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Abstract:   
 
 
The purpose of this study was to find out what are the information needs of 
the nurses and if the hospital library can satisfy these needs, and see how the 
hospital library reaches the nurses with the ir information provision. The 
main questions are: what kinds of service exist at the hospital library? What 
kinds of needs have the nurses concerning the hospital library? How are the 
needs satisfied by the hospital library? What marketing strategies are used 
by the hospital library to reach out to the nurses? Is it enough to achieve the 
goal? The method in this study was a case study with the emphasis on the 
qualitative interviews. The study was conducted at the hospital library at 
Södra Älvsborgs Sjukhus in Borås. The interviews concerned the nurses’ 
views on the hospital library, information needs and marketing. Theories 
about marketing were used, with a main focus on marketing mix and 
marketing of services. The result of this work showed that the hospital 
library had satisfied users. They thought that the range  and quality of the 
service were good. The staff of the hospital library was regarded as very 
service-minded and engaged in their work. The results also showed that 
nurses need new information about new treatments and new medicine. The 
nurses wanted more information about what the hospital library could offer. 
 
  
 
 
Nyckelord:  Marknadsföring, sjukhusbibliotek, tjänstekvalité, 

sjuksköterskor, kundbehov, informationsbehov 
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1. Inledning 
 

Man ser inget värde i att ha företagsbibliotek – de ”läggs ner”. 
Bibliotek och bibliotekarier för tanken till hantering av fysiska 
samlingar av böcker och tidskrifter, något som inte upplevs som 
nödvändigt idag. Informationssökning kan numera alla göra via 
Internet. Den verkligt ”hotta” informationen kan inte nås från 
databaser och publicerad information utan via personliga 
nätverk. Kompetensen är diffus och svårförståelig. Andra 
yrkesgrupper konkurrerar med oss.1 

 
Visserligen berör detta citat företagsbibliotek som Margareta Nelke syftar 
på men nog kan vi dra det till alla sorter av bibliotek, speciellt 
sjukhusbibliotek som nu i Göteborg hotas av nedläggning. Man kan fundera 
på vad det är som händer? Vad behövs för att få förändring? Mer 
marknadsföring för att visa på alla tjänster som ett bibliotek har att erbjuda?  
 
I ett nummer av Biblioteksbladet som har som tema Sjukhusbibliotek, kan 
man läsa att bokvagnsronderna under 70-talet var en viktig del av det 
expanderade sjukhusbiblioteket. Nu kan man märka en förändring från 
bokvagnsronder till att mer trycka på att ge vårdpersonalen service och även 
erbjuda patientinformation.  2  
 
Man kan se sjukhusbiblioteket som en tillgång för hela sjukhusets personal, 
patienter och anhöriga. Som personal kan man till exempel på sin lunchrast 
besöka sjukhusbiblioteket, för att komma undan stressen. Man kan få en 
paus i sitt arbete som ibland kan vara både krävande och stressigt.  
 
För patienter och anhöriga kan det bli ett välkommet avbrott i tillvaron där 
man kan läsa dagstidningar, skönlitteratur eller annat.  
 
Vi har under de år vi studerat här i Borås, funderat lite kring detta med 
förändringar i och med nedläggningar och ekonomiska svårigheter. Vi har 
även blivit nyfikna på sjukhusbibliotek eftersom de inte har tagits upp 
mycket under de kurser vi har genomgått. Vi blev därför intresserade och 
ville ta reda på mer hur de fungerar, deras omvärld, marknadsföring och hur 
de verkar utåt. Vi har i detta arbete koncentrerat oss på sjukhusbiblioteket på 
Södra Älvsborgs Sjukhus främst på grund av det nära läget.  
 
Vi har en känsla av att det aktuella sjukhusbiblioteket inte riktigt når ut till 
alla sina kunder. Detta kan bero på att utvecklingen inom det tekniska 
området är snabb, men en annan orsak kan vara tidsbrist och att man inte 
hinner hålla sig uppdaterad.  
 

                                                 
1Nelke, Margareta (02) 
2 Biblioteksbladet (04) nr 2, årgång 89, s.3 
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Marknadsföring har varit något som man oftast har förknippat med 
företagsvärlden. Vårt antagande är att marknadsföring kräver mycket tid och 
resurser och att det kanske inte prioriteras i det dagliga arbetet på 
sjukhusbib lioteket.  
 
Vi anser att sjukhusbiblioteket är en resurs för sjukhusets anställda och 
därför är det viktigt att visa vad de kan stå till tjänst med. Det är i dagens 
samhälle viktigt att synas utåt och visa på att man finns, vilket kan göras 
med marknadsföring.  
 
Vi har efter samtal med sjukhusbibliotekets personal om frågor som rör 
marknadsföring och kundgrupper, valt att göra intervjuer med en av deras 
större målgrupp nämligen sjuksköterskor. Detta blev det avgörande beslutet 
och som ledde till att vårt syfte och våra frågeställningar ser ut som de gör.  
 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med vår magisteruppsats är att ta reda på vilka informationsbehov 
sjuksköterskor har och se om man med hjälp av marknadsföring av 
sjukhusbiblioteket på Södra Älvsborgs Sjukhus, kan avhjälpa eller reducera 
dessa informationsbehov, genom att visa vilka källor till information som 
finns att tillgå. Dessutom se hur sjukhusbiblioteket i sin 
informationsförsörjning når ut till denna målgrupp.  
 
Vi kommer att försöka besvara följande fyra frågor: 
 
 

• Vilken service finns på sjukhusbiblioteket och vad erbjuds där? 

• Vilka behov finns hos sjuksköterskor gällande sjukhusbiblioteket? 

• Hur tillgodoser sjukhusbiblioteket behoven? 

• Vilka marknadsföringsåtgärder används av biblioteket för at t nå ut 

till målgruppen sjuksköterskor och är de tillräckliga? 

 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Vi har valt att i detta arbete inrikta oss mot endast sjukhusbibliotek och 
koncentrerar oss på det som finns på Södra Älvsborgs Sjukhus här i Borås.  
 
Vi har valt en av det aktuella bibliotekets större målgrupper, nämligen 
sjuksköterskor. Det är en stor grupp bland sjukhusets anställda och den är 
inte homogen i någon större utsträckning, förutom vad gäller 
grundutbildning i yrket som sjuksköterska, men de har alla olika 
specialinriktning.  Vi har en uppfattning att denna utvalda målgrupp är ofta i 
behov av ny information och nya fakta om forskningen inom deras yrke. Det 
är en spännande målgrupp anser vi, på grund av att de har en viktig funktion 
inom vården och är en länk mellan läkare, patient och anhörig.  
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Vi har avgränsat oss till ett antal informanter. Vi har även avgränsat oss i 
plats och tid vilket är Borås våren 2004. 
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1.3 Disposition 
 
 
Kapitel 1 I denna uppsats utgår vi först ifrån en allmän bakgrund för 

sjukhusbibliotek, med fakta och historik. Därefter har vi valt 
att beskriva Södra Älvsborgs Sjukhus ur ett organisatoriskt 
perspektiv. Därefter följer definitioner på sjukhusbibliotek och 
marknadsföring, för att sedan fortsätta med beskrivning av 
sjuksköterskeprofessionen. Slutligen avslutar vi detta avsnitt 
med en kort beskrivning av arkivet och 
informationsavdelningen. 

 
 
Kapitel 2 I detta avsnitt diskuteras metod och tillvägagångssätt, 

motiveras den valda metoden, nämligen kvalitativa intervjuer 
och hur arbetet gick tillväga. Här förklaras den aktuella 
litteraturinsamlingen och diskussion angående trovärdighet 
och generaliserbarhet görs.  

 
 
Kapitel 3 Här beskrivs vad som tidigare gjorts inom det valda området. 

Tidigare undersökningar angående sjuksköterskor och 
informationssökning tas upp.  

 
 
Kapitel 4  Detta avsnitt berör teorier om marknadsföring. Rubriker som 

finns under detta avsnitt är, marknadsföringsanalys, 
uppgiftsanalys, marknadsanalys, och tyngdpunkten i detta 
kapitel är på marknadsmix, och marknadsföring av tjänster.  

 
 
Kapitel 5 I resultatdelen beskrivs Sjukhusbiblioteket vid Södra 

Älvsborgs Sjukhus, dess service och bestånd. Detta är en 
utförlig beskrivning på det av oss valda sjukhusbiblioteket. 
Här visas även en SWOT-analys, gjord på det aktuella 
biblioteket. Därefter följer redovisning av intervjuerna, som är 
placerade under fyra rubriker, vilka är: informationsbehov, 
marknadsföring, webbplatsen och slutligen utbud och service.  

 
 
Kapitel 6  Detta kapitel innehåller en analys och slutdiskussion.  
 
Kapitel 7  Här följer en sammanfattning av uppsatsen. 
 
Kapitel 8 Arbetet avslutas med en källförteckning och bilagor. 
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1.4 Bakgrund 
 
Sett från ett kulturpolitiskt håll så utgör sjukhusbiblioteken en viktig 
funktion. För många människor är det under en sjukhusvistelse som de får 
sin första kontakt med biblioteket, och detta utgör då en betydelsefull del av 
folkbibliotekens allmänna uppsökande verksamhet. När det handlar om 
målsättning ses även sjukhusbiblioteket som en del av de samlade 
folkbibliotekens verksamhe t.3  
 
Runt 1920-talet startades de första sjukhusbiblioteken i Sverige. Dessa 
bibliotek var avsedda för patienter och uppstod genom frivilliga bidrag och 
insatser. Året därefter fanns det sju sjukhusbibliotek med en 
utlåningsfrekvens sammanlagt på 1272 band. Avtal slöts 1930 om att ge 
statsunderstöd till kommunerna men då endast om avtal skrevs att 
kommunala folkbibliotek skulle ansvara för verksamheten. År 1944 hade 
utlåningsfrekvensen ökat till en halv miljon och det fanns 131 stycken 
sjukhusbibliotek. En undersökning gjordes 1973 av de allmänna 
sjukhusbibliotekens verksamhet och det visade sig att det då fanns bibliotek 
på 80 % av sjukhusen, fackbibliotek 36 % och 8 % kombinerande bibliotek. 
De flesta betalades av staten men drevs som filialer till de kommunala 
folkbiblioteken. Sjukhusbiblioteken skulle ha samma mål som 
folkbiblioteken även om metoder och lokaler fick anpassas till de olika 
platserna.4 
 
SAB: s vårdkommitté gjorde år 1997 en enkätundersökning och resultatet 
visade på att mellan åren 1990-1996 minskade sjukhusbiblioteken med cirka 
30 %, från 237 till 168 stycken. En anledning till detta var att man inte ville 
sponsra ”personalbibliotek” och man ansåg att det räckte med 
bokdepositioner till patienterna. Men man ansåg också att vården ska vara 
patientorienterad. Anhöriga och patienter ska själva söka den information de 
anser sig behöva. Enligt Bibliotekstjänst kalender för år 2004 finns det i 
Sverige 134 stycken sjukhusbibliotek.  
 
I Helsingborg gjordes det 1986-88 en undersökning där man ville ta reda på 
hur man kan bedriva verksamheten på ett effektivare sätt. De kom fram till 
att bokvagnsronderna var bäst men att man behövde få ut information till 
patienterna mer effektivt.5 
 
 
1.5 Sjukhuset från ett organisatoriskt perspektiv 
 
Södra Älvsborgs Sjukhus tillhör en av fyra sjukhusgrupper inom Västra 
Götalandsregionen. Deras verksamhet bedrivs mestadels i Borås och Skene 
men det erbjuds bassjukvård för människorna i kommunerna Alingsås, 
Borås, Bollebygd, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda. Sjukhuset är indelat i fem olika 
verksamhetsområden såsom medicinska, opererande och psykiatriska 

                                                 
3Sjukhusbibliotek i Sverige (99) s.11f 
4Sjukhusbibliotek (76) s.10f 
5Sjukhusbibliotek i Sverige (99) s.12f 
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specialiteter, och medicinsk och allmän service6. Via en pdf-fil på Södra 
Älvsborgs Sjukhus webbplats finns en organisationsskiss som visar dess 
organisation. Under medicinska specialiteter finns hud/std-klinik, 
infektionsklinik, medicinsk rehab klinik. Under opererande specialiteter 
hittar man kliniker som; anestesi, barn och ungdom, kirurg, kvinno, 
onkolog, ortoped, ögon och öron-näsa-hals kliniker. Inom psykiatriska 
specialiteter finns barn och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Under 
medicinsk service återfinns avc, ambulanssjukvård, bemanningsservice, lab. 
för klinisk mikrobiologi med mera. Under allmän service finns olika enheter 
som arkiv/bibliotek, försörjning, miljö/lokal/säkerhet, ortopedteknik med 
mera.7  
 
Södra Älvsborgs Sjukhus har valt att utgå ifrån en Beställar-/utförarmodell. 
Detta är en styrmodell som innebär att en traditionell linjeorganisation har 
bytts ut och istället finns en så kallad tvåpartsorganisation som består av 
beställare och utförare. Inom hälso- och sjukvården betyder detta att det 
finns beställartjänstemän som utreder behoven av sjukvård hos folk och ger 
sedan utförare uppdrag att utföra vad som behövs. Befolkningsföreträdare är 
de politiker som sitter i regionfullmäktige och nämnder, styrelser. Dessa 
politiker har även som uppgift att vara ägare i förhållande till Västra 
Götalandsregionens verksamheter. Denna uppgift sköts övergripande av 
regionstyrelsen. För sjukhusens del finns även särskilda utförarstyrelser. 
Politikerna i dessa styrelser är inte befolkningsföreträdare utan har ägar- och 
arbetsgivaransvar. Denna modell; beställar-/utförarmodellen är ganska 
vanlig och omfattar cirka tre fjärdedelar av landstingen, regionerna i 
Sverige.8 
 
Södra Älvsborgs Sjukhus består av cirka 4 400 anställda i varierande yrken 
som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, logopeder, administrativ och teknisk 
personal.9 
 
Dess verksamhetsidé eller grund är att man ska kunna ge en god 
specialiserad sjukvård till patienter för att nå en ökad livskvalitet. För att 
kunna nå upp till eller kunna uppfylla dessa krav arbetar man för att 
utveckla teknik-, informations-, säkerhets- och försörjningstjänsterna.  
Södra Älvsborgs Sjukhus värdegrund bygger på patientfokus, 
professionalitet och helhetssyn. 
 
 
1.6 Definitioner på sjukhusbibliotek och marknadsföring  
 
När man talar om sjukhusbibliotek så syftar man ofta på dess service till 
patienter. De flesta bibliotek idag har dock även facklitteratur för anställda 
och fungerar som ett slags företagsbibliotek. Det finns benämningar som 
medicinska och eller läkarbibliotek. Men sjukhusbiblioteken idag servar 

                                                 
6Södra Älvsborgs Sjukhus webbplats [Hämtat 27/1 2004] 
7Ibid [Hämtat 27/1 2004] 
8Ibid [Hämtat 27/1 2004] 
9Ibid [Hämtat 27/1 2004] 
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hela sjukhusets olika personalkategorier och därför passar benämningen 
fackbibliotek bättre. Men i detta arbete talar vi om sjukhusbibliotek allmänt, 
alltså innehållande både facklitteratur och skönlitteratur.  
 
Det finns många olika definitioner på marknadsföring och 
tjänstemarknadsföring men vi väljer att se det som Grönroos ser det. Han 
menar på att marknadsföring är att identifiera och etablera, sköta om och 
utveckla relationer med kunder och övriga intressenter. Detta för att alla 
inblandade parters mål ska kunna uppfyllas. Detta genomförs genom ett 
ömsesidigt givande och uppfyllande av löften.  10 
 
 
1.7 Sjuksköterskeprofession 
 
Det är viktigt att klargöra sin yrkesmoral i sin professionalitet. Detta i form 
av en etisk kod som tydliggör förhållanden mellan kollegor och de 
människor man möter i sitt arbete. Det handlar om människosynen och 
andra värdegrundande aspekter. Det behövs gemensamma grunder i en 
organisation och i olika arbetsteam för att kunna arbeta och sträva mot 
samma mål.11  
 
Sjuksköterskors yrkesorganisation har till uppgift att arbeta för mer rättvis, 
social och ekonomiskt bättre arbetsförhållanden för denna grupp. 
 
Sjuksköterskor har ett ansvar att tillämpa och arbeta ut riktlinjer inom 
omvårdnad, ledning, forskning och utbildning inom sitt yrkesområde. En 
sjuksköterska har fyra ansvarsområden som en grundstomme för sitt yrke. 
Dessa fyra är: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 
och slutligen att lindra lidandet. Man ska ha respekt för de mänskliga 
rättigheterna och en omvårdnad ska ges utan hänsyn till olika ålder, hudfärg 
eller handikapp med mera. Sjuksköterskor ska erbjuda vård till alla 
människor och arbeta tillsammans med närstående yrkesgrupper. En 
sjuksköterska bör stödja åtgärder som förhindrar ohälsa men hon/han har 
också ett ansvar att motverka föroreningar, förstörelse och ödeläggelse mot 
miljön. 12 
 
” - Vill sjuksköterskorna kalla sig professionella måste de hålla sig 
ajour med forskningen och den vetenskapliga utvecklingen. Det ingår 
i deras ansvar gentemot patienterna. Patienterna ska veta att 
personalen använder sig av den kunskap som finns och inte bara gör 
saker och ting efter eget huvud.”13 
 
Eftersom denna undersökning inte är en uttalad användarundersökning bör 
det räcka med denna bakgrund om sjuksköterskor.  
 

                                                 
10Grönroos, Christian (96) s.14  
11Forslund, Kenneth (95) s.10  
12ICN [Hämtat 29/1 2004] 
13Olsson, Anders, Vårdfacket [Hämtat 3/2 2004] 
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1.8 Informationsavdelning  
 
På Södra Älvsborgs Sjukhus finns en speciell informationsavdelning. Deras 
uppdrag är att bedriva ett högkvalitativt och strategiskt 
kommunikationsarbete. Deras verksamhetsområden är: kommunikation, 
webbproduktion, foto, medicinsk fotografering, verksamhetsfotografering 
och informationsproduktion. 14 På deras webbplats kan man ladda ned olika 
pdf-filer med material. Det är allt från Bra att veta när du ska besöka SÄS, 
Bra att veta för dig som ska läggas in till Presentation av SÄS, bildspel 
 
De har till uppgift att ansvara för och utveckla den interna och externa 
kommunikationen på SAS. När det handlar om kontakter med massmedia är 
det ett exempel på extern kommunikation som ingår i 
informationsavdelningens arbetsuppgifter.  
 
Informationsavdelningen har ansvar för den övergripande produktionen av 
trycksaker från Södra Älvsborgs Sjukhus. 
 
När det gäller den interna och externa webbplatsen, hör den till 
informationsavdelningens uppgifter. De i sin tur i samverkan med övriga 
avdelningar arbetar för att ge webbplatsen kvalitativt innehåll.  
 
 
1.9 Sjukhusbibliotek och arkiv 
 
Det aktuella sjukhusbiblioteket är en enhet under Allmän Service. 
 
I sjukhusbibliotekets verksamhetsplan (se bilaga 3) framkommer att de har 
till uppgift att svara på informationsbehoven hos patienter, anhöriga och 
personal.  
 

”Det allmänna biblioteket ska vara en kulturell resurs som 
stärker omvårdnadens kvalitet och tar tillvara det friska hos 
patienterna. Den allmänna biblioteksfunktionen ska ses som ett 
led i satsningen på en god arbetsmiljö för personalen15.   

 
Sjukhusbibliotekets verksamhetsidé handlar om att erbjuda den arkiv- och 
biblioteksservice som behövs för att sjukhusets anställda ska kunna utöva 
sitt yrke och underlätta för forskning. Sjukhusbiblioteket ska även vara en 
resurs för patienter och personal. Detta innebär att erbjuda skönlitteratur, 
musik, videofilmer med mera.  
 
Det finns ett fackbibliotek för all sjukvårdspersonal. Här erbjuds tillgång till 
aktuell forskning inom medicin, omvårdnad och andra specialiteter. De 
erbjuder facklitteratur, bokbeställ via nätet, tryckta och elektroniska 
tidskrifter, kopieservice, databaser och fjärrlån.  

                                                 
14Olsson, Anders, Vårdfacket [Hämtat 3/2 2004] 
15 Bilaga 3, Verksamhetsplan för Arkiv/Bibliotek Södra Älvsborgs Sjukhus 2004 
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Sjukhusbiblioteket erbjuder patientinformation för att kunna tillgodose sina 
kunders (patienter, anhöriga och allmänhetens) behov av information om 
sjukdom och hälsa. Detta informationsmaterial ska ses som ett komplement 
utöver den information som ges av sjukvårdspersonal.  
 
Patienterna har tillgång till fack- och skönlitteratur, barnlitteratur, videofil-
mer, dagstidningar och tidskrifter, tal och kassettböcker, musik på video och 
kassett. För sjukvårdspersonalen finns utöver facklitteratur även skönlittera-
tur, CD-skivor, tal och kassettböcker, tidningar och tidskrifter för personligt 
bruk.  
 
På arkivet utförs olika uppgifter som till exempel mikrofilmning. Dessa görs 
på patientjournaler så att dessa journaler kan bli sökbara i en databas. Man 
skannar även in restjournaler för att de ska bli sökbara och man utför 
långtidsarkivering av olika dokument. På denna specifika avdelning har man 
hand om och hanterar över två miljoner dokument per år.16 
 
I verksamhetsplanen framkommer att arkivet är en del av det 
nationalkulturella arvet och har därför i uppgift att ordna och vårda 
allmänna handlingar och genom att använda skanning, mikrofilm och 
arkivvård och på det viset fullgöra sin uppgift. 
 
