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Abstract:               

Health libraries have received relatively little attention, and not much has been studied 

regarding their operations. Thus the aim of this bachelor thesis is to gain an increased 

understanding of the placement of health libraries within the health care system, through 

interviews with managers about their perceptions of what possibilities and challenges that 

comes with the placement. 

  

Methods 

The study was conducted on six different health care libraries, through telephone interviews 

with the managers for said libraries. The interviews were then analysed through deductive 

thematic analysis, based on elements from Jacobsen & Thorsvik’s Comprehensive organization 

model. 

  

Findings 

On the whole, the managers were content with the placement of the health libraries within the 

organization structure and stated that they found the communication to and from the 

management of the health care system satisfactory, though with room for improvement. It was 

also noted that while the managers did think that the health library had received more 

recognition from both management and health care professionals due to increased need of 

electronic resources for evidence-based medicine, they still competed with outdated prejudices 

and ignorance on the duties of health libraries and health librarians. 

  

This ignorance, coupled with a lack of law ordained missives, were considered the greatest 

challenges that the health libraries had to face. However, the managers were despite these 

challenges hopeful regarding the future role of health libraries within the system, citing both a 

greater need of their services, as well as a growing understanding of how they can contribute. 

  

Nyckelord:  sjukhusbibliotek, sjukvårdsorganisation, kommunikation, verksamhetschef, 

bibliotekschef, organisationsteori, helhetsmodell, telefonintervju 
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1. Inledning 

  

Sjukhusbibliotek är en verksamhet som förknippas både med ett allmänt 

biblioteksuppdrag med medier för patienters och anhörigas behov, såväl som ett 

vårduppdrag att tillhandahålla evidensbaserad forskning till vårdpersonal (Thomas, 

2012). Sjukhusbiblioteken är en egen grupp inom det svenska biblioteksväsendet, 

eftersom de i motsats till andra offentligt finansierade bibliotek inte nämns i lagtexter 

(jämför Bibliotekslagen, SFS 2013:801) och saknar därför det lagskydd som andra 

bibliotekstyper har. 

  

Detta gör att det inte finns några krav på att ett sjukhus skall ha en 

biblioteksverksamhet. Det betyder också att sjukhusbiblioteken ofta tas upp i samband 

med ekonomisk nedskärning, vilket är något som har diskuterats mycket i dagspress 

genom åren. Något som har nämnts i återkommande fall är att information om 

nedläggning inte kommunicerats från ledning till sjukhusbibliotek. Motalas 

lasarettsbibliotek är ett av de bibliotek som omtalats, och efter ett beslut hos styrgruppen 

lades verksamheten ner av ekonomiska skäl. Bibliotekspersonalen och 

verksamhetschefen fick inte vetskap om detta förrän fastställandet gjorts, något som 

förbryllade personalen då sjukvårdsledningen befann sig i samma korridor som 

biblioteket (Östgöta Correspondenten, 2003). Ett annat exempel är Visby 

lasarettbibliotek, som avvecklade sitt patientbibliotek 2017 av ekonomiska skäl på 

grund av den sjunkande lånestatistiken som råder. Lånestatistiken kan dock vara en 

missvisande variabel. Kungliga bibliotekets (KB) samordnare för biblioteksstatistik, 

Cecilia Ranemo,  har påpekat att de minskade lånen kan bero på tidigare nedskärningar 

av bibliotekets öppettider, snarare än ett minskat intresse hos låntagarna (Kätting, 2017). 

  

Diskussionen kring nedläggning är vanligt förekommande hos många svenska 

sjukvårdsorganisationer i besparingstider. Under åren 2009 till 2016 har 10 procent av 

de svenska sjukhusbiblioteken tvingats avveckla sin verksamhet (Kungliga biblioteket, 

2017a; Kungliga biblioteket, 2009). Enligt Kungliga bibliotekets rapport för 2016 fanns 

det då 69 sjukhusbibliotek runtom i Sverige (Kungliga biblioteket, 2017a). Som sagts 

ovan omtalas inte  sjukhusbiblioteken i Bibliotekslagen och de nämns enbart kort i 

utkastet för den nationella biblioteksstrategin (Fichtelius, Persson & Enarson, 2018), där 

Kungliga biblioteket vill klargöra övrigt finansierade biblioteks ansvar och uppgifter. 

Bristen av direktiv har gjort att sjukhusbibliotekets uppgifter, ansvarsområden och 

huvudmän inte har blivit klart definierade, och varierar i utformningen från sjukhus till 

sjukhus.  

 

Sjukhusbibliotek med en medicinsk inriktning är av Eira ålagda uppgiften att 

tillhandahålla e-resurser för evidensbaserad forskning till vårdpersonal. Eira är ett 

samarbete under Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och lyfter sjukhus-
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bibliotekets roll som kunskapsspridare för evidensbaserad forskning, vilket är den 

medicinska biblioteksverksamhetens huvuduppgift. SKL, genom Eira, är en av få 

utomstående aktör som direkt ger ett direktiv till hur sjukhusbiblioteken skall skötas 

(Thomas, 2012). Sjukhusbiblioteken är en viktig verksamhet för vård och forskning 

inom sjukvårdsorganisationen, för att ge specialanpassade resurser till den medicinska 

professionens utövare (Medicinska fakulteten och Skånes Universitetssjukhus, 2011).  

1.1 Problemformulering 

  

Vården och sjukhusbibliotek är två verksamheter styrda under samma organisation, men 

vården tycks inte tillkännage biblioteket som en självklar medaktör i 

sjukvårdsorganisationen (Thomas, 2012). Detta kan ses då båda verksamheterna ofta 

blir frånkopplade ur en gemensam kontext och undersöks separat. Sjukhusbiblioteken 

har dessutom en svag ställning inom det svenska vårdområdet och det är otydligt vilka 

uppgifter, skyldigheter och rättigheter de skall förhålla sig till. Den närmsta instans som 

ålägger sjukhusbiblioteken ett ansvarsområde är SKL, via Eira-samarbetet. SKL är även 

med och koordinerar samarbeten mellan sjukhusbibliotek både inom och mellan 

regioner, men dessa samarbeten tas fram av de enskilda landstingen utifrån fall till fall, 

snarare än att utgå från en nationell verksamhets- eller vårdplan. 

  

Bristen på nationella riktlinjer i utformningen av sjukhusbibliotekens struktur och 

verksamhet har gjort att det finns en stor variation i vilka enheter och avdelningar 

sjukhusbiblioteken är placerade under (Thomas, 2012). Beroende på var de är placerade 

i organisationen, hur kommunikation och samarbete med ledning och andra enheter 

inom organisationen fungerar, uppstår olika möjligheter och utmaningar som 

verksamheten måste förhålla sig till. Faktorer som hur långt det är till ledning, vilket 

samarbete som är möjligt mellan närliggande verksamheter eller var den fysiska lokalen 

är placerad, påverkar verksamhetens förmåga att fullfölja sina målsättningar (jämför 

Jacobsen & Thorsvik, 2014. s. 13-14, 48-52). För sjukhusbibliotek, en verksamhet som 

inte nödvändigtvis är uppenbart kopplad till vården, blir då risken att de blir satta i 

periferin av moderorganisationen, eller att verksamheten blir ifrågasatt av ledning och 

den medicinska professionen.   

 

Risken för nedläggning på grund av det bristande lagskyddet är också en realitet som 

sjukhusbiblioteket måste förhålla sig till. Sådana nedläggningar gör att vårdpersonal går 

miste om den kompetens kring informationshantering och framtagning av 

evidensbaserad forskning som bibliotekspersonalen erbjuder (Kungliga biblioteket, 

2017b). Detta får i sin tur en påverkan på den vård som sjukhuset kan erbjuda sina 

patienter, då en brist av relevant underlag kan leda till att patienterna får tillgång till 

mindre optimala behandlingar (Kungliga biblioteket, 2017c). Här skall 

verksamhetschefen för sjukhusbiblioteket ha en översikt över sin verksamhet genom 

avvägningar av vilka möjligheter och utmaningar som måste tas i beaktande för att 

kunna bedriva verksamhetens målsättningar.     
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Utifrån ovanstående avser vi studera hur verksamhetschefer beskriver möjligheter och 

utmaningar kring sjukhusbibliotekens placering inom organisationsstrukturen, samt hur 

de upplever verksamhetens framtid inom sjukvårdsorganisationen. Vi anser att denna 

studie kan vara av nytta för bibliotekssfären i stort för att synliggöra sjukhusbiblioteken.  

Studien kan även vara intressant för verksamma inom sjukhusbibliotek, samt för att 

belysa en bibliotekstyp som har lite forskning kring sig. Slutligen kan studien vara av 

intresse för Kungliga biblioteket och Nationell biblioteksstrategi för att skapa en 

liknande större studie om sjukhusbibliotekens placering inom dess moderorganisation. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

  

Vi vill skapa en ökad förståelse kring de kombinerade sjukhusbibliotekens situation, 

genom att verksamhetschefer beskriver hur de upplever sjukhusbibliotekens placering 

inom moderorganisationen. 

  

●  Vilka möjligheter ser verksamhetschefer med sjukhusbibliotekets nuvarande 

placering i sjukvårdsorganisationen? 

●  Vilka utmaningar ser verksamhetschefer med sjukhusbibliotekets nuvarande 

placering i sjukvårdsorganisationen? 

●  Vilka tankar har verksamhetscheferna angående sjukhusbibliotekens framtid 

inom sjukvårdsorganisationen? 

1.3 Definition av termer 

 

I följande avsnitt beskrivs de termer som är vanligt förekommande genom studien. 

Dessa termer kan ha en fast definition, i andra fall förklaras de utifrån hur de används i 

denna specifika studie. 

  

Evidensbaserad Forskning: Även kallad evidensbaserad medicin, evidensbaserad 

praktik, eller evidensbaserad sjukvård, syftar till medicinska metoder och behandlingar 

som är baserade på vetenskaplig grund, genom klinisk kunskap och patientsyn 

(Socialstyrelsen, 2012). 

  

Informell och formell kommunikation:  Inom den strukturella och operativa nivån 

finns formell och informell kommunikation som påverkar organisationskulturen. Den 

formella avser den kommunikation som förs mellan chefer och medarbetare, men även 

via formella kommunikationskanaler som möten och intranät. Den informella 

kommunikationen syftar till dialog som chefer och ledning inte medvetet kan styra över. 

Informell kommunikation bildas genom normer och värderingar och är ofta en del av 

den kommunikation som bildar en gemenskap bland medarbetarna (Falkheimer & 

Heide, 2003). Båda är viktiga för en fungerande organisation. 



4 
 

  

Moderorganisation och verksamhet: Moderorganisation är en organisation där en 

verksamhet har sin hemvist (Olsson, 1995). Beroende på hur strukturen ser ut kan 

sjukhusbibliotekens moderorganisation vara sjukhuset, landstinget eller regionen. 

Sjukhusbiblioteken ligger vanligen inom en sjukvårdsorganisation, men kan styras på 

olika sätt. Termerna sjukvårdsorganisation och sjukhusorganisation används även 

ibland synonymt, men i denna text används i regel sjukvårdsorganisation då det är ett 

bredare begrepp. När vi använder termen verksamhet så menas biblioteksverksamheten 

inom sjukvårdsorganisationen. 

  

Sjukhusbibliotek: Då denna studie undersöker svenska sjukhusbibliotek, används 

termerna sjukhusbibliotek och bibliotek synonymt, såtillvida inget annat anges. När vi 

talar om verksamhet så menas sjukhusbibliotek och deras arbetsuppgifter. 

  

Strategisk och operativ nivå: Strukturell nivå avser den övergripande nivå med lagar, 

regler och förhållningssätt som styr organisationen. Den omfattar politiker, 

ledningsgrupper och styrdokument. Med den strukturella nivån avser vi i denna studie 

moderorganisation. Den operativa nivån avser den arbetsstyrka som ligger under 

ledningsgrupper, och hur denna arbetsstyrka förverkligar lagar och styrdokument till 

den praktiska vardagen. Den operativa nivån är de verksamheter som verkar inom 

organisationen (Dellve & Eriksson, 2016).   

 

Verksamhetschef: Då sjukhusbibliotekschefer är en snävare term för chef för ett 

bibliotek, används istället verksamhetschef för att inkludera både bibliotekschefer och 

chefer som ansvarar för flera enheter, där biblioteksverksamhet är en del. Vi använder 

verksamhetschefer som en samlande term för de chefer som är närmast ansvariga för 

sjukhusbibliotekens verksamhet. 

