinfrastruktur vid Humanistisk fakultet vid Umeå Universitet. Samarbetet har inneburit att vi hösten 2020 börjat arbeta med en form av virtuellt galleri för barns analoga skapande. Tanken är att
kunna kombinera det analoga med det digitala för att kunna lyfta barns skapande i Virtual Reality.
Det finns även planer på att förverkliga ett påbörjat projekt som går ut på att möjliggöra att i Virtual Reality besöka gamla Västerbottensgårdar som för tillfället står på Västerbottens museums
friluftsmuseiområde Gammlia i Umeå.
Det sistnämnda projektet påminner dels om ett projekt på Bollnäs bibliotek och dels ett i Vaggeryd. På Bollnäs bibliotek har de erbjudit en kurs i Virtual Reality-berättande där de lyfter fram både
lokala historier, men även historier om deltagarna själva. Grundsyftet kommer från Bollnäs kommun som vill jobba mer inkluderande och medskapande för att få till en ökad bredd och utveckling av historierna om Bollnäs. I Vaggeryd har de ett projekt som heter Vingrot och går i stort ut på
att levandegöra lokalhistoria genom att involvera unga vuxna i att skapa filmer med en så kallad
360-kamera. En kamera som fotograferar i 360 grader.
Delakulturen är stark i Prosumentbibblan och handlar inte enbart om att dela material, metoder
och erfarenheter, utan också om att visa upp det vi gör för varandra. Exempel finns på
www.prosumentbibblan.se under fliken kunskapsbank och med hjälp av dessa mer eller
mindre lyckade resultat sänks tröskeln för vad som är möjligt. Den digitala självkänslan stärks
hos både biblioteksmedarbetare och allmänhet. Prosumentbibblan fungerar också som
metodinspiratör i landet, genom att dela med sig av upplägg, tips på utrustning och annat
till både kommunala och regionala aktörer.
Prosumentbibblan har visat att dess upplägg och innehåll både avdramatiserar och inspirerar.
Små och stora verksamheter testar utan höga trösklar sådant som de inte testat tidigare. Jag
hörde professor Katarina Gidlund prata om liknande erfarenheter på en föreläsning om digitalisering. Katarina sa ungefär att ”det bidrar till känslan av att det är “vi” som digitaliserar samhället
– inte utvecklare, appföretag, sociala medier eller söktjänster”. Den känslan stärker folkbiblioteken
som demokratisk arena, och individen i demokratin – prosumenten.
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Bildning i gränslandet mellan biblioteks- och
informationsvetenskap och digital humaniora:
erfarenheter från utvecklingen av masterprogrammet
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Introduktion
Under våren 2018 beslutade Uppsala universitet att sjösätta det tvååriga internationella masterprogrammet i digital humaniora. Programstarten sattes till höstterminen 2019 och resurser lösgjordes i form av 15 heltidsstudieplatser med tillhörande medel för att planera undervisningen.
Programmet förlades till Institutionen för ABM (Arkivvetenskap, Biblioteks- och Informationsvetenskap, Musei- och kulturarvsvetenskap), en i huvudsak biblioteks- och informationsvetenskaplig forskningsmiljö som också erbjuder bibliotekarie-, arkivarie, eller musei- och kulturarvsvetarutbildning inom ramarna för masterprogrammet i ABM. Föreliggande artikel leds av två
målsättningar: (1) att redogöra för huvudpunkterna i masterprogrammet i digital humanioras
tillblivelse och utformning; (2) att reflektera kring hur den digitala humaniorans gradvisa insteg
i landets bibliotekssektor och biblioteks- och informationsvetenskapliga miljöer i förlängningen
kan påverka professionen och forskningsdisciplinen. Framgent är det av betydelse att den sistnämnda frågan får en gedigen genomlysning; i föreliggande text finns ett embryo till en sådan
diskussion baserad på författarnas arbete med masterprogramutveckling i gränslandet mellan
biblioteks- och informationsvetenskap och digital humaniora.

Programmets sammanhang
Inrättandet av masterprogrammet i digital humaniora skedde i samband med att digital humaniora blev ett ämnesområde på avancerad nivå vid Uppsala universitet. Men vad är egentligen det
område som dessa administrativa steg hänvisar till? I sammandrag handlar digital humaniora om
att skapa förståelse för digitala medier och digitala redskap, men också för människans roll i det
digitala samhället och vilken betydelse digitalisering har för kultur, forskning och samhällsliv. Digital humaniora syftar också till att skapa kunskap om hur datorstödda metoder kan användas för att
analysera, visualisera och forska kring humanistiska frågeställningar med utgångspunkt i digitalt
källmaterial. Det ryms många olika perspektiv, verksamheter och vetenskapliga discipliner inom
digital humaniora och fältet karakteriseras av sin pluralitet och organisationella mångfald.
Om fältet digital humaniora utgör masterprogrammets mest generella ämnesmässiga sammanhang är Uppsala universitets andra satsningar på verksamhet inom digital humaniora viktiga
inslag i programmets mer omedelbara institutionella miljö. Inrättandet av masterprogrammet i
digital humaniora sammanföll med uppstarten av en projektverksamhet kallad DH Uppsala som
hade till uppdrag att samla och stödja forskning i digital humaniora på Uppsala universitet. DH
Uppsala efterföljs från och med 2021 av ett nyinrättat centrum för digital humaniora samt en forskningsinfrastruktursatsning riktad mot humaniora och samhällsvetenskap. Projektverksamheten,
den efterföljande centrumbildningen och forskningsinfrastrukturen är alla förlagda till Institutionen för ABM. Dessa initiativ skapar sammantaget en rik och mångfacetterad miljö för digital
humaniora på institutionen där goda förutsättningar finns för att sätta vetenskapliga och pedagogiska verksamheter i samspel med varandra. Masterprogrammet i digital humaniora har genom-
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gående utvecklats i relation till och i dialog med de andra digital humaniora-verksamheterna på
Institutionen för ABM. Uppsala universitets satsningar på digital humaniora kan sättas i samband
med den trend mot ökad institutionalisering av digital humaniora i svenskt universitets-, biblioteksoch kulturarvsväsende som har kunnat observeras under de senaste fem–tio åren. Exempel är
Kungliga bibliotekets labb för datadriven forskning, Riksantikvarieämbetets Kulturarvslaboratorium
och utbildnings- och forskningsinitiativ i digital humaniora vid Göteborgs universitet, Lunds
universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet och Högskolan i Borås
(se också t.ex. Huvila 2018; Sula 2013).