 
Vi har valt att lite kort berätta om arkivet och informationsavdelningen på 
Södra Älvsborgs Sjukhus. Detta för att visa på kontexten för själva 
biblioteket. Dessa två områden skulle man kunna se som konkurrenter till 
biblioteket men det är inget som upplevs på det viset anser bibliotekschefen. 
Både arkiv och bibliotek ligger direkt under samma 
organisation/verksamhet och har samma chef, Lena Persson. 17 
 
 

                                                 
16Ibid. [Hämtat 27/1 2004] 
17Persson, Lena (Maillkontakt 23/2 2004) 
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2. Metod och tillvägagångssätt 
 
 
Vi har valt att göra en undersökning med kvalitativ inriktning som har 
inslag av vad man kallar fallstudie. Vi valde att göra detta därför att vi var 
intresserade av ett speciellt bibliotek, nämligen sjukhusbiblioteket på Södra 
Älvsborgs Sjukhus, i Borås. Detta intresse grundar sig på att vi i tidigare 
arbete kommit i kontakt med dem och på grund av det ville vi fördjupa våra 
kunskaper och att sjukhusbibliotek inte i någon större utsträckning har 
diskuterats inom utbildningen. Vi har tagit fasta på vad Repstad anser när 
han skriver att man kan om man vill förstå lokala, konkreta 
händelser/skeenden använda sig av den kvalitativa studien som metod.18 
 
Martyn Denscombe tar upp några aspekter vad gäller fallstudier och dessa 
är: inriktning på en undersökningsenhet, man använder sig av en enskild 
enhet vid undersökningen. Studie på djupet; fallstudien studerar ämnen i 
detalj. När man väljer en enhet för sin undersökning är det en stor möjlighet 
att gå på djupet. Naturlig miljö; det fall man undersöker i en fallstudie är för 
det mesta något som redan existerar. Situationen är inte konstgjord. Flera 
källor och flera metoder; man kan vid fallstudien använda sig av en mängd 
olika källor, typer av data och forskningsmetoder. Ett av fallstudiens värde 
är att det ges en möjlighet att förklara varför man kommer fram till vissa 
resultat.19 
 
Kvalitativa undersökningar innebär att man genom intervjuer, 
gruppdiskussioner, dolda mätningar med mera, får fram kvalitativa data. 
Dessa kan innefatta detaljerade beskrivningar av situationer, beteenden och 
observerade händelser, men också direkta citat, attityder och tankar. Dessa 
data inordnas inte i givna kategorier utan man vill på ett naturligt sätt få reda 
på fakta. Seymour menar i sin bok Marknadsundersökningar med 
kvalitativa metoder att genom att välja en kvalitativ metod får man en ökad 
förståelse av ”verkligheten” man kommer närmare den aktuella situationen 
och människan ifråga.20 
 
Vid kvalitativa studier får man ett användbart perspektiv, men man får dock 
inte glömma att det är en sida av många som visas genom undersökningen. 
Det gäller att även vara kritisk och inte övertolka sina resultat i strävan att få 
fram innebörder som inte existerar. Resultatet kan då bli att man hårdrar 
tolkningar utan validitet. Repstad anser att en forskning inte är värdelös 
även om den inte ger precis information om den generella giltighet som 
resultaten har.21 
 
 

                                                 
18Repstad, Pål (99) s.15 
19Denscombe, Martyn (00) s.42-43 
20Seymour Daniel T. (92) s.20f 
21Repstad, Pål (99) s.17 
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2.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Vi valde att göra elva intervjuer med olika sjuksköterskor på Södra 
Älvsborgs Sjukhus. Vi valde målgruppen sjuksköterskor därför att de är en 
av de större yrkesgrupperna, de är 1 493 stycken av cirka 4 400. De har stort 
ansvar och arbetet kräver ständig uppdatering av information. 22. Man skulle 
kunna tänka sig att det hade varit bättre att göra enkäter och då nå fler 
personer men vi strävade efter att få mer djupare och utvecklande svar.  
 
När det gällde att välja ut sjuksköterskor till våra intervjuer blev vi 
rekommenderade namnförslag från det aktuella sjukhusbiblioteket. Detta 
främst för att spara tid och vi ansåg detta vara ett val man kan se både 
positivt och negativt på. Positivt för att vi snabbare skulle kunna genomföra 
intervjuerna och nå ut till de sjuksköterskor som redan har en erfarenhet av 
biblioteket. Anledningen till detta beror på att de som redan utnyttjar 
biblioteket har mer åsikter, tankar och tips att förmedla. Negativt kan vara 
att dessa personer känner att de bör ställa upp för sjukhusbiblioteket och 
säga positiva saker men detta är något vi är medvetna om. Trost skriver att 
”i samband med kvalitativa studier är det vanligen helt ointressant med i 
statistisk mening representativa urval”23 Detta för att de ger oftast ”vanliga” 
människor och ingen som då sticker ut lite mer från mängden. Man strävar 
främst efter att få en stor variation och inte bara likartade åsikter, för att 
sedan kunna hitta mönster.  
 
Vi blev rekommenderade femton namn och vi valde att skicka ut mail. Av 
dessa femton rekommenderade namn valde fyra att avstå på grund av 
tidsbrist. De som ville ställa upp och bli intervjuade var till antalet sex och 
resterande fem har inte hört av sig. Vi fick sedan kompletterande 
namnförslag och kom till slut upp i antalet elva informanter som var villiga 
att ställa upp för intervjuer. Dessa tog i genomsnitt en halvtimme att 
genomföra och blev till ett rikt material att analysera.  
 
När det gäller våra intervjuobjekt kan man säga att urvalet är begränsat. Det 
kan få följden att resultatet inte säkert motsvarar hela populationen anställda 
på sjukhuset. Som Seymour säger: 
 

”Är man inte säker på att urvalet ger representativ information 
är det omöjligt att generalisera resultatet till andra marknader 
eller individer. Kvalitativa undersökningar ger undersökaren 
möjlighet att observera och förstå generella processer under 
specifika omständigheter. Svaren kan därför inte utan vidare 
antas motsvara vad som gäller för resten av populationen.”24  
 

Kvalitativa intervjuer bör ha formen av ett samtal, där man utbyter 
information, åsikter, idéer och tankar. Dessa intervjuer ska inte vara som ett 
vanligt samtal utan det ska ha ett syfte. Intervjun har fyra huvudegenskaper 
som karaktäriserar den. Den är ett möte mellan individer, ansikte mot 

                                                 
22Hermansson, Henrik (Mailkontakt 31/1 2004) Personalsekreterare 
23Trost, Jan (97) s.105 
24Seymour, Daniel T (92) s.52 
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ansikte; den har ett specifikt syfte och genomförs utifrån vetskapen om 
detta. Den innebär ett samtal, och det finns sällan någon ömsesidig relation 
mellan parterna.  
 
Vid intervjuer finns det tre olika faser enligt Seymour. I den första fasen ska 
intervjuaren berätta om syftet/förutsättningarna med intervjun. Dessa ska 
hänga ihop med informantens mål och kunna förstås. Det andra momentet är 
en beskrivning av hur informationen kommer att användas, till exempel om 
det ska vara konfidentiellt eller ej. Slutligen redovisas vad som förväntas av 
informanten, skall denne berätta om faktisk information eller om sina 
känslor och åsikter? På detta vis reduceras osäkerheten.25  
 
De utvalda informanterna arbetar alla på olika avdelningar och har olika 
utbildning och erfarenhet av yrket. De har alla olika arbetstider, de flesta 
jobbar dock dagtid men natt- respektive helgsjuksköterskor är även de 
representerade.  
 
Dessa aktue lla avdelningar är placerade på olika avstånd från 
sjukhusbiblioteket, en del till och med i fristående byggnader. Vissa av 
dessa avdelningar får inte något besök av sjukhusbibliotekets bokvagnar. 
Detta beroende på olika omständigheter där till exempel patienter inte kan 
tillgodose sig litteratur på dessa avdelningar. 
 
Vi valde efter en del diskussioner att sända ut ett urval av frågor till 
informanterna. Detta beslut grundades på att informanterna skulle få en 
inblick i vad intervjufrågorna skulle beröra. Vi ansåg att vi på detta vis 
skulle kunna få mer genomtänkta svar, men det är något vi inte kan bestyrka 
med säkerhet att det blev så.  
 
 
2.2 Genomförande av intervjuerna 
 
Vid själva intervjuutförandet valde vi att båda två tillsammans intervjua, 
detta för att reducera osäkerheten hos oss, och även för att kunna hjälpas åt. 
Det kan som Trost diskuterar, vara bra om man är samspelta men det kan 
hända att den intervjuade känner sig i underläge.26 Detta var något vi 
försökte tänka på och därmed försöka skapa en avslappnad atmosfär. Vi 
genomförde även intervjuerna på informanternas arbetsplats för att reducera 
osäkerheten hos dem, men även för att det var mest praktiskt för 
informanterna.  
 
Vi valde att använda en bandspelare vid intervjuerna, detta för att kunna få 
med allt som sades. Sedan får man ett digert material att skriva ut, en 
nackdel är att mimik och gester inte kommer med, för att lösa det valde vi 
att turas om att ställa frågor så att den andre under tiden kunde anteckna 
sådant. Enligt Trost är det många som tycker det är jobbigt att bli inspelade 

                                                 
25Ibid. s.165f 
26Trost, Jan (97) s.43-44 
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på band.27 Men vi var noga med att fråga både i brev och innan intervjun 
började, vad de tyckte och kände inför detta.  
 
För att öka validiteten har vi erbjudit alla våra informanter att kunna få en 
utskrift av den gjorda intervjun, för att kunna läsa igenom och kontrollera 
eventuella missförstånd. Detta erbjudande accepterade alla utom två av 
sjuksköterskorna som hellre ville ha hela arbetet i sin slutliga form.  
 
Vi har valt att kort beskriva våra informanter för att ge läsaren en egen 
uppfattning om vilka de utvalda sjuksköterskorna är och hur deras arbete 
fungerar i vardagen. 
 
 
2.3 Litteraturinsamling 
 
I insamlingen av material har vi valt lite olika sätt att gå tillväga. Vi har 
främst använt oss av litteratur inom ämnen som marknadsföring (Qbl), 
ekonomi (Qb) samt marknadsföring och PR (Abh).  
 
Det har gjorts sökningar i katalogerna Voyager och Libris. Vi har också 
använt oss av Internet och dess olika sökmotorer. Slutligen har tid använts 
för sökningar i databaser som Lisa (Library and Information Science 
Abstract) Ebsco, PubMed (National Library of Medicin) med mera.  
 
Vi har även fått litteraturtips från olika personer som varit involverade i 
denna uppsats. 
 

                                                 
27Trost, Jan (97) s. 51 
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3. Tidigare forskning  
 
Olof Sundin tar i sin avhandling: Informationsstrategier och yrkesidentiteter 
– en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid 
arbetsplatsen, upp sjuksköterskors sökning och användning av 
fackinformation. Den pekar också på hur informationsstrategier kan påverka 
omgivning, arbetsplats och yrkesgruppers syn på fackinformationens vikt. 
Sundins syfte med avhandlingen är: att skapa en fördjupad kunskap om 
fackinformationens sociala betydelser i sjuksköterskors yrkespraktik.28 Han 
understryker förändringar i deras yrkesidentitet och de 
informationsstrategier som används för att klara av förändringen.  
 
I denna avhandling har Sundin intervjuat 20 sjuksköterskor i olika 
omgångar och perioder. Sundin har i sina intervjuer med 
specialistsjuksköterskor haft för avsikt att ta reda på deras erfarenheter och 
förhållningssätt till informationssökning och informationsanvändning. Han 
skriver att forskning kring sjuksköterskor jämfört med andra yrkesgrupper 
visar på att de mindre än andra använder sjukhusbibliotekens facklitteratur. 
När de någon gång använder det är det i deras vidareutbildning, och då inte i 
deras kliniska arbete.29 
 
Sundin använder sig i sin avhandling av Höglund & Perssons modell över 
informationssökning och relaterar detta till sjuksköterskor. Han diskuterar 
olika benämningar på information, till exempel ser han ordet 
informationsstrategier som de strategier där fackinformation utnyttjas som 
redskap för att påverka olika maktrelationer.  
 
 
 
 
 Intern  Extern 
 
Formell interna dokument,  tidskrifter, 
 skriftliga rutiner,                 böcker, rapporter 
 intranät  databaser, Internet 
 
 
Informell interaktion med e-post, brev, konferenser 
 kollegor och patienter, kurser, kollegor utanför 
 möten, interna  org., virtuella gemenskaper 

föreläsningar,  
demonstrationer 

 
Källa Höglund & Persson 1985, s. 47   
 
 

                                                 
28Sundin, Olof (03) s.16 
29Ibid. s.13 
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I undersökningen Rapport från en användarundersökning – 
Informationsbehov och användande av bibliotekstjänster på Kirurgkliniken 
Södersjukhuset av Sofia Calmborg-Täreby hade man som syfte att få en bild 
av hur informationsbehovet bland läkare och sjuksköterskor ser ut. 
Informationsbehovet syftar främst till det yrkesmässiga behovet. Tanken 
med undersökningen var att resultatet skulle vara till grund för hur 
biblioteket eventuellt skulle behöva förbättras och anpassas efter 
användarnas behov. Om man vet hur informationsbehovet ser ut, kan man 
utforma bibliotekets tjänster och utbud på ett sådant sätt att de uppfyller de 
behov som finns. 30  
 
Metoden som användes i undersökningen var intervjuer i fokusgrupper, i 
kombination med enkäter. Detta gjordes dels för att få mer djupgående svar 
från en liten grupp, samt kortfattade svar från en större grupp. I 
fokusgrupperna fanns deltagare som hade viss vana av biblioteket och som 
visat intresse för denna typ av frågor. Det gick dock inte att dra några 
generella slutsatser av fokusgrupperna. Därför genomfördes även en 
enkätundersökning, som kunde vara representativ för läkare och 
sjuksköterskor på hela sjukhuset.31 Undersökningen gick till viss del ut på 
att se skillnader i informationsbehov mellan läkare och sjuksköterskor, så 
dessa grupper blandades aldrig i fokusgrupperna. Vid användandet av 
fokusgrupper var intresset mer inriktat på hur gruppen tänker angående ett 
visst ämne mer än en enskild individ. Calmborg-Täreby menar dock att det 
inte alls är säkert att åsikter överensstämmer inom en yrkesgrupp. Det finns 
olika faktorer som påverkar vad man tycker. Exempel på faktorer som 
påverkar kan vara litteraturintresse, tid man har att tillgodose sitt 
informationsbehov, om och hur man samtalar med andra kollegor, man ber 
dem om hjälp samt hur man själv hjälper sina kollegor.  
 
När det gäller frågorna i fokusgrupperna var de indelade i fem olika 
kategorier; öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, 
nyckelfrågor samt avslutande frågor. Bland nyckelfrågorna fanns bland 
annat frågor angående vilka behov som fanns i det dagliga arbetet samt 
vilka behov som fanns i ett mer långsiktigt perspektiv. Var man vänder sig 
först när man behöver information och hur man gör för att få tag i viss 
information fanns även bland dessa frågor. Exempel på frågor i enkäten var 
behov av tidskrifter/tidskriftsartiklar samt hur detta behov tillgodosågs. 
Frågorna gällde även om bibliotekets utbud motsvarade deras behov av 
information. Svarsfrekvensen i enkäten var av sjuksköterskorna 73,8 % det 
vill säga 48 av 65 svarade. När det gällde läkarna var svarsfrekvensen 50 % 
det vill säga 20 av 40 som svarade. 32 
 
Resultatet av undersökningen i fokusgrupperna var att konkreta kliniska 
frågeställningar oftast löses med hjälp av kollegor eller genom intern 
information. När det gällde sjuksköterskorna så hade man två fokusgrupper 
där totalt åtta sjuksköterskor deltog. Resultatet redovisades genom olika 
kategorier som informationsutbud, tidfördelning, informationsbehov och 
                                                 
30Calmborg- Täreby, Sofia (03) s.2 
31Ibid. s.3 
32Ibid. s.7 
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databaser. Vad gällde informationsutbudet, framkom det att det var mycket 
stort och att det tar tid att sitta och leta. Det var också svårt att veta vilken 
databas man skulle leta i och hur man skulle söka. Tidfördelningen mellan 
arbete och till exempel vidare utbildning var svår. Det fanns inte mycket tid 
till annat än det dagliga arbetet. 
 
Studien visade att informationsbehovet hos sjuksköterskorna är av olika 
slag. När det gäller informationsbehovet för studiesyfte kan det vara svårt 
att ange ett dagligt behov. Vid konkreta frågeställningar finns dock ett 
informationsbehov dagligen och det kan till exempel gälla olika 
behandlingsmetoder.33 Vilken källa man använder sig av styrs av vilken typ 
av informationsbehov man har. Vid konkreta kliniska frågeställningar 
använder man sig av det material som finns på avdelningen bland annat i 
form av uppslagsböcker. När det gällde var sjuksköterskorna först vände sig 
när de behövde få hjälp med ett problem eller hade behov av information, så 
kom biblioteket i tredje hand. Först använde de sig av en rutinpärm som 
fanns på intranätet. Om man inte hittade informationen där frågade man en 
kollega. Biblioteket kom sedan i tredje hand och då var det mycket viktigt 
att personalen där hade tid att hjälpa till när man väl kom dit. Fick man inte 
den hjälp man behövde och om det upplevdes som stressigt gick man inte 
tillbaka dit.  
 
De databaser sjuksköterskorna använde mest var till exempel PubMed, 
Cinahl och Cochrane Library. Det framkom att flera av sjuksköterskorna 
inte kände till bibliotekets hemsidor på Internet och även flera av 
bibliotekets tjänster. Vad gällde erfarenhet av bibliotek, så hade de flesta av 
informanterna fått utbildning i biblioteksanvändning och 
informationssökning flera gånger. Det är dock svårt att komma ihåg i och 
med att det är lång tid mellan utbildningstillfällena. I undersökningen ingick 
även läkare och deras informationsbehov och syn på biblioteket. Detta 
resultat kommer inte att redovisas här, eftersom det inte är lika relevant för 
vår undersökning.  
 
Ett återkommande faktum i undersökningen bland både sjuksköterskor och 
läkare, var att i många fall var de inte medvetna om vissa tjänster som 
biblioteket erbjöd. Detta är brist på marknadsföring och information om 
tjänsterna. Bibliotekets tjänster på intranätet bör marknadsföras mer. Det 
framkom både i enkäter och i intervjuer att behovet av att marknadsföra 
bibliotekets tjänster var stort. Vid fokusgruppdiskussionerna var 
bibliotekarierna ibland tvungna att informera om vissa av bibliotekets 
tjänster, för att informanterna skulle kunna ta ställning till om de skulle ha 
behov av den eller inte. Några av läkarna ville ha information om biblioteket 
på papper och inte via e-post eller intranät. När biblioteket informerar om 
nya tjänster på intranätet, vill man att tekniken hur tjänsten används även 
ska beskrivas. 
 
En annan åsikt som framkom var behovet av utbildning i 
informationssökning och sökning i databaser. Undervisningen innebär även 
att lära ut hur biblioteket fungerar och hur man hittar där. Denna 

                                                 
33Calmborg-Täreby, Sofia (03) s.15 
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undervisning efterfrågades både av läkare och av sjuksköterskor. När det 
gäller användarundervisning kan det innebära en möjlighet för biblioteket 
att vara ”ansiktet utåt” i organisationen och detta är ett bra tillfälle för 
marknadsföring. Det som slutligen konstaterades var att eftersom 
vårdpersonalen många gånger har en hög arbetsbelastning och ont om tid, 
gäller det för biblioteket och dess personal att vara uppdaterad och 
kompetent för att på bästa sätt kunna erbjuda sina tjänster. 34 
 
Margareta Nelke anser att bibliotekarier är dåliga på att marknadsföra och ta 
för sig av marknaden. De är inte tillräckligt stolta över sin kompetens och 
dessutom osäkra på den. De ska leda och vara pro-aktiva – inte bara reaktiva 
för sina kunders krav. Man ska för att kunna leda förändring se i sin egen 
omvärld, vad som händer och hur andra har gjort. Man ska låta sig 
inspireras och framförallt förankra allt i organisationen. 35 
 
I magisteruppsatsen Marknadsföring, vad är det? : En fallstudie på 
Göteborgs stadsbibliotek hur personal och politiker uppfattar 
marknadsföring av Elin Hjortberg och Sara Nyström sägs det att det är 
viktigt att se på sin omgivning, vilka kunderna är, vilka behov de har och 
vad de efterfrågar. När det gäller marknadsföring är det viktigt att veta hur 
sin egen marknad ser ut. Den omfattar många olika grupper och det blir 
svårt för biblioteken att kunna göra en marknadsföring som tilltalar alla. I 
realiteten är detta omöjligt och biblioteken bör istället dela in marknaden i 
målgrupper och då kunna ha ett specifikt reklambudskap till varje målgrupp. 
I en målgruppsinriktad marknadsföring identifieras alltså olika grupper på 
kundmarknaden. Idén med detta är att kunna klara av en effektivisering av 
marknadsföringen. Man påverkar då mer själva styrningen gällande 
bibliotekets budget på ett effektivt sätt.36 
 
Maud Roberts anser i magisteruppsatsen Marknadsföring och bibliotek: 
Marknadsföringsfunktion, relationsmarknadsföring och www som 
marknadsinstrument, att för att få bibliotek att bli klient- och 
kundfokuserade institutioner bör de använda marknadsföring som ett 
organisatoriskt redskap. Biblioteken måste använda 
marknadsföringsstrategier för att kunna behålla sin position men även för att 
kunna få fram effektiva biblioteksfunktioner. Därför bör de först identifiera 
de behov som kunderna har.37 
 
Roberts fortsätter och hon anser att det ser bra ut för de bibliotek som 
använder marknadsföring och på det viset får fram sina produkter, personal 
och tjänster. De som i sin strategiska planering inte utnyttjar marknadsföring 
inom bibliotek och informationsverksamhet, kommer att få det tuffare att 
försöka hävda sig i konkurrensen från andra.38 
 
I artikeln; A new hospital library: a marketing opportunity av Mary Edith 
Walker, kan man läsa att när biblioteken startas eller är nystrukturerade är 

                                                 
34Calmborg- Täreby, Sofia (03) s.24 
35Nelke, Margareta (02) 
36Hjortberg, Elin (97) s.19 
37Roberts, Maud (98) s.6 
38Ibid. s.32-33 
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det ett bra tillfälle att marknadsföra sig. En bra marknadsföring är annars att 
ha ett välorganiserat och väldesignat bibliotek som då automatiskt får ett 
gott rykte. I en marknadsföringsstrategi bör man ha i åtanke både 
bibliotekariernas och användarnas behov likväl som resten av sjukhusets 
anställda. I den aktuella artikeln nämns det olika saker som man bör tänka 
på vid marknadsföring. Man ska komma ihåg att biblioteket är en plats, en 
samling och ett servicecentrum. Vid planeringen ska man försöka få ett så 
användarvänligt bibliotek som möjligt. Där det är lätt att hitta det man 
söker. Man bör arbeta på sin image, alltså ha en bra service och visa på 
professionalitet. Det spelar ingen roll om biblioteket är vackert om man inte 
kan erbjuda någon bra service. Ett ypperligt tillfälle för marknadsföring är 
när ett bibliotek invigs, då kan man bjuda in talare, bjuda på förfriskningar 
med mera.39  
 
I en artikel från Canada, Marketing the hospital library to nurses sägs det att 
litteraturen på bib lioteken till stor del inte har fokuserat på gruppen 
sjuksköterskor. Bibliotekens resurs och service har inte ändrats mycket och 
man har inte i någon större utsträckning tagit reda på vilka behov som finns 
eller om de har förändrats. Därför behöver biblioteken göra egna 
granskningar av sin marknad för att få reda på hur behoven ser ut. I en 
undersökning som har gjorts bland sjuksköterskor visade det sig att de flesta 
ansåg biblioteket vara till hjälp men att tidsbrist var en stor orsak till att man 
inte utnyttjade det. Öppettider var en annan orsak men resultatet visar att 
sjuksköterskor trots allt har en positiv bild av biblioteket. Trots det måste 
man enligt författarna marknadsföra allt, till och med det mest självklara 
och grundläggande utbudet. De har som resultat av detta marknadsfört och 
utvecklat ett speciellt månadsbrev för sjuksköterskor. Man har tillsatt en 
speciell kommitté där man har denna yrkeskår representerad och man har 
bland annat installerat en telefonsvarare på biblioteket så att även 
personalen nattetid kan få tillgång till biblioteket.40 
 
I artikeln; Assessing nurses information needs in the work environment av 
Blythe och Royle får man veta att det är en utmaning för biblioteken att ta 
reda på sköterskors informationsbehov och därefter kunna möta dessa. 
Orsaker till varför det är så få som använder biblioteket beror enligt dem på 
informations överflöde, okunskap om sökteknik, brist på tid och bibliotekets 
öppettider. Sjuksköterskor behöver främst information när det gäller 
patientskötsel och bredare ämnen som berör deras yrke. Det är ofta de 
behöver information snabbt och vanligtvis har de svårt att lämna sina 
patienter och sin avdelning. Det är en orsak till varför biblioteksansvariga 
måste ta reda på hur sjuksköterskornas situation ser ut  innan de introducerar 
dem för en rad olika informationskällor och material. Men även 
sjuksköterskorna måste inse vikten av ny forskning och information och 
söka upp den. ”Information literacy must be matched with an environment 
where it can be used. Educators, nursing managers, and practicing nurses 
need to cooperate in creating a workplace in which knowledge based 
practises a realistic option”41  
 
                                                 
39Walker, Mary Edith (95) s.330-332 
40Bunyan, Lutz (91) s.223-225 
41Blythe, Royle (93) s.435 
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Från IFLA:s konferens: Education and research for marketing and quality 
management in libraries/La formation et la recherché sur le marketing et la 
gestion de la qualité en bibliothéque: satellite meeting/colloque satellite,  
framkom det enligt Darlene Weingand att marknadsföring består av 
strategier som fungerar som verktyg för bibliotekschefer, dessa verktyg 
används för att bättre kunna nå nuvarande och nya potentiella kunder. För 
att kunna vara framgångsrik i en mycket föränderlig omvärld kan inte 
biblioteken fortsätta som vanligt utan de behöver veta vilka behov som 
verkligen finns. Det är här man kan med marknadsföring visa på fakta 
vilken service som finns och att den kan motsvara de behov som existerar. 
När väl kunskapen om bibliotekets interna och externa miljö är klarlagd, 
kan produkt/service utvecklas och därefter svara på efterfrågan. 42 
 
Även Dinesh Gupta och Ashok Jambhekar från samma konferens, ansåg att 
en viktig anledning till att använda marknadsföring i en organisation, 
speciellt de som inte är vinstdrivande, som exempelvis bibliotek, är inte att 
höja vinsten utan att istället öka nivån av kundtillfredsställelse. Detta ska i 
sin tur öka lusten att betala för och använda den erbjudna servicen. Trots att 
intresset för marknadsföring är stort, saknas det i en del fall kännedom för 
detta begrepp. Speciellt i bibliotekssammanhang förekommer det många 
förutfattade meningar och man känner sig inte bekväm med själva 
marknadsföringskonceptet.  
 