  

1.4 Avgränsningar 

  

Det är två avgränsningar vi har förhållit oss till i denna studie: Den första är 

studieobjektet, kombinerade sjukhusbibliotek. Med detta menas sjukhusbibliotek som 

har både en medicinsk och en allmän biblioteksverksamhet. Den andra avgränsningen 

ligger i att vi aktivt sökt chefer som har ett direkt verksamhetsansvar för 

biblioteksverksamheten. Detta för att vi ville undersöka vilka uppfattningar som fanns 

angående verksamhetens placering och framtid, samt hur kommunikationen uppfattades 

mellan nivåerna ledning och biblioteksverksamheten. Med det sagt har vi tagit ett 

ledningsperspektiv i denna studie för att undersöka en aktuell situation inom den egna 

organisationen.  
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2. Bakgrund 
  

I detta avsnitt presenteras sjukhusbibliotekets huvudsakliga målsättningar, samarbeten 

och placering, men även aktörer som ingår i sjukvårdsorganisationen och dess struktur. I 

avsnitt 2.1 presenteras en grundläggande översikt över sjukhusbibliotekens verksamhet 

baserat på Barbro Thomas utredning Vad är ett sjukhusbibliotek? (2012), rapporten 

Bibliotek 2016 offentligt finansierade bibliotek utgiven av Kungliga Biblioteket samt 

artikeln Den svenska biblioteksgeografin av Catarina Eriksson och Angela Zetterlund 

(2008). 

  

Antologin Vem styr vården av Paula Blomqvist (2007) har använts i avsnitt 2.2 för att 

bilda en förståelse för hur aktörer samspelar mellan varandra inom sjukvården. Slutligen 

lyfts texter om Nationell biblioteksstrategi av Kungliga biblioteket. 

2.1 Sjukhusbiblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 

 

Sjukhusbiblioteken är en grupp av svenska bibliotek där det har genererats 

förhållandevis lite forskning och statistikinsamling (Thomas, 2012). I samband med att 

Kungliga biblioteket fick ett nationellt ansvar över biblioteksfältet 2011, inleddes ett 

omfattande uppdrag att samla in statistik från samtliga offentliga bibliotek från och med 

2009, inklusive sjukhusbiblioteken. Dessförinnan var sjukhusbiblioteksstatistiken en del 

av folkbibliotekens statistik, och är tyvärr ofullständig. På föreningen Sveriges 

Sjukhusbibliotekschefers inrådan, gjorde Barbro Thomas en kartläggning över 

sjukhusbiblioteken. I rapporten nämner Thomas att detta är den första officiella 

undersökningen sedan 1977 (Thomas, 2012). 

  

Tillhörighet 

Tidigare låg sjukhusbiblioteken inom den kommunala sektorn och hade då fokus på 

patienten. När sjukhusbiblioteken bytte huvudman till landstingen på 80-talet blev den 

medicinska efterfrågan större och mer central, vilket ledde till att det införlivades i 

patientbiblioteket och blev kombinerade sjukhusbibliotek (Thomas, 2012). Det finns 

också en del undantag för sjukhusbibliotekens huvudmannaskap: Vissa avtal för 

sjukhusbiblioteken finns mellan kommuner, länsbibliotek eller universitet, istället för att 

helt tillhöra en regional huvudman (Thomas, 2012). 

  

Numera faller sjukhusbiblioteken inom den allmänna regionala biblioteksverksamheten 

(Eriksson & Zetterlund, 2008), med oftast både allmän- och medicinsk verksamhet. Det 

finns olika variationer på sjukhusbibliotek: De kan vara enbart patient- eller enbart 

medicinskt inriktat bibliotek. Vanligast är dock att sjukhusbiblioteket har en 

kombination av dessa verksamheter, vilket gör att sjukhusbiblioteken har skiftande 

behov och verksamhet beroende på vilken användare som besöker biblioteket.  
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Då sjukhusbiblioteken ligger under många blandade enheter och organisationer blir det 

en utmaning att bedriva samarbete och utveckling (Thomas, 2012). 

  

Innan Kungliga biblioteket tog över ansvaret över samtliga bibliotek i Sverige fanns 

ingen central samordnare för sjukhusbiblioteken. De hade dessutom ingen samhörighet 

med biblioteksväsendet i övrigt, vilket har resulterat i den svaga position de haft inom 

sjukvårdsorganisationen (Thomas, 2012). 

  

Uppdrag och mål 

Trots att de saknar lagliga skyldigheter har sjukhusbiblioteken två huvuduppdrag utifrån 

de målgrupper de riktar sig till: 

  

● Vara en plats där forskning möter klinisk vård och omsorg för att 

tillhandahålla evidensbaserad forskning och medicinsk facklitteratur till 

sjukhusens personal. 

●   Ha en offentlig del riktad till patienter och anhöriga, med olika typer av 

media både för nöjesläsning och för att lära sig mer om sin egen eller 

anhörigs sjukdomar (Kungliga biblioteket, 2017b). 

  

De allmänna bibliotekens verksamhetsmål är enligt Thomas (2012) inte lika konkreta 

som den medicinska delen. Målen för medicinska bibliotek beskrivs ofta mer utförligt 

än målsättningar för kombinerade bibliotek eller patientbibliotek. Detta på grund av att 

den medicinska delen är en del av vårdprocessen och tillhandahåller aktivt 

evidensbaserad medicin till vårdens anställda. Till skillnad från den allmänna delen på 

sjukhusbiblioteken finns det ett regionövergripande ansvar över medicinska biblioteks-

avdelningen. Inera, en del av Sveriges Kommuner och Landsting, har skapat samarbetet 

Eira. Eira förhandlar i sin tur sjukvårdens licensavtal och upphandling av 

sjukhusbibliotekens databaser och e-resurser (Thomas, 2012). Samarbetet bidrar till att 

skapa förutsättningar för en evidensbaserad vård för att stärka patientsäkerheten, då 

vårdpersonalen får tillgång till internationell forskning, och ålägger sjukhusbiblioteken 

att förmedla dessa resurser (Inera, u. å). Thomas lyfter fram att målen för de medicinska 

biblioteken utgår framförallt genom sjukvårdsorganisationens intressen och behov av 

verktyg och tjänster, medan allmänna bibliotekens mål inte uppges vara lika tydliga. 

Styrdokument som beskriver verksamhetens mål och uppdrag kan formuleras av 

ledningen men kan då vara beskrivet övergripande i organisationens verksamhetsmål. 

Det är enligt Thomas utredning inte helt självklart för moderorganisationen att forma 

särskilda mål för just sjukhusbiblioteken (2012). 

  

Pågående utredningar 

Kungliga biblioteket fick 2015 i uppdrag av regeringen att forma en nationell 

biblioteksstrategi som ska vara klar 2019. I den utreds det offentliga biblioteksfältet för 

att ta fram långsiktiga mål och förslag till utveckling. Då denna biblioteksstrategi berör 

bibliotek på alla offentliga nivåer (såsom kommun, region och nationell nivå), 
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medverkar SKL i detta samarbete. I de delrapporter som publicerats nämns 

sjukhusbiblioteken dock endast i liten skala. Rapporten presenterar den betydelse 

sjukhusbiblioteken har för vården med den evidensbaserade expertis bibliotekarierna 

kan erbjuda.  

 

Men det skiljer sig mycket på tillgången av e-medier i biblioteken i avseende på 

lärosätesbibliotek kopplade till vård, mot regionens sjukhusbiblioteks möjlighet att göra 

inköp baserat på dess ekonomiska resurser (Kungliga biblioteket, 2017c). Likaså nämns 

detta vid utkastet Från ord till handling. På väg mot en nationell biblioteksstrategi 

(2018). Problemet kring vårdpersonalens fritextsökningar på webben, och bibliotekens 

brist på tillräckliga e-resurser skapar också en utmaning med att bedriva säker vård. 

Kontinuerlig kompetensutveckling lyfts fram som en viktig del av den nationella 

biblioteksstrategin. Den allmänna biblioteksverksamheten nämns emellertid bara i 

förbifarten och handlar då övergripande om medieutbud till patienter och närstående. 

Vidare lyfts övrigt offentligt finansierade bibliotek, i vilket sjukhusbiblioteken är en del 

av, som en bibliotekstyp som bör lyftas fram tydligare i bibliotekslagen (Kungliga 

biblioteket, 2017c). Det nya utkastet klargör i sin tur vikten av att förtydliga samarbetet 

mellan övrigt offentligt finansierade bibliotek och kungliga biblioteket och menar att 

myndigheterna ska formulera uppdrag för biblioteken som ska inkluderas i 

myndigheternas verksamhetsmål (Fichtelius et al. 2018). 

2.2 Organisation  

 

Den svenska sjukvården agerar utifrån två nivåer; en strategisk nivå och en operativ 

nivå. Den strategiska nivån består av lagar och styrdokument, och beskriver vilka 

uppgifter vården har. Socialstyrelsen är den organisation som övervakar och granskar 

över den svenska vården, och det är deras föreskrifter och allmänna råd, samt Hälso- 

och Sjukvårdslagen ([HSL] SFS 2017:30) som reglerar vården och sjukhusens 

skyldigheter. Den strategiska nivån är i regel begränsad, då det här formuleras 

övergripande mål som sjukvården skall följa. Beslutsfattandet om hur dessa mål skall 

förverkligas lämnas istället till landstingen och de lokala organisationerna. 

  

Den operativa nivån handlar om att följa den strategiska nivåns riktlinjer på bästa sätt. 

Den operativa nivån innefattar det dagliga arbetet för organisation, med rutiner, 

arbetsuppgifter och avtalsförhandlingar. Utöver den enskilda organisationen, är det även 

på den operativa nivån som samarbetet mellan Socialdepartementet, SKL och 

landstingen sker; med resursfördelning, kommunikation av information från statlig till 

lokal nivå, och informationskampanjer om aktuell vård. SKL kan även sköta 

förhandlingar och avtal mellan olika landsting, för att främja samarbete eller vilken 

riktning de vill ta sjukvården (Blomqvist, 2007a). 
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Utöver de två nivåerna, finns det ett antal olika aktörer som påverkar vården och 

sjukhusens styrning. Av dessa är det dock tre grupper som är framträdande inom både 

den strategiska och operativa nivån: Politiker, administration och den medicinska 

professionen (Blomqvist, 2007b). 

  

Politiker är folkvalda beslutsfattare. Denna grupp saknar praktisk kunskap om 

verksamhetsutveckling och medicin, vilket begränsar de reella möjligheterna att påverka 

vården. Deras beslut skall vara grundade i det egna politiska partiets riktlinjer, samt i 

sakkunskap från tjänstemän och den medicinska professionen. Beroende på inom vilken 

nationell nivå politikerna är verksamma, har de olika ansvarsområden. Rikspolitiker 

ansvarar för de övergripande målen, via formuleringar av lagar och Socialstyrelsens 

föreskrifter. Landstingspolitiker är de som tar beslut kring de egna landstingens 

fördelning av resurser, och de som direkt organiserar vilka verksamheter som finns på 

den lokala operativa nivån. Mellan rikspolitiker och landstingspolitiker finns 

förtroendevalda politiker som arbetar för SKL. Denna grupp representerar lokala 

intressen från sina egna landsting, samtidigt som de är delaktiga i formuleringen av 

nationella förslag, samt förmedlar information från statligt strategisk nivå, till det lokala 

operativa (Blomqvist, 2007). 

  

Administration är en grupp bestående av offentligt anställda tjänstemän med särskild 

yrkeskunskap utanför det medicinska området, exempelvis inom juridik, ekonomi eller 

IT. I likhet med politiker är tjänstemän närvarande både vid det strategiska 

beslutsfattandet och den operativa styrningen av organisationen. Vid den strategiska 

nationella nivån är de delaktiga inom myndigheter i stil med Socialstyrelsen och 

Socialdepartementet, och bidrar med sina expertkunskaper för att influera hur lagar, 

föreskrifter och råd skall formuleras eller ändras. På det operativa planet bistår 

tjänstemännen med praktisk styrning av verksamheten, via bland annat 

budgetförhandling eller uppdaterad tekniska redskap. I sjukhussammanhang är dessa 

roller ofta ihopkopplade med sjukhusets ledning, där flera av ledningscheferna är 

tjänstemän, snarare än medicinska utövare. Det är i regel även tjänstemän som ansvarar 

för omorganisationer och reformer inom sjukvårdsorganisationer (Blomqvist, 2007b). 

  

Med den medicinska professionen menas alla utbildade medicinska utövare. Dessa är 

främst representerade på det kliniska fältet i form av verksamma yrkesutövare, men de 

är även representerade på nationell nivå, samt på administrativ ledningsnivå inom 

professionens egna organisationer. Sveriges läkarförbund är exempelvis både ett 

fackförbund samt en remissinstans för granskning av lagar som stiftats inom sjukvården. 

Som ett led i att den medicinska professionen uppmanades av professionen i sig att 

redovisa sin kunskap i området, fick följden att de krävdes upprätthålla en 

evidensbaserad praxis, där läkarna skulle tillämpa sin kompetens tillsammans med 

klinisk forskning. Det vill säga, kvalitetssäkra sin vård (Garpenby & Carlsson, 2007). 