Programmets beredningsarbete
Institutionen för ABM tog initiativ till att utveckla masterprogrammet i digital humaniora av två
skäl. Det första skälet var att institutionen på grund av sin forskningsprofil i biblioteks- och informationsvetenskap, sin närhet till och kunskap om arkiv-, biblioteks- och museisektorerna och
sin position inom historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet – den universitetsövergripande kvalitets- och forskningsutvärderingen KoF17 beskrev Institutionen för ABM som en
“natural nexus” för digital humaniora vid Uppsala universitet (Malmberg et al. 2017, s. 178) – var
i en situation då projektet verkade lovande och möjligt att realisera på ett framgångsrikt sätt. Det
andra skälet var att arbetet med att ta fram ett masterprogram i digital humaniora på flera sätt
skulle kunna stärka masterprogrammet i ABM och ge institutionens ABM-studenter en ökad kompetens i att hantera digitala verktyg och utveckla digitala strategier för att förmedla kulturarv och
information. Institutionens målsättningar med masterprogrammet i digital humaniora kan summeras
på följande sätt:
1. att skapa ett mångvetenskapligt programinnehåll i fältet digital humaniora som
samtidigt drar nytta av den forskningsexpertis som finns inom Institutionen för ABM
2. att möjliggöra samspel mellan masterprogrammen i ABM och digital humaniora samt
mellan masterprogrammet i digital humaniora och Uppsala universitets bibliotek,
arkiv och museer
3. att ge studenterna på masterprogrammet i digital humaniora de kompetenser och
färdigheter som krävs för att de ska kunna forska inom digital humaniora och arbeta
inom biblioteks- och kulturarvssektorn med sådana frågor som ryms inom fältet
digital humaniora
En viktig förutsättning för det faktiska kurs- och programutvecklingsarbetet var att i en bred
bemärkelse initiera kontakt med och förankra masterprogrammet i digital humaniora hos andra
institutioner och aktörer vid Uppsala universitet. Arbetet med masterprogrammet betraktades
med andra ord som ett samverkansprojekt från första stund. Ett mångvetenskapligt angreppssätt bedömdes som det enda möjliga för att vinna legitimitet och relevans i det pluralistiska och
disciplinärt mångfaldiga digital humaniora-fältet. Arbetet med att masterprogrammet i digital
humaniora inleddes med att institutioner och individer hemmahörande både inom och utanför
humanistisk-filosofisk fakultet vid Uppsala universitet bjöds in till stormöten och till samtal i mindre konstellationer där programidéer och möjlig samverkan diskuterades i en mängd former och
ur olika perspektiv. Allteftersom dialogen fortgick utkristalliserades vissa samarbetspartners som
centrala; på institutionsnivå kan Konstvetenskapliga institutionen och Institutionen för arkeologi
och antik historia nämnas som exempel.

Programutveckling i praktiken
Det kursutvecklingsarbete som gav masterprogrammet i digital humaniora sin form och sitt
innehåll bedrevs av en kärngrupp som bestod av nio lärare och forskare med disciplinär hemvist
i biblioteks- och informationsvetenskap, antikens historia, idéhistoria, arkivvetenskap, litteratur-
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vetenskap, konstvetenskap, musei- och kulturarvsvetenskap och digital humaniora. Uppgiften var
omfattande: sammantaget skapades nära på två år av helfartskurser (112.5 hp, varav 45 hp uppsatskurser) inom ramarna för programutvecklingsarbetet. En fråga av vikt som lärarlaget genomgående brottades med var hur på bästa sätt få tillstånd en balansgång mellan ämnesexpertis å
ena sidan—låt säga en biblioteks- och informationsvetenskaplig kurs om informationsförmedling
och användarperspektiv – och programprogressionen å andra sidan – hur kursen om förmedling
och användarperspektiv understöds av och kopplas till övriga programkurser. Den huvudsakliga
metoden som användes för att arbeta med överväganden som detta var en iterativ arbetsgång
som spelade mellan individuellt kursutvecklingsarbete och återkommande samtal med både programansvarig, lärarlaget i helgrupp och den administrativa resurs som utgjordes av Institutionen
för ABM:s studierådgivare, studierektorer och prefekt.

Programöversikt
Masterprogrammet i digital humaniora har två block. Det första och i poäng mest omfattande
blocket utgörs av obligatoriska kurser. De obligatoriska kurserna läses under ett första basår samt
under programmets andra år där vid sidan av valbart kursinnehåll en fem veckor lång praktikkurs
och en terminslång uppsatskurs är förlagda. Det andra blocket består av valbart programinnehåll som är ungefär en termin i omfattning. Institutionen för ABM erbjuder fördjupningskurser till
de studenter som vill använda utrymmet för valbara kurser till att specialisera sin masterexamen i
digital humaniora mot i biblioteks- och informationsvetenskap. Tabell 1 innehåller en översikt av
masterprogrammets kursutbud samt undervisningens huvudpunkter.
Termin

Kurs

Huvudsaklig tematik och metodik

1

Introduktion till digital
humaniora

DH-fältets tillblivelse och historiska utveckling;
tongivande forskningspraktiker; digitalisering;
Transkribus

Verktyg och metoder: kritiska
möten

Kritiska perspektiv på verktyg och metoder inom
DH; ett historiskt perspektiv på förändrade tekniska villkor för humanistisk kunskapsproduktion;
mjukvaruemulering; Recognito; text mining

Digitalt kulturarv

Kulturarvets filosofiska och epistemologiska
grunder; metoder för tillgängliggörande och
utforskande av kulturarv; internationella och
nationella projektutblickar

Digitala implementeringar i
kulturarv

Kritiska perspektiv på digitala infrastruktur för
kulturarv samt kulturarvets organisatoriska,
ekonomiska, politiska och etiska komplexitet;
kulturarvsinfrastrukturer; ontologier;
metadataskapande; GIS
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2

3

4

Fjärrläsning

Storskalig datorstödd textanalys och deras
användningsområden och epistemologiska
grundvalar; fördjupning i text mining; datakurering; topic modeling; named entity recognition

Teori och metod i digital
humaniora

Vetenskapligt skrivande; forskningsetik; vetenskaplig metod och teori i syfte att stödja uppsatsförfattande

Informationsförmedling och
användarperspektiv i den
digitala tidsåldern

Informationssystem och användare i historiskt
och samtida perspektiv; crowd sourcing och
användardeltagande; biblioteks- och informationsvetenskapliga perspektiv på användare och
informationsbehov

Visuell analys: materialitet och
digital humaniora

Verktyg och metoder för visuell analys; kulturarvsföremåls materiella och visuella egenskaper;
kritisk värdering av betydelsen av digitalt källmaterial för humanistisk kunskapsproduktion; virtual
reality; augmented reality; GIS; 3D-visualisering

Valbara kurse

De valbara kurserna uppgår till 22.5 högskolepoäng

Praktik

Verksamhetsförlagd undervisning med tillhörande
rapportförfattande

Masteruppsatskurs

Masteruppsatskursen uppgår till 30 högskolepoäng

Tabell 1: Översikt av masterprogrammet i digital humanioras kursstruktur och huvudsakliga
undervisningstematik. Alla kurser är 7.5 högskolepoäng om inte annat anges.
Ibland är mångvetenskapliga fält som digital humaniora situerade mellan institutionaliserade
ämnesområden och därmed i risk att bli exkluderade från etablerade strukturer för yrkesmässig
progression och kommunikation. Med detta i åtanke blev en viktig fokuspunkt under utvecklingen
av masterprogrammet i digital humaniora att säkerställa att examinerade studenter kan bli behöriga till forskarutbildning vid Uppsala universitet. Vid sidan av många alternativ kan examinerade
studenter, förutsatt att hen tillmötesgår vissa villkor gällande valbara kurser och ämnesval i
masteruppsatsarbetet, bli behöriga till antingen forskarutbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap, konstvetenskap, eller arkeologi och antik historia.

