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Abstract 
 
The aim of this Master’s thesis is to study opinions about the Swedish hospital libraries 
and their activities for the patients, in a selection of Swedish library journal articles. The 
theoretical starting point is grounded in Laclau and Mouffe’s discourse theory. The 
empirical material consists of 43 articles from three library journals; Biblioteksbladet, 
Blänkaren and DIK-forum, published between 1990 and 2004. These are analysed 
through a reading scheme in four levels.  
 
In the empirical material two themes appear; the culture theme and the patient 
information theme. Opinions about the patients’ need of culture and of patient 
information and the role of the library and the librarian in relation to the themes emerge. 
There is a difference between how the themes are described in relation to the marketing 
of the library and the patients’ needs.  
 
The discourses identified are the culture discourse, the user discourse and the profession 
discourse. The culture discourse focuses on culture and how it may better conditions for 
the patients. The conservative approach within this discourse complicates the 
development of hospital library activities. The user discourse is characterised by its 
focus on the patients and their rights. Within this discourse there is a will to develop the 
hospital library according to the patients’ needs. The profession discourse has a library-
centred approach where the competence of the librarian is of great importance. The 
main concern is information and information techniques, and culture is seen as a less 
powerful argument for the existence of the library.  
 
 
Nyckelord: sjukhusbibliotek, biblioteksverksamhet, biblioteksbehov, 
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1 Inledning 
 
Vårt intresse för sjukhusbibliotek väcktes under vårterminen 2003 då vi skrev en B-
uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. I denna uppsats, 
Sjukhusbiblioteket – för patienten? (Molin, Sandin & Zander, 2003), fick vi med hjälp 
av intervjuer med sjukhusbibliotekarier en inblick i hur ett antal kombinerade och 
allmänna sjukhusbibliotek arbetade för att nå ut till patienterna. Vi fick under arbetets 
gång en uppfattning om att sjukhusbiblioteken är en ofta hotad verksamhet och att de 
inte har hög prioritet när det talas om nedskärningar inom landstingens verksamheter. 
Vid påbörjandet av föreliggande uppsats var det relativt nya sjukhusbiblioteket i 
Alingsås under nedläggning och allmänna sjukhusbibliotek i Göteborg var hotade och 
lades senare ned.  
 
Det vi personligen först kommer att tänka på när det talas om sjukhusbibliotek är deras 
betydelse för patienterna. De allmänna och kombinerade sjukhusbiblioteken beskrivs 
ibland som det som representerar det friska i sjukhusmiljön för patienterna. Det 
framställs ofta som ett andrum för dem som tvingas tillbringa en längre tid i den sterila 
vårdmiljön. Böckerna kan bli ett avbrott i tristessen även för dem som inte själva kan ta 
sig till bibliotekslokalen om det ges möjlighet att låna från en bokvagn eller från 
depositioner på avdelningarna.     
 
Vid SAB:s Vårdbibliotekskommittés (numera Specialgruppen för vårdbibliotek) 
konferens ”Vårdbibliotek – isolerad ö eller integrerad del i vården” 1995 diskuterades 
vikten av att en kommande bibliotekslag skulle omfatta alla bibliotekstyper. Det fram-
hölls som centralt att vårdbiblioteken inte glömdes bort i utarbetandet av en biblioteks-
lag och av standarder för de svenska biblioteken (Månsson & Tellander, 1995, s. 151). 
Trots detta nämns det inget om sjukhusbibliotek i den bibliotekslag som trädde i kraft 
den 1 januari 1997. Det som står och som skulle kunna tolkas som att sjukhusbibliotek 
borde finnas är att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek (SFS:1996:1596 
2 §). De patienter som är inlagda på sjukhus under längre perioder ges ingen tillgång till 
bibliotek om det inte finns ett på sjukhuset. Avsaknaden av en lagstiftning om sjukhus-
bibliotekens förekomst gör att de inte har något skydd för sin existens. De kan läggas 
ned, på senare tid oftast inte utan protest, men utan att någon kan sätta stopp för det med 
en hänvisning till lagen. Trots denna brist på lagstiftning har det alltså i Sverige funnits 
sjukhusbibliotek för patienter sedan 1920-talet (se t.ex. Linder, 1937). Deras funktion 
har till och från varit föremål för diskussioner och på senare år har det mesta vi hört om 
dem varit hot om neddragningar eller till och med nedläggningar.  
 
I diskussionerna om sjukhusbiblioteksverksamheten verkar det även finnas splittringar 
mellan olika typer av sjukhusbibliotek. Vissa förespråkar kombinerade bibliotek1, 
medan andra menar att detta inte är en bra lösning. Det samma gäller frågan om 

                                                 
1 De tre vanligaste benämningarna på olika typer av sjukhusbibliotek är allmänna bibliotek, medicinska 
bibliotek och kombinerade bibliotek. Allmänna bibliotek  utvecklades i första hand för patienterna och har i 
stort sett samma funktion som ett folkbibliotek. De medicinska biblioteken riktade från början sin 
verksamhet främst till läkare, men är numera öppna för alla personalkategorier och ibland även för 
patienter och deras anhöriga. Dessa bibliotek tillhandahåller i huvudsak medicinsk facklitteratur. I en del 
fall är de båda nämnda bibliotekstyperna sammanslagna och kallas då kombinerade bibliotek . 
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patientinformationens vara eller inte vara inom biblioteksverksamheten. Att det inom 
sjukhusbiblioteksvärlden råder oenighet om verksamheten kan förmodligen bero på att 
olika sjukhusbibliotek har olika huvudmän som tilldelat dem olika uppdrag. Vi får 
också lätt en bild av att många artiklar om sjukhusbibliotek är ”försvarstal” skrivna av 
bibliotekarier eller andra med anknytning till området. En tanke vi har är att patientens 
behov av sjukhusbiblioteket används som argument för verksamheten. Det är bland 
annat dessa uppfattningar om synen på patientens behov som vi finner intressanta att 
studera. Olika sätt att betrakta patientens behov kan troligen medföra att verksamheten 
utformas på olika sätt, och att patienten får en svagare eller starkare ställning i 
förhållande till sjukhusbiblioteket. 
 