Professionens sakkunskap om vård, behandling och medicin gör att de är den aktör som 

fattar beslut angående den direkt sjukvårdande verksamheten (Blomqvist, 2007b). 
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Det är i samspelet mellan de två nivåerna av strategiskt beslutsfattande och operativ 

styrning, och med folkvalda politiker, administrativa tjänstemän och den medicinska 

professionen som de tre främsta aktörerna inom dessa nivåer, som sjukvårds-

organisationen träder fram. Beroende på vilket landsting sjukhusen är belagda i ser detta 

samspel olika ut, med faktorer som de politiska partier som styr både nationellt och 

lokalt, vilka reformer som tjänstemän implementerar, och vilka specialkunskaper de 

medicinska utövarna besitter (Blomqvist, 2007). Det är inom ramen av dessa nivåer och 

aktörer som sjukhusbiblioteken befinner sig - inte som en egen organisation, utan som 

en enskild verksamhet i en större organisationskontext. Denna studies begränsade 

omfång förhindrade dock att hela denna organisationskontext undersöktes, och 

fokuserades istället på verksamhetens inre organisationselement utifrån Jacobsen och 

Thorsviks helhetsmodell. Denna modell och element presenteras mer utförligt i kapitel 

4.1.  
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3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

  

I detta avsnitt presenteras forskning om sjukhusbibliotekens placering och 

verksamhetschefers position. Det finns överlag lite forskning om sjukhusbibliotekens 

placering i den rådande organisationen vilket medför att ramarna för ämnet har utvidgas 

genom att vi har tittat på organisationsforskning både inom sjukvården och i allmänhet. 

Samtidigt har forskningen begränsats till svenska förhållanden då utländska 

sjukvårdsorganisationer kan skilja sig från hur svensk politik väljer att styra sjukvården. 

Likaså gäller forskning om svenska sjukhusbibliotek då dessa bör lyftas in i en korrekt 

kontext. 

  

De texter som finns att tillgå är bland annat en utredning över sjukhusbibliotekens 

aktuella position skriven av Barbro Thomas (2012), rapporter och statistik utgivna av 

Kungliga Biblioteket samt Lundberg Rodins rapport Bibliotek i centrum eller periferin? 

– hur chefer uppfattar bibliotekets organisatoriska placering och andra  faktorer för att 

få  genomslag (2016). Rapporten handlar om bibliotekschefer inom folk-, region- och 

högskolebibliotek och dess uppfattningar om deras motsvarande moderorganisation. 

Texten valdes på grund av att län- och regionbiblioteken är vad som närmast kan 

jämföras med sjukhusbibliotekens strukturella uppbyggnad då även de tillhör den 

offentliga terrängen i biblioteksgeografin (Eriksson & Zetterlund, 2008). För att 

beskriva aspekter inom hälso- och sjukvård utgår vi från texterna Styrning och 

organisering inom hälso- och sjukvård av Bo Hallin och Sven Siverbo, Styrning av 

hälso- och sjukvård av Johan Berlin och Gustaf Kastberg samt kapitel från antologin 

Vem styr vården? skrivna av Paula Blomqvist respektive Anders Anell. 

3.1 Placeringens betydelse 

  

I Barbro Thomas utredning Vad är ett sjukhusbibliotek? (2012) beskrivs bibliotekets 

placering i organisationen som otydlig. Det framgår att Sveriges sjukhusbiblioteket kan 

vara placerade under många olika enheter. Bland de vanligaste placeringarna är 

Forskning och Utveckling (FoU), men även under avdelningar som administration, 

kompetenscentrum och centrala staber är vanligt förekommande. Men det finns även 

placeringar som landstingsstaben, sjukhusservice och personalavdelningen. Under 

enkätundersökningarna i Thomas (2012) utredning förefaller sig sjukhusbiblioteken 

nöjda eller mycket nöjda över sin placering i organisationen, men undrar om det finns 

någon idealisk placering överhuvudtaget och menar personfrågor är en faktor som 

annars är mycket avgörande för placeringen. Dock framkommer det i Lundberg Rodins 

rapport (2016) att den organisatoriska placeringen har stor betydelse för verksamheten, 

där ett kortare avstånd till så kallade moderorganisationen upplevs vara gynnsamt då det 

underlättar kontakten mellan nivåerna. Det främjar även kommunikation, 

informationsutbyte och informationsförmedling.  
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De bibliotekschefer som Lundberg Rodins (2016) studie kretsar kring understryker hur 

viktigt det var att ingå i centrala ledningsgrupper och närheten till makthavarna och 

själv kunna styra sina ärenden. Närheten till moderorganisationen kan även påverka 

graden av uppmärksamhet till verksamheten för att få bättre genomslag, samt även 

prioriteras högre på ett ekonomiskt plan (2016). 

  

Under studien fann Lundberg Rodin att det var ett flertal olika faktorer som påverkade 

hur stor grad av inflytande chefer anser sig ha i organisationen, vilket kan ge biblioteket 

förutsättningar att få genomslag. Bland dessa var ekonomi, lagstiftning och mål rankade 

som högt, men även kontakter och nätverk hade en stor påverkan på dessa 

förutsättningar. Dock varierar svaren kring de olika chefskategorierna och regionchefer 

har inte rangordnat dessa faktorer. I de enkätsvar Thomas tog emot svarade majoriteten 

att utvecklingen av de allmänna biblioteken som “mindre god” men att den medicinska 

delen hade en mer lovande utveckling där större delen av de svarande bedömde 

utvecklingen “god” till “mycket god”. Det framkommer att verksamheterna har minskat 

men det finns inget svar på vad avvecklingen har berott på. Som det framkommer bland 

Thomas informanter om verksamheten: ”Vid samtal har också framskymtat att 

huvudmän emellanåt ifrågasätter om det är landstingens uppgift att förse personalen 

med fritidsläsning” (2012, s. 9). 

3.2 Styrande grupper 

 

I en multiprofessionell organisation som sjukvården kan möten mellan grupper tendera 

till meningsskiljaktigheter, och ibland till och med konflikter (Berlin & Kastberg, 2011). 

De grupper som främst påverkar organisationens styre är politiska, administrativa och 

den medicinska professionen. Dessa grupper har olika perspektiv, värderingar och 

intressen inom sina yrkesområden vilket kan skapa dessa motsättningar. Den 

medicinska professionen ansvarar för de medicinska besluten och har läkare som en 

dominant grupp. Anders Anell (2007) beskriver i Varför är det så svårt att styra 

sjukvården? att den medicinska professionen har sådant kollektivt inflytande över 

organisationen att förändring är omöjlig om professionen inte instämmer med de 

förändringar som övervägs. Politikerna är den grupp som fördelar resurser och sätter 

upp övergripande mål för organisationen. Inom den administrativa gruppen finns 

tjänstemän i form av bland annat ledning, övriga verksamhetschefer, ekonomer och 

administratörer för personal. Denna grupp inriktar sig på organisering och styrning och 

har en nära relation till politiska gruppen då den administrativa delen har ansvar att 

tillämpa de politiska målen i verksamheten (Berlin & Kastberg, 2011).  

 

Samtidigt som dessa grupper har sina motsättningar är de beroende av varandra för att 

genomföra sina mål, och behöver därför pålitliga och ömsesidiga relationer som kanske 

inte alltid är lätt att skapa (Hallin & Siverbo, 2003). Dessa förhållanden fungerar på 

olika sätt beroende på vilken typ av styrning hälso- och sjukvården har på de enskilda 

organisationerna. 
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3.3 Ytterligare förändringsfaktorer 
  

Det finns olika bidragande faktorer som styr sjukvårdens organisation och 

sjukhusbibliotekens verksamhet. En av de främsta är ekonomiska resurser, vilket dels är 

en yttre faktor där samhällsekonomin spelar en stor roll i statens budgetfördelning till 

kommuner och landsting, och dels en inre faktor där ledningen fördelar och styr upp 

verksamheten utifrån de medel som finns. Minskar de offentliga intäkterna är följden att 

sjukvårdsledningen måste finna kostnadseffektiva lösningar (Blomqvist, 2007a). 

Liksom många exempel på svenska sjukhus faller resursåtstramningar på biblioteken i 

organisationen (Thomas, 2012). Partipolitiska intressen präglar organisationen inför 

nyvalen såväl som på landstingsnivå. Det finns politiska idéer om hur sjukvården ska 

och bör styras vilket förändrar organisationens uppbyggnad och som leder till reformer 

(Blomqvist, 2007a). Den medicinska professionens intressen inom sjukvården avgör 

även vilka avdelningar på sjukhuset som får mer uppmärksamhet när läkare väljer att 

avancera sina karriärer (Blomqvist, 2007a). Ännu en anledning är att vårdtiderna har 

minskat, vilket resulterar att behovet av allmän biblioteksverksamhet minskar då färre 

patienter behöver stanna kvar på sjukhuset (Thomas 2012). 
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4. Teori 

  

I detta avsnitt presenteras den teori och de begrepp som ligger till grund för vår studie. 

Här motiveras valet av teori, dess innehåll och hur modellen används i förhållande till 

analysmetoden 

4.1 Organisationsteori 

  

För att förstå sjukhusbibliotekens roll och placering inom sjukvårdsorganisationen 

använder vi oss av organisationsteori. Det är ett verktyg för att förstå och förklara hur en 

organisation, eller en del av en organisation, fungerar. Det finns ett flertal olika 

inriktningar av organisationsteori, beroende på vilken typ av organisation det är som 

granskas, och denna studie utgår från Dag Ingvar Jacobsen & Jan Thorsviks (2014) 

helhetsmodell. Här blandar författarna olika inriktningar inom organisationsteori för att 

skapa en universell modell för alla typer av organisationer. Modellen består av fem 

olika element som tillsammans utgör den så kallade helhetsmodellen; tre fokuserade på 

hur organisationen är uppbyggd och fungerar, ett om ledarskap som influerar och 

influeras av de tre organisationselementen, och ett element om externa omvärlds-

faktorer. 

  

Då denna studie utgår från hur chefer för sjukhusbibliotek beskriver placeringen av 

sjukhusbibliotekets verksamhet inom en sjukvårdsorganisation, snarare än 

organisationen i sin helhet, har vi i denna studie valt att använda de centrala begreppen i 

modellens inre organisationselement, och inte hela modellen som också beskriver yttre 

faktorer med omvärlden, samt hur ledare styr organisationen. Dessa begrepp ligger 

också till grund för studiens kodningsschema, och är organisationsstruktur, 

organisationskultur samt kommunikation. Nedan presenteras först modellen i korta 

drag, sedan beskrivs de tre begrepp som ligger till grund för studien mer ingående. 

  

Helhetsmodellen 

●      Organisationselement 

Formella drag är den organisationsstruktur som organisationen har byggt upp, 

beskriver hur arbetet skall utföras, och vilka ansvarsområden som kommer med 

de anställdas yrkestitlar. I denna studie begränsar vi oss till begreppet 

organisationsstruktur från de formella dragen. Det är under 

organisationsstrukturen som placeringen av sjukhusbiblioteket blir bestämt; 

vilka enheter ligger tillsammans med biblioteket, vilken befattning har 

verksamhetschefen, och hur högt eller lågt i hierarkin är verksamheten placerad. 

  

Organisationsprocesser beskriver hur olika faktorer inom organisationen sköts, 

så som kommunikation, kompetensutveckling och beslutsfattande. Av dessa 

begrepp är det Kommunikationen som Jacobsen & Thorsvik lyfter som best 
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betydande för en stark organisation. Detta blir konkretiserat för 

sjukhusbiblioteken genom sättet kommunikationen fungerar till och från ledning 

och annan personal, och vilken ansträngning som krävs för att kunna 

kommunicera med dessa grupper. 

  

Informella drag är istället baserat på hur organisationskulturen ser ut, vilket är 

det tredje begreppet ur helhetsmodellen som används i denna studie. 

Organisationskultur skapas genom normer och de informella regler som styr det 

dagliga arbetet och skapar den sociala miljö som organisationen har. 

För ett sjukhusbibliotek handlar organisationskulturen bland annat om hur de 

upplever sin legitimitet inom sjukvårdsorganisationen, hur prioriterad deras 

verksamhet är hos ledning och vårdpersonal, samt vilka förutfattade meningar 

som tillskrivs sjukhusbiblioteket. 

  

●      Ledarskapselement 

Ledarskap handlar om de i chefspositioner, och hur de genom order, direktiv och 

samtal driver organisationen, samt hur de olika organisationselementen i sin tur 

ger respons tillbaka på dessa faktorer. För sjukhusbibliotek handlar det om hur 

styrningen av sjukhusbiblioteket sköts, hur styrdokument och verksamhetsplaner 

utvecklas och implementeras. Då vi i denna studie undersöker hur 

sjukhusbibliotekens placering beskrivs, och inte hur verksamheten fungerar, har 

vi valt bort detta element ur studien. 

  

●      Yttre element 

Omvärld är allt utanför organisationen, och inbegriper allt från lokala politiker, 

världsekonomi och förändrade omständigheter i samhället. Då 

sjukhusbiblioteket är en verksamhet inom en större organisation och därför 

beroende av hur organisationen reagerar på omvärlden snarare än hur 

sjukhusbiblioteket i sig reagerar, har vi valt bort detta element ur studien. 