Diskussion
Flera saker ligger på horisonten för masterprogrammet i digital humaniora vid Uppsala universitet. Den tidigare nämnda centrumbildningen i digital humaniora samt forskningsinfrastrukturen
kommer att inleda sin verksamhet under 2021. I centrumbildningens instruktioner står att denna
ska samverka med masterprogrammet i digital humaniora och föreståndaren för centrumbildningen innehar också landets första lektorat i digital humaniora. Därtill planerar centrumbildningen för att arrangera forskarkurser i digital humaniora. En öppen fråga är vilka synergieffekter
och vilken påverkan som detta, i kombination med den möjlighet för studenter med masterexamen i digital humaniora att inleda forskarstudier i biblioteks- och informationsvetenskap, kan få
för forskningsmiljön på Institutionen för ABM och för biblioteks- och informationsvetenskapen i
stort om utveckling som vi har sett vid Uppsala universitet också äger rum vid andra lärosäten. I
förlängningen är det också intressant att undersöka vilken eventuell bäring som masterprogram
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som till stora delar består av stoff från både det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsfältet och fältet digital humaniora kan ha för bibliotekarieprofessionen. En viktig pusselbit i
svaret på detta är de alumniundersökningar som Institutionen för ABM ska genomföra inom de
närmaste åren. Sådana efterforskningar kan ge en bild av var studenterna med examen från
masterprogrammet i digital humaniora tar vägen efter avslutad utbildning; vart söker de sig och
var får de jobb? Alumniundersökningarna ska också sikta på att vinna insikt i vilken mån som
masterprogrammet i digital humaniora har ökat medvetenheten om bibliotek som verksamhet,
institution och forskningsinfrastruktur hos de studerande, samt börja ge svar på hur förhållandet
mellan Uppsala universitets masterprogram i ABM (den enda utbildningen på universitetet som
förbereder studeranden för bibliotekarieyrkena) och digital humaniora. Intressanta fokuspunkter
här är i vilken mån och i förekommande fall hur programmen konkurrerar med och kompletterar
varandra. Framstår masterprogrammet i digital humaniora med inriktning mot biblioteks- och
informationsvetetenskap som en utbildning som ger specialistkompetens för expertuppgifter
inom de vetenskapliga biblioteken – se exempelvis Uppsala universitetsbiblioteks bibliotekarietjänster med inriktning mot digitala metoder – eller är det en annan bild som framträder? Som en
humanistisk och samhällsvetenskaplig disciplin är biblioteks- och informationsvetenskapen en
självklar del av digital humaniora, men det är likväl att i detta sammanhang understryka fram det
möjliga samspel som finns mellan ämnesområdena. Bibliotekarieutbildningarna och forskning inom
biblioteks- och informationsvetenskap kan gagnas av den metodkännedom och vilja till metodutveckling som finns inom digital humaniora; digital humaniora kan bispringas av biblioteks- och
informationsvetenskapens och bibliotekarieprofessionernas stora kännedom om och intresse för
användarperspektiv, kunskapsorganisation, information management, beståndsutveckling och
förvaltning av samlingar.
Det är framöver av stor betydelse att strategiska samarbeten etableras mellan de miljöer för digital
humaniora som har växt och är i begrepp att växa fram på olika institutioner och lärosäten runtom i
landet. En basform för samverkan som sannolikt skulle fungera bra är regelbundna ämnesmöten
där utrymme ges att gemensamt diskutera digital humanioras fortsatta framväxt på både grundoch forskarutbildningsnivå. Av central betydelse för verksamheten i digital humaniora vid Institutionen för ABM är likaså en fortsatt nära dialog med olika typer av ABM-verksamheter, inte minst
för att tillsammans bättre kunna synliggöra de eventuella konsekvenserna som utbildningar i
gränslandet mellan ABM-ämnena och digital humaniora har för ABM-professionerna och de
kunskaper och färdigheter som unga professionella bär med sig in i dessa.
Sammanfattningsvis framträder digital humaniora ur ett gränsteoretiskt perspektiv (Star och Griesemer
1989) som ett fält som existerar i gränsområdet mellan olika professionella gemenskaper, discipliner, och institutioner. Gränsområden karakteriseras av att de ofta fungerar som kontaktytor
mellan berörda grupper och organisationer och att de befinner sig i ett slags ständig omgestaltning eftersom de tar sin utgångspunkt i många olika intressen som i varierande grad kan präglas av såväl konflikt som konsensus (Brown och Duguid 1996). Arbetet med att utforma masterprogrammet i digital humaniora vid Uppsala universitet har på många sätt präglats av en dylik
gränslandsdynamik. Programmet formades genom ständiga förhandlingar med de ibland samstämmiga, ibland oförenliga preferenser och målsättningar som finns i de professionella och
vetenskapliga sammanhang som ingår i miljön för digital humaniora vid Uppsala universitet och
i programmets lärarlag. Litteraturen pekar även på att arbete i gränslandsområden kan bidra till
att bygga upp ömsesidig förståelse för exempelvis gemensamma arbetssätt och föreställningsvärldar i olika professionella kontexter (Karsten et al. 2001). Nu när masterprogrammet i digital
humaniora är på plats framstår det som tydligt att utvecklingsarbetet har bidragit till en sådan
förändring vid berörda delar av Institutionen för ABM och historisk-filosofiska fakulteten vid
Uppsala universitet.
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Inledning
Den digitala teknologins utveckling har gjort stora avtryck på litteraturens område. För att ta några
exempel har digitaliseringen inneburit att nya förlagskonstellationer skapats men också att nya
produktionskedjor och alternativa affärsmodeller utvecklats inom bokbranschen. Digitaliseringen
har också gjort det möjligt för den litterära texten att hitta nya vägar till sin läsare, genom exempelvis sociala medier eller ljud – och e-böcker. Det rör sig alltså om både en formmässig såväl
som strukturell förändring som på olika sätt får konsekvenser för den enskilda litterära texten, författaren och läsaren. Genom digital teknik har också författare fått möjligheten att marknadsföra
sitt eget skrivande, testa litterära texter på en digital publik ellelåta läsaren följa med under skrivprocessen. (se ex. Brownen, T. 2020).
Ett flertal rapporter visar också hur digitala format för litterära verk fått en given plats inom litteraturkonsumtionen. Det är alltså inte längre den fysiska pappersboken som ensamt står i fokus.
I exempelvis rapporten Bokförsäljningsstatistiken – Helåret 2019 sammanfattas hur läsare nu väljer litteratur i nya (digitala) format på följande sätt: ”På bokmarknaden pågår sedan ett antal år
ett tydligt formatskifte från tryckta till digitala böcker. Främst är det de strömmande ljudböckerna
som har en stark tillväxt.” (s.5) I samma rapport konstateras att digitala abonnemangstjänster för
litteratur ökar med 36.8%. Att läsarna fått digitala vanor syns också i bibliotekssammanhang, i rapporten Bibliotek 2019. Offentligt finansierande bibliotek (2020), Sveriges officiella biblioteksstatistik
konstateras att utlåningen av e-böcker uppgår till 2,4 miljoner lån. Sammanfattningsvis går det
alltså att konstatera att aktörerna inom litteraturens område på olika sätt försöker utarbeta strategier
för att utarbeta strategier för att hantera konsekvenserna av digitaliseringen av litteraturens fält.
För förlagen innebär det att pröva sig fram, kring vilken typ av berättelse som lämpar sig bäst för
olika medieformat, för biblioteken har diskussionen främst rör digital medieanvändning och på
vilket sätt som läsfrämjande aktiviteter kan anpassas och utföras i ett digitalt medielandskap, för
att nämna några exempel. (Se ex, Pennlert, 2018 eller Lindberg, et.al. 2019).
Samtidigt tycks det gå som en röd tråd genom litteraturhistorien där ’nya’ medier – även i ett historiskt perspektiv – har diskuterats och relaterats till litteratur och läsning. Utan att fördjupa mig i
dessa historiska motsvarigheter av våra dagars sociala-mediepanik så finns det liknande historiska
motsvarigheter kring hur teknologier, i största allmänhet, påverkar både läsningen och litteraturen.
Den digitala teknikens framväxt i det samtida litteratursamhället kan alltså, i bästa fall, medföra att
förhållandet mellan text och teknik, ytterligare belyses och problematiseras. Som Andrew Piper
också påpekar, har inte dessa relationer uppstått med utvecklingen av Internet. (se ex. Piper, A.
2012) Det ska också sägas att det finns ett ökat akademiskt intresse kring på vilka sätt som den
digitala teknologin och dess olika former och format påverkar bokbransch, läsare och författare.
(se ex. Brownen, T. 2020, Murray, S. 2018, Piper, 2012).
I detta papper är däremot inte mitt huvudsakliga syfte att vidare fördjupa mig i villkoren för läsaren och litteraturen i dagens medielandskap, och inte heller att diskutera på vilket sätt som läsaren
– eller litteraturläsningen – presenteras och diskuteras i de studier som på olika sätt undersökt den
digitala teknikens teoretiska konsekvenser för texten, läsaren eller boken. Snarare vill jag vända
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blicken mot mer metodologiska frågor som cirkulerar kring hur den digitala teknikutvecklingen
potentiellt påverkar litteraturforskningen. Förutom att presentera nya sätt genom vilka läsaren får
tillgång till en text så har den digitala teknologin i form av digitala metoder – eller datorstödda
verktyg - letat sig in i själva forskningsprocessen och påverkar därmed hur forskaren ’läser’ sitt
material.
Ofta sker tillämpningen av digitala metoder inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningsområdet som benämns Digital Humaniora (DH) och det är också där vi hittar diskussioner kring på
vilket sätt som digital teknologi kan – eller snarare – bör användas för textanalys och litteraturforskning. De digitala metoderna gör det möjligt för forskaren att samla in stora textmängder, kartlägga mönster i ett flertal litterära verk och/eller få en överblick över ett stort textmaterial. Dessa
nya metoders intåg inom litteraturforskningen utgör även ett större epistemologiskt skifte inom
disciplinen litteraturvetenskap som länge präglats av närläsning av en specifik text eller författarskap. Som en av företrädarna för digitala metoders potential, Franco Moretti, har påpekat innebär dessa metoder nya typer av kunskapstillstånd för litteraturforskaren att kliva in i och vidare
utforska. I en beskrivning av distansläsning, en kvantitativt och datorstödd textanalys, uttrycker
Morreti sig på följande sätt: ”Distant reading: where distance, let me repeat it, is a condition of
knowledge.” (Moretti, 2000, s.57).