För att komma åt ”synen på” eller ”föreställningar om” en viss företeelse kan, enligt 
Göran Bergström och Kristina Boréus, verksamma vid statsvetenskapliga institutionen 
vid Stockholms Universitet, diskursanalysen vara en användbar teori och metod (2000, 
s. 237). Enligt diskursanalysen påverkar sättet att tala om något hur det uppfattas 
(Bergström & Boréus, 2000, s. 221-222). Med detta i åtanke menar vi att en diskurs-
analys av hur sjukhusbiblioteken och deras verksamhet för patienterna framställs i 
bibliotekstidskrifter kan vara betydelsefull för den framtida verksamheten. Kanske 
påverkar de diskurser som ligger bakom framställningarna av sjukhusbiblioteken i 
tidskrifterna vilka prioriteringar som görs inom verksamheten. Synen på patienten i 
olika diskurser inom sjukhusbiblioteksvärlden kan vara väl värd att lyfta fram för att se 
hur dennes behov bäst kan tillfredsställas. Om vi lyckas förmedla en bild av de 
diskurser som framkommer kan detta möjligen ge de yrkesverksamma inom sjukhus-
biblioteken en uppfattning om på vilka områden de skulle kunna samarbeta och 
utvecklas tillsammans istället för att kämpa åt olika håll. 
  
 
1.1. Syfte och frågeställningar 
  
Syftet med denna uppsats är att i ett urval av svenska bibliotekstidskriftsartiklar om 
sjukhusbibliotek studera vilka föreställningar som finns om svenska sjukhusbibliotek 
och deras verksamhet för patienten. Detta kommer att göras med hjälp av diskursanalys, 
eftersom denna teori syftar till att studera just föreställningar om speciella fenomen. De 
frågeställningar vi utgår ifrån för att uppfylla vårt syfte är: 
 
• Vilka uppfattningar om patientens behov av ett sjukhusbibliotek framkommer i de 

utvalda artiklarna? 
 
• Vilken roll tillskrivs sjukhusbiblioteket i relation till dessa behov? 

 
För att göra arbetet möjligt inom ramen för en magisteruppsats har vi som synes valt att 
avgränsa oss till svenska sjukhusbibliotek och använder oss endast av svenska 
bibliotekstidskrifter för vår analys. Denna avgränsning är även relevant eftersom vårt 
intresse ligger i att se hur det inom just biblioteksvärlden talas om sjukhusbiblioteks-
verksamheten. Artiklarna vi kommer att använda oss av är publicerade i Biblioteks-
bladet, Blänkaren och DIK-forum från 1990 och fram till idag. Under denna period har 
sjukhusbiblioteken och deras verksamhet ofta varit aktuella med anledning av de många 
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neddragningarna inom verksamheten. Vi upplever därför att denna period är intressant 
att studera. Fokus i diskursanalysen ligger på texten och vi kommer av denna anledning 
inte att ta hänsyn till vem som författat de olika artiklarna. 
 
 
1.2 Disposition 
 
I inledningskapitlet till uppsatsen ges en bakgrund till vårt ämnesval. Här återfinns även 
syftet med uppsatsen, samt de frågeställningar vi kommer att utgå ifrån.  
 
I kapitel två presenteras de svenska sjukhusbibliotekens utveckling och verksamhet, så 
som denna beskrivs i den litteratur vi tagit del av under arbetet med uppsatsen. Fokus 
ligger på de allmänna biblioteken, eftersom patienten, som är det centrala för vår analys, 
främst relateras till denna del av verksamheten. Här redovisas även, i två separata 
avsnitt, kultur i vården och patientinformation som är framträdande begrepp inom 
sjukhusbiblioteksverksamheten. Detta kapitel avslutas med ett avsnitt där vi tar upp 
undersökningar om folkbibliotekets verksamhet, för att sedan kunna jämföra dessa med 
vårt analysresultat.   
 
I uppsatsens tredje kapitel redovisas den teori vi valt för analysen, vilken är diskurs-
analysen. Först ges en kort introduktion till socialkonstruktionismen och struktur-
alismen, där diskursanalysen har sin grund. Därefter redovisas diskursanalysen så som 
vi använt den i vår analys. Bland annat presenteras för vår analys, relevanta begrepp. 
Slutligen i det tredje avsnittet redovisas exempel på diskursanalysens användning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
Urvalet av material och beskrivning av tillvägagångssättet vid analysen beskrivs i 
kapitel fyra. I detta kapitel finns även korta beskrivningar av de tidskrifter, ur vilka vi 
hämtat vårt empiriska material. Här återfinns även det lässchema vi använt oss av vid 
analysen av materialet. 
 
I kapitel fem följer vår egen analys. Kapitlets första avsnitt är indelat efter teman, vilka i 
sin tur är indelade i rubriker utifrån nivåerna i vårt lässchema. Varje tema avslutas med 
figurer som sammanfattar beskrivningen av temat. De diskurser vi har funnit redovisas i 
kapitlets andra avsnitt. Kapitel fem avslutas med en konklusion där temana och 
diskurserna sammanfattas. Diskurserna relateras här till Dorte Skot-Hansens modell 
över folkbibliotekets verksamhet.  
 
Kapitel sex innehåller en diskussion kring vilka konsekvenser vi menar att de olika 
diskurserna kan få för sjukhusbiblioteksverksamheten respektive patienten. I detta 
kapitel finns även förslag till fortsatt forskning inom sjukhusbiblioteksområdet.  
 
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av densamma. 
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2 De svenska sjukhusbibliotekens utveckling och 
verksamhet 
 
I detta kapitel kommer vi att behandla de svenska sjukhusbibliotekens utveckling och 
verksamhet. Vi gör i beskrivningarna en uppdelning mellan det allmänna och det 
medicinska biblioteket för att göra framställningen tydligare. Vi kommer att i separata 
avsnitt ta upp kultur i vården och patientinformation som framställs som två centrala 
delar av sjukhusbiblioteksverksamheten. Kapitlet avslutas med en kort inblick i upp-
fattningar om folkbibliotekens verksamhet. Detta görs för att ge oss möjlighet att senare 
relatera detta till vårt analysresultat.   
 