  

Begrepp från helhetsmodellen 

●   Organisationsstrukturen är det centrala begreppet inom det formella 

elementet i modellen. Det är den formella förklaringen av hur organisationen 

är uppbyggd och ska fungera. Här bestäms specialisering av olika enheter 

och individer inom organisationen för att tydligt ange ansvarsområden och 

uppgifter hos olika enheter och individer, och effektivisera de enskilda 

kompetensområdena. Dessa enheter och individer koordineras sedan via 

rutiner och regler för att ge en sammanhållning inom organisationen. 

Strukturen fungerar på detta sätt för att ge en stabilitet inom verksamheten 

för arbetarna, med förväntningar om vad som ska göras under det dagliga 

arbetet (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
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● Kommunikation är det centrala begreppet inom elementet organisations-

processer i modellen. Begreppet utgår från hur organisationen delger 

informationen både mellan enheter samt mellan den bestämmande 

strategiska nivån och den dagliga verksamhetens operativa nivå. 

Kommunikation är grunden för en fungerande organisation, för att kunna 

koordinera organisationsstrukturen, förmedla beslut från ledning till 

anställda och vice versa, och hålla organisationen uppdaterad med aktuell 

och relevant information. Det är genom kommunikationen som 

organisationskulturen växer fram, där tydliga och framgångsrika 

kommunikationskanaler stärker kulturen, medan bristfälliga eller obefintliga 

kommunikationskanaler är direkta orsaker till en svag kulturorganisation 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

  

●    Organisationskulturen är det centrala begreppet i det informella elementet av 

modellen. Här undersöks hur organisationen fungerar utifrån informella 

normer och traditioner. Ofta skiljer sig den faktiska verkligheten inom 

organisationen mot vad de formella stadgarna slår fast, beroende på vad som 

upplevs vara mer effektivt inom den praktiska verksamheten. Det är ofta 

dessa informella normer som påverkar hur framgångsrik en organisation är, 

då de skapas naturligt genom den sociala kulturen på organisationen. I en 

stark organisationskultur finns det en känsla av tillhörighet och tillit i 

organisationen. I en svag organisationskultur kan det istället bli konflikter 

mellan olika enheter, en brist på förtroende mellan ledning och personal, 

eller en otrygghet i inställningen mot organisationen i sig (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Kulturen är till viss grad beroende på den strukturella 

placeringen, och till stor grad på hur kommunikationen fungerar inom en 

organisation. 

  

Dessa tre begrepp är grunden för den tematiska analysmetoden, och har använts som 

verktyg för att sammanställa och analysera det empiriska materialet. Valet att använda 

endast dessa tre begrepp ur helhetsmodellen grundades i att studien undersöker en 

verksamhet inom en organisation, snarare än organisationen i sin helhet. Dessutom 

ligger fokuset i studien på hur ett begränsat antal verksamhetschefer beskriver hur de 

upplever placeringen av verksamheten, snarare än att göra en mer nationell kartläggning 

över hur sjukhusbibliotekens verksamhet. Det begränsade blickfånget denna 

kandidatuppsats har på sjukhusbibliotekens placering gjorde det mer relevant att lyfta de 

ovan nämnda begreppen ur helhetsmodellen, medan en djupare och mer 

landsomspännande studie säkerligen hade gynnats av modellen i sin helhet. 
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5. Metod och material 

  

I detta avsnitt presenteras de metoder som använts för insamling och analys av 

undersökningens empiriska material. Här förklaras varför dessa specifika metoder 

valdes och hur vi använt oss av dem. Vi för även ett resonemang kring vilka etiska 

aspekter vi tagit i åtanke under arbetets gång, både i val av metoder och i val av 

hantering av det empiriska materialet som undersökningen är baserad på. Vi har i 

studien använt oss av semistrukturerade telefonintervjuer som insamlingsmetod, och 

tematisk analys som analysmetod.  

5.1 Datainsamlingsmetod 

  

Då informanterna befinner sig på olika geografiska platser i Sverige fann vi det lämpligt 

att använda sig av telefonintervjuer. Alan Bryman (2011) anser i Samhällsvetenskapliga 

metoder att semistrukturerade intervjuer som utförs i personlig kontakt med informanten 

är att föredra framför telefonintervjuer då ansiktsuttryck, kroppshållning och tonfall kan 

spela stor roll i materialet. Moira Cachia & Lynne Millward (2011) menar i sin tur i 

artikeln The telephone medium and semi-structured interviews: a complementary fit, att 

telefonintervjuer och semistrukturerade intervjuer kan komplementera varandra, genom 

att applicera ett semistrukturerat format på ett telefonsamtal. Cachia & Millward hävdar 

att det transkriberade material som kan tas fram på detta sätt är lika användbart för 

kvalitativa analysmetoder som ett fysiskt möte. Sedan gjorde Rafid Rahman (2015) en 

jämförande studie som påvisade att kvalitativa telefonintervjuer har flera fördelar 

framför direkta intervjuer, då de är lätta att boka in och anpassas efter informanternas 

scheman. Raman menade även att till skillnad från direkta intervjuer kan informanternas 

partiskhet minska, då intervjuaren inte influerar informanten med sin närvaro och 

ansiktsuttryck, vilket kan ge mer uppriktiga och sanningsenliga svar på intervjuerna. 

  

Då studiens informanter är sjukhusbibliotekschefer eller motsvarande verksam-

hetschefer, passar valet av insamlingsmetod då yrket innefattar en del telefonmöten, 

vilket gör dem vana vid denna form av korrespondens. Detta innebär att intervjuaren 

inte behöver resa till informanten och kan spara in tiden till andra resurskrävande 

områden i studien. För en bredare studie hade enkäter varit ett alternativ för 

datainsamling, men på grund av studiens kvalitativa natur och den begränsade tiden 

ansåg vi att semistrukturerade telefonintervjuer var den mer lämpliga insamlings-

metoden. 

5.1.1 Urval 

  

Totalt sex bibliotek med kombinerad biblioteksverksamhet ligger i fokuset för vår 

studie, alla från olika landsting för att undvika bibliotek med samma typ av styrning. 

Stora såväl som små sjukhusbibliotek är relevant i denna studie. Det som främst har 
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styrt urvalet är det kriterium att biblioteken måste ha en kombinerad verksamhet, alltså 

medicinsk- och patientbibliotek, samt att sjukhusbiblioteket endast får tillhöra en 

organisation från ett landsting.  

5.1.2 Tillvägagångssätt för datainsamling 

  

Studien är baserad på empiriskt material från semistrukturerade intervjuer. Kontakt med 

informanterna har skett via telefon och mail där information kring studien och etiska 

förhållningssätt meddelats (Se bilaga 2). Intervjuerna utfördes via telefon under två 

veckors tid, styrt av informanternas tillgänglighet. Intervjuerna delades upp var för sig, 

där vi författare utförde tre intervjuer var, men det empiriska materialet analyserades 

senare gemensamt. Telefonintervjuernas längd varierade mellan 15 minuter till 40 

minuter men hade ett snitt på cirka 20 minuter. De teman som togs upp i intervjun 

syftade till verksamhetens placering, kommunikationen mellan nivåerna samt dess 

uppfattningar kring verksamhetens framtid. Av dessa tog placering och framtid upp fyra 

frågor vardera och kommunikationen tog upp tre frågor. Beroende på vilka svar vi fick 

ställdes anpassade följdfrågor. Vi har under arbetets gång ändrat intervjumallen för att 

bättre kunna belysa frågan kring Eira-samarbetet och dess roll för sjukhusbibliotekens 

uppdrag. En konsekvens av detta  var att vi fick ta kontakt med de informanterna som 

redan blivit intervjuade och ställa frågan över mail. Det var dock en av informanterna 

som inte svarade på denna fråga, vilket resulterade i att vi endast analyserade fem av 

informanternas uppfattningar kring Eira-samarbetet. Utifrån det intervjumaterial som 

genereras har vi utfört en deduktiv tematisk analys tillsammans med teorin. Vi har i 

analysen återkopplat till de teoretiska perspektiven som är en del i helhetsmodellen över 

organisationsteori; strukturellt, kulturellt och kommunikation för att se skillnader och 

likheter från empirin. 

  

Under studien har vi övervägt hur eller om vi skulle använda verksamhetsplanerna för 

sjukhusbiblioteken och organisationen. Då det har varit av största vikt att hålla 

informanterna konfidentiella, fick vi se över hur mycket information som gick att lyfta 

fram från planerna. Detta ledde till att även biblioteken, organisationen samt landstingen 

fick vara konfidentiella för att inte äventyra informanternas identiteter. Vi har tagit detta 

beslut eftersom då informanternas utsagor kan uppfattas som känslig information för 

organisationen, beskriver vi endast det nödvändigaste som finns att veta om 

organisationerna för läsaren. Även frågorna om verksamhetsplanernas utformning har 

successivt försvunnit, då vi i efterhand har valt att titta mer på chefernas beskrivningar 

kring sin verksamhet än vad dokumenten förtäljer. Därför föreföll det sig naturligt att 

verksamhetsplanerna fick läggas åt sidan när de varken kunde användas till beskrivning 

för bibliotekets placering eller uppfattningar av dessa. I detta fall belyser vi vilken 

placering biblioteket har, det vill säga nära eller långt ifrån placeringen av sjukhusets 

ledning. 
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5.1.3 Forskningsetiska förhållningssätt 

  

Studien har utförts enligt de forskningsetiska förhållningssätt som berör kvalitativ 

forskning med intervjuer och tematisk analys. För att uppnå ett korrekt förhållningssätt 

har vi utgått från de fyra forskningsetiska principer Bryman (2011) och Vetenskapsrådet 

(2002) identifierar: 

  

Genom informationskravet har vi delgett informanterna den information studien 

undersöker och har genom mailkonversationer samt innan intervjun blivit informerade 

om deras rätt om frivilligt deltagande samt vilka moment som ska ingå i intervjun. 

Informanterna gav sitt samtycke och samförstånd av sina rättigheter under studiens 

gång. Genom samtyckeskravet kunde de själv avgöra om de ville medverka i studien 

och på vilka villkor. 

 

Vi har även via nyttjandekravet använt den information som framkommit under 

intervjuerna enbart för forskningsändamålet, vilket även har informerats till 

informanterna. Av de etiska principerna omfattar även konfidentialitetskravet, där 

individen, verksamheten samt organisationen inte nämns i studien vid namn. Den 

informationen som informanterna har delgivit om organisationen har tonats ner för att 

öka konfidentialiteten och i vissa fall ersatts med hakparentes för att dölja geografiska 

platser, strukturell tillhörighet i organisationer eller andra yttranden som kan avslöja 

informanten. Trots detta ska vi kunna belysa de centrala uppfattningar som trätt fram 

under intervjuerna. Vi ämnar inte att utvärdera organisationen eller verksamheten, inte 

heller peka ut fel och brister som finns, utan endast se på de beskrivningar som 

informanterna delgett om den rådande placering inom moderorganisationen. För att 

informanterna inte ska kunna spåras har de benämnts med alfabetiska tecken från A till 

F. Vetenskapsrådet (2002) nämner ytterligare att forskare ska utöver alla dessa regler ha 

tystnadsplikt och känsliga uppgifter om informanterna ska hanteras enligt med största 

säkerhet och får inte spridas utanför forskargruppen. 

5.2 Dataanalysmetod 

  

Vi har valt att använda oss av deduktiv tematisk analys, ett vanligt verktyg för analys av 

kvalitativ forskning. Dock är det en metod som har jämförelsevis lite beskrivande 

litteratur, något Lorelli Nowell, Jill Norris, Deborah White & Nancy Moules (2017) tar 

upp i samband med att de i artikeln Thematic Analysis: Striving to Meet the 

Trustworthiness Criteria ger en sammanställning över metoden. De argumenterar för att 

tematisk analys är en flexibel metod som kan användas inom många olika typer av 

studier, och är relativt enkel att applicera även för forskare som är ovana vid kvalitativa 

analysmetoder. Författarna beskriver hur tematisk analys används genom att skapa ett 

kodningsschema utifrån ett antal centrala teman. Formulerandet av teman innebär en 

strukturering och konkretisering av hur analysmetoden används i en studie, vilket både 
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underlättar forskarens arbete med att skapa en välstrukturerad studie, och för att ge ett 

tydligt resonemang för läsare att följa. Beroende på hur dessa teman identifieras kan 

tematisk analys användas antingen med en induktiv eller en deduktiv ansats. Används 

metoden induktivt samlas först en stor mängd empirisk data in, och utifrån 

gemensamma aspekter skapas de teman som sedan används för kodning och analys av 

materialet. Om forskaren istället redan från början har ett teoretiskt eller analytiskt syfte 

med studien, formuleras teman utifrån dessa syften. Då arbetssättet med tematisk analys 

får en sådan skillnad beroende på om induktiv eller deduktiv ansats används, framhäver 

Nowell et al. betydelsen av att konkret berätta hur metoden appliceras i en studie. Då de 

teman som använts i denna studie grundar sig i element från Jacobsen & Thorsviks 

helhetsmodell, är ansatsen deduktiv tematisk analys. 