Syfte och frågeställningar.
Syftet med detta paper är att bidra med ny kunskap kring hur samtidens litterära domäner bör
utforskas och undersökas. Genom att göra nedslag i de diskussioner som kretsat kring digitala
metoders för – och nackdelar är min ambition att diskutera vilka frågor som går att besvara med
hjälp av datorstödda verktyg, och vilka möjliga problem som kan uppstå när digital teknik även
involveras i forskningsprocessen där undersökningar av litterära texter står i fokus. För att konkretisera mitt syfte använder jag mig av följande frågeställningar:
• Hur framställs de kunskaper om litteratur som är möjliga att kartlägga, studera och analysera med hjälp av digitala metoder och verktyg?
• Vilka kritiska invändningar finns mot en alltmer datorstödd litteraturforskning och vad kan
potentiellt dessa diskussioner lära oss om framtidens litteraturforskning?

Digital humaniora och digitala metoder
Att texter finns representerade i digitalt format påverkar alltså även hur dessa texter kan studeras och analyseras. Ofta beskrivs de metodologiska förändringarna i relation till just hur digitaliseringen påverkar litteraturen och texten. I exempelvis forskningsantologin Literary studies in the
Digital Age (2013) konstaterar redaktörerna Ray Siemens och Kenneth M Price att litteraturvetenskapen och litteraturstudier (literary studies) omformas i vår digitala samtid, delvis på grund av att
det primära undersökningsmaterialet – texten i sig – har fått nya egenskaper. Textens förändrade
karaktärsdrag ger även, enligt Siemens & Price, litteraturforskaren en möjlighet att ompröva sina
tidigare föreställningar samt ”adopt altered research methodologies.” Även om Siemens och Price
visar hur datorstödda metoder för textforskning har en lång historisk tradition så poängterar de
att samtidens förutsättningar ger litteraturforskaren möjligheter att ompröva sina tidigare vedertagna metoder. Parallellt med denna uppmaning så diskuterar även Siemens och Price utvecklingen av det det tvärvetenskapliga forskningsområdet Digital Humaniora. Detta framväxande
område som på olika sätt antingen studerar digitala texter, använder sig av digitala metoder, eller
- gör både och – präglas enligt Siemens och Price av samarbeten mellan av representanter från
många olika ämnesdiscipliner. Sammantaget leder dessa två aspekter; att texterna har fått nya
digitala egenskaper, samt att projekt inom ramen för DH ofta sker genom samarbeten, till att förutsättningar för hur undersökningar ska genomföras fått nya förutsättningar och skiljer sig därmed
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från tidigare disciplinära praktiker. Annorlunda uttryckt, för att följa Siemens och Price resonemang är samtiden på flera punkter annorlunda än historien och kräver därför nya metoder och
angreppsätt.
Men vad är det då som kan studeras med hjälp av datorstödda verktyg eller digitala metoder?
Vilken typ av undersökningar lämpar sig för kvantitativ textanalys? I samma antologi formulerar
David L Hoover potentiella svar på ovanstående frågor genom att i detalj beskriva vilka typer av
undersökningar som kan genomföras. För att nämna några av Hoovers exempel så handlar det
om att forskaren får möjlighet att testa en hypotes kring ett specifikt författarskap, genre eller
historisk period. Men det är också möjligt att genom digitala textstudier undersöka likheter och
skillnader mellan olika författarskap (litterär stil, ordval etc.) eller förändringar över tid hos ett specifikt författarskap. (Hoover ed. Siemens/Price 2013). Det rör sig alltså i huvudsak om storskaliga
studier, där forskaren kan få överblick över ett stort textmaterial och därmed, med hjälp av olika
typer av datorprogram även undersöka mönster, likheter eller skillnader mellan texter och/eller
författarskap.
Den storskaliga ambitionen hos dessa projekt vittnar också om hur relationen mellan närhet och
distans är betydelsefull. Som flera forskare inom DH har påpekat så presenterar de nya digitala
metoder en möjlighet för forskaren att få en större distans till ett särskilt textkorpus. I exempelvis
Franco Morettis beskrivning av den kvantitativa distansläsningsmetoden (även den datorstödda)
så är själva distansen en betydelsebärande faktor. Moretti konstaterar att det genom digitala verktyg är möjligt för forskaren att betrakta sitt studieobjekt genom en viss distans och därmed få syn
på nya mönster i ett särskilt textmaterial. Även Ted Underwood använder sig av en metafor som
betonar förändringar i närhetsförhållandet mellan text och forskare när han eller hon använder sig
av digitala metoder. I Distant Horizons: Digital evidence and literary change (2019) uttrycker sig
Underwood på följande sätt för att beskriva fördelarna med kvantitativ textanalys: “a single pair
of eyes at ground level can’t grasp the curve of the horizon, and arguments limited by a single
reader’s memory can’t reveal the largest patterns organizing literary history.” (Underwood, 2019,
s.x) I Underwoods beskrivning så framkommer också en tekniksyn, där datorteknikens fördel och
den digitala metodens potential, framträder som ett komplement till vad som är möjligt för det
mänskliga ögat att faktiskt märka och observera. Det är alltså en fysisk möjlighet för den enskilda
forskarens blick att få syn på alla de möjliga mönster som finns i litteraturhistoriens, till synes,
oändliga textmaterial.