Något som dock är viktigt är hur mycket alla inblandade är införstådda med 
sin organisations/arbetsplats uppsatta mål. Det måste finnas klara riktlinjer 
om målen och klart inriktade mot kunderna. För att bättre förstå dessa sina 
kunder bör man identifiera användare och användargrupper. Definiera 
behoven, tala för och visa användaren hur saker och ting fungerar, 
identifiera servicen, erbjuda det som har utlovats och definiera den typ av 
service som är till fördel för användarna.43 
 

                                                 
42Weingand, Darlene (02) s.11 
43Gupta, Jambhekar (02) s.208-09 
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4. Teorier om marknadsföring  
 
I detta avsnitt beskrivs teorier om marknadsföring med tyngdpunkt på 
marknadsmixmodell och tjänstemarknadsföring. 
 
På 1970-talet kallades ämnet marknadsföring för distribution. Med det ville 
man understryka poängen med att få ut produkter fysiskt till marknaden. Det 
finns inga klara uttalade begrepp om vad marknadsföring är och synen på 
den är olika från person till person. Det vanligaste är i alla fall att man 
tänker på försäljning och reklam. De senaste åren har syftet med 
marknadsföring förskjutits från att få till enskilda transaktioner till att mer 
bygga upp långsiktiga relationer och starka nätverk, vilka har ökat i 
betydelse.44  
 
Det första man bör uppmärksamma när det gäller marknadsföring är att det 
inte bara handlar om försäljning och reklam, utan framför allt om att 
tillfredställa kundbehov. 45 
 
Lars T Eriksson anser att marknadsföring är något som har till syfte att 
skapa utbyte med en marknad. Kunderna deltar för att tillfredsställa sina 
behov medan organisationerna ökar sin verksamhet. Marknadsföring 
innehar minst två parter, organisation - kund, eller köpare – säljare och 
flöden dem emellan. Detta blir till komplexa nätverk46. 
 
Det finns en rad olika definitioner på vad marknadsföring är, bland annat 
Kotler anser att det innebär:  
 

“A social and managerial process by which individuals and 
groups obtain what they need and want, through creating and 
exchanging products and value with others.47  

 
Eller: Marketing is getting the right goods and services to the 
right people at the right place at the right time at the right price 
with the right communication and promotion.48” 
 

American Marketing Association har definierat marknadsföring såhär:  
 

“Marketing is the process of planning and executing the 
conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, 
and services to create exchanges that satisfy individual and 
organizational objectives.”49  

 

                                                 
44Arnerup, Birgitta, Edvardsson, Bo (92) s.15f 
45Kotler, Philip et.al (02) s.6  
46Eriksson, Lars T (90) s.66 
47Kotler, Philip et al (02) s.5  
48Ibid. s.36  
49American Marketing Associations webbsida [hämtad 27/1 2004] 
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När det gäller marknadsföring är det mest grundläggande att man ska kunna 
nå människors behov och önskemål. Marknadsföring är en hel process 
riktad till att tillfredsställa kunders/människors behov genom utbyte.50  
 
Marknadsföringsprocessen innebär att man tar reda på vad kunden vill ha 
(kundbehov). Man ska utveckla produkter/service för att tillfredsställa 
kundens behov och önskemål, samtidigt som man ska skapa ett pris som 
överensstämmer med leverantörernas krav och vad kunden är villig att 
betala. Det ska utvecklas en distribution av produkt/tjänst till kunden som 
fungerar. Slutligen ska man komma överens om ett utbyte som leder till en 
affär.51 
 
 
4.1 Kundbehov 
 
Under denna rubrik förklaras olika behov som kunder har. Det kommer 
även att beröra marknadsföring av tjänster, något vi kommer till längre fram 
i arbetet. Kundbehov är något som bör förklaras redan här.  
 
Det är mycket viktigt att en organisation identifierar sina kunder om den ska 
kunna bättra på kundservice och kunna erbjuda det kunden behöver 
(kundbehov). Kunden är oftast identifierad som den som betalar för en 
produkt eller tjänst. Där det inte finns någon direkt försäljning, som till 
exempel i den offentliga sektorn och som på bibliotek, identifieras kunden 
som en person som erhåller servicen. Människor har olika sorters behov, 
dessa kan bland annat vara fysiska behov – alla behöver mat, kläder, värme, 
och trygghet; eller sociala behov – som tillhörighet, gemenskap och ömhet; 
eller slutligen individuella behov såsom kunskap och utveckling. Man kan 
se behoven som ett gap mellan hur det är nu och hur man tycker att det 
borde vara. Behoven kan uttrycka sig som önskemål eller krav på varor eller 
tjänster. Dessa kommer att kunna tillfredsställa de behov man för 
närvarande har.52 När behoven inte uppfylls, gör människor en av två saker 
antingen så letar man efter något som uppfyller behovet eller också försöker 
man reducera det.53 
 
Kunder är olika och därför tillgodoser de sina behov på olika sätt. När man 
talar om önskemål innebär det på vilket sätt kunden tillfredsställer ett visst 
behov. Av olika anledningar kan inte alla behov tillfredställas och detta kan 
bero på till exempel ekonomiska orsaker där kunden inte har råd att betala 
för en viss tjänst. När det gäller önskemålen kan dessa vara mer eller mindre 
angelägna att få tillgodosedda.  
 
Både de primära och de sekundära kundbehoven bör tillgodoses vid 
marknadsföring, speciellt när det gäller tjänster. De primära behoven är de 
grundläggande behoven och de sekundära behoven är underförstådda. Det 
innebär att kunden tar för givet att det existerar olika tjänster som 
tillgodoser även de sekundära behoven. När man utvecklar en tjänst eller ett 
                                                 
50Hannagan, Tim (98) s.89 
51Ibid. s.90 
52Arnerup-Cooper, Birgitta, Edvardsson, Bo (98) s.87 
53Kotler, Philip (02) s.6  
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tjänstekoncept är det viktigt att urskilja och förstå dessa sekundära behov, 
men även förväntningar samt önskemål. Av företaget eller organisationen 
fodras en stor insikt för de kunder tjänsten är avsedd för. När de sekundära 
kundbehoven ska tillgodoses, är det viktigt att man utöver kärntjänsten även 
tillgodoser bi- och stödtjänsterna. Kärntjänst innebär den ursprungliga 
tjänsten det vill säga den huvudtjänst organisationen erbjuder. Om kunderna 
ska kunna utnyttja själva kärntjänsten behövs det extra tjänster. Bi –eller 
hjälptjänster avser de extratjänster som behövs för att kärntjänsten ska 
fungera på ett tillfredställande sätt.54 Exempel på vad bi och stödtjänster kan 
vara på ett bib liotek, kan självutlånings automat vara ett exempel på en 
bitjänst och utlåning av dvd skivor en stödtjänst.55  
 
Modellen nedan förklarar detta: 
 
 

 
Modell över tjänstekonceptet.  Källa Arnerup-Cooper, Edvardsson, 1998 s. 49  
 
 
Ett annat begrepp som är viktigt i detta sammanhang och speciellt berör 
tjänster är förväntan. Förväntan grundar sig i kundens behov och önskemål 
och påverkas till stor del av vad företaget/organisationen har för rykte. Det 
påverkas även av kundens eventuella tidigare möten eller erfa renheter av 
den aktuella organisationen, men även dess erbjudanden och 
marknadsföring. Förväntan är inte hopkopplat endast med kunden 
(subjektet) eller med erbjudande/organisation (objektet) utan till ett samspel 
mellan dessa parter. Förväntningarna förändras när kundens önskemål 
ändras, men man kan också säga att förändringar inom organisationer och 
på marknaden ändrar förväntningarna.56  
 

                                                 
54Grönroos (02) s. 184 
55Arnerup-Cooper, Edvardsson (98) s. 47-48 
56Ibid. s.87 
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4.2 Marknadsföringsanalys 
 
Bibliotek och särskilt specialbibliotek, är en del av marknaden. Det 
konkurrerar inte enbart med andra om begränsade resurser, utan de 
konkurrerar även med andra när det gäller tillhandahållandet av information. 
Marknadsföringskonceptet är ett ramverk vilket analyserar marknadsläget, 
belyser viktiga förhållanden och framkallar en strategi för förändring, 
tillväxt och förpliktelser. Marknadsföring hjälper inte biblioteket först och 
främst med marknadsföring av den service som de erbjuder, utan hjälper till 
att identifiera den service användarna kräver.  
 
Klassisk marknadsföringsteori innebär att för att omsätta attityder eller 
filosofi i praktiken, måste man använda sig av ett ramverk, ett program som 
ska genomföras. Även om bibliotek inte är i position att genomföra detta, 
till exempel för att det innebär för höga kostnader så är en förståelse av 
marknadsföringsprinciper mycket viktigt.57  
 
Det finns tre övergripande modeller att använda sig av vid 
marknadsföringsanalys nämligen uppgiftsanalys, marknadsanalys och 
slutligen marknadsmix. Här följer en redovisning av vad var och en innebär. 
 
 
4.2.1 Uppgiftsanalys.  
 
Detta är en av de viktigaste ”lektioner” som marknadsföringen erbjuder. Det 
är viktigt att organisationen/ledaren frågar sig: Vilken bransch är vi inom? 
Allt vidare arbete är beroende av svaret på den frågan och det är det första 
steget i en uppgiftsanalys. Enligt Theodore Levitt, skapare av 
marknadsföringskonceptet, bör organisationer definiera sin bransch bredare 
än vad man först tänker på. Detta för att kunna anpassa sig till förändringar 
och kunna dra nytta av tillväxtsmöjligheter. På frågan Vilken bransch är vi 
inom? Kan man som sjukhusbibliotek svara – information, utbildning, 
kommunikation eller böcker.58  
 
Enligt John Van Loo ur Marketing från boken Medical librarianship in the 
eighties and beeyond- a world perspective, är det ett för snävt svar. Han 
menar att vad ett sjukhusbibliotek verkligen erbjuder är en support service, 
man får hjälp att söka information, bibliotekarien hjälper till med att söka i 
samlingarna, man kan även leta på egen hand vilket ibland är en frihet i sig.  
 
Men varför skulle inte sjukhusbiblioteket även kunna hantera andra service 
moment? Till exempel att hantera kopiering och tryckning av diverse 
tidningar och reklam, sekreteraruppgifter, den interna brevväxlingen, 
utbildning i hälso- och sjukvård, reklam eller att sköta om de statistiska 
uppgifterna.59  
 

                                                 
57Van Loo, John (86) s .106 
58Ibid. s.107 
59Ibid. s.108 
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4.2.2 Marknadsanalys.  
 
Denna analys tar fram det som påverkar biblioteket och dess 
användare/kunder. Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns mot 
biblioteket? Detta är en så kallad SWOT analys. Styrka och svagheter är 
interna som till exempel personal, budget eller tillväxt. Möjligheter och hot 
är externa och berör ekonomi och teknologi. Syftet med en SWOT analys är 
att man ska kunna maximera styrka och möjligheter och samtidigt kunna 
minimera svagheter och hot. För att kunna fatta beslut som är 
kundorienterade måste man ha förståelse för marknaden och dess kunder. 
En SWOT analys kan hjälpa chefer att fokusera på de övergripande delarna 
som måste tas till vara för att kunna konstruera en marknadsplan. Det 
belyser interna styrkor och svagheter ur kundens synvinkel, dessa styrkor 
och svagheter relaterar sedan till externa möjligheter och hot.60  
 
Det finns fyra punkter man bör undersöka i en marknadsanalys. I en 
marknadsdefinition identifierar man och definierar de faktiska och 
potentiella användarna av biblioteket. Man undersöker storleken på 
marknaden i geografiska och numeriska termer. I den så kallade 
marknadssegmenteringen har ledare till uppgift att identifiera homogena 
grupper på den totala marknaden. Hur mycket deltagande och 
resurspotential som dessa grupper har. Hur stora är de och hur de kan 
lokaliseras.  
 
I en marknadspositionering innebär det att man bestämmer sig för vem 
servicen är till för. Biblioteket kan inte erbjuda alla användargrupper samma 
effektiva service. Därför är valet av räckvidd/område avgörande. 
Biblioteken måste ha resurspotential för att kunna svara på sina användares 
behov och ha en hög servicenivå. Slutligen får man göra en konsument 
analys. Detta innebär att man får analysera varför och hur kunder/användare 
bestämmer sig för en viss vara eller tjänst.61  
 
 
4.2.3 Marknadsmix 
 
Philip Kotler definierar marknadsmixen som en rad kontrollerbara taktiska 
marknadsföringsverktyg, som organisationen blandar för att skapa den 
respons den vill ha på marknaden. 62 Marknadsmixen består av allt 
organisationen kan göra för att påverka efterfrågan på sin produkt. Dessa 
möjligheter att påverka är samlade i fyra olika grupper. Dessa fyra grupper 
är mer kända som de fyra P:na, produkt, pris, plats och påverkan. De 
utvecklades av E. Jerome McCarthy på 1960- talet och har kommit att bli en 
av de största marknadsstrategierna inom marknadsföringen. 63  
 
Vi kommer nu att gå igenom marknadsmixen lite mer ingående och förklara 
varje ”P” för sig.  
                                                 
60Hannagan, Tim (98) s. 97 
61Van Loo, John (86) s.109-110 
62Kotler, Philip et al (02) s.97 
63Ibid. s.109  
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Produkt: Människor tillfredsställer sina behov och önskemål genom 
produkter. En produkt är något som kan erbjudas på marknaden för att 
tillfredsställa ett önskemål eller behov. När man hör ordet produkt tänker 
man vanligtvis på ett fysiskt objekt, men produkt är inte begränsat till endast 
detta. Vad som helst som kan tillfredsställa ett kundbehov, kan kallas 
produkt.64 Marknadsförare använder uttrycket varor och tjänster, för att 
skilja mellan fysiska produkter och immateriella produkter (tjänster). 
Termen produkt innefattar fysiska produkter, tjänster plus en samling andra 
resurser som kan tillfredsställa kunders behov och önskemål. Termen 
produkt skulle kunna bytas ut till andra termer såsom resurs eller 
erbjudande.65  
 
Kotler och Andreasen har i boken Strategic Marketing for nonprofit 
organizations, delat in termen produkt i tre delar. Dessa delar är 
kärnprodukt, påtaglig produkt och utvidgad produkt. Kärnprodukt är den 
produkt som kunden egentligen köper/erhåller och den ger svaret på 
frågorna; Vad söker kunden? Vilket behov tillfredsställer produkten? 
Exempelvis när man handlar mat så gör man det för att stilla ett behov – 
hunger och det är inte maten som är själva behovet. Påtaglig produkt 
innebär den produkt som kunden verkligen köper. I vårt exempel är det i 
detta fall maten som man handlar. Den sista produkten är utvidgad produkt 
och innebär den extra service som organisationen erbjuder. I vårt exempel är 
det den extra service affären vi handlar i erbjuder.66 
 
Produkt eller tjänst på bibliotek är: någonting som biblioteket eller 
informationsservicen erbjuder eller kan erbjuda, som är till fördel för 
användare eller potentiella användare.67 Exempel på produkt/tjänst på 
bibliotek kan vara material som böcker, video, cd, dvd eller kanaler av 
tillgänglighet: databassökningar, informationssökning, samt program för 
aktiviteter såsom till exempel instruktionsmanualer och utställningar. Utbud 
av produkter och tjänster varierar mellan olika organisationer. En 
vinstbaserad organisation erbjuder inte samma utbud som ett folkbibliotek 68  
 
När det gäller design och kvalité på tjänster inom biblioteket är de 
uppdelade i påtagliga och opåtagliga. Påtagliga faktorer inom biblioteket 
kan vara lämpliga format för informationshantering. De opåtagliga 
faktorerna kan vara en motiverad personal, utbildning, effektivt användande 
av resurser samt kunskap om användaren och dennes behov. 69  
 
 
Pris: Detta innebär det kunden betalar för varan eller tjänsten. Man kan 
även säga att priset är summan av det värde som kunden utbyter för den 
fördel varan eller tjänsten gett. Det kan ju även vara så att varan eller 
tjänsten inneburit en nackdel för kunden, men priset måste ändå betalas. 

                                                 
64Kotler, Philip (02) s.7 
65Ibid s.7 
66Kotler, Philip, Andreasen, Alan R (96) s.372-374 
67De Saez, Eileen Elliot (02) s.57 
68Weingand, Darlene (84) s.43 
69De Saez, Eileen Elliot (02) s.57 
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Priset är den enda delen i marknadsmixen som innebär en inkomst för 
organisationen. De andra tre delarna (produkt, plats, påverkan) innebär 
kostnader. Priset är också den mest flexibla delen. Produkt och plats är 
relativt stabila, medan priset ändras snabbt inom vissa branscher. 
Prissättning och konkurrens om priset är samtidigt ett problem för en del 
organisationer.70  
 
Beslut som rör priset måste sammanfalla med de andra delarna i 
marknadsmixen, för att få en effektiv marknadsföring. Beslut gällande andra 
delar i mixen påverkar även priset. Det kan till exempel gälla när företaget 
beslutat om att höja kvalitén på en produkt eller tjänst, då måste även priset 
höjas för att täcka kostnaden för kvalitetshöjningen. 71 
 
När det gäller pris i marknadsmixen för bibliotek, så är det något mer 
komplext än de andra faktorerna. Detta beroende på att biblioteket har en 
tradition om att servicen de erbjuder ska vara kostnadsfri. Priset innebär 
dock inte nödvändigtvis pengavärde. Marknadsföring är en process genom 
utbyte och priset som betalas kan vara i form av tid, energi eller aktivitet.72 
 
Om biblioteket ska införa någon ny service kan man se till att den blir 
självförsörjande. Till exempel kan man ta ut en avgift vid kopiering eller vid 
speciella beställningar. Olika prissättning för olika grupper kan betyda att 
man tar ut högre avgift av företag som använder sig av biblioteket än av 
allmänheten. Det finns även något van Loo kallar opportunity cost. Detta 
innebär att kunden använder sin tid, kraft, energi eller sin stolthet när denne 
utnyttjar bibliotekets tjänster. Dessa barriärer måste bibliotekarien 
identifiera och försöka reducera.73 
 
Plats: Detta innebär platsen för vilken service erbjuds, alltså den plats där 
organisationen erbjuder sina produkter och tjänster till kunderna. Det 
innefattar även de aktiviteter som gör att produkten eller tjänsten blir 
tillgänglig för kunden. 74 Tillgängligheten till produkt eller tjänst innefattar 
även när och hur. När innebär till exempel vilka öppettider organisationen 
har och om man kan komma i kontakt med dem på andra sätt som via 
telefon eller mail.75 Vad gäller hur, är det en fråga om på vilka olika sätt 
man erbjuder produkt eller tjänst. Det kan vara via en webbsida på Internet 
eller via post.  
 