  

Metodens flexibilitet kan vara en svaghet; den kan leda till teman som saknar samband, 

eller innebära en svårighet i att kunna separera den insamlade empirin för att förhindra 

att olika teman berör samma stycke ur den insamlade data. Detta är något vi till viss 

grad undvikit genom en deduktiv ansats med förbestämda teman, men där finns också 

en risk att materialet inte helt kan kodas utefter dessa teman. Metoden saknar även de 

mer konkreta regler för användning som många andra kvalitativa metoder har, vilket 

Lorelli et al. menar kan göra ovana användare av tematisk analys osäkra. Likväl hävdar 

författarna att dessa nackdelar inte på något sätt förhindrar användandet av 

analysmetoden. Istället kan dessa svagheter arbetas runt genom att studien har en tydlig 

utgångspunkt i vad som är intressant att undersöka, samt att under kodningens gång 

omarbeta de teman som används för att tydligt placera relevant data i separata 

kodningsfält. Vi har utgått ifrån studiens syfte i vår användning av den tematiska 

analysmetoden, för att ge den tydliga utgångspunkt som Nowell et al. (2017) 

presenterar. Konkret innebar detta att de teman som utformades var baserade på 

studiens forskningsfrågor och på de teoretiska perspektiv som presenteras i 

teoriavsnittet ovan, för att på detta sätt skapa en transparens i tillvägagångssättet. 

  

I analysen utgick vi från de tre elementen, organisationsstruktur, kommunikation och 

organisationskultur från helhetsmodellen som presenteras i teoriavsnittet 4.1, för att 

formulera teman till kodningschemat. Inom våra angivna teman (placering, 

kommunikation och framtid) fanns ytterligare rubriker baserat på intervjufrågorna. 

Intervjufrågorna grundades i sin tur på modellen och i forskningsfrågorna. Vi försökte 

då hitta överensstämmande teman i intervjusvaren. Genom detta kunde identifiera 

liknande beskrivningar hos informanterna, vilket presenteras i kapitel 6. 
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5.2.1 Studiens överförbarhet 

  

Bryman uppmärksammar några kriterier för hur tillförlitlig en kvalitativ studie kan 

mätas (2011). De grundläggande beståndsdelarna är reliabilitet, där i vilken grad en 

undersökning kan replikeras och tolkningen av materialet, validitet, där forskaren ska 

undersöka det som är tänkt att undersökas, och generaliserbarhet som syftar till vilken 

grad en studie kan generaliseras till andra sociala miljöer. 

  

Av dessa anledningar kan vara svårt att replikera denna studies resultat, då den sociala 

miljön är i ständig förändring. Studien skulle ändå kunna vara överförbar till större 

sammanhang som rör verksamhetschefer för sjukhusbiblioteken, och får då ett större 

omfång att analysera från, med varierade uppfattningar kring sjukhusbibliotekens 

placering. Studiens tillvägagångssätt  skulle relativt enkelt kunna kunna appliceras vid 

en framtida replikation av denna studie, med semistrukturerade telefonintervjuer riktade 

mot verksamhetschefer och tematisk analys utifrån element av Jacobsen & Thorsviks 

helhetsmodell, eller modellen i sin helhet. Det empiriska materialet och resultatet av 

studien kan dock vara svårare att replikera, då det är en kvalitativ studie som utförts 

genom intervju med sex specifika verksamhetschefer vid sex specifika sjukhusbibliotek. 

Informanterna beskriver hur de nuläget upplever sjukhusbibliotekets placering inom 

sjukvårdsorganisationen. Vid en framtida replikation är det inte säkert att dessa 

verksamhetschefer har samma åsikt beroende på hur deras placering förändras. Det är 

inte heller säkert att verksamhetschefer vid  andra organisationer beskriver liknande 

upplevelser som nämns i denna studie. Såsom Bryman beskriver kan analys av material 

te sig på olika sätt, och den forskaren som ska replikera en studie bör utgå från samma 

teori. Dock kan analys av materialet kan bero från person till person, huruvida forskaren 

väljer att plocka ut teman utifrån det som sagts. 
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6. Presentation av empiri 

  

I detta kapitel presenterar vi hur de intervjuade verksamhetscheferna beskriver den 

strukturella placering de är verksamma i, och vilka möjligheter och utmaningar de 

finner med denna placering. Vi presenterar även deras syn på kommunikationsprocessen 

mellan de strategiska ledningsnivåerna, och de operativa verksamhetsnivåerna, samt hur 

de ser på framtiden för verksamheten och deras beskrivningar av hur de upplever Eira-

samarbetet. Den strukturella placeringen i sig beskrivs enbart kort och i övergripande 

drag, för säkerställa informanternas konfidentialitet. 

  

Den vanligaste placeringen inom sjukvårdsorganisationen var i samband med enheter 

vars fokus låg på forskning, utveckling, utbildning och IT. Dock skiljer sig 

sjukhusbibliotekens struktur från varandra i hur de är organiserade inom 

moderorganisation på det sätt som verksamheternas ansvarsområden, 

kommunikationsavstånd till ledning och anställda, samt var bibliotekens lokaler är 

fysiskt placerade inom regionen. Informanterna var också tydliga med att det fanns både 

positiva och negativa sidor med verksamhetens placering, och att de ofta gick in i 

varandra; de möjligheter som togs upp hade sina egna utmaningar som behövde beaktas 

samtidigt. 

6.1 Placeringens möjligheter och utmaningar 

  

Möjligheter 

Placeringen inom organisationsstrukturen i  beskrevs i allmänhet som positiv, genom att 

den öppnade möjligheter för att både bedriva den egna verksamheten, och för att kunna 

föra en dialog uppåt i hierarkin med andra verksamhetschefer, sjukvårdsledningen eller 

landstings- och regionsdirektörerna. Det framkom också att verksamheten i stor grad 

placerades med enheter som delade fokus för forskning, utveckling, utbildning och 

kommunikation. 

  

Informant D: Jag tror den är ganska lyckad. Jag tror att vi har förhållandevis 

nära till chefsleden och till landstingsdirektörerna. Det är, tror jag, sämre om 

man nedgrävd i strukturen. 

  

Informant A: Jag är ganska nöjd med den placeringen faktiskt. För att vi har ju 

varit med om andra placeringar där vi liksom har varit en främmande fågel. Där 

man inte riktigt kan förstå vad vi jobbar med.  

  

Förutom att vara placerade centralt inom organisationen, var det kommunikation och 

öppen dialog med sjukhusets och regionens ledning som ansågs vara det viktigaste med 

placeringen. En god relation mellan verksamhetscheferna och deras chefer beskrevs 

som avgörande för att kunna förmedla bibliotekets roll till högre instanser inom 
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organisationen. Det var inte alltid som det fanns en direktlänk mellan verksamheten och 

ledningen, men de kanaler som fanns beskrevs som fungerande. Verksamhetscheferna 

uttryckte också att det fanns markanta skillnader i hur många led en fråga behövde 

lyftas, vilken frihet de olika verksamhetscheferna hade i bestämmelsen över sin 

biblioteksverksamhet, samt i hur prioriterade frågorna var vid olika ledningsmöten. 

Dessutom beskrev de en variation i hur central eller periferisk placeringen var inom 

organisationsstrukturen, samt var de fysiska lokalerna var belägna och var 

bibliotekspersonalen kunde röra sig inom den relevanta regionen. Dessa beskrevs både 

som möjligheter och utmaningar; bland annat med att kommunikationen alltid 

fungerade, men kunde ta tid, eller att biblioteken hade en bra verksamhet där de var 

belagda, men utmaningen låg i att nå ut till all vårdpersonal i regionen. 

  

Informant C: Jo, men jag tycker att jag får alltid gehör för mina frågeställningar 

och det visas ett intresse för biblioteksfrågor, men det en fråga i mängden vilket 

gör att vi inte är en prioriterad fråga utan det är på [...] det är då jag tar upp en 

fråga om det här som det kommer upp då. 

  

En möjlighet som ansågs genomsyra hela biblioteksverksamheten var att det upplevdes 

ha skett en förändring i hur ledningen såg på sjukhusbiblioteken och vikten av deras roll 

inom vårdområdet. Verksamhetscheferna ansåg att de blivit mer delaktiga i 

bestämmelseprocessen, samt att även om de inte hade direkt kontakt med ledning, var 

det ändå möjligt att lyfta sina frågor på ett smidigare sätt än för några år sedan. 

Verksamhetscheferna kunde också urskilja en förbättring mot hur kommunikationen 

tidigare fungerat. Gemensamt var att de senaste åren hade verksamheten fått ta större 

del av ledningens beslut, och att det var enklare att påkalla uppmärksamhet angående 

bibliotekets uppgifter och kompetenser jämfört med tidigare. 

  

Utmaningar 

Möjligheterna i placeringen till trots, var det ett flertal punkter som 

verksamhetscheferna beskrev som utmanande. Den mest benämnda var att 

verksamheten i stort behövde försvara sin allmänna del i vårdkontexten; medan det 

fanns en förståelse för deras placering inom ramen för den medicinska support de 

bidrog med via bland annat e-resurser för evidensbaserad forskning och vård, ansåg de 

att den allmänna delen blir mer ifrågasatt. Huvudsakligen beskrev verksamhetscheferna 

att kritiken från ledning låg på att den allmänna delen av verksamheten inte 

tillfredsställer ett nyttoperspektiv för vården, och därför inte borde vara placerad med 

den medicinska biblioteksverksamheten. 

  

Informant A: Då är det väl kanske så att det som ifrågasätts mer när man tänker 

ett slags nyttoperspektiv, att man har inte lika stor förståelse kanske för 

kulturdelen, den allmänna delen. Vi har en sån alltjämt, men det är inte det man 

vill lägga sina pengar på [...], och man förstår riktigt att det är värdet i det 

tyvärr. 
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Informant B: Däremot kan man ju säga då att den kulturella delen. Kultur i 

vården som dom här patientdelen av verksamheten står för. Det kan man ju 

möjligtvis tycka kanske har lite svagare position då i en sån enhet. 

  

Samtidigt som detta ansågs som en utmaning, var det inte någon större orsak till oro hos 

verksamhetscheferna. Istället framstod det mer som en återkommande diskussion i 

samband med att andra ekonomiska frågor diskuterades. 

  

Placeringen upplevdes komplicera samarbetet mellan enhetsgränserna då 

sjukhusbiblioteket inte låg tillsammans med enheter som hade liknande uppdrag. Utan 

ett naturligt samband med de olika enheternas arbetsuppgifter beskrevs det som 

utmanande att få till större samarbeten mellan biblioteket och de andra enheterna. 

Motsatsen upplevdes också, med bibliotek som var placerade tillsammans med enheter 

där ett samarbete ansågs kunna stärka hela sjukvårdsorganisationen, men bristande tid, 

resurser och kunskap förhindrade uppstarten av ett sådant gemensamt arbete. Bland 

annat förmedling av e-resurser ansågs vara ett sådant problematiskt arbete, där ett 

samarbete med enheter eller administrationer som arbetar med kommunikation och IT 

skulle kunna underlätta spridningen av e-resurser till vårdpersonal. 

  

Avståndet till de olika ledningsgrupperna var också något som togs upp. Utmaningen 

som beskrevs var att sjukhusbibliotekets placering behövde balanseras mellan den egna 

verksamhetens uppgifter, och avståndet till ledningen. En närmare placeringen och 

samarbete med andra enheter ansågs kunna lyfta biblioteksverksamheten, men kunde få 

konsekvensen att verksamheten placerades längre ifrån chefsleden. Av de som 

intervjuades var det enbart en som uttryckte en fundering kring en möjlig omplacering i 

organisationsstrukturen, men inte fått någon respons på dessa funderingar från 

ledningen. Informanten resonerade dock kring vilka konsekvenser en sådan 

omstrukturering skulle kunna få för sjukhusbiblioteket: 

  

Informant C: Det är klart att biblioteket som sådan utifrån lärandet skulle ha en 

större möjlighet att utvecklas internt med en annan koppling, samtidigt så skulle 

man då hamna längre från sjukhusledningen vilket skulle ge andra effekter. 

  

Även om kommunikationsprocessen både ansågs vara relativt god, och ha genomgått en 

förbättring de senaste åren, var det fortfarande vissa utmaningar som verksamhets-

cheferna påpekade. En del av informanterna lyfte fram vikten av fungerande 

kommunikationskanaler då många medarbetare inte använder de existerande intranäten 

och andra officiella kanaler, av olika anledningar; tidsbrist hos personal, intranätet 

ansågs komplicerat, eller att kontakt skedde informellt via samtal. Informant E, som i 

regel var nöjd med hur kommunikationen fungerade, beskrev även att kommunikationen 

ibland hade en viss fördröjning: Frågorna togs upp i ledningsmöten och liknande, men 

de gavs inte någon särskild prioritering utan togs upp efter ett förbestämt schema 

snarare än direkt när frågorna uppkommer.  
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Detta nämndes även av informant C, som sett en förbättring i att kunna uppmärksamma 

biblioteksfrågor, men likväl menade att det kan vara en utmaning att få bibliotekets 

punkter på dagordningen. Ytterligare en utmaning informant C uppmärksammade var 

att även fast ledningen kunde ta del av vad bibliotekets verksamhet bestod av, var 

vårdpersonalen som målgrupp inte representerad i ledningen. Därför behövde 

bibliotekets information kanaliseras från biblioteket, till ledningsgruppen, och därifrån 

ut till den medicinska professionen. 