Kritiska blickar på Digital Humaniora och avslutande diskussion.
Underwoods betraktelse kan också fungera som en ingång till de kritiska röster som under senare
år väckts mot den kvantitativa digitala textforskningen. I exempelvis artikeln ”The dangers of distant reading” (2014) kritiserar Maurizio Ascari distansläsningens själva förutsättningar genom att
påpeka att de kontextuella sammanhangen kring en text tenderar att försvinna i sådana undersökningar, genom att uttrycka sig enligt följande: ” In my opinion, we cannot understand literary genres without studying both the context of production and that of reception of texts.”(s.15). Ascari
hävdar att Morrettis distansläsning inte alls är så vetenskaplig eller objektiv som den utger sig för
att vara. I sin kritik åberopar också Ascari, i likhet med Underwood, forskarens blick då han skriver:
”Moretti’s quantitative approach – which purportedly takes into account the whole literary field
rather than the restricted enclave of the canon – entails the refusal to look at this varied landscape
with one’s own eyes.” (Ascari, s.5)
Den kvantitativa textanalysens framväxt med draghjälp av Digital Humaniora diskuteras också av
Simone Murray i Charting The Digital Literary Sphere – Reading, Writing and Selling Books in the
Internet Era (2018). Murray betonar i och för sig fördelarna med metoderna som dessa undersökningar använder sig av genom att konstatera att nya storskaliga mönster i texter är möjliga att kart164

lägga samt att en betydelsefull skillnad som dessa perspektiv framhäver är att de ”moves beyond
the aesthetic or cultural-political considerations of the individual text/s to incorporate a more systematizing dimension” (s.7). Men även Murray använder sig av kroppsliga liknelser, liksom Ascari,
för att beskriva nackdelarna med kvantitativ textanalys. Det mänskliga ögats förmåga och vad
som är möjligt att se och studera, återkommer. Murray uttrycker sig på följande sätt: ”However, the
gaze of such researchers is typically retrospective with a preference for earlier literary-historical
periods being strongly marked, and as a result their research throws little light on contemporary
literary developments” (s. 7). De digitala ¨verktygen, för att förlänga Murrays resonemang, när det
används av litteraturforskare, gör alltså att ett visst typ av material – historiska texter – tenderar att
stå i blickfånget. Enligt Murray tycks det vara så att de kvantitativa studier som genomförts främst
fokuserat på äldre textmaterial. Det går att instämma i delar av Murrays kritik om man närmare
undersöker vad som studeras och undersöks med hjälp av digitala metoder och verktyg, ofta är
det de långa historiska tidsperioderna och förändringar över tid som ägnats uppmärksamhet – men
det finns också undantag där även nyare material och mer samtida läsare och litteraturbruk studerats
och undersökts.
För att summera den huvudsakliga kritiken riktad mot kvantitativa textanalyser och digitala metoder inom litteraturforskningen, utifrån ovanstående exempel, presenteras tre linjer. För det första rör
de kritiska rösterna vad metoden inte kan fånga, nämligen den kunskap som omger en litterär text
och hur denna omgivning bäst bör beskrivas och studeras. Ascaris invändningar kan i sammanfattning beskrivas som att litteraturen i sig inte kan betraktas som ett statiskt system, att tolkningar
sker kontinuerligt, samt att forskaren måste vara öppen för att dessa tolkande moment även sker i
relation till digitala former för textanalys. Om man lyfter blicken så kan Ascaris utgångspunkt för hur
man når kunskap om litteratur i ett svenskt forskningssammanhang förstås som litteratursociologiskt präglad, där sambanden mellan text och samhälle eller text och kontext på olika sätt studeras och analyseras. (se ex. red. Svedjedal 2012). För det andra, rör invändningarna det material som
är föremål för undersökningarna, och att det främst rör sig om ett litteraturhistoriskt fokus. Det tredje
perspektivet, som förtjänar att omnämnas kortfattat handlar om hur de digitala metoderna överhuvudtaget presenteras och ramas in. Som Andrew Piper och Stefania Degaetano–Ortlieb påpekar
i artikeln ”The scientization of literary studies” (2019) har litteraturvetenskap och litteraturstudier
traditionellt förknippats med vetenskapliga metoder som skiljer sig från naturvetenskapliga
perspektiv och angreppsätt. Denna skiljelinje tycks, med introduktionen av digitala metoder
och kvantitativa angreppssätt inte längre vara lika skarp i konturerna.
Det som ibland verkar vara främst inomvetenskapliga diskussioner som pågår kring hur litteraturvetenskap egentligen bör utföras i en digital tid är också relevant för biblioteks-och informationsvetenskapliga sammanhang. I en mer generell bemärkelse visar dessa nedslag olika perspektiv på
text och litteratur och föreslår hur dessa bäst kan studeras och analyseras. Digital Humaniora som
forskningsfält är också något som på senare år även förknippats med bibliotek och biblioteksutbildningar på olika sätt. Samtidigt visar denna kartläggning hur även litteraturforskningen befinner
sig i relation till ett litteraturbruk som allt oftare sker i digitalt format, och dagens läsare lämnar alla
på olika sätt digitala spår efter sig som är viktiga att fortsätta följa för att vi ska få större kännedom
om hur samtidens digitala teknologi påverkar läsaren och litteraturen. Dessa insikter, kommer med
allra största sannolikhet att formera värdefulla forskningsrön som på olika sätt kan tillämpas i bibliotekskontexter i form av konkreta metoder för läsfrämjande och litteraturförmedling.
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Utbildning för bildning: Greta Linder och bibliotekarieprofessionens genuskodning
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Föreliggande papper har tillkommit inom ramen för ett stipendiebaserat projekt om ”Greta Linder, bibliotekskonsulenterna och det svenska folkbibliotekets genushistoria”.* En bärande tanke
för projektet – vilken ligger i linje med Sverker Sörlins tal om biblioteket som en bildnings- och
kunskapsuppehållande institution och Lisa Olssons Dahlquists resonemang om biblioteket som
en social infrastruktur (Sörlin 2019: 203; Olsson Dahlquist 2019: 136) – är att bibliotekarieyrket kan
betraktas som en samhällsbärande bildningsprofession. I det här pappret kommer jag begränsa
mig till att diskutera denna bildningsprofession ur ett utbildningshistoriskt och genushistoriskt
perspektiv under åren 1926-1955. Periodiseringen motiveras bland annat av att dessa tre decennier utgjorde en formativ tid för bibliotekarieyrkets professionalisering. Än mer specifikt ska jag
begränsa mig till en enda person, Greta Linder, och hennes tankar om just bibliotekarieyrket och
dess genusaspekter så som de kom till uttryck i två olika texter just från åren 1926 och 1955.
Utifrån de två enskilda texterna kommer jag dock argumentera för två mer generella poänger.
Den ena är att det svenska bibliotekarieyrkets professionalisering under perioden samtidigt medförde en parallell feminisering. Därmed avviker det svenska exemplet på ett intressant sätt från
många andra nationella och professionella mönster där statushöjningen tvärtom brukar kodas i
termer av en maskulinisering (Harris 1992; Sommestad 1992). Mitt andra mer övergripande argument är att Linder passar väl in i den kategori ”obemärkta” intellektuella kvinnor, så som den har
ringats in av Ronny Ambjörnsson och Sverker Sörlin, vilka ofta fungerade som ett slags idéernas
entreprenörer och drev fram historisk förändring inte så mycket genom att publicera originella
och banbrytande skrifter utan genom att verka för sina idéer genom praktiska handlingar i det
vardagliga arbetet inom de ofta relativt anonyma institutioner som de bidrog till att bygga och
bära upp (Ambjörnsson & Sörlin 1995: 10). I Linders fall framstår denna relativt obemärkta roll,
som vi kommer se, dessutom som medvetet vald.
Vem var då Greta Linder och varför är hon värd att uppmärksamma i detta sammanhang? För den
bredare allmänheten är Greta Linder (1888-1963) troligen ett okänt namn, medan hon i bibliotekariekretsar möjligen är bekant för de som odlar ett bibliotekshistoriskt intresse. Tidigare studier
om Linder begränsar sig talande nog också till biografiska notiser, kortare omnämnanden i ett par
bibliotekshistoriska arbeten och någon enstaka studentuppsats (Adelsköld 1981; Thomas 2015;
Lundgren, Myrstener & Wallin 2015; Ljunggren 2016; Lundgren 2018). Inte desto mindre var hon
i samtidens bibliotekskretsar känd vid sitt förnamn, som en tidningsartikel påpekade i samband
med hennes bortgång: ”’Greta’ betydde bland folkbibliotekarierna bara en enda: Greta Linder var
ett begrepp.” (Bolin 1963)
Ett skäl till detta var att hon var verksam vid bibliotekskonsulenterna, den centrala instans – med
placering först vid Ecklesiastikdepartementet och sedermera under Skolöverstyrelsen – som inrättades 1913 med uppdrag att verka för samordningen av det svenska biblioteksväsendet – till stor
del inspirerat av den betydligt mer välkända Valfrid Palmgrens idéer (Palmgren 1911; Lundgren,
Myrstener & Wallin 2015). Officiellt var bibliotekskonsulenterna bara två till antalet: Fredrik Hjelmqvist utsågs till förste bibliotekskonsulent med ingången av år 1913, medan Knut Tynell anslöt
som andre bibliotekskonsulent en månad senare. I praktiken var de emellertid tre.
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Bibliotekskonsulenterna, Jakobsgatan 32, c:a 1917 (Källa: Riksarkivet)
Greta Linder anställdes endast fem dagar senare, till en början som assistent och sedermera som
andre bibliotekskonsulent. Med undantag för ett kortare avbrott för en tids arbete som andre bibliotekarie vid Stockholms stadsbibliotek i samband med uppbyggnaden 1925-1929, kom Linder
att förbli bibliotekskonsulenterna trogen fram till sin pensionering 1954. Därmed kom hon också
att överträffa både Hjelmqvists och Tynells likaså långa och trogna tjänster vid bibliotekskonsulenterna. Bibliotekskonsulenterna kom i viktiga avseenden att driva utvecklingen av biblioteksväsendet och har träffande beskrivits som ”en kristallationspunkt” för biblioteksfolk och folkbildningsintresserade (Linder 1961:195) vars inrättande i själva verket innebar ”ett nyskapande av hela vårt
folkbiblioteksväsende” (Palmgren 1954: 18) och ”början på en lång historia av förenhetligande av
de svenska folkbibliotekens struktur, organisation och verksamhet” (Frenander 2014: 7). Med
placering vid bibliotekskonsulenterna, inledningsvis delvis anonymiserad men från och med 1917
förordnad och från 1929 titulerad som andre bibliotekskonsulent, kom Greta Linder i kontakt med
stora delar av bibliotekssverige.
Ett annat och troligen viktigare skäl till Greta Linders breda kontaktnät med dess rikstäckande
förgreningar hängde samman med en av bibliotekskonsulenternas många viktiga insatser, enligt
vissa den kanske enskilt viktigaste: inrättandet av Statens biblioteksskola år 1926. Bibliotekskonsulenterna insåg tidigt betydelsen av en formaliserad utbildning för den fortsatta biblioteksutvecklingen,
något som för övrigt redan Valfrid Palmgren hade framhållit i sin utredning (Palmgren 1911: 99, 104,
194; jfr Palmgren 1907: 160-168). Linder beskrev själv i efterhand att:

"biblioteksskolan i alla tider varit BK:s skötebarn, som tagit en mycket stor del av deras tid
och tankar. Kanske vågar jag också, ehuru jävig, påstå att resultatet kan kallas gott.
Den utveckling som skett på biblioteksområdet skulle i annat fall helt enkelt inte varit
möjlig". (Linder 1961: 199)
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Som citatet antyder var Linder i allra högsta grad involverad både i Biblioteksskolans tillkomst
1926 och dess fortsatta utveckling. Det var ingen slump. Till skillnad från Fredrik Hjelmqvist och
Knut Tynell hade Greta Linder en formell bibliotekarieutbildning. Dels hade hon tagit del av en av
de första kurser som erbjöds på svensk mark, av Valfrid Palmgren i ”biblioteksteknik” hösten 1912
(Palmgrens första kurs gavs dock redan 1908; Palmgren 1954: 7). Men framför allt fullföljde hon
under läsåret 1915-1916 utbildningen vid New York Public Library School och blev därmed en av
de första i Sverige med en utbildning för folkbibliotekarieyrket (B. Hjelmqvist 1963). Vid hemkomsten kom hon sedan att följa tillkomsten av den danska bibliotekarieutbildningen under Thomas
Døssings ledning, med vilken hon upprätthöll en nära kontakt livet ut (Linder 1954). Just de amerikanska och danska bibliotekarieutbildningarna kom sedan också att bilda modell för Statens
biblioteksskola (Linder 1925).
När Biblioteksskolans verksamhet väl kom igång 1926 var Linder en av lärarna. Även om Hjelmqvist
och Tynell höll i merparten av undervisningen (52 resp. 42 timmar var), undervisade Hans Kuntzel,
då nybliven andre bibliotekskonsulent, och Greta Linder ungefär lika mycket (26 resp 22 timmar
var) medan Hildur Lundgren höll i sammanlagt 15 timmar (Tynell 1927: 41-42; Hansson 2014: 30;
Ljunggren 2016: 51-53). Linder kom dock att engagera sig särskilt mycket och länge i Biblioteksskolans fortsatta utveckling, sedermera som ledare, men även som författare av korrespondenskurser och som undervisare vid sommarkurser, i princip fram till sin pensionering 1954. I och med att
Statens biblioteksskola under hela denna period erbjöd den enda formella bibliotekarieutbildningen i Sverige innebar detta som Bengt Hjelmqvist – Fredrik Hjelmqvists brorson och från 1939
andre bibliotekskonsulent och från 1945 förste bibliotekskonsulent 1961 – så träffande påpekade
att ”[h]on har varit lärare åt praktiskt taget allt Sveriges folkbiblioteksfolk” (B. Hjelmqvist 1961).
Biblioteksskolans mer konkreta genomslag har studerats mer ingående av Lars Seldén i en studie
baserad på fyra biblioteksmatriklar från åren 1932, 1949, 1955 respektive 1967 vilka omfattar sammanlagt 940 individer (Seldén 2017: 2, 13). I en översikt av andelen examinerade från Biblioteksskolan framgår tydligt hur denna steg stadigt från dess inrättade 1926 till 60% vid denna undersöknings slut (år 1957) och 100% år 1965:

Ur Seldén 2007: 13
Ur ett professionsteoretiskt perspektiv som betonar utbildningens betydelse (Wisselgren 2018:
20-21) kan den stigande andelen examinerade från biblioteksskolan samtidigt sägas återspegla
bibliotekarieyrkets påtagliga professionalisering under perioden.
Det som gör Seldéns undersökning särskilt intressant för vårt sammanhang är emellertid att den
ovanstående iakttagelsen kombineras med en observation av ett annat mönster. Samtidigt som
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bibliotekarieyrket professionaliserades skedde emellertid en lika påtaglig feminisering av yrkeskåren.
Detta framgår av en översikt av antalet män respektive kvinnor som rekryterades till bibliotekarieyrket
under åren 1885-1966, där det inte minst är vår undersökningsperiod 1925-1955 (gulmarkerad i
diagrammet nedan) som markerar inledningen på denna process:

Ur Seldén 2007: 12
Detta, menar jag, gör det intressant att rikta blickarna tillbaka mot Statens biblioteksskola och i
just detta papper Greta Linders roll som lärare, med särskilt fokus på de professionella ideal som
framhölls samt huruvida dessa kan sägas vara genuskodade, och i så fall hur.
Här är inte platsen för en mer omfattande utläggning om Greta Linders mer allmänna syn på den
samtida biblioteksutvecklingen. Helt kort kan dock nämnas att hon i viktiga avseenden verkade i
Valfrid Palmgrens anda och bland annat sympatiserade med dennas samordningsideal (Linder
1961: 189-190). Ett annat bärande och återkommande tema gällde just bibliotekarieyrkets stärkande
genom utbildningsinsatser eller, med en sentida term, professionsfrågorna.
Här ska vi nöja oss med två empiriska exempel, det ena en text från periodens början och den andra
från periodens slut. Den första texten utgör en kort artikel titulerad ”De moderna folkbiblioteken och
biblioteksyrket”, publicerad i tidskriften Hertha (Linder 1926). Den andra texten är skriften Bibliotekarieyrket: En orientering för aspiranter och biblioteksstyrelser, vilken utkom i en första utgåva 1947, en
andra utgåva 1949 och en tredje omarbetad utgåva 1955, då under titeln Folkbibliotekarieyrket
(Linder 1947, 1949, 1955). Här kommer vi främst uppehålla oss vid den första utgåvan.
I Hertha-artikeln från 1926 inleder Linder med att berätta om det som är själva ärendet: att det ”[s]
edan några veckor tillbaka” pågår en kurs, ”den första i Sverige”, som kan ses som en ”motsvarighet till andra länders ’biblioteksskolor’.” (Linder 1926: 31) Därefter ges en mer allmän bakgrund till
densamma med hänvisning till de nya moderna folkbibliotekens framväxt – ”som en verklig kraft i
det allmänna folkbildningsväsendet” i kölvattnet av demokratiseringen och den nyvunna rösträtten – med allt vad det innebär av ”ökad efterfrågan på kvalificerad arbetskraft” (ibid: 31-32). Bland
de önskvärda egenskaper som efterfrågas framhålls särskilt ”förmågan av detaljordentlighet”, men
också ett flertal andra egenskaper som gör ”att yrket onekligen ligger ganska väl till för kvinnor”.
Till dessa hör ”kvinnors större förmåga att intressera sig för och lägga mer omsorg på detaljer”,
deras ”rörligare intresse för människor”, ”större förmåga än männen att skapa en atmosfär av
hemtrevnad” och ”naturliga förutsättningar” för barnbibliotek. Dessutom nämns att biblioteksyrket
”som helhet kan betraktas som ett rörligt och omväxlande arbete” vilket kanske ”är något som kvin-
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nor sätta större värde på än män” (ibid: 33). I denna text från 1926 framhålls i korthet flera exempel
som talar för kvinnors lämplighet för yrket med hänvisning till hennes naturliga egenskaper just
som kvinna.
Om vi jämför denna med skriften från 1947, Bibliotekarieyrket, återfinner vi flera likheter. En första
sådan gäller folkbibliotekarieyrkets moderna karaktär som här understryks genom att kontrasteras
mot det ”[g]amla lärda bibliotekarieyrket”. En andra likhet gäller betoningen av ”kravet på fackutbildning”, vilket motiveras med de avancerade arbetsuppgifterna vilka kan liknas vid ett ”komplicerat maskineri” (Linder 1947: 2), inklusive bokinköp, klassificering, katalogisering, ”bibliotekets
uppgift som en allmän upplysningscentral i samhället”, barn- och ungdomsarbetet samt inte minst
konsten att sätta ”rätt bok i rätt hand i rätt ögonblick” utan att begränsas till ”de uppreklamerade
schlagernumren” (ibid: 3-4). Det som krävs av bibliotekarien är därför ett flertal personliga egenskaper. Det är ett intellektuellt yrke, där det inte är tillräckligt med kärlek till böcker, utan viktigare
med intresset för andras läsning. ”Detta förutsätter psykologisk och pedagogisk blick liksom även
intim kännedom om lokala förhållanden i det samhälle biblioteket har att betjäna” (ibid: 8).
När det däremot gäller att identifiera dessa eftersökta kvaliteter och egenskaper som manliga
eller kvinnliga föreligger en viktig skillnad mot Hertha-texten. Nu går argumentationen i motsatt
riktning: ”Snarare förtjänar det betonas, att det […] kan ha sina fördelar med ett inslag av manlig
arbetskraft.” (ibid: 5) Linder förespråkar således inte bibliotekarieyrket som ett kvinnoyrke! Visserligen förekommer resonemang om manliga respektive kvinnliga egenskaper (jfr Lindberg 2012:
256-260). Men den övergripande poängen nu är att dessa ”kompletterar varandra i detta yrke
på ett lyckligt sätt.” ”Hemligheten med den kvinnliga övervikten i yrket har utan tvivel istället en
annan förklaring, nämligen den låga lönesättningen” (Linder 1947: 9). Samtidigt påpekas vikten
av att komma tillrätta med könsobalansen inte enbart med hänsyn till de undermåliga lönerna
utan även med hänsyn till uppdraget att nå bredare folkgrupper. Annars är risken, både vad gäller
rådgivning och litteratururval, att ”den bildade medelklassens kvinnor få sina intressen […] bättre
tillgodosedda” (ibid: 14).
Hur ska dessa skillnader mellan de båda texterna förstås? Medan den första texten målade upp
bibliotekarieyrket som särskilt lämpat för kvinnor, argumenterar den andra tvärtom för att fler män
borde välkomnas till yrket,
En tänkbar förklaring är förstås att texterna hade olika ärenden och vände sig till olika målgrupper. Den första textens ärende var att informera om den nystartade utbildningen, där målgruppen utgjordes av den kvinnorörelsebaserade tidskriften Herthas läsare. Där blev det en poäng att
framhålla det passande i yrket med hänvisning till typiskt kvinnliga egenskaper. I den andra texten
var målgruppen betydligt bredare riktad mot ”aspiranter och biblioteksstyrelser”, det vill säga alla
som kunde tänkas var intresserade bibliotekarieyrket. Detta således i ett läge då kvinnodominansen hade börjat bli påtaglig, för att återknyta till Seldéns diagram, och av vissa börjat upplevas
som ett problem. I det läget blev det rimligt att argumentera för fler män i branschen.
Men ändrades Linders uppfattning i frågan eller rörde det sig bara om anpassade retoriska tilltal
utifrån målgrupp och situation? Här finns anledning att vidga blicken mot det bredare historiska,
sociala och kulturella sammanhanget. Utifrån ett sådant kontextualiserande perspektiv blir det
tydligt att den tidiga textens argument låg i linje med Ellen Keys samhällsmoderlighetsideal och
tillhörande argument som motiverade kvinnors utträde på arbetsmarknaden och i offentligheten
(Ambjörnsson 2012). Till bilden hör också att bibliotekarieyrket var ett av få – bredvid bland annat
läraryrket och sjuksköterskeyrket – som var öppna för kvinnor vid denna tid. Mönstret var detsamma i USA där Linder liksom Palmgren uppmärksammat den påtagliga andelen kvinnliga bibliotekarier: ”Öfverallt gjorde sig den uppfattningen gällande, att bibliotekssysslan särskildt ägnar
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sig för kvinnan, och att man borde tillskrifva Amerikas kvinnliga bibliotekarier en icke ringa del af
äran af den storartade utveckling biblioteksväsendet nått i detta land” (Palmgren 1909: 166-167).
En annan viktig poäng ned avseende på det bredare historiska sammanhanget är att det sker ett
mer generellt skifte inom kvinnorörelsen som blir särskilt påtagligt under 1930-talet med bland
annat Alva Myrdals feministiska ideal om den moderna yrkesarbetande kvinnan. Det är således
ingen slump att när Yrkeskvinnors klubb bildades 1936 kom Greta Linder att sitta med i dess första
styrelse fram till 1944. Perioden 1926-1955 var kort sagt en dynamisk och händelserik period med
viktiga förskjutningar inom kvinnorörelsen (Wisselgren, under utgivning).
Samtidigt menar jag att det dessa kontextuella förändringar till trots går att identifiera ett slags
konstant i Greta Linders texter som egentligen har mindre med tilldelade genusegenskaper att
göra än med den moderna utbildade bibliotekarien som garanten och motorn bakom den framtidsorienterade biblioteksutvecklingen. Detta ställde krav på bibliotekarien och hens egenskaper i
vad som har beskrivits som Linders ”entusiasm för folkbildningsarbetet i bibliotekens värld.”
(Bohlin 1954). I det avseendet var bibliotekarieprofessionens genus trots allt sekundär: Bibliotekens
framtida utveckling är i hög grad avhängig den aktivitet och initiativkraft som bibliotekariekåren kan
prestera. Vad som behövs är människor med ett ideellt patos och på samma gång med en praktisk
förmåga att se en chans. En droppe pionjärblod, en portion djärvhet kommer ännu länge att vara en
stor tillgång i kampen för att bereda de svenska folkbiblioteken en plats i solen. (Linder 1947: 8-9)
Det Greta Linder brann för var med andra ord bibliotekarieprofessionens stärkande. Det har också
sagts att hon ”mer än någon annan personifierade the library spirit med allt vad det innebar av bokstimulerande glädje och intresse för den enskilda människans behov av lösning – utan alla pedagogiska pekpinnar.” (Bolin 1963). Trots denna sin förkärlek för det personliga mötet med biblioteksbesökaren valde hon alltså även efter den fyraåriga sejouren som bibliotekarie vid Stockholms
stadsbibliotek att återvända till det relativt obemärkta administrativa arbetet som bibliotekskonsulent. Vid ett längre middagstal 1953, året innan sin pensionering, förklarade varför: "Den som vant
sig vid arb. i ett s.k. levande bibl. har kanske svårt att förstå att man vill göra ett sådant utbyte. Visst
betyder centraladm. mkt pappersarb., som kanske kan rubriceras som dött. Men har man en gång
vant sig vid den särsk. tjusn. som ligger i att med ett penndrag påverka utveckl. i stort – vilket man
kan erfara, även om man själv inte för pennan – har man svårt att avstå från detta. Det är sant, att
penndraget kan kosta stor möda och att insatsen ofta blir anonym – kanske inte ens uppfattad eller
uppskattad ute i fältet – men det finns mkn. kompensation.” (Linder m.s. 29 jan 1953)
När Linder några år senare, efter pensioneringen, blickade tillbaka på sitt nära halvsekellånga
arbete i bibliotekskonsulenternas och det svenska biblioteksväsendets tjänst medgav hon att det
givetvis förekommit motgångar, men framför allt att tillbakablicken på de gångna 50 åren ingav
”en förlösande känsla av att vad det varit frågan om helt enkelt är en revolution.” (Linder 1961:
201) Att hon trots detta, som assistent och sedermera andre bibliotekskonsulent hos bibliotekskonsulterna, framstår som en av idéhistoriens många obemärkta kvinnliga intellektuella är knappast något som hon sörjde själv. Inte desto mindre, menar jag, finns anledning att synliggöra just
denna kategori av historiska aktörer för den som vill förstå bibliotekarieyrkets professionalisering,
dess genuskodning och dess formande som en samhällsbärande bildningsprofession.
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Bilaga 1
Konferensprogram Mötesplats Profession – Forskning 2020
Bildning i en digital tid?
Program 4 november
13.00-13.15