Det finns inte så mycket forskning kring de svenska sjukhusbiblioteken. Oss veterligen 
har det gjorts två större kartläggningar av sjukhusbiblioteksverksamheten i Sverige; 
Sjukhusbibliotek (Arbetsgruppen för undersökning av biblioteksverksamheten vid 
sjukhus, 1976) och Sjukhusbibliotek i Sverige (1999). Dessa är främst inriktade på 
allmänna och kombinerade bibliotek. Sjukhusbibliotek utfördes av Arbetsgruppen för 
undersökning av biblioteksverksamheten vid sjukhus2 och syftet var att kartlägga 
biblioteksverksamheten vid landets sjukvårdsinrättningar. Det ges även förslag på 
riktlinjer för arbetet på sjukhusbibliotek. Sjukhusbibliotek i Sverige bygger på en under-
sökning utförd vid sjukhusbiblioteket på Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Med 
hjälp av telefonintervjuer kartlades 95 av Sveriges allmänna och kombinerade sjukhus-
biblioteks organisation, huvudmannaskap, aktiviteter, verksamhetsunderlag och resurser 
samt verksamhetsförändringar och hotbilder. I denna undersökning anar vi en något mer 
positiv inställning till det allmänna biblioteket än till det kombinerade.  
 
Det har utöver dessa större kartläggningar utförts lokala utredningar och undersökningar 
av biblioteksverksamheten vid enskilda sjukhus och landsting. Vidare har det skrivits 
uppsatser inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap som berör just sjukhus-
bibliotek. Förutom nämnda typer av material har vi för denna översikt använt oss av 
tidskriftsartiklar. Eftersom det mesta av vårt material om sjukhusbibliotek inte är utfört 
med välgrundade vetenskapliga teorier och metoder som grund kan det diskuteras huru-
vida resultatet ger en rättvisande bild av det som studerats. Den övervägande delen av 
materialet är skrivet av personer med anknytning till sjukhusbiblioteksverksamheten 
och detta påverkar med största sannolikhet deras åsikter och argument. I vissa källor har 
vi tydligt kunnat se en vinkling av framställningen.  
 
Det har i en del av materialet där det talats om nedläggningar och neddragningar varit 
svårt att avgöra vilken eller vilka bibliotekstyper det handlar om. I de fall då vi har varit 
säkra på vilken typ av bibliotek det gällt har vi använt oss av specificerande begrepp. I 
osäkra fall har vi använt det vida begreppet sjukhusbibliotek, vilket kan göra fram-
ställningen något otydlig. Vi har dock utifrån de förutsättningar vi haft försökt att göra 
vår beskrivning så neutral och tydlig som möjligt. 
 

                                                 
2 Arbetsgruppen bestod av representanter från bland annat Statens kulturråd, Landstingsförbundet, 
Svenska kommunförbundet och Svenska Folkbibliotekarieförbundet, numera Bibliotekarieförbundet. 
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Under 2004 pågår det en ny kartläggning av biblioteksverksamheten vid sjukhus. 
Svensk Biblioteksförening Styrgruppen för vård står för denna undersökning och vill 
med hjälp av enkäter ”göra en kartläggning av bibliotekssituationen för att få en bättre 
bild av sjukhusbibliotekens verksamhet i dagsläget” (Svensk Biblioteksförening,  
2004 b). 
 
 
2.1 Sjukhusbibliotekens utveckling 
 
I förordet till Sjukhusbiblioteken i Dalarna 90 år skriver P-O Tellander, bibliotekarie på 
sjukhusbiblioteket vid Falu Lasarett, att ”sjukhusbibliotekets historia är inte skriven” 
(2002, s. 3). Med hjälp av det material vi trots detta uttalande funnit om sjukhus-
bibliotek, kommer vi i detta avsnitt att göra ett försök att sammanfatta de svenska 
sjukhusbibliotekens utveckling. Utvecklingen har påverkats av såväl kulturpolitiska 
faktorer som förändringar inom sjukvården.  
 
2.1.1 Det allmänna biblioteket 
 
Framväxten av allmänna bibliotek vid svenska sjukhus hänger samman med 
utvecklingen av den moderna svenska biblioteksrörelsen, med, bland annat, idén om att 
biblioteken skall vara till för alla. De allmänna sjukhusbibliotekens ”födelse” brukar 
förläggas till 1920-talet, men det fanns troligen föregångare till dessa redan tidigare. 
Exempelvis finns det en förteckning från 1906 över bokförrådet på Lasarettet i Falun 
(Tellander, 2002, s. 6). De som räknas till de första biblioteken för patienter på sjukhus 
uppstod med hjälp av frivilliga insatser. Staten betalade från och med 1920 ut ett under-
stöd till sjukhusbiblioteken på det villkoret att lika mycket, ett så kallat ortsbidrag, 
betalades ut från vad Linder kallar ”annat håll” (1937, s. 3). Vilket detta ”andra håll” var 
framgår varken hos Linder eller någon annanstans i det material vi funnit. 1930 
bestämdes att statsunderstödet till biblioteksverksamheten på sjukhusen kunde utbetalas 
även om det var det kommunala biblioteket på orten som stod för arbetet med sjukhus-
biblioteksverksamheten (Linder, 1937, s. 3). Detta bidrog till en samverkan mellan 
sjukhus och kommunala bibliotek och blev, enligt Sjukhusbibliotek, den vanligaste 
organisationsformen för sjukhusbiblioteksverksamheten. Landstinget bekostade då, i de 
flesta fall, de allmänna biblioteken, men de drevs i samverkan med de kommunala 
biblioteken som en del av deras filialverksamhet (Arbetsgruppen för undersökning av 
biblioteksverksamheten vid sjukhus, 1976, s. 15).   
 
1965 upphörde statsbidraget till såväl folk- som sjukhusbibliotek. Under detta årtionde 
ökade dock de allmänna sjukhusbibliotekens verksamhet (ibid., 1976, s. 12). Ökningen 
av verksamheten hänger troligen ihop med den snabba utbyggnaden av sjukvården 
under 1960-talet, då allt mer av det vårdarbete som tidigare sköttes i hemmen av 
familjerna flyttades över till samhället och den högre levnadsstandarden ledde till att det 
gjordes större anspråk på sjukvård (Statens Kulturråd, 1983 c, s. 26-27). Även 
folkbibliotekens expansion under denna period bidrog sannolikt till utbyggnaden av 
sjukhusbiblioteken. 1973 hade antalet allmänna sjukhusbibliotek ökat, från 185 stycken 
1956, till 355 stycken. Sjukhusbibliotekens resurser ökade dock inte i takt med 
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verksamheten och skillnaderna i kvalitet mellan olika sjukhusbibliotek var stora 
(Arbetsgruppen för undersökning av biblioteksverksamheten vid sjukhus, 1976, s. 12). 
 