För det allmänna biblioteket eller folkbiblioteket, kan platsen det existerar 
på variera. Det kan vara en byggnad som kallas bibliotek, böcker via post, 
via kabel tv, via dator (Internet), eller per telefon. Det är viktigt för 
biblioteket att tänka på att plats liksom produkt, har en begränsad livscykel 
och att förändring skapar behov av ändring och möjligheter att utvecklas. I 

                                                 
70Kotler, Philip, Armstrong, Gary (99) s.303 
71Ibid. s.303  
72De Saez, Eileen Elliot (02) s.67 
73Van Loo, John (86) s.112 
74Kotler, Philip, Armstrong, Gary (99) s.49 
75De Saez, Eileen Elliot (02) s.45-46 
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framtiden är det möjligt att biblio teket kanske bara går att nå via 
telekommunikation och att det kommer att behövas mindre fysisk plats.76  
 
Nyckelordet när det gäller plats är tillgänglighet och bekvämlighet. Om man 
gör servicen mer tillgänglig för användaren så kommer servicen att utnyttjas 
mer effektivt. Webbplats, intranät och Internet är exempel på vad plats kan 
innebära. En webbsida som är användarvänlig och innehållsrik är en mycket 
bra service till användaren och det gör dessutom servicen tillgänglig på tider 
då biblioteket är stängt. Det är dessutom ett bra sätt att marknadsföra 
bibliotekets tjänster och utbud. Ett informationscenter eller bibliotek som 
erbjuder service för en organisation inom till exempel medicin eller industri, 
måste se till hur och var de gör servicen tillgänglig för användaren. 77 
 
Platsen beror även på vilket sätt produkten/servicen distribueras. Det 
innebär för biblioteket att se på kvalitet och tillgänglighet på 
kommunikationskanalerna med kunderna. Till exempel har man det via 
telefon, fax, e-post och personlig kontakt. Tillgänglighet hänger även på 
öppettider, läge och bemanning vid informationsdisken. Men också 
planering och hyllplacering, tillgång till katalogen och inte minst själva 
miljön på biblioteket, som till exempel möblering, ljussättning och dekor.78  
 
När det gäller den fysiska miljön har det stor betydelse för den sociala 
interaktionen mellan kunder. Det påverkar även samverkan mellan kund och 
organisationens personal. Negativa aspekter på den fysiska miljön kan till 
exempel vara: dålig belysning, störande ljud, nedslitna lokaler eller 
obekväma stolar. Vad som får den fysiska miljön att betraktas som attraktiv 
kan exempelvis vara: bra möbler, god konst, bra ventilation, behaglig 
belysning. Om det finns teknisk apparatur som till exempel datorer, är det 
viktigt att de fungerar, men även att det finns manualer till dessa.79 
 
 
Påverkan: Detta innebär de aktiviteter organisationen genomför för att få 
kunden att köpa produkten eller tjänsten. Marknadsföring i detta avseende 
innebär att man koncentrerar sig på övertalande kommunikation, det vill 
säga förändra människors beteende genom kommunikation.  
 
Marknadsföring inom sjukhusbiblioteket kan till exempel vara genom att 
man gör en annonsering och använder posters, reklamblad eller 
utställningar. Vid publicitet används artiklar i tidningar och i 
kommittémöten. Via en personlig kontakt som sker vid till exempel 
betjäningen vid lånedisken. Själva biblioteksatmosfären med sin design, 
färg, möblering och uppställning av böcker, är i sig en marknadsföring och 
slutligen via public relations med logotyper, nyhetsbrev och 
brevpappersdesign. 80 
 

                                                 
76Weingand, Darlene E, (84) s.43 
77De Saez, Eileen Elliot (02) s.59-61 
78Batchelor, Bridget (97) s.390 
79Birgitta Arnerup-Cooper, Edvardsson, Bo (98) s.54 
80Van Loo, John (86) s.113 
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Påverkan inom bibliotek är den del av marknadsmixen som genom 
kommunikation ska informera, motivera, influera och övertyga användarna 
att utnyttja servicen. Man kan genomföra detta på två vis, med personliga 
inslag - genom till exempel ”mun till mun”, eller genom föredrag och 
utställningar. Man kan även genomföra detta utan personliga inslag såsom 
genom reklam, direkt reklam, sponsring, annonsering eller kampanjer.81  
 
Att lita till nöjda kunder är inte alltid nog, utan man måste identifiera det 
unika, det speciella med sitt bibliotek. Inte bara för hela biblioteket utan 
man måste hitta det speciella för alla delar av servicen på biblioteket. Och 
man måste få användare och potentiella användare att bli medvetna om detta 
så att de utnyttjar biblioteket på bästa sätt. 
 
Ett effektivt marknadsföringsprogram blandar alla delarna i 
marknadsmixen, för att nå de mål organisationen satt upp när det gäller 
marknadsföringen. Det har dock funnits viss kritik och även en del 
modifieringar av modellen. Bland annat så finns det en mer kundorienterad 
modell. Den ursprungliga modellen är främst produktorienterad och utgår 
ifrån säljarens syn på vilka verktyg för marknadsföring han har för att 
påverka kunder. Från kundens perspektiv måste varje del av marknadsmixen 
vara till fördel för denne. Det har konstruerats en modell som byter ut 4 p 
mot 4 c: 
 
Fyra P Fyra C 
  
Produkt (Product)  Kundbehov (Customer needs and 

wants)  
Pris (Price) Kostnad för kunden (Cost to the 

customer) 
Plats (Place) Bekvämlighet (Convenience) 
Påverkan (Promotion) Kommunikation 

(Communication)82 
 
Evert Gummesson, professor vid Stockholms Universitet, menar att 
marknadsmixteorin främst avser massmarknadsföring av standardiserade 
konsumentvaror. Gummesson menar att teorin helt felaktigt presenterats 
som en generell teori.83 Marketing –mix menar Lars T Eriksson är när fokus 
ligger mer på marknader där kunderna är många och anonyma. Dessa 
kunder eller köpare är oberoende av någon speciell leverantör och dessutom 
passiva mottagare. Efterfrågan påverkas inte så mycket av inkomst och pris 
utan mer av konsumenters behov och önskemål. 84 
 
Birgitta Arnerup-Cooper och Bo Edvardsson tar i boken 
Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, upp Mary Jo Bitners syn på 
marknadsmixmodellen. Hon menar att de 4P inte är tillräckligt i ett 
tjänsteföretag och lägger därför till tre P:n. fysisk påtaglighet (physical 
evidence), deltagare/aktörer (participants) och process (process) är de P:n 
hon väljer att utöka med. Physical evidence innebär miljön där tjänsten 

                                                 
81Kinnell, Margaret, MacDougall, Jennifer (94) s.105 
82Kotler, Philip et al (02) s.98 
83Gummesson, Evert (02) s.22 
84Eriksson, Lars T (90) s.66 
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produceras och vilken utrustning som används vid tillfället. Participants är 
de aktörer som deltar i leveransen av tjänsten och i och med detta påverkar 
kunden. Process innebär de aktiviteter och procedurer som sker och 
levereras genom tjänsten. 85  
 
Det finns även andra utökningar av marknadsmixmodellen. Bland annat 
lägger Martin Christopher med flera, till två P till de ursprungligen fyra, 
dessa är människor (people) och processer (processes). Med people, anser 
de att det är nödvändigt att kunna se människorna i organisationen som en 
del i marknadsmixen. Detta för att se vilka olika roller de anställda i en 
organisation har, och för att se vilken inverkan de har på 
marknadsföringsuppgiften. Man vill även kunna se inverkan på kontakten 
med kunderna. Processes - bör också få en separat del i marknadsmixen. All 
aktivitet inom organisationen är en process. Hantering av processer 
innefattar momenten; uppgifter, aktiviteter och rutiner som utförs i samband 
med att en produkt eller tjänst levereras till kunden. 86 
 
Trots att många inom tjänstemarknadsföringen är kritiska till att använda 
marknadsmixmodellen, så används den ofta inom litteraturen för 
marknadsföring av bibliotek. Modellen hjälper trots allt till att definiera och 
specificera de olika delarna man som marknadsförare eller chef bör känna 
till och tänka på. Eileen Elliot de Saez menar att marknadsmixen är ett 
nyckelkoncept inom marknadsföring. Man bör dock vara väl införstådd med 
modellen innan man fattar strategiska beslut. Marknadsmixen är ingen 
magisk formula som kommer att lösa alla de problem organisationen har.87   
 
Marknadsmixmodellen är liksom alla marknadsföringskoncept en del i 
marknadsplaneringen som har sin utgångspunkt i omvärldsbevakning, 
marknadsundersökningar, förståelse för användare och kunder samt 
erbjudan av tjänster och produkter med kvalitet. Modellen är en viktig del i 
effektiv marknadsföringsstrategi och designad för att täcka alla aspekter av 
produkt och service, som är viktiga för kunder eller användare. Man får ta 
reda på om produkten/tjänsten uppfyller kundbehoven, om 
produkten/tjänsten är attraktiv och om den är enkel att tillhandahålla och 
slutligen om den är marknadsförd till rätt pris.88  
 
Marknadsmixen är mycket användbar för marknadsföring av tjänster om 
man som tidigare nämnts lägger till några ytterligare faktorer (P:n). De Saez 
menar att de extra P:na i marknadsmixen är utökade med tanke på 
marknadsföring av tjänster. De extra P:na är som tidigare förklarat People, 
Physical-evidence och Process.89 
 
I en kundorienterad marknadsmix blir produkt, ett värde för kunden, pris, en 
kostnad för kunden och innefattar bland annat tid och ”energikostnad”. Plats 

                                                 
85Arnerup- Cooper, Birgitta, Edvardsson, Bo (98) s.162-163 
86Christoper, Martin, (97) s.16-18 
87De Saez Eileen Elliot (02) s.51-52 
88Ibid. s.52 
89 Ibid. s.52 
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betyder bekvämlighet och tillgänglighet för kunden, och slutligen påverkan 
som innebär kommunikation mellan kund och i detta fall bibliotekarie.90 
 
 
4.3 Marknadsföring av tjänster 
 
Vad innebär marknadsföring av tjänster? Det råder olika åsikter om det men 
huvuddragen är att tjänster är abstrakta och svårbedömda före själva köpet. 
När det gäller tjänster är produktion, leverans och konsumtion ofta 
sammanlänkade. Detta innebär att det oftast är samma person inblandad i 
alla aktiviteterna med en delaktig kund. 
 
Tjänsten är en process och det krävs samarbete mellan kund och säljare. Det 
är ett antal komponenter som ger signaler och påverkar kundens 
uppfattningar om tjänsten.  
 
 
4.3.1 Tjänstekoncept 
 
När det gäller tjänstekonceptet finns tre olika begrepp som är länkade med 
varandra. Dessa begrepp är kärntjänst, bi- eller hjälptjänst och stödtjänst. 
Dessa är viktiga, främst för organisationens ledning att känna till. Kärntjänst 
innebär den ursprungliga tjänsten det vill säga den huvudtjänst 
organisationen erbjuder. På till exempel ett bibliotek innebär det själva 
grundverksamheten med utlån och givande av information. Om kunderna 
ska kunna utnyttja själva kärntjänsten behövs det extra tjänster. Bi –eller 
hjälptjänster avser de extratjänster som behövs för att kärntjänsten ska 
fungera på ett tillfredställande sätt.91 
 
När det gäller stödtjänster är det tjänster som inte är behövliga för själva 
tjänsten, men som kan göra den ursprungliga tjänsten mer tilltalande. De är 
inte i första hand till för att underlätta konsumtionen av kärntjänsten utan för 
att öka dess värde. När det gäller skillnaden mellan stödtjänster och 
bitjänster är den inte alltid helt tydlig, men det viktiga är att organisationen 
är medveten om att dessa olika tjänster existerar. 92 
 
 
Tjänsteorganisationens marknadsföringsprocess avgörs av kundens behov 
och önskningar. Det gäller att kunna tolka dessa och utifrån det skapa 
mervärde. Sedan gäller det att marknadsföra sina erbjudanden till kunderna. 
En viktig del i marknadsföring är nöjda kunder. 93  
 
Detta är en förenklad bild av modellen över marknadsföringsprocessen som 
har förklarats i den löpande texten.  
 
 

                                                 
90Ibid. s.54 
91Grönroos (02) s.184 
92Arnerup-Cooper, Edvardsson (98) s. 46 
93Arnerup, Birgitta, Edvardsson, Bo (92) s.16f 
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”Kunderna” 

 
 

”Läsa av” 
Tolka önskemålen, 

uttalade och outtalade 
behov 

 
 
 

Utveckla erbjudandet 
utifrån tolkningen 

 
 
 

Kommunicera erbjudandet 
 
 

Förväntningar skapas 
 
 

Konsumtion 
 
 
 

Godkänd kvalitet  Ej godkänd kvalitet 
= Infriade förväntningar = Ej infriade 

förväntningar94 
 
 
En av de viktigaste uppgifterna med marknadsföring är att visa erbjudandet 
och dess värde, så att rätta förväntningar byggs upp.95 
 
När det gäller skillnaden mellan varor och tjänster så tar Evert Gummesson 
upp i boken Relationsmarknadsföring: Från fyra P till 30 R,  skillnaden 
mellan varor och tjänster. Det är vanligt att det nämns fyra drag hos tjänster 
som anses särskilja dem från varor. Tjänster är: immateriella, är mindre 
standardiserade, de kan inte lagras, produktion och konsumtion sker delvis 
samtidigt och kunden deltar delvis i produktionen. 96  
 
Christian Grönroos menar i boken, Service management och 
marknadsföring - en CRM insats, att den viktigaste egenskapen hos tjänster 
är att de består av processer: 
 

”Tjänster är processer bestående av en rad verksamheter där ett 
antal olika resurser - människor såväl som andra resurser - 
används, ofta i direkt samverkan med kunden så att man finner 

                                                 
94Arnerup, Birgitta, Edvardsson, Bo (92) s.23 
95Ibid. s.36 
96Gummesson, Evert (02) s.325 
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en lösning på kundens problem. Eftersom kunden deltar i 
processen blir i synnerhet den del av processen där kunden 
medverkar till en del av den av kundens upplevda lösningen.”97 

 
Eftersom en tjänst inte är en sak utan processer som består av en rad 
aktiviteter - som produceras och konsumeras samtidigt, kan det vara svårt 
att veta hur man ska kunna kontrollera kvalitet och genomföra 
marknadsföring på sedvanligt sätt. Detta eftersom det inte finns någon i 
förväg tillverkad kvalitet att kontrollera.98 
 
Det är svårare att marknadsföra tjänster på det viset att man måste skapa rätt 
förväntningar hos kunden, för att sedan kunna uppfylla alla kraven. Kunden 
är medproducent och det är därför viktigt att ha en bra dialog med denne. 
Dennes roll och ansvar i tjänsteproduktionen måste förtydligas för att kunna 
nå rätt kvalitet och få nöjda kunder.  
 
En annan skillnad är att man inte kan lagra eller transportera tjänster utan de 
förbrukas samtidigt vid produktionen. Man kan inte prova eller testa före 
köp därför att tjänsten är en aktivitet eller process. Det är därför som det är 
så viktigt med bra kvalitet direkt vid köpet. Man kan säga att 
marknadsföringens kanske mest betydande uppgift är att konkretisera 
erbjudandet och dess värde så att man kan skapa rätt sorts förväntningar.  
 
Ett företag eller organisation påverkas alltid av sin omvärld, därför är det 
viktigt att man bevakar vad som händer och utvecklar sitt eget med bra 
kvalitet som grund. Kvalitet är viktigt både när det gäller forskning och 
praktik inom detta område. Det är ett av de starkaste konkurrensmedlen att 
ha en bra kvalitet i tjänstemarknadsföringen. Detta kräver att man har nöjda 
och engagerade medarbetare.99  
 
En viktig anledning till att föra fram marknadsföring i en organisation, 
speciellt de som inte är vinstdrivande företag, som bibliotek, är inte att höja 
vinsten utan att istället öka nivån av kund - tillfredställelse. Speciellt i 
bibliotekssammanhang förekommer det många myter om det. Alla 
inblandade i marknadsföring bör vara införstådda med sin 
organisations/arbetsplats mål. Det måste vara klara riktlinjer om dessa mål 
och de ska vara klart riktade mot kunderna. För att bättre förstå sina 
användare bör man enligt Gupta identifiera användare och användargrupper. 
Man bör definiera behoven och tala om för och visa användaren hur saker 
och ting fungerar. Man ska identifiera servicen och erbjuda det som utlovats 
och slutligen definiera typ av service som är till fördel för användaren. 100 
 
Det är viktigt att tänka på hur man bemöter sina kunder. Man får för det 
mesta inte en andra chans att göra ett första gott intryck. Nutidens moderna 
kvalitetstänkande innebär att man har kunden i centrum. Det innebär att de 
tjänster som erbjuds stämmer överens med kundernas olika behov. Det 
skapas ett mervärde och bra relationer växer fram. Hela personalstyrkan är 
                                                 
97Grönroos, Christian (02) s.60 
98Ibid. s.60 
99Arnerup Birgitta, Edvardsson, Bo (92) s.25f  
100Gupta, Jambhekar (02) s.26-30 
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viktig och påverkar användarens syn på organisationen. Den kompetens, 
motivation och engagemang som finns är viktig för kunden.  
 

”Tjänstevisionen bör vila på baselementen. Att identifiera 
marknadssegment, utveckla tjänstekonceptet för dessa 
kundsegments behov, utveckla en operationsstrategi för att 
stödja tjänstekonceptet och utforma ett tjänsteleveranssystem. 
Mellan dessa baselement finns ett antal länkar – 
integrationselement”101 

 
Arnerup med flera skriver att för att lyckas med marknadsföring måste man 
förstå, hålla sig ajour och ha medel för att kunna tyda 
marknadsförutsättningarna. Men också att man har en kompetensutveckling 
och kunskap om marknadsföring av tjänster. Marknadsföringens 
huvuduppgift är att visa på tjänster som kan tillfredsställa kundernas behov. 
Tjänsternas kvalitet är alltså A och O. Man bör alltid jobba mot en 
kundupplevd totalkvalitet.  
 
Vid marknadsföring av tjänster krävs det att man tar reda på vilka behov 
som styr och att man utifrån det sedan utvecklar strategier och 
tjänsteleveranssystem. Man bör se till att det i hela organisationen, från 
marknadsavdelningen till slutet där tjänsten levereras påverkas av 
marknadsföringen. Tjänster ska ordnas efter kundens behov och det bör råda 
flexibilitet. Teknologin ska utnyttjas och utvecklas, detta för att kunna skapa 
och få till långsiktiga affärsförbindelser.102 
 
Kundbegreppet kan innebära olika företeelser. Inom marknadsföring är 
kunden den som ska tillgodoses med hjälp av tjänster eller produkter. När 
det gäller kunder kan de delas in i olika grupper, med liknande behov inom 
gruppen men med olika behov mellan grupperna. 103  
 
 
4.4 Kvalité på tjänster 
 
När det handlar om kvalitet anser Grönroos och Monthelle att inom 
organisationerna menar man att god kvalitet hänger ihop med hur väl 
förberedd man är för att kunna ge en bra service. Man ska göra det man kan 
för kunden. Däremot så utgår kunden ifrån sina egna upplevelser och vad 
denne får ut av processen. Man kan säga att det är en upplevelse av 
totalkvalitet av en tjänst. Författarna betonar tre komponenter i detta 
begrepp nämligen: teknisk kvalitet (vad som fås), funktionell kvalitet (hur 
processen upplevs) och slutligen organisationsprofilen. Har man en bra 
profil påverkar det kunden som då ser mer positivt på organisationen.  
 
Tio egenskaper anser man benämns som extra viktiga för en bra 
tjänstekvalitet och dessa är: tillförlitlighet, sakkunskap, pålitlighet, 
tjänstvillighet, tillgänglighet, vänlighet, kommunikationsförmåga, säkerhet, 

                                                 
101Arnerup, Birgitta, Edvardsson, Bo (92) s.63 
102Ibid. s.188  
103Arnerup-Cooper, Birgitta, Edvardsson, Bo (98) s.84 
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förståelse för kunden, och materiella ting. Det är alltid svårt för kunden att 
bedöma och avgöra objektivt vad denne tycker om tjänsten. Detta beroende 
på att tjänsten oftast är abstrakt, för att då få ett positivt resultat bör den 
tekniska kvalitén vara god. Men det är den funktionella delen som avgör om 
kunden blir nöjd eller inte. Det hjälper inte om man har en jättebra teknisk 
kvalitet, utbrett servicenät med mera om den funktionella delen är mindre 
bra för då sjunker automatiskt totalkvalitén. Ju mer förväntningarna och 
erfarenheterna stämmer överens desto bättre blir den upplevda 
kvalitetsbilden. 104 
 
Här följer nu ett antal punkter som Arnerup-Cooper anser är utgångspunkt 
för marknadsföringsbeslut:  
 
• Tjänster är olika och måste följaktligen marknadsföras på olika sätt. 

Det finns inga generella, detaljerade regler för hur marknadsföring av 
tjänster skall gå till.  

 
• Tjänstemarknadsföring handlar om att utveckla och tillhandahålla 

attraktiva och kundvänliga förutsättningar för tjänster. 
 
 
• Den abstrakta tjänsten måste konkretiseras så att kunden förstår 

vilken nytta den tillför, vilket mervärde som kommer att erhållas.  
 
• Det ska vara enkelt för kunden att förstå tjänsten och dess kvaliteter, 

enkelt för kunden att utföra sin del i tjänsteprocessen och enkelt för 
kunden att ”komma ur” situationer när tjänsten ”inte fungerar”.  

 
• Kunden bedömer det som är påtagligt/konkret. Det betyder att 

tjänsteföretagets medarbetare, deras kompetens och engagemang i 
många fall är ur kundens perspektiv själva tjänsten.  

 
• Kunden får en rad intryck av tjänsten och tjänsteföretaget; 

erbjudandet, tjänsteprocessen och tjänstesystemets resurser och 
struktur.105 

 
 
Hur kunden upplever tjänsteprocessen är ofta det centrala för hans fortsatta 
relation till tjänsteproducenten. Den som slutligen avgör värdet på tjänsten 
är alltså den externa kunden. Det innebär att kundorientering ska ses som en 
central utgångspunkt för utvecklingen av tjänster och kvalitet. Man utgår 
ifrån kundens perspektiv och det som ger kvalité för denne i en 
kundorienterings synsätt. Detta betyder inte att man alltid anser att kunden 
har rätt, men man hjälper denne att uttala sina önskemål. Kundorientering 
betyder att man utgår från de krav, önskemål och behov som finns och 
agerar utifrån dessa.106 
 

                                                 
104Grönroos, Christian, Monthelle, Caroline (88) s.23f 
105Arnerup – Cooper, Birgitta, Edvardsson, Bo (98) s.83 
106Arnerup – Cooper, Birgitta, Edvardsson, Bo (98) s.90 



 38 38 

”I ett tjänsteföretag bör kvalitet främst relateras till affärsidén 
och de strategiska och operativa målen, till kunderna på 
marknaden men även till medarbetarnas ”professionella” 
uppfattning om vad som konstituerar kvalitet”107 

 
Men kvalitet innebär också ansvar. Varje medarbetare bör ha den kunskap 
som krävs för att prestera ett bra jobb. Detta kontrolleras genom dialog med 
interna och externa kunder.108  
 
Parasuraman med fler skriver angående kvalitet och kvalitetsutvärdering att 
tjänstekvalitet är svårare för konsumenten att utvärdera än varors kvalitet. 
Man får fram denna kvalité genom att jämföra sina kunders upplevelser med 
det aktuella tjänsteframträdandet. Dessutom kan man inte bara utvärdera 
resultatet av tjänsten utan man bör också involvera själva processen. De 
menar även att tjänstekvalitet är ett resultat av hur bra tjänstenivån matchar 
kundernas förväntningar.109 
 
Walter Schwuchow menar att det finns två aspekter på att mäta kvalitén på 
informationstjänster, dit man kan räkna tjänster på ett bibliotek. Dessa två 
aspekter är kvantitet och kvalitet. Exempel på kvantitativa aspekter kan 
vara; antal användare, antal utlån, antal beställningar med mera. När det 
gäller kvalitets aspekter är de däremot svårare att mäta. Schwuchow ger 
exempel på hur kvalitet på tjänster kan mätas: pålitlighet i tillhandahållandet 
av tjänsterna, att informationen som lämnas är uppdaterad, att informationen 
är fullständig, tillgängligheten till informationstjänsterna, flexibilitet på 
informationstjänsterna, användarvänlighet, snabbhet på leveransen av 
informationstjänsterna med mera. 110 
 
Nu har vi beskrivit de teorier som vi har valt och vi fortsätter nu med att gå 
över till det avsnitt vi kallar resultat och beskriver vad som framkommit. 
 