Välkomna!
Dieter Müller, vicerektor för Umeå universitet
Johanna Hansson, ordförande för Svensk biblioteksförening

13.15-14.15

Keynote 1
Sverker Sörlin, Idéhistoriker, professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska
Högskolan och författare
Till samhällets försvar: En bildningspolitisk idé för de
kunskapsuppehållande institutionerna

14.15-14.30

Paus

14.30-15.30

Seminariespår 1
Forskning - profession – samverkan

Seminariespår 2
Litteratur och läsning

Möjligheternas bibliotek: lärande i
det livslånga biblioteket
Lotta Wogensen
Malmö Universitetsbibliotek

Läsfrämjande som professionellt
objekt – fortbildningkurs på
regionalt uppdrag
Maria Ringbo, Julia Pennlert
Högskolan i Borås

Den forskande UH-bibliotekarien
Andrea Carozzi Bjurström, Katarina
Michnik, Linn Bech-Hanssen,
Mauritza Jadefrid
Göteborgs Universitet

Läsfrämjande som professionellt
objekt – ett följeforsknings-projekt
Jenny Lindberg
Högskolan i Borås

15.30-16.00

Paus

16.00-17.00

Seminariespår 1
Forskning - profession – samverkan

Seminariespår 2
Litteratur och läsning

AI och algoritmer för bibliotek och
brukare
Wolmar Nyberg Åkerström
Uppsala Universitetsbibliotek

Glänta – barnbibliotek på sjukhus
Jenny Meyer, Maria Bom
Region Jönköpings län

Latenta ämnen i klimatforskning:
en explorativ kartläggning i
samverkan mellan akademi
och profession
Kalle Karlsson
Högskolan i Borås

Lättläst i cirklar
Kendra McDonnell
Umeå kultur

17.00

Digitalt mingel
Värdar: Susanne Ljungström och Anna Swärd Bergström,
Svensk biblioteksförenings Regionförening Västerbotten.
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Programskiss 5 november
09:00-10:00

Key note 2
Lisa Olsson Dahlquist, forskare vid Lunds universitet, avdelningen för ABM och digitala kulturer,
Institutionen för kulturvetenskaper
Att göra delaktighet: möjliga metoder och verktyg för biblioteken

10:00-10:30

Paus
Seminariespår 3
Spaning – förändring – utveckling

Seminariespår 4
”Det digitala” på biblioteket

Omvärldsbevakning i regional
biblioteksverksamhet
Ola Pilerot
Högskolan i Borås

Biblioteken, medborgarna och den digitala
kompetensen
Högskolan i Borås

Utvärdering inom bibliotekssektorn
Ingrid Schild
Umeå universitet

Att välja väg - hur arbetar folkbibliotek med
"det digitala" och vad kan det leda till?
Karen Nowé-Hedvall
Den regionala biblioteksverksamhetens dilemma
Malin Ögland
Digitalt först – vem bryr sig?
Jenny Lindberg

11.25-11.35

Bensträckare
Biblioteket i distansläge – en tid att lära
för framtiden
Emma Burman Linköpings
Universitetsbibliotek

Det handlar om känslor mer än om teknik:
Digital delaktighet genom tjänstedesign
Jon Fällström
Umeå Stadsbibliotek

Förändringsprocesser - MIK i arbetsgrupp och verksamhet
Jonna Steinrud
Säters bibliotek

Tjänstedesign och innovationssprintar för att
jobba demokratiskt och användarcentrerat med
digital kompetens
Johan Sundlöf, Regionbibliotek Västerbotten

12:30-13:30

Lunchpaus

13:30-15.00

Seminariespår 5
Ett akademiskt landskap i rörelse

Seminariespår 4
”Det digitala” på biblioteket

Bildning i gränslandet mellan humaniora
och BoI
Olle Sköld, Åse Hedemark, Isto Huvila,
Amalia Juneström, Uppsala universitet

På tal om publiceringsdata – datavisualisering
som kommunikationsmedel
Sanna Ulfsparre
Umeå universitetsbibliotek

Litteraturens digitala domäner
Julia Pennlert
Högskolan i Borås

"Jag fick aldrig chansen att gå i skolan" - om
IKT-vanor och behov hos vuxna som är i början
av sin litteracitetsutveckling
Kendra McDonnell Umeå kultur

Utbildning för bildning: Greta Linder och
bibliotekarieprofessionens genuskodning
Per Wisselgren, Umeå universitet

Prosumentbibblan - en portabel digital
upplevelse – och Skaparbibbla
Johan Sundlöf, Regionbibliotek Västerbotten

15:00-15.15

Avslutning och presentation av nästa konferensort
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