  

Den geografiska placeringen var också något som togs upp i samband med att kunna nå 

ut till all vårdpersonal. Bland annat beskrevs verksamheten som väldigt bunden till just 

sjukhus som biblioteken var placerade i, och att det var en utmaning att kunna nå ut till 

övrig vårdpersonal i regionens kliniker och vårdcentraler. Tidsaspekten togs upp i 

samband med detta, att vårdpersonalen helt enkelt inte hade möjligheten att avsätta tid 

till att ta kontakt med biblioteket för hjälp med informationssökning, eller att själva 

hålla sig uppdaterade på den senaste forskningen. 

6.2 Eira 

  

Eira-samarbetets uppdrag består som nämnts ovan av att säkerställa svensk 

vårdpersonals tillgång till internationella e-resurser för evidensbaserad forskning och 

vård, via sjukhusbiblioteken (Inera, u.å). Samarbetets påverkan på sjukhusbiblioteken 

har beskrivit mer som en positiv stärkning av verksamhetens legitimitet, snarare än att 

ha en direkt påverkan av hur sjukhusbiblioteken blev placerade inom organisationen. 

Cheferna påpekar att genom Eira har det blivit möjligt att gå bortom den egna regionen 

vid förhandlingar av e-resurser, och kunna få stöd när nya e-resurser skall införskaffas. 

Cheferna resonerade att förhandlingarna som Eira erbjuder tillsammans med 

sjukhusbiblioteken förmodligen gett en större medvetenhet om vilka kompetenser 

biblioteket tillför sjukvårdsorganisationen. Informant C menade på liknande sätt att en 

utomorganisatorisk nationell part med krav och förutsättningar på hur vården skulle 

skötas, gav biblioteken en möjlighet att demonstrera sin vikt i vårdsammanhanget, 

vilket informant F också påpekade: 

  

Informant F: Inera är en viktigt samarbetspart för landstingen och det har varit 

positivt att Eira blivit en den del av Inera eftersom det gör att man enklare kan 

prata internt om Eira i ett större sammanhang. Eira har på så sätt bidragit till att 

skänka legitimitet till sjukhusbiblioteken som en viktigt resurs för att 

möjliggöra tillgång till teoretiskt kunskapsstöd. 

  

Den möjliga utmaning som Eira-samarbetet ändå tycktes ge sjukhusbiblioteket låg i 

avsättningen av ekonomiska resurser. Mycket av budgeten avsattes redan från början till 

Eira, vilket begränsade sjukhusbibliotekets egna möjligheter att införskaffa andra 

resurser. Dock ansågs detta vara av en acceptabel konsekvens, då fördelarna med 
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gemensamma nationella förhandlingarna angående e-resurser övervägde nackdelen med 

helt autonom kontroll över inköp. 

6.3 Framtid 

  

Vid frågan om verksamheten framtid i organisationen delgavs blandade svar bland 

informanterna. En del föreföll sig tillfredsställda över verksamhetens placering och 

framtid. De såg inte några konkreta hot mot sjukhusbibliotekens verksamhet eller 

placering och informanterna har ingen egentlig önskan att ändra sin nuvarande placering 

i organisationen. 

  

Informant E: Jag hyser ingen oro för bibliotekets – alltså de behov som 

biblioteket kan tillfredsställa i [regionen]. Så att jag ser ingen anledning till oro 

över att vi ska behöva minska eller skära ner våran verksamhet.  

  

Informant B: Jag ser nog ganska ljust på den. Det finns en förståelse för och en 

uppskattning av det vi gör. 

  

Informant A uttryckte dock en osäkerhet om var verksamhetens ska ta vägen och 

menade att det ständigt förs diskussioner i ledningen ifall verksamheten ska flytta till en 

annan moderorganisation än den nuvarande. Andra aspekter som framfördes rörande 

utmaningar kring verksamhetens placering och berörde de resurser som tilldelas 

verksamheten. Sjukhusbibliotekens verksamhet både möjliggörs och blir begränsade av 

ekonomiska faktorer. Informant B fann inte någon oro över placeringen i sig, snarare att 

bibliotekets verksamhet skulle sparas in på om regionen fick ett annat ekonomiskt läge i 

framtiden. Informant C menar att det är lättare för organisationer att spara in på 

bibliotekets allmänna del så de inte är direkt vårdstödjande.  

  

Informant A: Men det är ju också vägval ledningen måste bestämma [...]. För 

där kommer den sista stora utmaningen. Hur mycket resurser kommer vi att få 

liksom, för det är av och till ganska osäkert [...] vi har dragit ner på resurser i 

[Regionen].  

  

Bland informanterna skildras ytterligare utmaningar som kan tänkas äventyra 

verksamhetens framtid. Främst diskuterades den allmänna delen av biblioteket, vilket 

stundtals upplevdes som hotat. Det framkommer att det ofta finns synpunkter kring den 

allmänna biblioteksverksamheten och dess funktion inom vården. En del informanter 

menade att det den allmänna delen fyllde en viktig roll, och den sociala funktionen var 

något som ofta nämndes i intervjuerna som betydande för både patienter och personal. 

Informanterna tog även upp att de vill värna om den allmänna delen även om den går 

utanför det medicinska uppdraget. Informant E påpekade att skönlitteratur kunde 

användas för att beskriva olika situationer som rör hälso- och sjukvården. Andra 

uppfattningar som berörde just den allmänna biblioteksverksamheten var bland annat: 
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Informant C: Det känns som att den har varit och, från tid till annan, är hotad 

utifrån egentligen ett informationsglapp eller en bristande kunskap om vad 

verksamheten sysslar med. Men också en brist på intresse från mottagarna, men 

också en brist på initiativ på sina håll när det gäller det vi själva går ut och 

marknadsför. 

  

Informant F: Men eftersom vi hela tiden jobbar med patienten i centrum, så 

upplever inte jag det som att det finns något ifrågasättande av den allmänna 

verksamheten som ju också ekonomiskt är en väldigt liten del av 

sjukhusbibliotekens verksamhet, eftersom det är de medicinska resurserna som 

kostar pengar egentligen. [...] jag upplever att den diskussionen skulle man 

behöva ha oavsett vad för organisation man har. 

  

Kunskapsstyrning, ett landstings-och regionsomspännande system med mål att 

säkerställa kunskap hos vårdpersonal vid patientmöten, var ett återkommande begrepp 

som beskrevs vara en möjlighet för kunna bidra med evidensbaserad forskning till 

vården. Ett exempel som gavs för att uppnå detta var att kunna ha kliniska bibliotekarier 

ute på vårdfältet. Dessa bibliotekarier skulle kunna hjälpa till direkt på plats och aktivt 

arbeta med vårdpersonalen, för att underlätta deras dagliga arbete med 

informationssökning. Detta upplevdes dock även som en utmaning då informanterna 

önskar mer personal för att lyckas styra upp ett sådant samarbete. 

  

Informant D: Jag tror att information, kunskap, evidens blir ju bara viktigare 

och viktigare. Vi ser ju också att hälso-och sjukvårdspersonalens tid för 

kunskapsinhämtning krymper. Så vi tittar ju ganska mycket på hur kan vi serva 

dem på ett bättre sätt, hur kan vi göra det lättare, hur kan vi det snabbare för 

dom att göra informerade beslut i patienthandledning. Det är deras kliniska 

vardag vi vill supporta.  

 

Sammantaget har informanterna förhoppningar av att vara en större del av vården och få 

utöva sina kunskaper för att underlätta för vårdpersonalens tidspressade tillvaro samt 

kunna bidra mer med utbildning av informationsverktyg och utbilda vårdpersonal i 

kritiskt tänkande. 
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7. Analys 

  

I detta kapitel analyseras empiriska materialet utifrån forskningsfrågorna, via de 

teoribegrepp ur Jacobsens & Thorsviks (2014) helhetsmodell som presenterades i 

kapitel 4. Empirin tolkades utifrån elementsbegreppen organisationsstruktur, 

kommunikation, och organisationskultur, för att därigenom besvara forskningsfrågorna. 

Då begreppen användes som grund för den tematiska analysen var också ansatsen i 

studien deduktiv, snarare än induktiv, vilket är ett vanligare sätt att använda tematisk 

analys. 

7.1 Organisationsstruktur 

  

Av de intervjuade informanterna bekräftas det som Thomas (2012) säger; både att det 

finns en variation i sjukhusbibliotekets placering, men också att den vanligaste 

placeringen är tillsammans med forskning och utveckling. Andra placeringar 

förekommer, exempelvis inom staber, kommunikationsenheter eller administration. 

Överlag var informanterna nöjda med sin placering i organisationsstrukturen, och 

menade att de antingen befann sig på den mest lämpade platsen de själva kunde se, eller 

att de ändå hade en tillräckligt bra placering för att kunna få till en bra verksamhet. 

Möjligheterna med placeringen ställdes ofta mot en nära placering till ledningen, eller 

att biblioteket kunde bedriva sitt uppdrag med evidensbaserad vård på ett effektivt sätt 

utifrån den nuvarande placeringen. 

  

Detta stämmer överens med Margareta Lundberg Rodins rapport (2016) samt Thomas 

utredning (2012), att sjukhusbiblioteken i regel är “...nöjda, eller t o m mycket nöjda, 

med sin nuvarande placering.” (s. 21). Av informanterna var det enbart en, informant C, 

som uttryckte en önskan att flytta verksamheten, vilket inte hade fått något gehör från 

ledningen. Dock menade verksamhetschefen också att en sådan omplacering inom 

strukturen inte nödvändigtvis skulle få enbart positiva konsekvenser, utan att det 

behöver ske en avvägning mellan vilka enheter man kan få bäst samarbete med, mot att 

blir satta i periferin av strukturen, med risken att förlora kontaktkanaler till ledningen. 

Vikten av bra kontaktkanaler till ledningen var den fråga som alla informanter 

underströk vikten av och som alla ändå tyckte fungerade bra. Beroende på placeringen 

och på hur många administrativa enheter som en fråga skulle tas upp i innan den kunde 

diskuteras på relevant strategisk nivå, kunde denna process ta längre tid än önskat. 

Samtidigt uttryckte samtliga chefer en säkerhet i att deras intressen skulle bli 

diskuterade på högre instanser inom organisationen. 

  

Samarbetet med de enheter som sjukhusbiblioteken var placerade med var också något 

som gav blandade svar under studien. Just att bedriva enhetsöverskridande arbeten 

upplevdes som en utmaning, då dessa enheter ofta saknade direkt anknytning till 

bibliotekets verksamhet och uppgifter. Även med enheter som hade liknande uppgifter, 
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exempelvis inom IT-hantering och kommunikation, kunde det vara problematiskt på 

grund av kunskapsluckor kring vad bibliotekets tjänster faktiskt innebar, samt bristande 

resurser för att starta upp ett gemensamt projekt. Här är det intressant att åter nämna att 

enbart en av cheferna uttryckte funderingar kring en omplaceringen, trots att flera tog 

upp just komplikationer med samarbeten inom organisationen. Jacobsen & Thorsvik 

lyfter i sitt kapitel om organisationsstruktur att koordinering av olika enheter inom en 

organisation för ett ge ett gemensamt mål, är en av de viktigaste grunderna för en 

organisationsstruktur (2014). Bibliotekens utmaning verkar här ligga i att kunna påvisa 

för resten av sjukvårdsorganisationen att deras verksamhetet överensstämmer med det 

övergripande målet om allmängiltig vård av god kvalité. Eira-samarbetet anses dock ha 

hjälpt med denna utmaning genom dess effekt på bibliotekens roll som förmedlare av 

evidensbaserad forskning och elektroniska medicinska tidskrifter till personalen. 

Informanterna menade Eira hjälpt till med att öka förståelsen hos både personal och 

ledningsgrupper för bibliotekets plats inom sjukvårdsorganisationen, då Eiras nationella 

översyn hade uppmärksammat det medicinska uppdrag sjukhus-biblioteken har. Detta 

ansågs i sin tur ha stärkt bibliotekets legitimitet som en verksamhet inom vården hos 

ledning och personal. 

  

Utmaningen att faktiskt nå ut till personalen från sin placering i strukturen beskrevs 

dock som mer komplicerat. Även fast personalen på sjukhusen hade tillgång till 

bibliotekets resurser, och all vårdpersonal i regionerna hade tillgång till 

sjukhusbibliotekets databaser, ansågs detta inte vara tillräckligt för att serva den 

vårdpersonal som var bundna till andra lokaler än det egna sjukhuset. Dels beskrev 

cheferna att den egna verksamheten i stort var bunden till de fysiska lokalerna, dels 

menade de att vårdpersonalen som grupp helt enkelt inte hade tid att själva uppsöka 

biblioteket för assistans vid informationsbehov och sökfrågor. Förslag som cheferna tog 

upp var bland annat att öka deras närvaro vid kliniker och vårdcentraler, samt att ha 

bibliotekarier bundna till vårdenheter för att kunna vara delaktiga vid exempelvis 

morgon- eller veckomöten och där kunna bistå med assistans för sökfrågor och 

informations-förmedling. Detta skulle dock kräva mer resurser än vad de för tillfället 

har till sitt förfogande. 