2.1.2 Det medicinska biblioteket 
 
Enligt Lena Sewall, mediekonsulent på länsbiblioteket i Värmland och före detta 
sjukhusbibliotekarie, kallades de medicinska biblioteken tidigare för läkarbibliotek och 
var avsedda för just läkarna. Innan dessa uppstod var den medicinska litteratur som 
fanns på sjukhusen i många fall relativt oorganiserad och därmed även svår att utnyttja 
(1979, s. 11-13). Ofta fanns den i läkarnas personliga ägo (Tellander, 2002, s. 8). De 
medicinska biblioteken var en relativt sen företeelse i Sverige jämfört med andra länder. 
Den allt större informationsmängden gjorde emellertid att läkare och annan vård-
personal under 1960-talet började bli i behov av biblioteksservice. Det föll sig då i en 
del fall så att de redan etablerade allmänna biblioteken även fick ta hand om denna 
verksamhet. Med detta utvecklades de kombinerade sjukhusbiblioteken (Sewall, 1990, 
s. 14). Dessa har med åren blivit fler och fler, då det skett en hel del sammanslagningar 
mellan allmänna och medicinska bibliotek. 
  
2.1.3 Läget idag 
 
Sedan storhetstiden på 1970-talet har sjukhusbiblioteken minskat i antal. Under 1990-
talet skedde det en drastisk minskning och under åren 1990 till 1996 minskade, enligt 
Sjukhusbibliotek i Sverige, antalet allmänna sjukhusbibliotek från 237 till 168. Bara 
under 1996 lades 12 % av sjukhusbiblioteken ned (1999, s. 13). Enligt P-O Tellander 
utfördes den första ”attacken” på sjukhusbibliotek i Kalmar läns landsting 1992. I detta 
fall tvingades dock tjänstmännen backa och ta tillbaka sitt förslag om nedläggning. Året 
därpå, när sjukhusbibliotek inom Västerbottens läns landsting var hotade, framställdes 
den allmänna biblioteksverksamheten som lyxverksamhet och likställdes med till 
exempel kosmetiska operationer. Under 1994 och 1995 lades flera små sjukhusbibliotek 
ned eller drabbades av nedskärningar och året därpå, 1996, lades det allmänna sjukhus-
biblioteket i Linköping ned. P-O Tellander menar att denna nedläggning bröt isen och 
gjorde att fler vågade följa efter och göra samma sak (1997, s. 7). Idag finns det enligt 
Bibliotekskalendern (2004) omkring 130 sjukhusbibliotek, inräknat både allmänna, 
kombinerade och medicinska.    
 
De förändringar som skett inom vården under 1990-talet har troligen gjort sitt till 
beträffande de många nedläggningarna. Det har skett mycket nedskärningar inom 
vården och sjukhusbiblioteken har då inte varit den mest prioriterade verksamheten. 
Tellander menade i en artikel 1996 att vi ”mer och mer hamnat i en situation, där 
landsting under parollen ’hellre vård än böcker’ hotar med att i praktiken lägga ned de 
allmänna sjukhusbiblioteken” (s. 239). Vårdstrukturen har dessutom förändrats och 
ansvaret för olika typer av vård har delats upp inom sjukvårdsdistrikten. Primärvården 
har fått ta över en del av sjukhusens arbete, till exempel äldrevården, i och med ÄDEL- 
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reformens 3 genomförande (Sjukhusbibliotek i Sverige, 1999, s. 14). De många samman-
slagningarna de senaste åren, dels mellan sjukhus och sjukhus, dels mellan medicinska 
och allmänna bibliotek (ibid., s. 65), har troligen också bidragit till minskningen av 
antalet sjukhusbibliotek. Bland de intervjuade i Sjukhusbibliotek i Sverige uttrycktes en 
oro för att den allmänna delen av verksamheten kan bli lidande vid kombinerade 
bibliotek och att den medicinska delen skulle få den största delen av verksamhetens 
resurser. Samtidigt menar vissa att den allmänna delen är mer skyddad om den är 
sammanslagen med den medicinska (ibid., s. 25-28). 
 
Det mesta vi hört om sjukhusbibliotek på senare tid har alltså handlat om negativa 
tendenser inom verksamheten. Men det har trots detta hänt en del positiva saker, som 
inte bör glömmas. Som exempel kan nämnas det allmänna biblioteket vid Norrlands 
Universitetssjukhus i Umeå som lades ned i december 1997, men sedan öppnades igen i 
juni 1999 (Giselsson, 1999, s. 6) och det nya biblioteket på sjukhuset i Uddevalla som 
invigdes år 2000 (Alexandersson, 2000, s. 23).  
 
 
2.2 Sjukhusbibliotekens verksamhet 
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva sjukhusbibliotekens verksamhet så som den 
framställs i den litteratur vi läst inför arbetet med denna uppsats. Det är oftast det 
allmänna biblioteket som behandlas i litteraturen och eftersom vårt arbete i första hand 
fokuserar på sjukhusbiblioteket i relation till patienten kommer vi även här att lägga 
fokus på denna del av biblioteksverksamheten.  
 
2.2.1 Det allmänna biblioteket 
 
Det allmänna biblioteket vänder sig inte bara till patienterna, även om det är denna 
inriktning som oftast kommit fram i litteraturen om sjukhusbibliotek. Även de anställda 
på ett sjukhus kan använda bibliotekets resurser och det har därigenom en viktig 
funktion som arbetsplatsbibliotek. Det ses ofta som en neutral och trivsam plats och hit 
kan personalen och patienterna gå för att få lugn och ro. Målet för denna del av sjukhus-
biblioteket är att fungera som ett folkbibliotek (Statens Kulturråd, 1983 c, s. 38-39). Sett 
till bibliotekslagen innebär detta att biblioteket ska främja ”intresse för läsning och 
litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt” 
(SFS:1996:1596 § 2). I Sjukhusbibliotek ses även ur kulturpolitisk synvinkel en viktig 
roll hos just sjukhusbiblioteket eftersom det här ges en möjlighet att nå människor som 
annars inte har för vana att gå till biblioteket, och få dem uppmärksamma på vad detta 
har att erbjuda (Arbetsgruppen för undersökning av biblioteksverksamheten vid sjukhus 
1976, s. 11).  
 