 

5. Resultat 
 
I detta avsnitt beskrivs först det aktuella sjukhusbiblioteket, deras lokaler 
och läge. Det innehåller även vad de erbjuder för tjänster och hur deras 
marknadsföring ser ut i dagsläget.  
 
Därefter beskrivs utifrån fyra valda huvudgrupper hur själva intervjuerna 
utföll, och svaren redovisas. 
 
I texten förekommer termerna bibliotek och sjukhusbibliotek, vi syftar på 
sjukhusbiblioteket om inget annat anges.  
 
 

                                                 
107Ibid. s.133 
108Ibid. s.174 
109Parasuraman, A, et al (85) s.42 
110Schwuchow, Werner, Information quality- definitions and dimensions, (90) s. 55-56 
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5.1 Sjukhusbiblioteket vid Södra Älvsborgs Sjukhus, dess 
service och bestånd 
 
Här beskrivs det aktuella sjukhusbibliotekets SWOT analys. Därefter 
redovisas sjukhusbibliotekets verksamhet, mål, användargrupper, dess 
personal, tjänster och plats.  
 
Det aktuella sjukhusbiblioteket på Södra Älvsborgs Sjukhus har i sin 
verksamhetsplan använt sig av en SWOT analys för att visa på sina 
svagheter, styrkor, hot och möjligheter. Deras SWOT analys ser ut som 
följer:  
 
Styrkor:  
 
Flexibla arbetsformer/hög servicenivå 
Bredd i utbudet, från barnböcker till medicinsk litteratursökning  
Hemsidan, som gör bibliotekets tjänster tillgängliga dygnet runt  
 
Svagheter: 
 
Den lilla arbetsplatsens sårbarhet 
Bristfällig dokumentation beträffande arbetsmiljö  
Bristfällig biblioteksservice vid Skene lasarett  
Marknadsföring 
 
Möjligheter: 
 
Utveckla självbetjäningsfunktioner för att höja servicenivån och frigöra tid 
för personal  
Elektroniska tidskrifter gör tidskrifterna tillgängliga för fler  
Nya lokaler ökar tillgängligheten  
 
Hot: 
 
Kunderna söker sig egna vägar till kunskap och information (suboptimering) 
(se bilaga 3, Verksamhetsplan för Arkiv/Bibliotek Södra Älvsborgs Sjukhus 
2004). 
 
 
5.1.1 Mål med sjukhusbibliotekets verksamhet 
 
I verksamhetsplanen framkommer att arkivet är en del av det 
nationalkulturella arvet och har därför i uppgift att ordna och vårda 
allmänna handlingar och genom att använda skanning, mikrofilm och 
arkivvård och på det viset fullgöra sin uppgift (se bilaga 3, Verksamhetsplan 
för Arkiv/Bibliotek Södra Älvsborgs Sjukhus, 2004). 
 
Sjukhusbiblioteket har som sitt mål att svara på alla informationsbehov som 
finns/kommer till hos patienter, personal och anhöriga. På detta vis är det 
tänkt att det skall stärka kvalitén på vården, och få fram det friska hos 
patienterna, man vill även höja arbetsmiljön för de anställda inom sjukhuset: 
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”All personal inom SÄS och primärvården skall erbjudas den 
arkiv- och biblioteksservice den behöver för att kunna utöva sitt 
yrke samt forska. Biblioteket är också en resurs för patienter 
som söker information om hälsa och sjukdom. Biblioteket 
erbjuder ”mental friskvård” genom sitt utbud av skönlitteratur, 
musik, videofilmer och kassettböcker för såväl patienter som 
personal”. 111 

 
I verksamhetsplanen framkommer även att ett mål är att sjukhusbiblioteket 
ska vara ett led i satsningen på en god arbetsmiljö för personalen.  
 
 
5.1.2 Användargrupper 
 

• Personal inom SÄS  
• Patienter och närstående 
• Personal inom primärvården 
• Personal inom kommunal hälso- och sjukvård är välkomna att 

använda biblioteken och  
• Studenter från vårdutbildningar har möjlighet att i viss utsträckning 

låna litteratur, men inte reservera utlånat material eller beställa 
fjärrlån. 112 

 
Dessa är sjukhusbibliotekets användar- eller målgrupper och sjuksköterskor 
sorteras under personal inom SÄS. 
 
Sjukhusbiblioteket erbjuder olika tjänster till de olika grupperna till exempel 
litteratursökning för personal, patientinformation till patienter och anhöriga.  
 
När det gäller sjukhusbibliotekets marknadsföring till vår speciellt utvalda 
målgrupp, sjuksköterskor, är det kurser i litteratursökning som erbjuds.  
 
 
5.1.3 Informationsresurser (kollektion, förvärv) 
 
Bibliotekets totala bestånd består av ca 20 500 volymer. Sjukhusbiblioteket 
har 140 elektroniska tidskrifter och 575 papperstidskrifter. Sedan den första 
april har sjukhusbiblioteket tillgång till 1300 tidskrifter i fulltext. Dessa är 
tillgängliga via intranätet.  
 
Antal totala utlån för sjukhusbiblioteket år 2003 är enligt 
sjukhusbibliotekets statistik 48 000. Det finns ingen särskild statistik över 
målgruppen sjuksköterskors användning av biblioteket.  
 
Biblioteket kan erbjuda litteratur, tidningar, tidskrifter, patientinformation, 
tal-/kassett-/och CD-böcker, CD-skivor, videoband och informationssökning 
på datorer. Det erbjuds även fjärrlån, databaser, bokvagnen, bokvagnen för 

                                                 
111Verksamhetsplan för Arkiv/Bibliotek Södra Älvsborgs Sjukhus (04) 
112Södra Älvsborgs Sjukhus webbplats 
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barn, ring så kommer vi -tjänst, dagrumsböcker, hjälp med litteraturlistor, 
samt kurser i litteratursökning. 
 
Bibliotekets bokbestånd består av skön- och facklitteratur samt ett gediget 
medicinskt utbud i biblioteket. När det gäller patientinformation så erbjuder 
biblioteket olika alternativ till detta. Det finns broschyrer från olika 
patientföreningar att tillgå. Dessa är placerade i tidskriftssamlare och är lätta 
att komma åt. 
 
Det finns även en samling med patientberättelser, romaner, biografier och 
lyrik som har anknytning till olika sjukdomar och hälsotillstånd. Denna 
litteratur är ett bra komplement till rena faktatexter om hälsa och sjukdom 
som erbjuds. Det kan som anhörig och patient vara lättare att ta till sig dessa 
berättelser än rena faktatexter om sjukdomar med mera. Denna litteratur 
finns även för barn. Det finns videoband och kassettband som handlar om 
hälsa och sjukdom som patienter eller anhöriga kan låna.  
 
När det gäller inköp och förvärv av sjukhusbibliotekets bestånd, utgår man 
från de olika användargruppers behov.  
 
Av sjukhusbibliotekets totala budget går cirka 8 % till facklitteratur och 
facktidskrifter. Merparten av facktidskrifterna betalas av de olika klinikerna.  
 
Det finns möjligheter att vara flexibel när det gäller medieanslaget, så länge 
den totala budgeten inte överskrids.  
 
 
5.1.4 Sjukhusbibliotekets personal  
 
Det finns sex stycken anställda på detta sjukhusbibliotek, varav fyra stycken 
är utbildade bibliotekarier och de andra två är biblioteksassistenter. 
Bibliotekarierna har utöver ordinarie utbildning, en kurs i medicinsk 
litteratursökning från Karolinska Institutets bibliotek. Sjukhusbiblioteken i 
regionen ordnar även ibland viss kompetensutveckling, som bibliotekets 
personal har genomgått.  
 
Det aktuella sjukhusbiblioteket har två anställda biblioteksassistenter, där en 
av dem har gått Bibliotekshögskolans assistentutbildning.  
 
Fem av sjukhusbibliotekets anställda är heltidsanställda och den sjätte 
arbetar 75 %.  
 
Personalen har olika ansvarsområden. De är indelade i fjärrlån, bokinköp, 
fjärrlånebeställningar, och barnlitteratur. När det gäller ronderna med 
bokvagnen, har varje bibliotekarie ansvar för en eller flera avdelningar, som 
de besöker. 
 
5.1.5 Tjänster 
 
Sjukhusets webbplats har en tydlig och enkel struktur. Härifrån kan man 
direkt välja att via en länk ta sig direkt till sjukhusbiblioteket. Man kommer 
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då till dess första sida. Här finns det ett brett utbud att välja mellan och dess 
plats är välutvecklad, lättöverskådlig och är lätt att använda.  
 

 
 
En bild av sjukhusbibliotekets webbplats, källa: www.sas.vgregion.se/A till  Ö/bibliotek  
 
En länk heter katalog, via den kommer man till katalogen och omedelbart är 
den tillgänglig att söka i. Det finns ett brett utbud av olika tidskrifter och 
databaser att söka i. Dessa är indelade i tre olika huvudgrupper: Medicin och 
vård, Evidensbaserad medicin eller Allmänna databaser. Under dessa 
huvudgrupper finns en mängd olika databaser att välja mellan. Andra länkar 
som finns på denna sida är Om biblioteket och Patientinformation. Inom 
patientinformation är det framför allt två databaser som är aktuella: 
Infomedica och PION. Vi har här valt att beskriva utifrån webbplatsen som 
är tillgänglig via Internet. Personalen använder sig dock i första hand av 
intranätet när de är på sin arbetsplats. Intranätet har dock en snarlik struktur. 
 
Vill man själv komma med önskemål om inköp finns det en länk Inköp av 
litteratur till klinik och avdelningar, via denna länk kommer ett färdigt 
formulär upp där e-postadressen till inköpsansvarig på biblioteket är ifyllt. 
Det är bara att skriva ned vilken bok man vill beställa och skicka iväg 
formuläret. Man kan göra bokbeställning via intranätet. Känner man sig 
osäker på hur man ska söka med mera finns det en länk som för vidare till 
ett tidsbokningsschema där man bokar in sig för kurser i databaser, denna 
utbildning ges individuellt eller två och två.  
 
Det finns även tjänsten Ring så kommer vi, om man önskar beställa litteratur 
dock en tjänst endast för patienter. För personalen finns det speciella 
tjänster, till exempel vid konferenser och föredrag kan man få hjälp med 
litteraturlistor och bokutställningar.  
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Alla tjäns ter som erbjuds är kostnadsfria. Den kostnad biblioteket faktureras 
från andra bibliotek i samband med artikelbeställningar skickas till 
beställarens arbetsplats.  
 
 
5.1.6 Biblioteket som plats 
 
Sjukhusbiblioteket ligger på femte våningen och i dagsläget är placeringen 
på sjukhusbiblioteket lite svår och inte användarvänlig. Detta speciellt för de 
som har svårt att röra sig då man är tvungen att ta sig ned för en trappa. Det 
finns en liten hiss men den rymmer inte många.  
 
Själva lokalerna är ganska små och ibland är det trångt mellan vissa av 
hyllorna. Det finns några läsplatser med stolar och bord. Den belysning som 
finns är endast lysrör i taket. Trots detta känns atmosfären lugn och 
välkomnande för de som lyckats leta sig hit.  
 
Sjukhusbiblioteket är inhyst i flera mindre rum och själva miljön, tapeter 
och annat är av äldre modell. Det finns vackra gamla fönster med 
fönsterbord. 
 
I anslutande rum till själva utlåningsdisken finns ett runt bord med tre 
tillhörande stolar. I detta rum samsas det hyllor med avdelningar som 
biografi, geografi, barn och ungdomslitteratur. Trots lokalernas ringa storlek 
erbjuds det ett stort utbud av litteratur och övrigt material.   
 
Ett annat rum har två datorer som är till för sökning, sammanlagt finns det 
fyra men en är reserverad för katalog- och databassökningar. Detta rum 
känns avskilt och man kan i lugn och ro sitta och söka efter det man vill. Det 
är fritt fram att låna en dator i en halvtimme, längre om det inte är någon 
som väntar. Vid dessa datorer ligger det en del A4 ark som innehåller fakta. 
Här finns information om vilka tidskrifter som finns i fulltext.  
 
I en mapp med broschyrer med rubriken PubMed – gratis Medline på 
Internet, ges det råd innan man ska påbörja sin sökning. Dessa råd kommer 
från Medicinska biblioteket på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är en 
kompakt och liten text, och det används svåra ord för en ovan användare. 
Ytterligare i ett plastfodral ligger söktips om hur man ska gå tillväga med 
rubriken: Vill du söka Vetenskapliga artiklar som finns i vårt bibliotek? 
Denna broschyr känns  mer genomtänkt, lättförståelig och dessutom med 
olika tips på sökord översatta till engelska.  
 
I rummet med datorerna finns det olika hyllor med bland annat 
patientinformation och en mängd tidskrifter från olika patientföreningar. 
 
Denna placering av sjukhusbiblioteket skulle vara tillfälligt men de har 
blivit kvar där i flera år. Till hösten flyttar de till nya lokaler på nedre plan. 
Det innebär att de kommer att synas mer och att läget utåt blir bättre och 
man får dessutom närmare till bland annat forskarna.  
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När det gäller sjukhusbibliotekets öppettider är det tillgängligt för besök 
måndag-torsdag mellan 9.30 till 16.30 samt fredag 9.30-15.00. Under den 
tid biblioteket inte är öppet hänvisas man till deras webbplats och via e-post 
om man vill ha kontakt.  
 
 
5.1.7 Sjukhusbibliotekets marknadsföring 
 
I sjukhusets entré finns en stor anslagstavla, med information och anslag om 
sjukhusets olika aktiviteter, men informationen berör även lokala händelser. 
Ett anslag om vilken service som finns att tillgå för patienter och anhöriga 
finns även på denna tavla. Biblioteket är representerat med några få 
meningar.  
 
Det finns en broschyr som är placerad på utlåningsdisken. Den har som titel; 
Sjukhusbiblioteket; Kunskap, Information, Upplevelse. I denna påvisas att 
det för personalen finns facklitteratur att tillgå, detta för att gynna den 
utveckling som krävs i yrket som till exempel sjuksköterska. Det finns 
litteratur inom flera olika ämnesområden men huvuddelen är vald inom 
medicin, omvårdnad och psykologi. Nästa rubrik är fjärrlån, och detta gäller 
det material som sjukhusbiblioteket inte har att erbjuda, skaffar man hem på 
annat håll. När det gäller databaser erbjuds tillgång till dessa via 
sjukhusbibliotekets egen webbplats. Under rubriken litteratursökningar 
berättar man att kurser inom detta område erbjuds all personal. 
 
Under rubriken prenumerationer, uppmärksammas att det finns 
fulltexttidskrifter tillgängliga via webbplatsen. Bibliotekspersonalen har 
även hand om cirkulation och prenumerationer av tidningar/tidskrifter. 
Ytterligare rubrik är För din personliga utveckling, för det erbjuds 
skönlitteratur och andra intressanta böcker för personligt välbefinnande. 
Under den sista rubriken för vilka tjänster som finns för personalen, står det 
vid konferenser och föredrag, är bibliotekspersonalen behjälpliga med 
litteraturlistor och utställningar av böcker. I samma broschyr beskrivs 
tjänster för patienter men de redovisar vi inte här därför att det inte är lika 
relevant för undersökningen. Visserligen berör det marknadsföring men vår 
fokus ligger på personalen i detta fall.  
 
Sjukhusbibliotekets webbplats är en viktig del i sjukhusbibliotekets 
marknadsföring. Som vi tidigare har nämnt, är den tillgänglig via Södra 
Älvsborgs Sjukhus webbplats samt via intranätet.  
 
Sjukhusbibliotekets personal besöker de olika avdelningarna med en 
bokvagn varje vecka för att patienter och anhöriga ska kunna låna böcker. 
Det finns också tillgång till böcker i de olika dagrummen på avdelningarna 
som finns att låna. En särskild barnbokvagn besöker barn- och 
ungdomsavdelningen. Detta är en viktig del av sjukhusbibliotekets 
marknadsföring, det är en del av dess ansikte utåt.  
 
När det gäller alla nyanställda på sjukhuset finns det ett 
introduktionsprogram de bjuds in till. I detta program har sjukhusbiblioteket 
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en halvtimme till sitt förfogande där de får prata om vad de har att erbjuda 
för service och här visas även deras hemsida upp.  
 
När AT-läkare anställs erbjuds de ett separat introduktionsprogram. Här 
presenterar bibliotekspersonalen speciellt dess databaser och facklitteratur 
som erbjuds på sjukhusbiblioteket.  
 
Bibliotekarierna medverkar med bokprat vid olika forum. Dessa bokprat 
berör olika skönlitterära skildringar av sjukdoms- och vårdupplevelser och 
erbjuds regelbundet till Vårdetiskt forums medlemmar och olika 
personalgrupper.  
 
Lekterapeuter, skolpersonal med flera inbjuds ungefär fyra gånger per år till 
bokprat, dessa möten hålls av den ansvarige barnlitteraturbibliotekarien.  
 
När de olika vårdavdelningarna har arbetsplatsträffar har de bibliotekarier 
som har bokvagnsrond för just den avdelningen ansvar att medverka. Tyvärr 
blir det ibland tidsbrist och då prioriteras inte bibliotekarierna. De olika 
saker som de diskuterar vid dessa träffar kan vara allt från allmän 
information till information om facklitteratur.  
 
Undersköterskorna erbjuds en kurs i informationssökning där de som 
medverkat får ett kompetensbevis, och här har sjukhusbiblioteket ansvar för 
ett utbildningspass.  
 
Utbildningar i informationssökning erbjuds av sjukhusbiblioteket.  
 
Sjukhuset har en personaltidning vid namn Injektionen, och i denna har 
sjukhusbiblioteket medverkat i olika omgångar med lästips, men även med 
olika reportage vilka kan handla om till exempel patientinformation.   
 
 
5.2 Redovisning av intervjuerna 
 
I detta avsnitt presenteras resultaten från de genomförda intervjuerna under 
fyra stycken huvudrubriker. De rubriker som valts är som följer: 
informationsbehov, marknadsföring, utbud och service, och webbplats.  
 
Detta på grund av att vi anser att vår frågeställning passar väl in på dessa 
rubriker, och därmed blir redovisningen av materialet tydlig och mer 
strukturerad. Urvalet av rubriker är gjorda utifrån vår frågeställning och vårt 
syfte med detta arbete. Rubriken webbplatsen nämns inte direkt i 
frågeställningen, men syftar till en del av sjukhusbibliotekets 
marknadsföring, som vi har valt att titta närmare på.  
 
 
5.2.1 Beskrivning av informanterna 
 
Sammanlagt intervjuades elva sjuksköterskor från olika avdelningar på 
Södra Älvsborgs Sjukhus. Som vi tidigare nämnt var dessa avdelningar 
placerade olika långt bort från sjukhusbiblioteket. Vissa av avdelningarna 
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besöktes inte heller av bokvagnen på grund av att de patienter som finns på 
dessa avdelningar inte har samma behov av litteratur och annat material.  
 
Här följer en kort beskrivning av de olika sjuksköterskor som har intervjuats 
och vad som utkom från dessa intervjuer.  
 
Sjuksköterska nummer ett: 
Denna sjuksköterska har varit aktiv i sitt yrke sedan början på 1990-talet. I 
hennes dagliga arbete ingår vård av patienter så kallat omvårdnadsansvar. 
Hon får även planera vården, se till att det ges rätt medicin och behandling 
till rätt patient. Hon vidareutbildar sig och läser kurser på vårdhögskolan.  
 
Sjuksköterska nummer två: 
Denna informant har varit aktiv inom vården som sjuksköterska sedan 1983. 
Hon har mycket konsultering per telefon med patienter. Hon genomför 
hembesök och besöker många när de är inlagda på sjukhus. Hon har ansvar 
för utbildning till andra vårdgivare både inom landsting och inom 
primärvård.  
 
Sjuksköterska nummer tre: 
Denna informant kom ut i arbetslivet som sjuksköterska för 21 år sedan. 
Hon har ett självständigt arbete och kommer i kontakt med både läkare och 
patienter. Hon har till uppgift att utvärdera insatta behandlingar med mera. 
Hon ansvarar för en viss utbildning till andra avdelningar inom sitt område.  
 
Sjuksköterska nummer fyra: 
Denna sjuksköterska har jobbat inom vården sedan 1984. Nu arbetar hon 
med det administrativa och har hand om utbildning och vårdutveckling, 
dessutom huvudansvarig för studenter och handledare.  
 
Sjuksköterska nummer fem: 
Denna sjuksköterska har jobbat sedan 1966. Hon arbetar som 
vårdutvecklare och har hand om administrativa arbetsuppgifter och 
vårdutveckling. 
 
Sjuksköterska nummer sex: 
Denna informant har varit och är aktiv inom vårdyrket sedan tolv år tillbaka. 
Hon ansvarar mycket för det administrativa som kan innebära 
personalbemanning, budget, arbetsmiljö, vårdutveckling och 
kompetensutveckling för personalen.  
 
Sjuksköterska nummer sju: 
Denna informant har jobbat sedan år 1980. Denna sjuksköterska ansvarar 
mest för telefonrådgivning för patienter. Hon är även en kontaktlänk mellan 
läkare och patient.  
 
Sjuksköterska nummer åtta: 
Denna sjuksköterska har jobbat inom vårdyrket i 14 år. Hennes nuvarande 
arbetsuppgifter innebär att vara klinisk sjuksköterska. Hon läser och 
vidareutbildar sig inom ett etiskt område.  
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Sjuksköterska nummer nio: 
Denna sjuksköterska har jobbat sedan 1990. Hon har som arbetsuppgift både 
att vara ”traditionell” sjuksköterska men även att ha hand om en del av det 
administrativa arbetet. Det kan innebära att se vilka behov som finns på 
avdelningen, vårdutveckling och personalansvar.  
 
Sjuksköterska nummer tio: 
Denna informant har varit aktiv sedan år 1982. Hon har en del 
administrativa uppgifter och studerar nya olika behandlingsmetoder.  
 