  

Rörande framtiden så fanns det en viss oro kring var verksamheten ska ta vägen i 

organisationsstrukturen, i synnerhet i samband med den allmänna biblioteks-

verksamheten. Berlin och Kastberg (2011) har skrivit mycket om grupperna 

administration, politiker och medicinska professionen. Då dessa grupper kan ha olika 

värderingar, intressen och perspektiv kan bibliotekets verksamhet vara beroende av 

grupperna som på håll avgör prioriteringen av resursfördelningen till de olika 

avdelningarna, vilket i sin tur är en del i utformningen av de processer och normer som 

bildar organisationskulturen. I samma resonemang som finns kring grupperna, kan deras 

värderingar kring de motsatta parterna avgöra bibliotekets ställning, då det uppfattas 

bland informanterna att det råder bristande förståelse för den allmänna 

biblioteksverksamheten. Dock kan resonemanget om dessa grupper vara svag, på grund 
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av att informanterna enbart är en sida av diskussionen och denna studie har inte 

tillfrågat övriga aktörer inom sjukvårdsorganisationen. 

  

Med det sagt verkar kunskapsbristen ändå minska, bland annat genom Eira-samarbetet 

som lyft bibliotekets roll som kunskapsspridare. Barbro Thomas lyfter upp att 

sjukhusbiblioteken inte ses som en självklar del i sjukvårdsorganisationen, men av 

empirin att döma verkar detta vara en process i förändring. Biblioteken blir mer 

uppmärksammade och att deras roll som informationsspecialister blir en mer aktiv del 

inom sjukvårdsorganisationen. Framtiden ser dock enligt majoriteten av informanterna 

ljus ut, med förhoppningar av att fortsätta utveckla sin verksamhet på den placering de 

för tillfället har i organisations-strukturen. 

7.2 Kommunikation 

  

Resultatet som framkommer i Lundberg Rodin (2016) rapport tyder på att bibliotekets 

närhet till sjukhusledningen underlättar kontakten och informationsförmedlingen mellan 

dessa. Detta stämmer överens med den här studiens intervjuer, där dialog med 

sjukhusets eller regionens ledning var en viktig faktor, vilket även fick påföljden att 

cheferna fick bättre gehör av sina frågeställningar ju längre upp i hierarkin som 

verksamheten var placerad. Som Thomas (2012) exemplifierar behöver inte placeringen 

i sig vara den viktigaste orsaken till god kommunikation, utan ofta handlar det om en 

bra personkemi med högre chefer. Samma resonemang framkommer även bland denna 

studies informanter, där några påpekar betydelsen av att deras närmaste chefer har ett 

egenintresse för bibliotekets uppdrag. Det kan även avläsas i Jacobsens & Thorsvik 

(2014) helhetsmodell, där vikten av tydlig kommunikation stärker organisationskulturen 

och är ett fundament för en fungerande organisation. Informant B uttryckte att de inte 

har någon direkt kommunikation med ledningen, men att detta inte nödvändigtvis 

ansågs vara en svaghet. Under intervjuerna framfördes det att kommunikationen 

förbättras under åren som gått, vilket har medfört större möjligheter att utveckla 

verksamheten. Trots det fanns det vissa punkter som kunde förbättras. 

  

Kommunikationskanaler som fanns fungerade, men graden av hur god 

kommunikationen var varierade beroende på hur mottagaren kunde hantera dessa 

kanaler. Det skedde i många fall en fördröjning när kommunikationen gick genom flera 

nivåer, och en chef skulle diskutera frågan med en högre chef. Följden blev att frågan 

inte prioriterades lika snabbt. En utmaning där var att kunna nå ut till all vårdpersonal 

inom den egna regionen. Den fördröjning som skedde var också något som 

diskuterades, med en medvetenhet kring den stress och tidspress vårdpersonalen har i 

sin yrkesroll. Verksamhetscheferna var medvetna om att kontakt med sjukhusbiblioteket 

ofta prioriterades bort för att ge plats till vårdutövandet, i synnerhet hos den personal 

som inte hade direkt närhet till bibliotekets lokaler. 
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Delar av en sådan företeelse kan ha med vilka grupper som vill ha sina frågor 

prioriterade samtidigt. Jacobsen & Thorsvik (2014) menar att kommunikation som går 

vertikalt uppåt kan filtreras i flera led och att ledningen kan behöva avgöra vilken fråga 

som ska prioriteras först. Som Anell (2007) belyser kan den medicinska professionen ta 

mer uppmärksamhet från de administrativa ledningarna då vården i regel alltid går före 

andra uppdrag. Med detta i åtanke kan placeringen ha mindre betydelse för hur väl 

sjukhusbiblioteken kan framföra sina frågor och mer ha att göra med starka och 

intresserade aktörer som kollektivt kan framföra ärenden inom strukturen. Samtidigt kan 

dessa aktörers förmåga att lyfta bibliotekets frågor av placeringen påverkas, genom att 

de antingen kan behöva tas upp i flera led, eller att frågorna tas upp via informella 

informationskanaler, snarare än de officiella. 

  

Med den ökade förståelsen hos resten av sjukvårdsorganisationen kring bibliotekets 

kompetenser framstår bibliotekets placering mer självklar än tidigare. Ett större behov 

av relevanta e-resurser för evidensbaserad forskning, samt en mer involverad dialog 

mellan sjukhusbiblioteket, den medicinska professionens behov och organisationens 

administrativa ledningar har sjukhusbibliotekets legitimitet ökat. 

7.3 Organisationskultur 

  

Jacobsen & Thorsvik (2014) beskriver att organisationskulturen är den informella miljö 

som växer fram inom en organisation, utifrån den formella strukturen och de 

kommunikationsprocesser som används vid organisationen. Genom dessa faktorer 

skapas traditioner och normer för både organisationen i stort, och för de enskilda 

verksamheterna. Styrkan av en kultur beror på graden av trygghet som finns inom en 

organisation; inom en stark organisationskultur finns det en gemensam tillhörighet och 

en tillit till kollegor och ledning. Jacobsen & Thorsvik beskriver istället en svag 

organisationskultur som en kultur med bristande förtroende till kollegor och ledning, 

samt en otrygghet i sin egen roll inom organisationen. 

  

I tidigare forskning och i denna studie framgår det att bibliotekets position inom både 

strukturen och kommunikationen har varit svag, vilket också varit anledningen till den 

svaga organisationskultur som det fortfarande finns spår av idag: Bland annat talade 

informant C om en bristande information angående sjukhusbibliotekens uppdrag och 

kompetenser. Informant D beskrev i sin tur problematiken i stereotypen av 

bibliotekarier som “mysiga tanter som går med bokvagnar och träffar patienter”, och 

hur det är en utmaning att fördomen försvagar bibliotekets position för att framhäva sina 

kompetenser. Samtidigt lyfts det fram av samtliga informanter att de överlag ser positivt 

på utvecklingen, och att dels de själva aktivt arbetar med att framhäva sina 

kompetenser, samt att de resurser biblioteket bidrar med blir mer uppmärksammade av 

resten av organisationen. Thomas (2012) påpekar att biblioteken på grund av de svaga 

banden till resten av sjukvårdsorganisationen, kontaktade utomstående aktörer snarare 

än moderorganisationen för assistans med förhandlingar och licensavtal.  
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Detta är ett tecken på den brist på förtroende som utgör en svag kultur, men det är också 

möjligt att detta beslut att söka sig utanför den egna organisationen gav de möjligheter 

som krävdes för att kunna bryta de normer som var etablerade kring sjukhusbibliotekets 

roll inom sjukvårdsorganisationen. SKL och Eira är de mest framstående av dessa 

aktörer, och Eira-samarbetet verkar ha hjälpt till att stärka organisationskulturen för 

bibliotekens verksamhet och även den roll som biblioteken har i organisationen. 

  

Thomas (2012) diskuterar vilken betydelse informationsteknik och e-resurser skulle få 

för sjukhusbibliotekens legitimitet, och att en möjlig konsekvens av dessa faktorer 

skulle vara ett ökat behov av kvalificerade bibliotekarier för att kunna söka och 

förmedla relevant forskning till vården. Thomas resonemang verkar överensstämma 

med vad informanterna i denna studie själva beskriver; att bibliotekets roll som 

kunskapsförmedlare av evidensbaserad medicin stärker verksamhetens legitimitet inom 

sjukvårdsorganisationen. I nuläget verkar det fortfarande vara en grad av 

personberoende hos intresserade och insatta individer som krävs för att kunna lyfta 

intresse kring  bibliotekets frågor, snarare än en tilltro till strukturen som sådan, vilket 

Thomas (2012) också tar upp. Dock framstår det som att den organisationskultur 

sjukhusbiblioteken existerar i växer sig starkare i takt med att deras placering stärks, och 

att goda kommunikationskanaler till ledning och vårdpersonal blir allt viktigare. 

Följderna av detta blir att biblioteken tar del av en starkare organisationskultur inom 

sjukvårdsorganisationen. 
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8. Diskussion 

  

Som nämnts både i kapitel 2.1 och kapitel 3, är sjukhusbiblioteken en grupp som det har 

bedrivits relativt lite forskning kring. I många av de texter som vi funnit, bryts 

sjukhusbiblioteken ofta ut ur sin kontext. Exempelvis lyfte Barbro Thomas (2012) 

utredning bort biblioteken från sjukvårdsorganisationen och beskrev enbart kort deras 

strukturella placering. På ett motsatt sätt talas det i Blomqvists antologi (2007) om 

evidensbaserad forskning och dess vikt inom sjukvården, men nämner inte bibliotekens 

roll som kunskapsförmedlare. Vår åsikt är att för att kunna förstå sjukhusbiblioteken, 

behöver vi också titta på den kontext de befinner sig i, och hur de beskriver denna 

placering. Vi anser att detta är en avgörande pusselbit för att synliggöra 

sjukhusbibliotekens verksamhet och uppdrag i den större vårdkontexten, och var en av 

anledningarna till att vi ville genomföra denna studie. 

  

Organisationen som sjukhusbiblioteken befinner sig i ger en blandad bild av stark och 

svag kultur, med möjligheter och utmaningar som ofta gick in i varandra. Vi fann det 

intressant hur märkbar denna typ av resonemang, där möjligheter alltid presenterades 

tillsammans med utmaningar, var förekommande hos verksamhetscheferna: Ett exempel 

var att verksamheten ansågs ha goda kommunikationsmöjligheter till ledning, men var 

belagd tillsammans med enheter som saknade naturliga sammanhang med 

biblioteksverksamheten. Ett annat var att kommunikationen ansågs fungera tillräckligt, 

eller till och med utmärkt, men ställdes mot en bakgrund av att så inte alltid varit fallet 

och att detta förändrats först under senare år. Ett tredje berörde synpunkter på framtiden 

med en ökad förståelse hos ledning och personal kring bibliotekets kompetenser och 

uppdrag, kontras med utmaningar i att kunna försvara de mer allmänna delarna av 

verksamheten, då dessa inte ansågs ha en direkt vårdperspektiv. Av dessa tre exempel 

var det kanske det tredje som beskrevs vara mest frustrerande, med ett ökat intresse för 

den medicinska delen av bibliotekets verksamhet, och en nästan avfärdande attityd mot 

den allmänna. 

  

Här är det intressant att notera hur stereotypen av vad en sjukhusbibliotekarie är 

fortfarande lever kvar, med den traditionella bilden av patientbibliotek och bokvagnar, 

samt en okunskap i vad biblioteket bidrar med till vården. Det är möjligt att den ökade 

förståelsen av bibliotekets kompetenser i samband med e-resurser och förmedling av 

evidensbaserad forskning kan öka verksamhetens legitimitet till den grad att även den 

allmänna delen blir mer självklar. Mer aktuellt för vårdutövandet är att fler inom både 

ledning och vårdpersonal ändå blir upplysta om vilka möjligheter som biblioteket kan 

stå till tjänst med. Evidensbaserad medicin är ett begrepp som tidigare har använts av 

politiker som ett styrverktyg för hur resurser skulle fördelas inom vården (Garpenby & 

Carlsson, 2007), På samma sätt är det möjligt att begreppet, i samband med Eira-

samarbetets uppdrag till sjukhusbiblioteken, skulle ge den medicinska professionen, 

politiker och administrativa tjänstemän ett verktyg för att både ge en bättre förståelse 

över, samt kunna bättre bedöma bibliotekets verksamhet.  
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Det verkar också som att Eira-samarbetet har spelat en stor roll för att uppmärksamma 

bibliotekets roll som kunskapsförmedlare för de aktörer som är aktiva inom sjukvården. 