                                                 
3 Den reform som innebar att ansvaret för de lokala sjukhemmen för långtidssjuka och servicebostäderna 
för handikappade från 1992 övertogs av kommunerna från landstingen. Reformen innebar också att 
kommunen numera ansvarar för hemsjukvården och för vården av äldre sjuka med s.k. äldreboende. Från 
1995 har kommunerna även övertagit landstingens ansvar för vård av psykiskt sjuka som inte behöver 
medicinsk behandling. Detta kallas Psyk-ÄDEL-reformen (Nationalencyklopedin) 
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Att befinna sig på sjukhus är i de allra flesta fall ingen angenäm upplevelse. Tiden är 
lång mellan behandlingar av olika slag och det finns i regel inte mycket att sysselsätta 
sig med under väntetiden. I Sjukhusbibliotek anses sjukhusbibliotekets främsta roll vara 
att ”erbjuda patienterna möjlighet till meningsfull sysselsättning och förströelse” och på 
så sätt göra vistelsen på sjukhuset lättare. Sjukhusbiblioteket kan även hjälpa till att 
bibehålla intresset för omvärlden och på så sätt underlätta återanpassningen till denna 
när vistelsen på sjukhuset är över (Arbetsgruppen för undersökning av 
biblioteksverksamheten vid sjukhus, 1976, s. 10-11). I en artikel i Kultur i vården anses 
sjukhusbibliotekets mål även vara att ge möjlighet till intellektuell rehabilitering 
(Statens Kulturråd, 1983 a, s. 47).  
 
Från många håll har vi sett att biblioteket betyder mycket för just sysselsättning och 
förströelse. I Malin Lindgrens magisteruppsats Sjukhusbibliotek och livskvalitet. Ett 
patientperspektiv på sjukhusbibliotekets betydelse, menar alla de intervjuade patienterna 
att biblioteket och läsningen har hjälpt dem under deras vistelser på sjukhuset. Även 
biblioteket som fysisk plats har varit betydelsefullt för dem som kunnat ta sig dit. Där 
upplever patienterna att de kan få lugn och ro. Biblioteket ger även tillfällen till sociala 
kontakter och erbjuder möjligheter utöver de som erbjuds på vårdavdelningarna (1998, 
s. 39). I ett delprojekt inom forskningsprogrammet Kultur i vården visavi vården som 
kultur, som genomfördes under åren 1994 – 1997, visar resultatet att böcker och andra 
medier kan hjälpa till att bryta isen mellan personalen och de boende på sjukhemmen 
och även mellan de anhöriga och de boende. Medierna gjorde enligt undersökningens 
resultat, att det fanns något att prata om (Irwall & Lindholm, 1995, s. 25). För en del 
patienter och även anhöriga är det troligen också av intresse att läsa om någon som gått 
igenom samma sak, för att se att det finns andra som varit eller är i samma situation.  
 
2.2.2 Det medicinska biblioteket 
 
Beträffande det medicinska biblioteket, eller den medicinska delen av det allmänna 
biblioteket, så är dess huvudsakliga funktion att som företagsbibliotek ge sjukhus-
personal på olika nivåer den information de önskar för sitt arbete, sin utveckling och sin 
forskning. De medicinska biblioteken har därmed, enligt Eva Alopaeus, bibliotekschef 
vid Kliniska centralbiblioteket och Medicinska biblioteket på Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset, samt redaktör för Blänkaren, haft stor betydelse som en länk mellan 
medicinska databaser och vårdpersonal. Den traditionella användargruppen, läkarna, har 
efterhand byggts på med annan sjukvårdspersonal och även med patienter och deras 
anhöriga (Alopaeus, 1997, s. 20). Även arbetet med patientinformation kan på så sätt 
ses som en del av det medicinska bibliotekets arbetsområde. I Olof Sundins avhandling 
Informationsstrategier och yrkesidentitet menar dock de intervjuade bibliotekarierna att 
läkarna fortfarande har en prioritet på de aktuella medicinska fackbiblioteken och att 
detta märks på materialet i biblioteket, som i första hand är inriktat på medicinsk 
litteratur och facktidskrifter och inte på sådant som tillhör omvårdnadsområdet (2003 a, 
s. 116).   
 
För att kunna bedriva vårdarbete med hög kvalitet är det en förutsättning att det finns 
tillgång till bra facklitteratur. Vården har, enligt Landstingens bibliotek, ett behov av 
fort- och vidareutbildning och det pågår ständigt utredningar och projekt (Landstings-
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förbundet, 1985, s. 33). Detta gäller med största sannolikhet än idag och möjligen i ännu 
större utsträckning. Det medicinska biblioteket har då en viktig roll i att se till att det 
material som finns tillgängligt är aktuellt och av hög kvalitet. Detta är viktigt också inte 
minst för att patienterna ska ges tillgång till bra och aktuellt material.  
 
 
2.3 Kultur i vården 
 
I 1974 års kulturpolitik fanns en önskan om att kulturen skulle decentraliseras och nå ut 
till människor i olika miljöer, till exempel på arbetsplatser, i skolor och i olika 
bostadsområden. Kultur skulle vara en rättighet för alla (Den statliga kulturpolitiken, 
1974). I Kulturrådets rapporter, Kultur i vården, bearbetas och analyseras hur kulturen 
skulle kunna föras in i vården (Statens kulturråd, 1983 b, s. 7).  
 
Sjukvårdens uppgift är, enligt Kulturrådets rapport, att tillgodose de behov hos 
patienterna som de inte själva har möjlighet att tillgodose. Det fanns vid skrivandet av 
rapporten en uppfattning om att det inom sjukvården de senaste åren allt mer hade 
betonats en helhetssyn på människan. Vården skulle utgå från alla de mänskliga 
behoven. En förenklad variant av Abraham Maslows behovstrappa användes och det 
talades om biologiska och fysiska behov, känslomässiga behov, sociala behov och 
aktivitetsbehov. För att kunna tillfredställa behov på en högre nivå, till exempel sociala 
behov och aktivitetsbehov, måste behoven på de lägre nivåerna vara någorlunda 
tillfredställda (Statens Kulturråd, 1983 a, s. 14-15). Det strävades mer och mer efter en 
god omvårdnad och aktivering och det blev av större betydelse att se till det friska hos 
patienterna och till behov utanför de rent medicinska (ibid., s. 22-23).  
 