Sjuksköterska nummer elva:  
Denna informant tog sin examen 1993, och har jobbat sedan dess. Hennes 
arbetsuppgifter kan handla om allt då hon är nattsköterska. Detta kan 
innebära det mesta såsom medicin-, kirurg- och distrikt.  
 
 
5.2.2 Informationsbehov 
 
Under den här rubriken redovisas svaren till frågorna:  
 
 
• I vilka situationer får du söka efter fakta?  
• Var vänder du dig först i de situationerna?  
• Får du söka information åt andra, till exempel kollegor, 

patienter och anhöriga? 
• Hur går du tillväga när du vill ta reda på något?  
• Vilket var ditt senaste problem och hur löste du det?  
 
 
 
• I vilka situationer får du söka efter fakta?  
 
När det gällde de olika situationerna som sjuksköterskorna behövde söka 
efter fakta, kunde det vara situationer som till exempel när det kom nya 
läkemedel eller behandlingsmetoder som inte används tidigare. Man kunde 
då inte veta hur dessa fungerade, man hade ingen riktig klarhet i hur de 
skulle användas eller vilka resultat som det gav. Man hade inga erfarenheter 
av dessa nya olika behandlingar och man sökte då artiklar och liknande 
material som berörde dessa områden. En av de intervjuade sa (sjuksköterska 
nummer tre) att det var nödvändigt med denna information för det fanns 
inga möjligheter att, som hon uttryckte det ”uppfinna hjulet en gång till”.  
 
Det kan gälla information om olika sjukdomar som de behöver ha extra 
kunskap och information om. I det dagliga arbetet kunde det även dyka upp 
problem som de behövde ha ytterligare fakta om. En av informanterna 
berättade att man vill ha ny information, men att det i just den situationen 
som det behövdes, berodde mycket på om man hade tid att ta reda på det 
eller inte.  
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Sjuksköterska nummer elva berättar: ” Ja det var ju främst då när vi hade 
sjukvårdsupplysningen, det var ju väldigt mycket att leta i böckerna, så att 
den grejen håller vi väl inte på med riktigt så mycket nu men det kan väl va 
mera om det är något som man själv är nyfiken på innan doktorn har hunnit 
fundera på, eller om det kommer någon och man ska göra en bedömning, 
och de berättar sina symtom och sådär. Då kanske man börjar leta lite vad 
det kan vara. Kanske mest för vilken kategori det ska hamna på om det blir 
medicinskt eller om det ska bli kirurgiskt”.  
 
Vissa av de tillfrågade sju av informanter är studerande utöver sin 
yrkesutövning och fortbildar sig via kurser och utbildningar, en del längre, 
andra kortare. Dessa personer har stora behov av kurslitteratur inom olika 
områden som till exempel vårdvetenskap, forskningsmetodik eller onkologi. 
När dessa behov av material kom upp, valde de olika tillvägagångssätt att 
skaffa detta, en del mailade och vissa ringde upp till biblioteket. 
Bibliotekspersonalen undersökte vad som fanns och hjälpte dem genom att 
sedan skicka ut materialet via internposten till respektive person.  
 
En annan situation som uppkom var när en del av informanterna, tre av dem 
själva ansvarade för undervisning till personal, patienter och anhöriga. Man 
ville då veta vad som hade publicerats, som till exempel ny forskning, 
artiklar eller annat material. En av informanterna kände även att eftersom 
sjuksköterskor ska bedriva ett arbete som bygger på senaste rön, behöver 
man uppdatera sig hela tiden. Och eftersom kunskap inte är någon färskvara 
är det nödvändigt att söka ny information. På grund av att informationen är 
en färskvara blir böcker ofta gamla fort och då får de försöka leta upp annat 
material.  
 
Sjuksköterska nummer två säger att: ”Ja det kan va i samband med att man 
ska hålla en utbildning och man vill ha någon mer information om 
någonting då eller kanske att man själv går en utbildning då så man 
behöver information och litteratur. Just när det gäller sökningar är det ju 
mer och mer sånt nu. Internationella artiklar som man ska ha, det är väl 
kanske mer artiklar jag söker på nätet mer än böcker”. 
 
Att behöva information betyder inte alltid att det är de senaste rönen etcetera 
som behövs, utan det kan vara praktiska uppgifter som till exempel var man 
ska skicka blodproven eller hur man ser på blododling.  
 
Bland informanterna fanns det de som ansåg sig inte behöva leta efter någon 
extra information i sitt dagliga yrkesutövande.  
 
 
• Var vänder du dig först i de situationerna?  
 
I de situationer som dessa informationsbehov uppkom, valde de flesta, sju 
av elva, att direkt vända sig till biblioteket. Detta gjordes på olika sätt, 
någon mailade, andra gick dit men de flesta använde telefonen och ringde 
direkt till bibliotekspersonalen. Någon undersökte direkt bibliotekets 
hemsida, använde Fass (en medicinsk uppslagsbok för läkemedel) eller i 
vissa fall ringde apoteket.  
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På de flesta avdelningarna fanns ett mindre klinikbibliotek med litteratur 
som berörde den speciella kliniken, och där kunde en del av informanterna 
söka information som berörde de problem de hade. Några av dem hade även 
tillgång till litteratur på sitt rum som de först använde sig av. Alla 
informanterna hade tillgång till dator antingen på sin avdelning eller på sina 
kontor.  
 
En del valde att vända sig direkt till en bibliotekarie utan att ha gjort egna 
eftersökningar.  
 
Om ett problem uppstod som var mer av det akuta slaget, var det vanligt att 
de vände sig direkt till en kollega på avdelningen. Eller som informant elva 
säger: ”Då har vi ett litet litet bibliotek så att säga, på vår gamla 
sjukvårdsupplysning, där har vi lite böcker, vi har de flesta böcker där, eller 
också vänder jag mig till doktorerna direkt, det är väldigt smidigt och lätt”. 
 
Få av de intervjuade valde att först söka den information de behövde på 
Internet, eller direkt i databaser. Av de intervjuade var det endast en 
sjuksköterska som valde detta sätt att arbeta på.  
 
 
• Får du söka information åt andra, till exempel kollegor, patienter 

och anhöriga? 
 
När det gällde att söka information åt andra, var det främst åt kollegor och 
arbetskamrater det behövdes. Men det hände att sjuksköterskorna också fick 
vara behjälpliga med att söka information åt studerande och vårdtagare.  
 
Någon sökte information åt patienter men ofta var dessa patienter redan 
välinformerade inom sitt sjukdomsområde.  
 
Det beror även på vilken sorts avdelning dessa sjuksköterskor arbetar på, 
om de behövde hjälpa patienter med att söka extra information.  
 
Vissa av informanterna, hä lften av dem, utförde dock aldrig några 
informationssökningar åt andra, varken åt kollegor, patienter eller anhöriga.  
 
Sjuksköterska nummer åtta uttryckte sig såhär: ”Nej, jag tillhör inte den 
typen som söker åt andra, jag har nog mest fullt upp med mig själv.” 
 
 
 
• Hur går du tillväga när du vill ta reda på något?  
 
Tillvägagångssätten hos dessa informanter när det gällde att söka 
information skiljer sig en del beroende på vilken avdelning de arbetar på.  
 
Någon sökte direkt i de databaser, böcker eller tidsskrifter som fanns på 
respektive avdelning eller gick att nå via bibliotekets webbplats, andra 
vände sig direkt till biblioteket via telefon eller gick dit.  
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Någon sökte på Internet. Detta berodde även på vilka sorts problem de hade. 
Det var olika tillvägagångssätt för olika problem, det hände att läkare 
tillfrågades, beroende på tillgång till dessa. 
 
En av informanterna berättade att när hon behöver information och fakta 
lånade hon böcker. Hon sökte aldrig i några databaser. Hon upplevde det 
mycket svårt att använda dessa på grund av att det ofta är på engelska. Det 
är svårt att veta vilka sökord man ska använda och hon upplever det som ett 
stort motstånd att använda databaser.  
 
Samma informant ansåg det vara lättare att läsa texten på papper istället för 
på en skärm. När hon använde dator utnyttjade hon intranätet men var dock 
inte ute på bibliotekets webbplats. Hon ansåg att det var en vanesak att 
använda datorer eller inte.  
 
 
• Vilket var ditt senaste problem och hur löste du det?  
 
En av intervjufrågorna berörde hur informanternas senaste problem såg ut. 
Det vanligaste svaret på denna fråga var att det var kurslitteratur de 
behövde, antingen till de egna utbildningar som de höll i själva eller till 
kurser som de deltog i.  
 
Andra saker som det kunde vara problem med, var till exempel när det dök 
upp olika och nya läkemedel och behandlingar som de behövde information 
om. 
 
Det fanns de som valde att vända sig till andra bibliotek, såsom högskolans 
eller till stadsbiblioteket här i Borås, för att få hjälp.  
 
Någon löste sitt senaste problem genom att ringa direkt till apoteket och 
fråga personalen där.  
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5.2.3 Marknadsföring 
 
Under denna rubrik redovisas frågor som: 
 
 
• Tycker du att du har fått tillräckligt med information om vad 

biblioteket har att erbjuda dig som personal?  
• Vad tycker du om bibliotekets personal? Är du nöjd med 

bemötande och engagemang? 
• Har du förtroende för bibliotekets personal och deras 

kunskaper? 
• Hur upplever du miljön och atmosfären på biblioteket? Är det 

trivsamt? 
• Vad tycker du om bibliotekets nuvarande läge? Vet du om att de 

ska flytta till nya lokaler?  
• Vad tycker du om bibliotekets öppettider? 
 
 
 
• Tycker du att du har fått tillräckligt med information om vad 

biblioteket har att erbjuda dig som personal?  
 
De flesta av de intervjuade ansåg att de inte hade fått tillräckligt med 
information från biblioteket om vad de hade att erbjuda för speciella tjänster 
till personalen. 
 
En av de intervjuade sa att den information som ges inte är tydlig och att 
den inte beskriver vad som finns att tillgå och vad biblioteket kan hjälpa till 
med. Hon fortsatte och berättade att hon hade frågat en bibliotekarie som 
kom med bokvagnen till avdelningen om hjälp med några artiklar. På det 
sättet förstod hon att det inte var några större besvär för bibliotekarierna att 
hjälpa till med den sortens sökningar. Sedan fortsatte hon att gå till 
biblioteket och fråga efter ytterligare hjälp och det har inte varit några 
problem att få det.  
 
En annan informant hade önskat sig mer information när hon kom till 
sjukhuset som nyanställd. Hon menade att man inte skulle behöva gå direkt 
till biblioteket för att få klarhet i vad som erbjöds. Hon ansåg att man utan 
ett besök ändå skulle kunna få information om vilka tjänster som erbjöds 
och vilken hjälp och vilka tips man kunde få vid sökningar med mera. 
Biblioteket hade varit och informerat vid en SÄS-dag (informationsdag på 
sjukhuset) men det var allt.  
 
Sjuksköterska nummer åtta berättar att: ”Om jag säger så här, om man inte 
går ut på webbsidorna och tittar då så kanske det är ganska tyst om 
biblioteket på avdelningen så, det är mer att man söker själv då, nej så där 
värst högljudda tror jag inte de är utåt mer än på nätet, och alla går inte in 
så att…” 
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En sköterska ansåg att all information redan fanns tillgänglig och att det var 
upp till var och en att söka den. Hon ansåg att det inte var någon ide att 
skicka ut lösa blad eller A4-sidor för de försvann bara i hanteringen och det 
är ingen som läser dem.  
 
En annan av informanterna nämnde bibliotekets webbplats, och sa att all 
information finns där och var det något hon inte förstod så frågade hon. Men 
hon berättade att hon aldrig har frågat konkret vad de har att erbjuda henne 
som personal och sjuksköterska.  
 
Några av informanterna och deras avdelningar hade begärt att få 
information om bibliotekets tjänster och utbud varav bibliotekspersonalen 
kommit och informerat om sin verksamhet och vad de kan hjälpa till med. 
Men det hände även att bibliotekspersonalen kom ut till avdelningarna på 
eget initiativ.  
 
De informanter som var ovana vid datorer tyckte ibland att det var svårt att 
få eller ta reda på information om vilken service och vilket utbud biblioteket 
erbjöd. Någon menade att om man inte besöker webbplatsen, vilket inte alla 
gör, så får man inte så mycket information. Och några av informanterna 
skulle även tycka det vore bra med någon enklare föreläsning om hur man 
beställer böcker, cd-skivor med mera. Det borde dock vara något väldigt 
basalt, i och med att tidspressen och informationsöverflödet är stort orkar de 
inte alltid ta till sig all information som kommer.  
 
Man bör även ta med att besöken med bokvagnen är en mycket bra 
marknadsföring, tyckte en av informanterna. I och med att bibliotekarierna 
alltid är trevliga och bemöter patienterna på ett bra sätt, känner man sig som 
personal även inbjuden att våga fråga om hjälp.  
 
Någon diskuterade och sade att det är faktiskt när behoven uppstår som man 
inser att man vill ha reda på mer, innan dess kanske det inte är lika aktuellt 
att veta vad som finns att utnyttja på biblioteket. 
 
 
• Vad tycker du om bibliotekets personal? Är du nöjd med bemötande 

och engagemang? Och har du förtroende för deras kunskaper? 
 
 
När det gäller frågor som berörde bibliotekets personal framkom det enbart 
positiva svar. Alla sjuksköterskorna var glada för den hjälp de fått och 
någon uttryckte det som att de på biblioteket alltid är behjälpliga med 
information och annat till dem.  
 
Många av informanterna ansåg att sjukhusbiblioteket och dess personal är 
en stor tillgång för dem i sitt arbete som sjuksköterskor.  
 
En av informanterna, sjuksköterska nummer åtta säger: ”Ja jag måste säga 
jag har nästan blivit överraskad att de är så otroligt tjänstvilliga och 
hjälper till så väldigt mycket så de, man behöver inte känna att man inte kan 
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för de bjuder på den kunskap de har, och det verkar inte konstigt när man 
är lite sådär ovan då utan tjänstvilliga och verkar gilla sitt jobb.” 
 
Alla informanterna hade mycket stor tillit och förtroende för 
bibliotekspersonalen och deras kunnande vilket framkom under 
intervjuerna.  
 
 
• Hur upplever du miljön och atmosfären på biblioteket? Är det 

trivsamt? 
 
Alla informanterna hade starka åsikter om miljön och atmosfären på 
biblioteket. Atmosfären var det inget större fel på men de ansåg att det är 
väldigt gammaldags, ”knarrigt”, trångt och dyster inredning med gamla 
tapeter.  
 
Sjuksköterska nummer fyra säger att: ”Nej det tycker jag inte däremot. Det 
tycker jag inte dom gångerna jag har vart där. Alltså det är ingen miljö där 
jag vill sitta ner och ta det lugnt och så. Det är ju gammalt och knarrigt och 
det springer folk förbi och man kan inte koncentrera sig och så. Så det 
tycker jag inte är en bra miljö”. 
 
De ansåg att man skulle kunna göra mycket åt inredningen speciellt nu när 
det kommer att bli nya lokaler. Man skulle till exempel kunna skaffa fram 
fler läsplatser, läslampor och mysigare belysning.  
 
En av sjuksköterskorna sade att lokalerna är väldigt tråkiga men att det inte 
var något fel på atmosfären på sjukhusbiblioteket.  
 
Sjuksköterska nummer tre anser att: ”Jo det är ju den här speciella 
atmosfären som man känner, atmosfären av böcker och kunskaper, 
tidskrifter, och det är ju väldigt positivt, och väldigt speciellt så och att man 
kan gå där liksom och runt och kanske hitta en bok som man tycker den 
skulle jag vilja läsa. Man kan liksom bara vara där på biblioteket, det är ett 
bra ställe att va på. Och även att det är lugnt där uppe, även om det är litet 
och mycket folk, så man känner att det är liksom som att komma in i en liten 
oas på sjukhuset, alla pinnar på och håller på så kommer man in på 
sjukhusbiblioteket då är det lugnt, så det jag tror många söker lite 
avkoppling där uppe också, vad man kan se i alla fall, många doktorer som 
sitter där och läser däruppe. Det blir nog ännu bättre med det nya, att de 
får mer liksom plats att sitta och sånt också”. 
 
Några av informanterna tyckte emellertid att det var mysigt att biblioteket 
var uppdelat på olika smårum med barnlitteratur för sig och facklitteratur för 
sig. Det blev på så vis mer avskilt.  
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• Vad tycker du om bibliotekets nuvarande läge? Vet du om att de ska 
flytta till nya lokaler?  
 
När det gäller läget på biblioteket var det lite olika svar. Någon tyckte det 
var bra som det var på grund av att informantens avdelning inte låg så långt 
därifrån. Det har en avgörande betydelse i vilken del av sjukhuset som man 
jobbar på. En annan informant var glad över flytten därför att denne nu 
skulle slippa ta trapporna då hon helst undvek hiss.  
 
Men de flesta, åtta av elva, ansåg att flytten kommer att bli till det bättre, 
speciellt för anhöriga och patienter som lättare kommer att kunna besöka 
biblioteket.  
 
Alla utom tre av de tillfrågade var medvetna om att biblioteket ska flytta till 
nya lokaler.  
 
En av informanterna uttryckte sig som så att hon tyckte läget på biblioteket 
verkade lite osmidigt, det ligger lite högt och lite trångt kanske om man är 
handikappad. 
 
 
• Vad tycker du om bibliotekets öppettider? 
 
När det handlar om bibliotekets öppettider var de flesta nöjda med dessa, 
och inga åsikter hade om det, mest beroende på att de i stor utsträckning 
själva arbetade dagtid. Ett önskemål som hade framförts, var att man 
möjligen kunde öppna tidigare på morgonen, till exempel vid sjutiden. 
 
En av informanterna, sjuksköterska nummer åtta, uttryckte sig som att: ”Ja 
jag jobbar ju konstigt, jobbar helger och nätter också så jag får ju mer 
utnyttja internposten faktiskt, det så jag har egentligen ingen kommentar till 
det. Det spelar ingen roll när det är öppet för det är inte alltid jag jobbar 
ändå”  
 
En sjuksköterska som hade varierad arbetstid menade att man när 
sjukhusbiblioteket är stängt får utnyttja internposten mera och även mailen.  
 
 
5.2.4 Webbplatsen 
 
Här presenteras frågor som berör webbplatsen och dessa är: 
 
 
• Besöker du bibliotekets webbplats och vad tycker du om den? 
• Vad använder du mest på bibliotekets webbplats? 
• Använder du webbplatsen istället för att gå till biblioteket? 
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• Besöker du bibliotekets webbplats och vad tycker du om den? 
 
Av de tillfrågade informanterna hade de flesta någon gång besökt 
bibliotekets webbplats, men det skedde inte i någon större utsträckning. 
Utom för en som sa att det är fifty fifty men att hon helst använder 
telefonen.  
 
En av informanterna, sjuksköterska nummer åtta, sade att: ”Jag har som 
sagt var bara varit inne på den en enda gång, bara för att ni skulle fråga, så 
jag fattar nog inte riktigt, jag slog på några omvårdnadsteoretiker och sen 
tror jag de var länkade så det gav bara en rätt att gå ut…” 
 
Den av de informanter som faktiskt använde webbplatsen, tyckte att den var 
bra. Hon uppskattade mycket de boktips som gavs där och tycker att sidan 
är enkel att använda.  
 
En av sjuksköterskorna sade att hon några gånger försökt använda 
webbplatsen men utan någon större framgång och hon har därför ledsnat på 
den.  
 
När det gällde att besöka webbplatsen var det flera av sjuksköterskorna som 
sällan eller aldrig gjorde det. Av våra informanter är det sju av elva stycken.  
 
 
• Vad använder du mest på bibliotekets webbplats? 
 
Besökte man webbplatsen var det för att skriva ut olika artiklar eller annat 
material. Man använde även webbplatsen för att söka i databaser som till 
exempel PubMed, men också för att söka i katalogen efter böcker.  
 
Boktipsen var mest uppskattade av en informant, men hon gjorde även 
omlån av böcker och sökningar där.  
 
Sjuksköterska nummer fyra understryker detta faktum med att säga: ”Ska 
jag vara ärlig så har jag bara hittat telefonnumret till dom. Jag använder 
den inte på det sättet. Alltså det gjorde jag från början och ibland när jag 
söker efter saker och ting, men det är smidigare att prata med dom direkt. 
Dom är bättre på det. Dom gör det bättre än jag”.  
 
Någon använde tjänsten även för att kunna låna om sina böcker via 
webbplatsen. Vid alla dessa tillfällen var det länkarna man använde.  
 
 
• Använder du webbplatsen istället för att gå till biblioteket? 
 
På frågan som ställdes till informanterna angående om de hellre använde 
webbplatsen än att fysiskt besöka biblioteket, gavs svaret att nej det gjorde 
de inte. Flera av dem använde helst fax, post eller telefon i sina kontakter 
med bibliotekspersonalen.  
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En av de tillfrågade sjuksköterskorna, nummer tre, beskrev det hela tydligt i 
sin formulering som löd ”Datorsidan har ingen atmosfär”  
 
En av anledningarna till att man inte använde webbplatsen så mycket, 
berodde enligt en sjuksköterska på att man inte var van vid att använda 
datorer än. 
 
Tre av informanterna utnyttjar eller besöker dock webbplatsen i lika stor 
utsträckning som ett fysiskt besök på biblioteket. Eller som sjuksköterska 
nio uttrycker sig: När jag jobbade natt gjorde jag ju det, men nu använder 
jag båda som sagt, både går dit och till webbplatsen”.  
 
 
5.2.5 Utbud och service 
 
Slutligen under den sista rubriken presenteras frågor som:  
 
 
• Vad tycker du om bibliotekets utbud och tjänster och motsvarar 

de du behöver? 
• Får du den hjälp du behöver och förväntar dig? 
• Tycker du att biblioteket har aktuell och relevant utbud? 
• Vad utnyttjar du mest på biblioteket? 
• Använder du dig av de medicinska facktidskrifter och databaser 

som biblioteket har? 
• Har du tillgång till databaser eller annat material på din 

avdelning? 
 
 
 
• Vad tycker du om bibliotekets utbud och tjänster och motsvarar de 

du behöver? 
 
En av informanterna svarade att hon tyckte det var bra. Om hon frågat efter 
material som inte funnits på sjukhusbiblioteket, har det aldrig varit några 
problem, utan personalen har antingen beställt hem det eller ordnat på något 
annat vis så hon har kunnat få det hon önskade. Hon sa att det är väldigt 
sällan som de inte har något på begäran.  
 
En annan sjuksköterska sa att sjukhusbiblioteket har det hon önskar och 
behöver. Om det skulle vara på något annat vis så hämtar de hem det. 
 