Diskussionen som informanterna nämnde med Eira var att den ekonomiska kostnaden 

av samarbetet tog en betydande del av budgeten, men också att detta i längden var värt 

det, bland annat för att Eira beskrivs ha stärkt bibliotekets legitimitet inom sjukvården. 

Vi finner det även troligt att Eira är en bidragande orsak till den positiva framtidssyn 

verksamhetscheferna uttrycker, genom den växande ställning de tillskriver bibliotekets 

placering inom sjukvårdsorganisationen. 

  

En ökad förståelse över vad bibliotekens verksamhet bidrar med, skulle också kunna 

öppna för nya typer av biblioteksverksamheter inom vården, och mer effektiv 

specialisering mot kunskapsförmedling till vårdpersonal. Kliniska bibliotekarier knutna 

till arbetsgrupper inom vården är definitivt en sådan tanke, särskilt då ett återkommande 

tema inom vården är tidsbrist bland personalen. Bibliotekarier placerade på fältet som 

direkt kan ta emot sökfrågor och följa upp informationsbehov skulle tillåta 

vårdpersonalen att lägga mer fokus på behandling av patienter, med säkerhet att deras 

behandling är grundad i evidensbaserad forskning. 

  

Med avseende på sjukhusbibliotekens tidvis svaga ställning i organisationen, har det 

varit svårt för dem att framhäva sig utan direkt anknytning till lagar. Trots detta 

framställs sjukhusbiblioteken ändå ha två uppdrag att agera utifrån, vilket upplevs 

underligt då det finns informella krav att sjukhusbiblioteken ska erbjuda organisationen 

sina tjänster utan att ha formella förutsättningar att finnas till. I motsats kan det ses som 

att det skett en utveckling där sjukhusbiblioteken har får mer legitimitet genom sin 

kunskapsförmedling utan att vara lagstadgad. 

  

Det kan vara svårt att avgöra om studien har skapat en ökad förståelse om 

sjukhusbibliotekets placering i dess moderorganisation. Det finns ingen klar bild eller 

mall för hur det egentligen ser ut då placeringarna är så varierande från bibliotek till 

bibliotek. Dessutom är studiens urval begränsad, både i ett litet antal undersökta 

sjukhusbibliotek, samt i att alla bibliotek är belagda i olika landsting. Likväl anser vi att 

verksamhetschefens skildringar kring placeringen kan ha bidragit till att öka förståelsen 

för verksamhetens möjligheter och utmaningar inom placeringen. 
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9. Slutsatser 

  

Sjukhusbibliotek är en verksamhet inom sjukvårdsorganisationen med två uppdrag; en 

allmän del riktad till patienter, anhöriga och personal och en medicinsk del att förse 

vårdpersonal med evidensbaserad forskning. Trots vikten av bibliotekets uppdrag nämns 

inte sjukhusbibliotek i lagtext och det har bedrivits ytterst lite forskning kring 

verksamheten. Syftet med denna studie var att skapa en ökad förståelse kring 

sjukhusbiblioteket placering inom sjukvårdsorganisationen, utifrån hur verksamhets-

chefer för biblioteket beskriver placeringens möjligheter och utmaningar samt sin syn 

på framtiden. För att få svar på våra forskningsfrågor intervjuades totalt sex 

verksamhetschefer från sex separata landsting via telefon. Empirin analyserades sedan 

med tematisk analys med hjälp av tre begrepp från helhetsmodellen; 

organisationsstruktur, organisationskultur och kommunikation. Med dessa begrepp som 

verktyg kunde vi besvara forskningsfrågorna: 

  

●   Vilka möjligheter ser verksamhetschefer med sjukhusbibliotekets nuvarande 

placering i sjukvårdsorganisationen? 

●   Vilka utmaningar ser verksamhetschefer med sjukhusbibliotekets nuvarande 

placering i sjukvårdsorganisationen? 

●   Vilka tankar har verksamhetscheferna angående sjukhusbibliotekens framtid 

inom sjukvårdsorganisationen? 

9.1 Möjligheter med placeringen 

  

Verksamhetscheferna tog upp flera olika aspekter kring verksamhetens placering i 

organisationsstrukturen. Det var intressant hur samma aspekt ofta togs upp både som en 

möjlighet och en utmaning, exempelvis i att kommunikationen var god, men likväl 

behövde förbättras. Med det sagt var verksamhetscheferna överlag nöjda med sin 

placering inom organisationsstrukturen och skulle inte vilja flytta verksamheten till en 

annan plats inom organisationen. Anledningarna som angavs låg i regel med att 

placeringen gav en god kommunikation till chefsleden, samt att de kunde effektivt 

bedriva, eller hade möjlighet att effektivt utveckla, sin verksamhet. Just 

kommunikationen ansågs också i allmänhet ha förbättrats de senaste åren och 

informanterna uttryckte en ökad säkerhet över att bibliotekets frågor togs upp och 

diskuterades av ledningen, istället för att behöva kämpa för att bli hörd inom 

organisationen. Utifrån hur verksamhetscheferna beskriver både hur de upplever sin 

placering i organisationsstrukturen och hur kommunikationen fungerar, framstår det 

som att den organisationskultur biblioteket befinner sig i växer sig starkare. Eira-

samarbetet och en ökad förståelse kring sjukhusbibliotekens kompetenser verkar vara 

några av de bidragande faktorerna till en ökad legitimitet av biblioteket inom 

sjukvårdsorganisationen. 
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9.2 Utmaningar med placeringen 

  

De utmaningar som beskrevs av informanterna kretsade till stor del om hur de skulle 

kunna framhäva sig i organisationen, genom bland annat förbättrad kommunikation till 

ledning och vårdpersonal, större samarbete över enhetsgränserna inom sjukvårds-

organisationen, samt en mer närvarande roll på fältet för att lättare kunna bistå med 

assistans vid sökfrågor. Mycket av utmaningen kunde här härledas till den svaga 

organisationskultur som sjukhusbiblioteken haft inom sjukvårdsorganisationen. 

Verksamhetscheferna upplevde exempelvis att det fortfarande fanns fördomar kring 

bibliotekens arbete och roll inom organisationen, med att bibliotekarier uppfattades vara 

mysiga tanter som besökte patienterna med bokvagnar. Arbetet med Eira och behovet 

av e-resurser för evidensbaserad vård, har stärkt bibliotekens ställning inom 

organisationskulturen då de blivit en mer självklar del i vårdutövandet, men detta har 

samtidigt skett på bekostnad av den allmänna delen av biblioteksverksamheten. Bristen 

på etablerade uppdrag för den allmänna delen gör det svårt att försvara då den räknas 

som icke-vård, samtidigt som verksamhetscheferna ändå tycker att den del är relevant 

för både patienter och personal. 

9.3 Framtid 

  

Personal och resurser var de önskemål som var allmängällande hos 

verksamhetscheferna, tillsammans med att förbättra och utveckla kommunikations-

kanaler inom sjukvårds-organisationen samt en ökad närvaro hos vårdpersonalen. 

Kliniska bibliotekarier kopplade till olika arbetsgrupper för att direkt kunna ta emot 

sökfrågor och tillhandehålla evidensbaserad forskning, var en möjlig framtidsroll för 

sjukhusbibliotekarier. Förhoppningen med en sådan yrkesgrupp var att kunna frigöra 

vårdpersonal att fokusera på patientbemötande och vårdande, medan bibliotekarier 

fokuserar på framtagningen av evidensbaserat material. Den organisationskultur som 

dessa sex sjukhusbibliotek beskrev framstod i denna studie som starkt växande: 

Informanterna menade att de på det hela var hoppfyllda över sjukhusbibliotekens 

placering inom organisationsstrukturen, bland annat då de beskrev hur utomstående 

aktörer som SKL och Eira-samarbetet har gett biblioteken mer uppmärksamhet och ökat 

deras legitimitet i vårdens ögon. 

9.4 Förslag till fortsatt forskning 

  

Vi har i denna uppsats behandlat ett ämne som det inte forskats mycket kring. Då vi har 

utfört en studie som endast uppmärksammar sex verksamhetschefers beskrivningar 

kring sin placering, kan vi konstatera att undersökningen är liten till storleken. Studien 

hade kanske gynnats av ett bredare urval för att få en klarare bild över problemets 

omfång. Likväl tror vi studien kan bidra till att uppmärksamma forskningsområdet och 

inspirera andra forskare till en liknande eller grundligare studie. 
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Under arbetets gång har vi författare diskuterat ifall en enkätstudie hade åstadkommit ett 

bättre material på grund av dess egenskap att undersöka ett större studieobjekt, men i 

slutändan hade den förmodligen inte varit lika djupgående och detaljerad som 

semistrukturerade telefonintervjuer. Likväl har forskningsfrågorna studien utgår ifrån 

belysts och diskuterats utifrån verksamhetschefernas beskrivningar av sin verksamhet. 

Resultatet kan vara en grund för framtida studier med större omfång.  

  

Denna studie hade kunnat utvecklas till en mer omfattande rapport ifall vi hade använt 

alla element på helhetsmodellen. Det hade varit intressant att se hur omvärlden ser på 

sjukhusbiblioteken och deras verksamhet, men även studera hur verksamheten formas 

av kulturen, strukturen och beteenden inom organisationen. Sjukhusbibliotek är ett 

område som kräver mer allmän forskning, exempelvis på dess verksamhet och styrning. 

Vi har i denna studie bara berört en liten del av bibliotekets verksamhet eftersom vi 

enbart fokuserat på att studera dess placering. Det skulle även vara intressant att se 

denna studie replikeras på en nationell nivå, för att då kunna se en kartläggning över 

sjukhusbibliotekets placering. Forskning kring kliniska bibliotekarier skulle också vara 

av intresse både för forskning inom vård och biblioteksvetenskap. Med den Nationella 

biblioteksstrategin som planeras att publicera 2019 är det möjligt att forskning av 

sjukhusbibliotek blir mer aktuellt, i synnerhet då Den femte statsmakten (2017), en av 

de texter som strategin skall baseras på, enbart kort nämner sjukhusbibliotek. Mer 

underlag för den framtida strategin bör därför vara av intresse. Oavsett blir det intressant 

att se hur denna strategi kommer påverka sjukhusbibliotekens uppgifter och ansvar, och 

på vilket sätt den kan användas för att ytterligare granska sjukhusbibliotekens placering, 

verksamhet och roll inom både vård-och biblioteksfältet. 
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Inspelning och transkribering finns i författarnas ägo. 

  



 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

  

Informanterna har tagit del av: 

Informationskravet 

Samtyckeskravet 

Konfidentialitetskravet 

Nyttjandekravet 

  

Bakgrund 

Vilken är din nuvarande yrkestitel? 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat som chef för biblioteket? 

Har du arbetat tidigare som bibliotekarie? 

  

Placering 

Kan du kort beskriva verksamhetens placering i sjukhusorganisationen? 

                   (ex. hur verksamheten styrs, planeras och stöds utifrån organisationen 

och landstinget) 

-       Hur upplever du biblioteksverksamhetens placering?” 

Vilka möjligheter upplever du med denna placering? 

-       Vilka möjligheter ser du med att biblioteksverksamheten är placerad   

tillsammans med…? 

Vilka utmaningar upplever du med denna placering? 

-       Vilka utmaningar ser du med att biblioteksverksamheten är placerad   

tillsammans med…? 

  

Hur upplever du utformningen av sjukhusbibliotekens styrdokument? 

 (Är de tydligt formulerade) 

  

  

Kommunikation 

Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan sjukhusledning och 

biblioteksverksamheten?  (Bibliotek-chef- ledning- landsting) 

-       Vilka möjligheter ser du med denna kommunikation? 

-       Vilka utmaningar ser du med denna kommunikation? 

(Med avseende till och från den operativa nivån) 

  

  

 



 
 

Framtid 

Hur ser du på biblioteksverksamhetens framtid i organisationen? 

-       Har du några särskilda önskemål? 

-       Hyser du några särskilda farhågor? 

-       Skulle du vilja ändra er placering i organisationen på något sätt? 

  



 
 

Bilaga 2 

Information skickat till informanterna 

  

Hej, tack för att du medverkar vid denna intervju! Vi är som sagt två 

bibliotekariestudenter från Högskolan i Borås som utför en kandidatstudie om 

bibliotekschefers uppfattningar om sjukhusbibliotekets placering i 

sjukvårdsorganisationen. Dina svar kommer hanteras konfidentiellt, och varken du, 

biblioteket eller sjukhuset kommer att namnges i studien. Beskrivningar av 

organisationen kommer ske i så allmänna ordalag att det inte skall gå att urskilja vilka 

som deltagit i studien. Materialet kommer endast att användas till denna studie, och 

kommer inte diskuteras utanför ramen av uppsatsen. Intervjun kommer att spelas in och 

du får när som helst under samtalet hoppa över frågor eller avbryta inspelningen. Om 

det av någon händelse skulle ske att du vill ställa in din medverkan i studien kan du 

kontakta oss, och vi tar bort det material som framkommit under samtalet. 