Med denna syn på patienterna, ur ett helhetsperspektiv, menade rapporten att kulturen 
borde ha en självklar plats i hälso- och sjukvården och kanske främst inom det som förr 
kallades långvården, där andra behov än de rent fysiska och biologiska efterhand blev 
allt viktigare (Statens Kulturråd, 1983 c, s. 7-8). Kulturverksamheter skulle göras till en 
del av det vardagliga vårdarbetet. Basen för arbetet skulle vara vårdavdelningarna, men 
ett samarbete mellan personalen på dessa och andra personalgrupper på sjukhuset 
ansågs vara en förutsättning för att det skulle fungera. De resurser som fanns på sjuk-
husen skulle tas tillvara (ibid., s. 17-20). I den samarbetsform som här förespråkas ses 
sjukhusbiblioteket som en viktig del. En fungerande biblioteksverksamhet ansågs vara 
en förutsättning för att en tillfredställande kulturnivå skulle kunna uppnås inom vården. 
Bibliotekarierna med sina kunskaper om kultursektorn skulle bland annat kunna hjälpa 
till att diskutera fram vilka insatser som kunde göras för enskilda patienter (Statens 
Kulturråd, 1983 c, s. 50-51). 
 
Trots att rapporterna till stor del ägnar sig åt det som kallas kultur till vården, att kultur-
verksamheter utifrån kommer in i sjukhusmiljön, ses biblioteken och bibliotekarierna, 
med sina kunskaper om kultur, som en viktig del av arbetet och som en länk till sam-
hällets övriga kulturliv (Statens Kulturråd, 1983 a, s. 34). Biblioteken benämns även 
som en del av vardagskulturen (Statens Kulturråd, 1983 c, s. 19) och sägs vara en 
förutsättning för att kulturen ska kunna bli en del av vårdens vardag (ibid., s. 50-51).  
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Under 80-talet var alltså kultur i vården en viktig del av vårdarbetet. Birgitta Calagos 
uttrycker i magisteruppsatsen Biblioteket som kulturbärare i vården. ”Ett sjukhus utan 
bibliotek är ett sjukt hus”, att kultur i vården var ”modernt” under 80-talet. I 1996 års 
kulturpolitik ses däremot i stort sett inget intresse för kultur i vården. Begreppet var, 
enligt Calagos, inte ”modernt” längre (1998, s. 35). 
        
Trots att begreppet kultur i vården inte längre är lika framträdande som under 1980-talet 
har det forskats en del kring området. Som en uppföljning till Kultur i vården visavi 
vården som kultur pågår sedan 2001 ett nytt forskningsprogram; Kultur i vården och 
vården som kultur. Detta projekt bedrivs av Stockholms läns landsting och Stockholms 
läns museum. Det 5-åriga projektet ”syftar till att stödja tvärvetenskaplig forskning om 
kulturens betydelse för omsorgen av patienterna, anhöriga och personalen främst inom 
äldrevården”. Fokus ligger förutom på de äldre även på vårdpersonal och anhöriga 
(Stockholms läns museum, 2004). 
 
 
2.4 Patientinformation 
 
Under 90-talet blev ett nytt arbetsområde aktuellt för vissa sjukhusbibliotek; patient-
information. Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen ska varje patient ”ges individuellt 
anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård 
och behandling som finns” (SFS 1982:763, 2b §) och ”Vården och behandlingen skall 
så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.” (SFS 
1982:763, 2a §). Att informera patienterna var i sig inget nytt på 90-talet, men 
informationens form och synen på patienterna förändrades. Den bärande tanken var att 
välinformerade patienter ökade vårdens kvalitet och gjorde den mer effektiv. Utöver 
dialogen mellan läkare och patienter behövdes det lättillgängliga platser dit patienter 
och anhöriga själva kunde gå för att söka information om hälsa och sjukdomar (Hollo, 
1995, s. 39).  
 
Om patientinformationen ses som en del av bibliotekets verksamhet är det ofta en 
gemensam angelägenhet för det allmänna biblioteket och det medicinska (Alopaeus 
1997, s. 9). Hur valet att handha patientinformationen gjorts, skiljer sig dock från 
sjukhus till sjukhus. Vid vissa sjukhus har det upprättats en patientinformationscentral 
skild från biblioteket, medan patientinformationen vid andra sjukhus har gjorts till en 
del av bibliotekets verksamhet. Bland de allmänna och kombinerade bibliotek som 
deltagit i Sjukhusbibliotek i Sverige uppgav 71 av de 95 biblioteken att de bedrev någon 
form av patientinformationsverksamhet. Att patientinformationen har fått ökat utrymme 
ansåg många vara en av de betydande förändringarna i verksamheten de senaste åren 
(1999, s. 55; 66-67). Liksom beträffande den övriga sjukhusbiblioteksverksamheten 
skiljer sig omfattningen av patientinformation mycket från bibliotek till bibliotek. För 
många innebär patientinformation bara att biblioteket tillhandahåller broschyrer från till 
exempel olika patientföreningar, medan andra utövar denna del av verksamheten i 
samarbete med sjukvårdspersonal (Sjukhusbibliotek i Sverige, 1999, s. 55-57).  
 
Många ser patientinformationsverksamheten som en viktig del för att stärka bibliotekets 
ställning (ibid., s. 59-60). I artikeln Nya utmaningar för sjukhusbiblioteken, risker och 
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möjligheter, menar P-O Tellander att sjukhusbiblioteket aktivt bör ta sig an utmaningen 
med de nya begreppen inom hälso- och sjukvårdsinformationen. I detta ingår patient-
informationen och sjukhusbiblioteket bör arbeta för att ha hand om denna (1996, s. 
239). Hantering av patientinformationen utanför biblioteket ses av många som ett hot 
mot biblioteksverksamheten. Som exempel nämns ofta Linköping, där det i samband 
med nedläggningen av det allmänna sjukhusbiblioteket upprättades en ny patient-
informationscentral (Tellander, 1997, s. 7). 
 