Sjuksköterska nummer två anser att: ”Jo och sedan det de inte har det 
ordnar de hem, så jag tycker det, man kan ju inte ha allting hemma. De är 
ju väldigt behjälpliga på att ordna hem det i såfall. Det är ju egentligen den 
servicen, jag bryr mig egentligen inte om vad det finns eller kommer ifrån 
utan att jag får den bara”.  
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En av informanterna höll i kurser för personal, anhöriga och patienter på sin 
avdelning. När det gällde att köpa in material och böcker till detta, ringde 
hon oftast bibliotekschefen för att få tips om ny litteratur inom området.  
 
Bibliotekspersonalen anses vara mycket tillmötesgående enligt en 
sjuksköterska. Hon berättar att hon lämnar in lappar med namn på böcker 
och trots att det inte har varit mycket information på dessa lappar har de 
ändå lyckats hitta det hon sökte. 
 
Ett önskemål som kom fram var att man gärna såg lite mera fakta och 
facktidskrifter (i pappersform) för sjuksköterskor, som berör områden som 
omvårdnad, palliativ vård och cancervård. Det fanns ju många medicinska 
tidskrifter, men inte berörde dessa områden så mycket.  
 
Ett annat önskemål som framkom var att personalen på en avdelning hade 
diskuterat innan själva intervjun vad de skulle vilja ha ut mer av biblioteket. 
Deras högsta önskemål var att få en uppdaterad databas som innehöll all 
forskning och uppsatser från vårdvetenskapens fakulteter runt om i Sverige.  
 
En sjuksköterska sa att hon var nöjd med sjukhusbibliotekets utbud, för de 
motsvarade hennes behov både inom sitt yrke men även som privatperson. 
 
Slutligen framkom det att man absolut ansåg sjukhusbiblioteket ha ett 
fullgott utbud. De har ett stort utbud av facklitteratur inom medicin och det 
finns mer detaljkunskaper inom detta jämfört med vad till exempel 
stadsbiblioteket kan erbjuda.   
 
 
• Får du den hjälp du behöver och förväntar dig? 
 
När det gäller frågan om vad de förväntade sig av bibliotekspersonalen gavs 
svar som till exempel att de alltid ställer upp och hjälper till. Till och med 
mer än man många gånger förväntar sig och tror. 
 
En sjuksköterska berättade att på deras avdelning har de en egen liten hylla 
med böcker och tidskrifter. De hade fått extra hjälp från biblioteket med att 
katalogisera och märka upp denna samling, vilket de var mycket tacksamma 
över.  
 
En informant trodde inte att det skulle finnas mycket personlig service på 
biblioteket, detta på grund av att sjukhuset är stort, mycket större än på 
hennes förra arbetsplats, men hon blev förvånad över bibliotekspersonalens 
tjänstvillighet.  
 
En av informanterna anser att hon inte fick den hjälp hon behövde och ville 
ha, när hon hade bokat en dator för sökning. Men som hon sa själv, hon 
kunde ju ha bett om mer stöd och hjälp men det gjorde hon inte.  
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• Tycker du att biblioteket har aktuell och relevant utbud? 
 
Det råder lite olika meningar och åsikter om bibliotekets utbud och dess 
relevans. En ansåg att biblioteket hade aktuellt och relevant utbud eftersom 
bibliotekspersonalen hade kunskaper om hur man skall söka fram det 
senaste utbudet.  
 
En annan ansåg att relevansen och utbudet var bra, men som tidigare nämnt 
var hon intresserad av och hade önskemål om fler sjukskötersketidskrifter.  
 
Men av de tillfrågade var ingen missnöjd eller besviken på utbudet och ville 
ändra det helt. Dock kom det fram ett önskemål från en informant att 
personalen på hennes avdelning har svårt att komma ifrån på grund av sina 
arbetsuppgifter. Hon skulle istället gärna se att det fanns en eller flera 
bokhyllor uppställda på denna avdelning. Det skulle fungera som så att 
bibliotekspersonalen en eller två gånger i månaden kommer och byter ut 
detta bestånd och förnyar, på detta vis skulle avdelningens personal kunna 
vara uppdaterade utan att behöva lämna avdelningen. Det togs kontakt med 
biblioteket då det skulle köpas in ny litteratur till avdelningarna.  
 
Facktidskrifter och databaser var det som utnyttjades mest, men även 
skönlitteratur och videofilmer lånades. Men man kan säga att själva 
tyngdpunkten låg på användning av facklitteratur. Förutom en sjuksköterska 
som enbart lånade skönlitteratur.  
 
 
• Använder du dig av de medicinska facktidskrifter och databaser som 

biblioteket har? 
 
Till svar på denna fråga om informanterna använder sig av de medicinska 
facktidskrifter och databaser som biblioteket har, gavs ett jakande svar från 
alla att de använde sig av dessa.  
 
När det gäller att söka och utnyttja databaserna berättar sjuksköterska 
nummer nio att: ”Jag har tänkt att jag skulle hoppa på, för biblioteket 
erbjuder ju hjälp med det. Och det är klart att har man inte ett akut behov 
av någonting att en inser nyttan utav det, ja då blir det inte att man gör det, 
det är mycket så när det gäller datorn”. 
 
De databaser som mest frekvent användes var: PubMed, Cinahl, Medline 
men även den elektroniska tidskriften European Journal of Pain och 
facktidningar som berör området smärta. Men även material som berörde 
områden som cancervård, kirurgi, medicin och palliativ omvårdnad.  
 
• Har du tillgång till databaser eller annat material på din avdelning? 
 
Det var olika hur tillgången på databaser och annat material såg ut på 
respektive avdelning. Några av avdelningarna hade ett eget litet bibliotek 
med litteratur som berörde den speciella avdelningens område.  
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En informant berättade att eftersom hon även studerade fick hon tillgång till 
databaser via högskolan och på det viset kan hon söka i bland annat Cinahl. 
Men hon går ofta via bibliotekets webbplats till databaser och jobbar med 
material därifrån.  
 
En av informanterna pratade om att de hade SBU (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering) och det var framförallt den de hade vad hon kunde 
komma på. Det fanns även ett litet bibliotek med litteratur, som berörde 
främst vårdvetenskap men även inom andra medicinska områden.  
 
Det var ingen av de tillfrågade informanterna, som på sin respektive 
avdelning, hade andra databaser än de som biblioteket erbjöd.  
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6. Analys och slutdiskussion 
 
Syftet med vår magisteruppsats är att ta reda på vilka informationsbehov 
sjuksköterskor har och se om man med hjälp av marknadsföring av 
sjukhusbiblioteket på Södra Älvsborgs Sjukhus, kan avhjälpa eller reducera 
dessa informationsbehov, genom att visa vilka källor till information som 
finns att tillgå. Dessutom se hur sjukhusbiblioteket i sin 
informationsförsörjning når ut till denna målgrupp.  
 
Den målgrupp vi valde att undersöka var sjuksköterskor. Vi hade en 
uppfattning om att denna utvalda målgrupp ofta är i behov av ny 
information och nya fakta om forskningen inom deras yrke. Denna 
information kan beröra områden inom det dagliga arbetet såsom till exempel 
nya behandlingsmetoder och mediciner. De frågeställningar vi valde att utgå 
ifrån var:  
 
 

• Vilken service finns på sjukhusbiblioteket och vad erbjuds där? 

• Vilka behov finns hos sjuksköterskor gällande sjukhusbiblioteket? 

• Hur tillgodoser sjukhusbiblioteket behoven? 

• Vilka marknadsföringsåtgärder används av biblioteket för att nå ut 

till målgruppen sjuksköterskor och är de tillräckliga? 

 

Resultaten som framkom av intervjuerna kan till viss del bero på att vi 
använde oss av en rekommenderad lista av namn. Dessa namn valdes ut av 
bibliotekspersonalen och dessa personer utom en var redan användare av 
sjukhusbiblioteket. Det hade kanske blivit andra resultat om man hade gjort 
ett annat urval av informanter, men vi valde detta tillvägagångssätt dels på 
grund av att tiden var begränsad, men även för att det underlättade vårt 
arbete i kontakten med informanterna. Dessa informanter arbetar alla på 
olika avdelningar, har olika arbetsuppgifter och jobbar under olika grad av 
tidspress. Det var en bra åldersfördelning på informanterna, deras utbildning 
och hur länge de har arbetat som sjuksköterskor. Resultaten kunde kanske 
ha sett annorlunda ut om de alla hade arbetat på samma avdelning och haft 
samma avstånd till det aktuella sjukhusbiblioteket.  
 
Självklart hade man önskat ett ännu större antal intervjuer och material för 
att då få en djupare inblick i deras yrkesutövande och informationsbehov, 
men vi fick avgränsa oss. Vi valde att göra intervjuer istället för en 
kvantitativ metod med enkäter. Detta val gjordes därför att vi ville få en 
djupare inblick i våra informanters situation och informationsbehov. I val av 
enkät hade man fått ett större antal tillfrågade och det kanske hade gett oss 
en större spridning och det empiriska materialet hade blivit större, men vi 
hade inte fått tillräckligt många personliga åsikter.  
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När det gäller genomförandet av intervjuerna och det material som 
framkom, kan man alltid diskutera om man kunde ha gjort på annat vis. Vi 
valde att i vårt första brev erbjuda ett utkast av frågor till de informanter 
som ville och alla tackade ja. På detta vis gavs det en viss inblick i vad som 
skulle komma att diskuteras under intervjuerna. På detta vis missade vi 
kanske en del spontana reaktioner och kommentarer men vi anser ändå att 
de svar vi fick gav oss mycket material att bearbeta.  
 
När det gäller den första frågan som vi har ställt vilket berör 
sjukhusbibliotekets service och utbud, har vi fått fram resultat som visar på 
ett bra bestånd och en fullgod service. När vi i våra intervjuer ställde frågor 
som berörde dessa områden var det till största del nöjda kunder. Det fanns 
dock önskemål om flera olika tidskrifter riktade mot sjuksköterskor som 
yrkesgrupp.  
 
 
 
6.1 Informationsbehov 
 
Vi har i vårt avsnitt om tidigare forskning nämnt Olof Sundin och hans 
avhandling; Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av 
sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen. Han nämner 
att sjuksköterskors informationsstrategier kan påverka omgivning, 
arbetsplats och yrkesgruppers syn på fackinformationens vikt. Vi har i de 
genomförda intervjuerna inte märkt av att våra informanter använder sig av 
någon speciell uttalad informationshantering eller strategi för att påverka sin 
omgivning. Detta kan kanske bero till viss del på att de informanter som 
intervjuades till största delen behövde information främst för egen 
vidareutbildning och vid nya behandlingar och mediciner.  
 
Calmborg-Täreby menar att om man vet hur informationsbehovet ser ut, kan 
man utforma bibliotekets tjänster och utbud på ett sådant sätt att de 
uppfyller de behov som finns. Sjukhusbiblioteket bör därför ta reda på vilka 
behov som finns bland användarna för att därefter utforma tjänster och 
utbud efter dessa behov.  
 
I undersökning av Calmborg-Tärebys framkom det att informationsbehoven 
hos sjuksköterskorna främst gällde olika behandlingsmetoder och ordinering 
av mediciner. Hon skriver även att typen av informationsbehov avgör vilken 
källa som väljs. När det gäller frågor kring behandlingar krävs det nya 
resultat och nytt material. När det handlade om sjukdomar som de 
tillfrågade inte hade så stor kunskap om gick de oftast till, för dem välkända 
läkarböcker, för att finna svar. 
 
Även Blythe och Royle skriver att när det gäller informationsbehov hos 
sjuksköterskor berör det främst områden som patientskötsel och bredare 
ämnen som berör deras yrke. De behöver information snabbt och vanligtvis 
har de svårt att lämna sina patienter och avdelning. 
 
De resultat som framkom i dessa undersökningar tycker vi stämmer väl 
överens även med de resultat som vi kom fram till. Detta beroende på att de 
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svar vi fick oftast berörde samma områden av informationsbehov. Under 
intervjuerna med informanterna framkom det att de vanligaste situationerna 
var främst när det gällde bland annat nya behandlingar och att man inte 
visste hur man skulle gå tillväga med detta. Det kunde gälla ny medicin som 
hade ordinerats och att man inte hade några tidigare resultat på hur dessa 
effekter kunde se ut. Flera av informanterna utbildade sig utöver sin 
ordinarie arbetstid, till dessa kurser behövdes det litteratur. Dessutom 
behövdes det information om vissa sjukdomar. Vissa av informanterna höll 
själva i undervisning för kollegor och andra och till det behövdes material. 
Flera av avdelningarna hade egen litteratur som informanterna använde sig 
av när det gällde exempelvis sjukdomar, medan några däremot utnyttjade 
databaser när det gällde nya behandlingsresultat och nya rön.  
 
När det gällde val av informationskällor, kan man även i de intervjusvar vi 
fått, se liknande resultat som i Calmborg-Täreby och Blythe och Royles 
undersökningar. Man går till ställen där man snabbt får svar, till exempel 
böcker eller direkt till en läkare och frågar. Avgörande i de flesta fall är hur 
mycket tid det fanns, och vilken avdelning de arbetade på, för att de skulle 
kunna svara på dessa informationsbehov.  
 
Varför det kan vara på detta sätt kan delvis bero på den arbetsbörda som 
sjuksköterskor har. I och med att det krävs av dem att de hela tiden ska vara 
uppdaterade med det senaste inom sitt område. En ökad tidspress där man 
inte alltid har tid att sätta sig ned och söka information avgör många gånger 
valet av böcker istället för databaser. Det är lättare och går snabbare att ta ut 
en bok från hyllan, eller fråga en kollega till exempel en annan 
sjuksköterska eller läkare på sin avdelning, snarare än att gå till 
sjukhusbiblioteket och börja försöka söka i olika databaser. Detta gäller 
speciellt de sjuksköterskor som har en liten datorvana eller ingen vana alls.  
 
Det tar tid att sätta sig in i hur informationssökning fungerar i de olika 
databaserna. Det är också lätt att glömma från gång till gång hur man gick 
tillväga och vilka sökord som är/var bäst att använda. Sjukhusbiblioteket 
erbjuder kurser i databassökningar. Denna tjänst har tyvärr inte utnyttjas i 
någon större utsträckning bland de tillfrågade i vår undersökning. De 
tillfrågade var ändå medvetna om att denna tjänst fanns. I detta fall har 
marknadsföringen av denna tjänst varit tillfredsställande. Frågan är dock om 
sjukhusbiblioteket kan göra på något annat vis för att öka nyttjandet av 
tjänsten. Vi tror dock att det kan vara svårt att marknadsföra tjänsten 
annorlunda. Att tjänsten inte utnyttjas kan bero på osäkerhet för sökningar i 
databaser, men även deras arbetssituation med tidsbrist och svårigheter att 
lämna sin avdelning med mera.  
 
I valet av informationskällor var det endast tre av informanterna i vår 
undersökning som nämnde kollegor. Det kan kanske bero på att det för de 
andra informanterna var så självklart att fråga kollegor först att de inte 
nämnde det, men detta är endast våra antaganden. Beroende på situationen 
handlade informanterna olika, de flesta valde att ringa sjukhusbiblioteket 
först därefter ifall det handlade om de mer akuta problemen användes egen 
litteratur  och i vissa fall konsulterades kollegor och arbetskamrater. 
Sjukhusbibliotekets personal tillfredställer dock väl de behov som finns 
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bland gruppen sjuksköterskor och som en av informanterna sa; ”det är 
väldigt viktigt med vilket bemötande man ger så jag känner att de har ett 
väldigt gott bemötande, de är intresserade.”. 
 
I Calmborg-Tärebys undersökning kom biblioteket först på tredje plats, efter 
rutinpärmen på intranätet och konsultation med kollegor. I hennes 
undersökning var det endast personal från kirurgavdelningen som 
medverkade medan vi däremot har intervjuat personal från flera olika 
avdelningar, vilket kan ha påverkat resultatet.  
 
I teoriavsnittet nämns vad Kotler anser att människor gör när de inte får sina 
informationsbehov tillfredsställda. Antingen letar de efter något som 
uppfyller behovet eller också försöker de reducera det. Detta anser vi 
stämmer in på en av de informanter vi talade med. Hon var missnöjd med att 
hon inte fick sina informationsbehov tillgodosedda vid en databassökning i 
biblioteket. Hon ansåg sig inte ha fått den hjälp hon behövde och var 
missnöjd. Hon löste den situationen genom att söka lite på egen hand och 
sedan avsluta. Denna situation kan man även koppla samman med begreppet 
förväntan som berör tjänster. Förväntan grundar sig i kundens behov och 
önskemål och påverkas till stor del av vad företaget/organisationen har för 
rykte. Man kan säga att vår informant i denna situation hade en förväntan 
om att hitta information med hjälp av sjukhusbibliotekets personal, något 
som tyvärr misslyckades i detta fall.  
 
 
De informationsbehov som framkom i intervjuerna var som vi tidigare 
nämnt till exempel vid nya behandlingsmetoder och ny medicinhantering. 
Det fanns tillfällen när de hade behov av kurslitteratur vid egen förkovran 
eller när de själva höll i undervisning till andra. Sjukhusbiblioteket hjälpte 
till med exempelvis kurslitteratur och annat, hade de inte den önskade 
litteraturen hemma, beställde de det från andra bibliotek. Detta var en 
service som informanterna underströk att de var mycket nöjda med. 
Sjukhusbibliotekets personal tillfredställer dock väl de behov som finns 
bland gruppen sjuksköterskor enligt vår undersökning. 
 
 
 
 
6.2 Marknadsföring 
 
I marknadsföring används det vid marknadsanalys en modell kallad SWOT 
(styrka, svaghet, möjlighet, hot). Syftet med denna analys är att man ska 
kunna maximera styrka och möjligheter och samtidigt kunna minimera 
svagheter och hot. Denna modell har det aktuella sjukhusbiblioteket 
utnyttjat och kommit fram till att deras marknadsföring är en svaghet. Det är 
en bra början att en SWOT analys används eftersom detta ger chefen 
underlag för beslut som är kundorienterade.  
 
Inom marknadsföringen handlar det om vilken image man har, och att man 
tillfredsställer kunders behov. Hur upplever man till exempel personalen på 
sjukhusbiblioteket och vilka signaler ger de ut? I våra intervjuer fick vi 
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enhälligt positiva svar där alla tyckte att bibliotekspersonalen var väldigt 
behjälpliga med allt. Detta innebär att sjukhusbibliotekets personal har en 
bra image utåt när det handlar om tjänstvillighet och yrkeskunskaper inom 
sitt område. Informanterna hade alla ett stort förtroende för 
bibliotekspersonalen och ansåg att de hade ett stort engagemang och bra 
bemötande mot sina användare. Detta kan man hänvisa till vad Martin 
Christopher skriver om. Han menar att man till de fyra ursprungliga p:na i 
marknadsmixen ska lägga till ytterligare p, bland annat people. Detta för att 
se vilka olika roller de anställda i en organisation har, och för att se vilken 
inverkan de har på marknadsföringsuppgiften. Man vill även kunna se 
inverkan på kontakten med kunderna. I det aktuella sjukhusbibliotekets fall 
var det mycket positiva relationer med kunderna. 
 
I Calmborg-Tärebys undersökning framkom det gällande marknadsföring av 
bibliotek att bland både sjuksköterskor och läkare, fanns det stora gap när 
det gällde vetskapen om vilka tjänster som erbjuds på biblioteket. Detta är 
en brist på marknadsföring och information om tjänsterna. Detta resultat 
framkom även i denna undersökning om sjukhusbiblioteket här i Borås. Inte 
många visste om de tjänster som fanns, men en del ansåg det vara upp till 
dem själva att ta reda på denna information medan andra ansåg det vara 
ganska tyst från sjukhusbibliotekets håll gällande marknadsföring av tjänster 
och utbud.  
 
I artikeln, Marketing the hospital library to nurses sägs det att biblioteken 
behöver göra egna granskningar av sin marknad för att få reda på hur 
behoven ser ut. Det framkom där att tidsbrist och öppettider var en orsak till 
att man inte utnyttjade biblioteket. De trycker på vikten av att marknadsföra 
allt till och med det mest självklara och grundläggande utbudet. De har 
utifrån sina resultat bland annat utvecklat ett speciellt månadsbrev för 
sjuksköterskor. Tidsbrist var en orsak även vi fick som resultat medan 
däremot de flesta ansåg att de var nöjda med sjukhusbibliotekets öppettider. 
En orsak till detta är att tillgängligheten har ökat i och med 
sjukhusbibliotekets webbplats.  
 
En anledning till att det kan vara brister i kommunikationen mellan 
biblioteken och dess användare kan bero i stor utsträckning på hur 
marknadsföringen ser ut från bibliotekens sida. Margareta Nelke anser att 
bibliotekarier är dåliga på att marknadsföra sig och ta för sig av marknaden. 
Enligt Nelke kan det bero på en osäkerhet på sin kompetens. Det finns en 
osäkerhet och ovana från bibliotekens sida att syssla med marknadsföring, 
beroende på att det till stor del har förknippats med vinstdrivande företag.  
 
I Calmborg-Tärebys undersökning framkom det att bibliotekets tjänster på 
intranätet bör marknadsföras mer. Det framkom både i enkäterna och i 
intervjuerna, att behovet av att marknadsföra bibliotekets tjänster var stort. 
Några av läkarna ville ha information om biblioteket på papper och inte via 
e-post eller intranät. När biblioteket informerar om nya tjänster på 
intranätet, ville man att tekniken hur tjänsten används även ska beskrivas. 
 
Denna fråga diskuterade även vi med våra informanter och vi fick 
varierande svar. En del ville ha broschyrer eller lösa blad, andra tyckte inte 
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om den idén och ansåg att de pappren endast kommer att försvinna i 
informationsöverflödet. Man ansåg att ansvaret låg på var och en att finna 
den information man behövde. All information finns på webbplatsen sa en 
av informanterna, det är bara att leta upp det. Det kan vara svårt för 
biblioteket att veta hur man ska gå till väga när det gäller 
marknadsföringsåtgärder av detta slag, som broschyrer och trycksaker. Man 
bör alltid ta med i beräkningen att det är en ekonomisk fråga som kanske 
inte alltid prioriteras. Man får även ha i åtanke att produktion av detta 
material kan vara tidskrävande. 
 
Sjukhusbibliotekets webbplats är en viktig del i sjukhusbibliotekets 
marknadsföring. Men vad händer när en stor del av marknadsföringen satsas 
på webbplatsen när denna inte utnyttjas i den utsträckning som det skulle 
behövas? I våra intervjuer var det sju av elva som sällan eller aldrig besökte 
sjukhusbibliotekets webbplats. På det viset bör man kanske tänka på eller ta 
i beräkning att utveckla sin marknadsföring på flera olika punkter och inte 
endast webbplatsen.  
 