Vid till exempel sjukhusbiblioteket i Mölndal, som är föremål för Jonas Jacobssons 
undersökning i Bibliotekarier och sjuksköterskor i samarbete med patientinformation, 
har det upprättats ett Infotek, som sköts av bibliotekarier och sjuksköterskor till-
sammans. De två grupperna drar stor nytta av varandras kunskaper och verkar ha 
utvecklat ett väl fungerande samarbete. Det anses vara av stor vikt att den information 
som förmedlas är av bra kvalitet och bibliotekarierna menar att de har stor hjälp av 
sjuksköterskorna att bedöma detta (1996, s. 43-44). Detta är emellertid en undersökning 
av ett bibliotek och åsikterna om samarbete kan vara annorlunda vid andra bibliotek.  
 
Som ett led i utvecklandet av patientinformation inom biblioteksverksamheten har det 
utvecklats en nationell databas med patientinformation, PION. PION utvecklades 1993 
genom ett samarbete mellan sjukhusbiblioteken i Karlstad, Falun och Västervik. I data-
basen samlades material om bland annat sjukdomar, behandlingsmetoder och läkemedel 
(Tellander, 2002, s. 26). Numera bygger PION på ett samarbete mellan landstingen i 
Dalarna, Kalmar, Värmland, Skåne samt NU-sjukvården i Västra Götaland. Det finns 
förutom referenser till material, bland annat adresser till patientföreningar. En stor del 
av materialet har kvalitetsgranskats av medicinsk expertis på de olika sjukhusen. Det 
finns en strävan efter att ”det material som ingår i PION skall vara ett komplement till 
den information som ges av personal inom hälso- och sjukvården” (PION, 2004).  
 
 
2.5 Nyttan av ett bibliotek 
 
Att det inte finns så många undersökningar om patienters användning av sjukhus-
biblioteket har gjort att vi även valt att använda oss av undersökningar om folkbibliotek 
och användningen av dessa. Dessa undersökningar är inte diskursanalytiska, men 
eftersom vi senare i uppsatsen hoppas kunna diskutera kring de funna diskursernas 
eventuella konsekvenser anser vi att det i detta senare skede finns möjlighet att relatera 
till undersökningar som inte har en diskursanalytisk ansats. Vi är även medvetna om att 
det finns skillnader mellan folkbibliotek och sjukhusbibliotek, men menar att det i de 
undersökningar vi här tar upp finns intressanta aspekter som kan kopplas till vår studie. 
Patienterna på sjukhusen är även, enligt vå r uppfattning, ett utsnitt av befolkningen i 
stort, vilket gör att användningen av sjukhusbiblioteket till viss del kan liknas vid 
användningen av folkbiblioteket. Att folkbibliotek används på skilda sätt av olika 
människor kan vi se i bland annat Klaz Arvidsons (1996) och Henrik Jochumsen och 
Casper Hvenegaard Rasmussens (2000) undersökningar. Arvidsons undersökning är i 
grunden utförd som ett magisteruppsatsarbete vid Bibliotekshögskolan i Borås och 
bygger på en studie av ett specifikt bibliotek. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen är 
båda verksamma vid Danmarks Biblioteksskole och deras studie Gør biblioteket en 
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forskel? är ett forskningsprojekt där resultatet bygger på 32 intervjuer. Intervju-
personerna i undersökningen delades in i grupper efter sina livsstilar. Indelningen hade 
sin grund i Bourdieus idé om det sociala rummet, där ekonomiskt och kulturellt kapital 
påverkar olika livsstilar, men har vidareutvecklats av den danske sociologen Henrik 
Dahl. Dahl har undersökt den danska befolkningens värderingar och sedan delat in dem 
i fyra baslivsstilar som placerats in i Bourdieus modell över det sociala rummet. Dessa 
fyra är den moderna (stort samlat kapital), den traditionella (litet samlat kapital), den 
pragmatiska (stort ekonomiskt kapital, litet kulturellt kapital) och den idealistiska (stort 
kulturellt kapital, litet ekonomiskt kapital). Denna modell ligger till grund för 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens indelning av sina respondenter (2000, s. 56-
61).  
 
Folkbiblioteket liknas av deltagarna i Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens 
undersökning vid kulturinstitutioner, platser i samhället som är till för upplysning och 
information, offentliga kontor och sociala samlingsplatser. Biblioteket anses ha något 
för alla och vara en plats dit man kan gå av egen fri vilja (2000, s. 25-27). Denna syn på 
biblioteket som en institution för alla är gemensam för de fyra livsstilarna. Vad som 
däremot anses vara det som legitimerar biblioteksverksamheten skiljer sig något mellan 
de olika livsstilarna. De fyra anledningar som anges är att biblioteket stärker 
demokratin, att det gör vardagen enklare, att det ger fritiden mer kvalitet, samt att det 
bidrar till den enskildes livskvalitet (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2000, 
s.126).  
 
Den danska kulturforskaren Dorte Skot-Hansen, även hon delaktig i forskningsprojekt 
som utmynnade i Gør biblioteket en forskel?, utformade 1996 en modell över folk-
bibliotekets profil. Denna grundar sig på en undersökning av 460 folkbibliotek i 
Danmark. Modellen innehåller fyra roller. Dessa är rollen som kulturellt centrum, 
kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum. Rollen som kulturellt 
centrum innebär här att biblioteket utgör en ram för kulturell och konstnärlig upplevelse 
och aktivitet, med till exempel utställningar och arrangemang. Att biblioteket fungerar 
som kunskapscentrum innebär att det ska vara en tillgång i utbildning och bland annat 
erbjuda studieplatser. I rollen som informationscentrum ska biblioteket tillhandahålla 
samhällsinformation till allmänheten och till den enskilde användaren. Biblioteket som 
socialt centrum innebär att det fungerar som en plats där folk kan mötas och umgås 
(Skot-Hansen, 1996, s. 5-6).   
 
I Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens undersökning används Skot-Hansens 
indelning av folkbiblioteks olika roller för att illustrera hur biblioteket används inom de 
olika livsstilarna. Alla fyra rollerna är representerade inom var och en av de olika 
livsstilarna, men i något olika utsträckning. Biblioteket visar sig således ha olika 
betydelse för olika livsstilar (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2000, s. 126). 
Undersökningen visar även att betydelsen och användningen av biblioteket kan 
förändras i samband med att förändringar sker i den enskildes liv (ibid., s. 138).  
  