Webbplatsen är dock en mycket bra källa till information som borde 
utnyttjas bättre av användarna. All information om sjukhusbiblioteket, vilka 
tjänster och vilket utbud de har finns redan där och tillgången till datorer för 
informanterna på respektive avdelning är bra. En tanke kunde kanske vara 
att erbjuda enklare kurser i navigering på webbplatsen. Detta för att fler ska 
utnyttja en redan befintlig och bra utvecklad marknadsföringsåtgärd. Det är 
viktigt att om man vill att service ska utnyttjas effektivt måste man erbjuda 
tillgänglighet och bekvämlighet. Att kunna erbjuda en webbplats är exempel 
på bra tillgänglighet och bekvämlighet för personer som har till exempel 
olika arbetstider. Detta kan man se som ett bra exempel på marknadsföring 
av sjukhusbiblioteket.  
 
Det har framkommit att sjukhusbiblioteket har en bra service och ett 
tillfredsställande utbud. Att ha bra service och utbud är en marknadsföring i 
sig, och det är viktigt om man vill ha en bra image. Enligt Mary Edith 
Walker så bör alla bibliotek tänka på sin image, alltså att ha en bra service 
och visa på professionalitet. Det spelar ingen roll om biblioteket är vackert 
om man inte kan erbjuda någon bra service. Detta kan vi relatera till våra 
informanter. Trots att det aktuella sjukhusbiblioteket finns inhyst i små, 
kanske lite otillgängliga lokaler har de ändå ett mycket bra rykte. 
 
Alla våra informanter var överens om att sjukhusbibliotekets personal gav 
en bra service, gjorde allt de kunde och hade en bra yrkeskompetens. Kotler 
menar att det inte bara handlar om försäljning och reklam när det gäller 
marknadsföring utan att det viktigaste är att tillfredställa kundbehov, detta 
har sjukhusbiblioteket lyckats väl med vilket framkom i vår undersökning 
och i de intervjusvar vi fick. 
 
En effekt av marknadsföring är att man får fler kunder, detta är något man 
också får ta i beräkningen. Man ska ha kapacitet att kunna bemöta alla på ett 
bra sätt. Van Loo menar att en marknadspositionering innebär att man 
bestämmer sig för vem servicen är till för. Biblioteket kan inte erbjuda alla 
användargrupper samma effektiva service. Därför är valet av 
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räckvidd/område avgörande. De måste ha resurspotential, vara kostnadsfritt 
och ha en hög service nivå.  
 
För det aktuella sjukhusbiblioteket gäller det att ta reda på vilka kunder man 
har, hur sina målgrupper ser ut och vilka behov som finns. Detta för att 
kunna bättra på sin kundservice och kunna erbjuda det kunden behöver. 
Man bör ha olika målgrupper för att kunna nå många. I en sådan 
målgruppsinriktad marknadsföring identifieras alltså olika grupper på 
kundmarknaden. Idén med detta är att kunna klara av en effektivisering av 
marknadsföringen. Det aktuella sjukhusbiblioteket vet vilka målgrupper 
som finns men det finns ingen speciellt riktad marknadsföring mot var och 
en av dessa användargrupper. 
 
Personalen från det aktuella sjukhusbiblioteket besöker de olika 
avdelningarna med en bokvagn varje vecka. Detta för att patienter och 
anhöriga ska kunna låna böcker, något som även sjuksköterskorna kan 
utnyttja. Det finns också tillgång till böcker i de olika dagrummen på 
avdelningarna. En särskild barnbokvagn besöker barn- och 
ungdomsavdelningen. Detta är en viktig del som ingår i sjukhusbibliotekets 
marknadsföring. Dessa besök är något som uppskattas mycket också bland 
sjuksköterskorna. Man utnyttjar dessa tillfällen och frågar bibliotekarien om 
och när olika behov av information uppstår. 
 
Det aktuella sjukhusbiblioteket ska flytta till nya lokaler, vilket ökar 
tillgängligheten. De får större lokaler och ett mer lättåtkomligt läge och 
kommer att synas mer utåt. När det gäller sjukhusbibliotekets nuvarande 
läge och tillgänglighet, är de nu inhysta i små rum. Åsikterna om detta 
varierar beroende på vem av informanterna man frågar. En del ansåg det 
vara mysigt, andra inte.  
 
Det är även viktigt med miljön på biblioteket, som möblering, ljussättning 
och dekor, enligt Bridget Batchelor. Den nuvarande miljön på 
sjukhusbiblioteket uppfattades som något gammalmodigt av våra 
informanter. Det kommer dock att bli förändringar i och med den planerade 
flytten. 
 
I teoriavsnittet diskuteras pris som en del av de fyra p:na i marknadsmixen. 
När det gäller priset som det som kunden betalar för varan eller tjänsten, är 
det i sjukhusbibliotekets fall kostnadsfritt för användarna. Det är endast vid 
kopiering av material, som man betalar en avgift. Priset kan även vara i 
form av tid och energi. Om man har tid att besöka sjukhusbiblioteket, beror i 
stor grad på vilken avdelning man arbetar på, om det är stressigt eller inte, 
avstånd och hur arbetsförhållanden ser ut.  
 
Hur ska en marknadsföring kunna hjälpa till att tillgodose 
informationsbehoven hos sjuksköterskor? Vi menar att har man en tydlig 
marknadsföring som klart beskriver vilket utbud och service ett bibliotek 
har, sparar det tid för användarna. De behöver inte själva leta runt på olika 
ställen efter denna information. Man kan fråga en bibliotekarie direkt vid 
osäkerhet för att få hjälp med informationssökningen. För att undvika 
osäkerhet bör sjukhusbiblioteket på ett tydligare sätt och med mer 
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kommunikation nå ut med sitt budskap. Det kan handla om mer information 
till nyanställda, till exempel ha ett eget större anslag om sjukhusbiblioteket 
vid entréns informationstavla. Kanske skapa en nyare upplaga på en lathund 
för sökning och användning av elektroniska resurser. Även som tidigare 
diskuterats enklare kurser i navigering på webbplatsen, för att utnyttja en 
redan befintlig marknadsföringsåtgärd. Efter att detta har skrivits finns det 
nya sökmanualer på sjukhusbiblioteket som personalen kan utnyttja. 
 
Man måste minska gapet mellan sina användare och sjukhusbiblioteket när 
det gäller att visa vad som erbjuds, kanske visa på behov som man vet 
användarna har och därmed kunna reducera informationsbehoven med 
bibliotekariernas hjälp.  
 
Vi anser att man ska se sjukhusbiblioteket som en värdefull resurs för 
sjukhusanställda, och som är väl värd att marknadsföra. Detta på grund av 
att det finns en mängd information och fakta som är till för att utnyttjas.  
 
Själva servicen och utbudet tillgodoser de flesta behoven något vi tycker har 
framkommit under de intervjuer som gjorts under arbetets gång.  
 
Slutligen har sjukhusbiblioteket en viktig funktion för personalen på 
sjukhuset, för att de kan tillgodose personalens informationsbehov. 
Sjukhusbiblioteket ses även som en viktig tillgång för avkoppling i en 
arbetsmiljö som ibland kan uppfattas som stressig och krävande. 
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7. Sammanfattning 
 
Anledningen till att vi blev intresserade av ämnet marknadsföring av 
sjukhusbibliotek berodde på det aktuella samhällsproblemet med 
nedläggningar av dessa. Det var även ett speciellt intresse för hur 
sjukhusbibliotek fungerar och vad som är deras funktion.  
 
Syftet med vår magisteruppsats var att ta reda på vilka informationsbehov 
sjuksköterskor har och se om man med hjälp av marknadsföring av 
sjukhusbiblioteket på Södra Älvsborgs Sjukhus, kan avhjälpa eller reducera 
dessa informationsbehov, genom att visa vilka källor till information som 
finns att tillgå. Dessutom se hur sjukhusbiblioteket i sin 
informationsförsörjning når ut till denna grupp.  
 
 
De frågeställningar vi utgick ifrån var följande: 
 

• Vilken service finns på sjukhusbiblioteket och vad erbjuds där? 

• Vilka behov finns hos sjuksköterskor gällande sjukhusbiblioteket? 

• Hur tillgodoser sjukhusbiblioteket behoven? 

• Vilka marknadsföringsåtgärder används av biblioteket för att nå ut 

till målgruppen sjuksköterskor och är de tillräckliga? 

 

Vi valde att avgränsa oss till ett speciellt sjukhusbibliotek, nämligen det på 
Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Vi gjorde en avgränsning i urvalet av 
informanter och det var målgruppen sjuksköterskor som valdes.  
 
I kapitel ett ges en bakgrund till sjukhusbibliotek och 
sjuksköterskeprofession i allmänhet, men även en beskrivning av det 
aktuella sjukhusets organisation, dess arkiv- och informationsavdelning. 
 
Metoden i denna uppsats är en undersökning med kvalitativa intervjuer. Vi 
intervjuade elva sjuksköterskor om deras syn på sjukhusbiblioteket, 
informationsbehov och marknadsföring. Det fördes samtal med 
bibliotekschefen, men även e-post korrespondens med personalsekreterare 
och anställda på informationsavdelningen vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Vi 
har för att öka trovärdigheten försökt förklara hur vi har gått tillväga, 
berättat hur vi fick informanternas namn och beskrivit hur det aktuella 
sjukhusbiblioteket ser ut. För att själva få en bättre inblick i ämnet har vi 
förutom intervjuerna gjort egna iakttagelser på det aktuella 
sjukhusbiblioteket och dess omgivning.  
 
I avsnittet om tidigare forskning tar vi bland annat upp Olof Sundins 
avhandling angående sjuksköterskors informationsstrategier och 
yrkesidentiteter, men även artiklar med liknande undersökningar som berör 
sjuksköterskors informationsbehov och sjukhusbibliotek. Tyngdpunkten i 



 69 69 

detta avsnitt är på en undersökningen Rapport från en 
användarundersökning: Informationsbehov och användande av 
bibliotekstjänster på Kirurgkliniken, Södersjukhuset gjord av Sofia 
Calmborg-Täreby. Detta på grund av att den undersökningen liknar det vi 
ville undersöka.  
 
När det gäller avsnittet angående teori om marknadsföring har vi valt att 
lägga tyngdpunkten på marknadsmixmodellen och marknadsföring av 
tjänster. Marknadsmixmodellen används ofta inom litteraturen för 
marknadsföring av bibliotek. Modellen kan hjälpa till att definiera och 
specificera de olika delarna man som marknadsförare eller chef bör känna 
till och tänka på. Man bör dock vara införstådd med modellen innan man 
fattar strategiska beslut. I avsnittet om marknadsföring av tjänster förklaras 
tjänstekonceptet, och kvalité på tjänster. Det visas en modell över 
marknadsföringsprocessen gjord av Arnerup och Edvardsson.  
 
I resultat delen beskrivs bland annat det aktuella sjukhusbibliotekets service 
och bestånd, dess marknadsföring, vilka användargrupper de har, 
sjukhusbibliotekets personal, tjänster och sjukhusbiblioteket som plats.  
 
Vi beskriver kort informanterna och berättar om hur utfallet av intervjuerna 
blev. Vi valde att placera dessa under rubrikerna; informationsbehov, 
marknadsföring, webbplats och slutligen utbud och service. Resultatet av 
undersökningen visade på att sjukhusbiblioteket har nöjda användare, man 
ansåg att utbudet och servicen var mycket bra, bibliotekspersonalen ansågs 
vara mycket tillmötesgående och engagerade i sitt arbete. 
 
Hos sjuksköterskorna uppstod informationsbehov vid nya behandlingar och 
ny medicin, samt vid egna vidareutbildningar eller när informanterna själva 
höll i utbildningen. Dessa resultat samstämmer med de undersökningar som 
har används i detta arbete, såsom till exempel i Calmborg-Tärebys 
undersökning vid Södersjukhuset, Stockholm. 
 
Det framkom att marknadsföringen av tjänster och utbud från 
sjukhusbiblioteket inte var så tydlig enligt sjuksköterskorna, men trots allt 
hade sjukhusbiblioteket en bra image.  
 
I den avslutande analys- och slutdiskussionen jämförs den tidigare 
forskningen och teorier med de resultat som framkom i vår undersökning. 
Vi diskuterar den valda metoden och vårt tillvägagångssätt i arbetet.  
 
Vi har valt att dela upp analys- och slutdiskussionsavsnittet i två 
underrubriker, informationsbehov och marknadsföring.  
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 Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till sjuksköterskor 
 

• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
• Vilka typer av arbetsuppgifter har du?  
• I vilka situationer behöver du leta efter ytterligare fakta? 
• Var vänder du dig först i de situationerna? 
• Söker du information åt andra? T.ex. åt kollegor, patienter, 

anhöriga? 
 
• Hur går du tillväga när du vill ta reda på något? 
• Har du tillgång till databaser eller annat material på din 

avdelning? 
• Besöker du ofta biblioteket? 
• Vad tycker du om bibliotekets utbud och tjänster och 

motsvarar de du behöver? 
• Hittar du det du söker efter på biblioteket? Om inte vad gör 

du då? 
 
• Vad var ditt senaste problem och hur löste du det? 
• Vad tycker du om bibliotekets personal? 
• Får du den hjälp du behöver, och förväntar dig? 
• Har du förtroende för bibliotekspersonalen och deras 

kunskaper? 
• Samtalar du ofta med personalen på biblioteket? 
 
• Är du nöjd med bemötande och engagemang från 

personalen? 
• Tycker du att du har fått tillräcklig information om vad 

biblioteket har att erbjuda dig som personal? På vilket sätt 
fick du den informationen? 

• Vad tycker du om bibliotekets nuvarande läge? 
• Vet du om att biblioteket ska flytta till nya lokaler? 
• Hur upplever du miljön och atmosfären på biblioteket? Är 

det trivsamt? 
 
• Vad utnyttjar du mest på biblioteket? 
• Vad tycker du om bibliotekets öppettider? 
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• Besöker du bibliotekets webbplats och vad tycker du om 
den? 

• Vad använder du mest på bibliotekets webbplats? 
• Använder du webbsidan istället för att gå till biblioteket? 
 
• Känner du till vad biblioteket har att erbjuda dig som 

personal?  
• Använder du dig av de medicinska facktidskrifter och 

databaser som biblioteket har? Vilka används?  
• Tycker du att biblioteket har aktuell och relevant utbud för 

det du behöver? 
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Bilaga 2 
 
Borås Högskola,  

Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Jenny Kraft och Maria Karlsson - Lod. Vi 

håller nu på och skriva vår magisteruppsats i ämnet Biblioteks och 

Informationsvetenskap. Detta arbete handlar bland annat om vilka 

informationsbehov som finns bland sjukhusets anställda, och hur biblioteket 

uppfyller dessa. Det berör marknadsföring och ska visa på hur biblioteket 

kan och bör använda sig av det för att nå sina målgrupper. 

 

Vi har planerat att intervjua cirka femton sjuksköterskor och vi är mycket 

tacksamma om just du som sjuksköterska har möjlighet att ställa upp på en 

intervju.  

 

Vi kommer båda två att närvara och även spela in intervjun på band, detta 

för att underlätta i vårt arbete med resultaten sedan. Vi hoppas du inte har 

något emot detta, om det skulle vara på det viset kan vi diskutera andra 

former. 

 

Vid efterfrågan kommer vi att skicka ut några övergripande intervjufrågor i 

förväg så att du får en uppfattning om vad det handlar om. 

 

Tacksam för svar snarast! 

 

Vänliga hälsningar 

Jenny och Maria 

 

 

Namn och adress… 

Telefonnummer… 
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Bilaga 3 

 
 

Verksamhetsplan 
 

för 
 

Arkiv/Bibliotek 
Södra Älvsborgs Sjukhus 

 
2004 
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Förutsättningar 

Uppdrag 
 
Arkiv/Bibliotek 
Enligt arkivlagen är myndigheternas arkiv "en del av det nationella 
kulturarvet och skall hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att 
ta del av allmän handling, behovet av information och forskningens behov". 
Sjukhusarkivets uppdrag är att ansvara för ovanstående genom scanning, 
mikrofilmning och traditionell arkivvård. 
 
Sjukhusbiblioteket ska tillgodose informations- och kunskapsbehovet hos 
patienter, närstående och personal. Det allmänna biblioteket skall vara en 
kulturell resurs som stärker omvårdnadens kvalitet och tar tillvara det friska 
hos patienterna. Den allmänna biblioteksfunktion ska ses som ett led i 
satsningen på en god arbetsmiljö för personalen. 

SWOT-analys 

Styrkor 
Flexibla arbetsformer/hög servicenivå 
Långt framme i ett nationellt perspektiv (Arkivet) 
Lång erfarenhet (Arkivet) 
Anpassade arbetsuppgifter (Arkivet) 
Bredd i utbudet, från barnböcker till medicinsk litteratursökning 
(Biblioteket) 
Hemsidan, som gör bibliotekets tjänster tillgängliga dygnet runt 
(Biblioteket) 

Svagheter 
Den lilla arbetsplatsens sårbarhet 
Ojämn kompetens (Arkivet) 
Bristfällig dokumentation beträffande arbetsmiljö (Biblioteket) 
Bristfällig biblioteksservice Skene lasarett (Biblioteket) 
Marknadsföring (Biblioteket) 

Möjligheter 
Utveckling och utökning i samband med digitalisering av patientjournalen 
(Arkivet) 
Integration mellan olika system (Arkivet) 
Utveckla självbetjäningsfunktioner för att höja servicenivån och frigöra tid 
för personal (Biblioteket) 
Elektroniska tidskrifter gör tidskrifterna tillgängliga för fler (Biblioteket) 
Nya lokaler ökar tillgängligheten (Biblioteket) 

Hot 
Kompetensbrist (Arkivet) 
Tillgänglighet på IT- infrastruktur (Arkivet) 
Leverantörsberoende (Arkivet) 
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Kunderna söker sig egna vägar till kunskap och information (suboptimering) 
(Biblioteket) 
 



 81 81 

Verksamhetsidé 

En god specialiserad sjukvård 
till patienter som behöver oss  

för att få ökad livskvalitet 
 

För en god vård utför och utvecklar vi teknik-, informations-, 
säkerhets- och försörjningstjänster inom hälso- och 

sjukvården. 
 

Arkiv/Bibliotek 
All personal inom SÄS och primärvården skall erbjudas den 
arkiv- och biblioteksservice den behöver för att kunna utöva 

sitt yrke samt forska.  
Biblioteket är också en resurs för patienter som söker 

information om hälsa och sjukdom. Biblioteket erbjuder 
"mental friskvård" genom sitt utbud av skönlitteratur, 

musik, videofilmer och kassettböcker för såväl patienter som 
personal. 

Värdegrund 
Patientfokus  

- vårt handlande och bemötande skall utgå från vad som är bäst för pa-
tienten 

- vi visar respekt och skapar delaktighet 
 
Professionalitet 

- att kunna vara personlig utan att vara privat, att kunna skilja sak från 
person 

- att vi har en yrkesskicklighet var vi än arbetar i organisationen 
 
Helhetssyn 

- att se människan i patienten bortom diagnosen 
- att också se sig själv och den egna arbetsplatsen som en del i en stör-

re helhet, som bygger på förtroende och tillit 

Vision 
 
 

Södra Älvsborgs Sjukhus 
 

- det attraktiva sjukhuset 
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Framgångsfaktorer Bibliotek 

Patienter/kunder 

Vi skall uppfylla våra patienters och kunders uttalade och outtalade 
behov 
Förbättringsområde  Mätetal Mål 
Säkerställa kund/patient-
orientering hos alla anställda 

En magisteruppsats om 
Sjukhusbiblioteket som en resurs för 
anställda (påbörjad febr 04) 
 

15 
juni 

Hög tillgänglighet i alla  
verksamheter   

Forskaravdelning – dygnetruntöppen- 
för personal 
Öka öppethållandet med 1 timme 

1 okt 
1 okt 

 

Processer 

Vi skall göra rätt saker på rätt sätt från början 
 

Forskning o Utveckling 

Vi vill finna och tillämpa ny kunskap till gagn för verksamheten 
Förbättringsområde  Mätetal Mål 

Våra medarbetare skall ha 
kunskaper och färdigheter för 
att förbättra verksamheten  

Utvecklingssamtal minst 1 g per år med alla 
medarbetare 

100% 

Etisk reflektion Ett ”kundmöte” ventileras i arbetsgruppen  vid 
arbetsplatsträff 1g/mån. 

1g/mån 

   
Kartlägga (via observation) 
vårdpersonalens behov av de 
tjänster och produkter som vi 
kan hjälpa till att utveckla 

AC planerar studiebesök på M4/UVA 
 

15 april 

Förbättringsområde  Mätetal Mål 
 
Prioriteringarna skall vara 
kända 

Prioriteringar  inre-yttre tjänst. 
Organisera bakjoursschema, som 
ska driftsättas när nya 
bibliotekslokaler 
tas i bruk 

1 okt 
 

Ändamålsenlig 
bemanning utifrån 
effektiva processer
  

Identifiera bibliotekets 
huvudprocesser; t ex 
En beställnings väg 
En frågas väg 

17 juni 

Vård och övrig 
verksamhet ska vila på 
vetenskap och beprövad 
erfarenhet 

All undervisning i grupp till 
biblioteksanvändare ska innehålla 
ett moment om hur man söker 
evidensbaserat. 
 

kontinuerligt 
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Ekonomi 

Vi skall använda våra resurser på ett effektivt sätt 
Förbättringsområde  Mätetal Mål 

Ekonomi i balans med utrymme 
för utveckling 

Aktuell prognos > 0 

Minskning av sjukfrånvaron Aktuell sjukfrånvaro < 6% 
  
 
 
 Uppdrag 

Produktionsuppdrag för verksamheterna 
Arkivet 
Antal mikrofilmade dokument:  1 000 000  
Antal scannade dokument:     1 300 000  (varav 
fakturor: 60 000) 
 

Summa dokument Arkivet:  2 300 000 
Antal beställningar:   9 000  
 
Statistiken hämtas för scannade dokument och beställningar ur databasen, 
för mikrofilmade sker det genom manuell räkning 

Biblioteket 
Antal elektroniska tidskrifter: 140     
Antal papperstidskrifter:   575   

Summa prenumerationer: 715 
Antal inköpta medier                    2 500  
Antal lån                    48 000 
 

Summa lån, pren, inköp             51 000 
(avrundad siffra) 
 
Antalet tidskrifter = antalet prenumerationer som beställts till SÄS o 
primärvården för 04. 
Statistik för lån och inköp får vi automatiskt fram via 
bibliotekssystemet 
 
  

Särskilda uppdrag för verksamheterna 
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Budget 

Budget för området och ramar för verksamheterna  

Området Arkiv/Bibliotek  
 
Ingående anslagsram: 6 890 000 kr 
 

Verksamheten Arkiv 
 
Ingående anslagsram: 3 402 262   
 

Verksamheten Bibliotek 
 
Ingående anslagsram: 3 637 754 
 
 

Investeringar 

 1 200 000 till Sjukhusarkivet för investering av scanner och 
tolkprogramvara inför digitalisering av patientjournaler 
 
 
8 Fokusområde 2004 
 

Inga köer – mer tid 
 
 
 
Borås den 2003-11-10 
 
 
 
Lena Persson 
Verksamhetschef 
 