I Arvidsons undersökning visar sig biblioteket ha en viktig funktion som vardagsrum 
för i synnerhet arbetslösa och pensionärer, som enligt författaren ”i många fall, saknar 
daglig organiserad sysselsättning”. Studien visar även på ett högt användande av 
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uppslagsverk och läsande av facklitteratur och tidskrifter. Detta visar att biblioteket 
fyller en viktig funktion som informationscentral och kunskapsbank för användarna 
(Arvidson, 1996, s. 73). Skillnader i användandet av biblioteket beror enligt Arvidsons 
undersökning till stor del på ålder och sysselsättning (ibid., s. 69-70).  
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3 Teori  
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa den teori vi valt för vårt arbete; diskursanalys. 
Diskursanalysen kan betraktas både som en vetenskaps- och samhällsteori och som en 
metod att analysera texter (Bergström & Boréus, 2000, s. 221-222). Vi kommer här att 
beskriva diskursanalys som teori och i kapitel 4 redogöra för genomförandet av vår 
analys. Efter att ha gett en kort inblick i socialkonstruktionismen och (post)struktur-
alismen, beskrivs diskursanalysen så som vi använt den i vår analys. De begrepp vi 
redovisar här är ett urval av de som förekommer inom teorin. Den tolkning vi gör av 
diskursanalysen och diskursteorin grundar sig i första hand på Marianne Winther 
Jørgensen och Louise Phillips (1999), samt Bergström och Boréus (2000) fram-
ställningar av denna teori.  
 
Att vi vill komma åt uppfattningar om sjukhusbiblioteken och dess verksamhet gör att 
vi anser diskursanalysen vara ett lämpligt val av teori. Det är viktigt för oss att under 
hela analysen ges möjligheter att upptäcka nya aspekter i det empiriska materialet. Detta 
hade inte gått att uppnå om vi till exempel hade valt att använda oss av en kvantitativ 
innehållsanalys, där det inte ges utrymme för att studera något som man inte i förväg 
bestämt sig för att studera. Med den senare typen av analys riskeras att allt intressant i 
texten inte kommer fram i analysen (Bergström & Boréus, 2000, s. 86).  
 
 
3.1 Socialkonstruktionism och strukturalism 
 
Diskursanalysen är en del av socialkonstruktionismen, som i sin tur har rötter i fransk 
poststrukturalism och dess kritik av totalitära ideologier så som marxism och psyko-
analys. Hur vi uppfattar verkligheten beror, enligt det socialkonstruktionalistiska 
synsättet, på vilken historisk och kulturell kontext vi befinner oss i. Socialkonstruk-
tionism är en bredare kategori för teorier om kultur och samhälle där diskursanalysen är 
ett av flera angreppssätt (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s. 11-12). Eftersom 
socialkonstruktionism innefattar olika inriktningar är det svårt att hitta en gemensam 
beskrivning. De olika inriktningarna har dock fyra gemensamma antaganden, vilka 
alltså även gäller för diskursanalysen (Burr enl. Winther Jørgensen & Phillips, s. 11-12): 
 
* Att förhålla sig kritisk till kunskap som tas för given. Vår kunskap om världen ska inte 
behandlas som objektiv och sann kunskap. Verkligheten är en produkt av vårt sätt att 
kategorisera världen, alltså produkter skapade av diskurser. 
 
* Historisk och kulturell specificitet. Det sätt vi uppfattar och representerar världen på är 
historiskt och kulturellt specifikt och kontingent, vilket här betyder att det är möjligt 
men inte nödvändigt. Våra uppfattningar beror på tid och plats och kan förändras över 
tid. Diskursen är en sorts social handling som bidrar till att skapa den sociala världen, 
där kunskap, identiteter och sociala relationer ingår. På så sätt upprätthålls vissa sociala 
relationer.  
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* Samband mellan kunskap och sociala processer. Hur vi förstår världen är beroende av 
sociala processer. Kunskap skapas genom interaktion med andra då vi bestämmer vad 
som är sant och falskt. 
 
* Samband mellan kunskap och social handling. Vissa handlingar blir naturliga, medan 
andra inte godkänns. 
 
Rötterna till strukturalismen kommer från lingvisten Ferdinand de Saussures teorier där 
språket ses som ett teckensystem utan givna innebörder. Denna syn på språket innebär 
att vårt tillträde till verkligheten går genom just språket. Saussure menar att det råder ett 
slumpartat förhållande mellan språk och verklighet. Ordens betydelse är inte självklara 
utan de får sin betydelse genom språkliga överenskommelser som uppstår i ett samhälle. 
Ett visst begrepp tillskrivs en viss innebörd och detta kallas av Saussure ett tecken 
(Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s. 15-16). Ett tecken består alltså av begreppet; 
beteckningen, och innehållet; det betecknade (Bergström & Boréus, 2000, s. 229). De 
olika tecknen får sin betydelse genom att de skiljer sig från andra tecken. Ordet bok har 
till exempel ingen självklar koppling till företeelsen bok, utan ordet har fått sin 
betydelse genom de överenskommelser som förbinder bestämda ting med bestämda 
tecken. En bok skulle lika gärna kunna kallas något annat, men begreppet har för länge 
sedan blivit allmänt accepterat. Enligt strukturalismen har tecknen bestämda för-
hållanden till varandra och språket är en total och oföränderlig struktur (Winther 
Jørgensen & Phillips, 1999, s. 16-17). Poststrukturalismen ändrade sedan något på 
teorin och menade att ett teckens betydelse inte var konstant, utan att tecken kan få olika 
betydelse i olika sammanhang. Det får dock fortfarande sin betydelse genom att skilja 
sig från andra tecken (ibid., s. 17). Till exempel kan ordet ”sten” innebära olika saker 
för olika personer i olika kontexter. För en skulptör är det ett arbetsmaterial och ett 
blivande konstverk, medan det för ett barn kan vara ett minne från semesterresan till 
Öland. Sten kan för ytterligare någon föra tanken till en släktings gravplats. Post-
strukturalismens teori om att ett tecken kan få olika betydelse i olika sammanhang är 
något som vi kommer att utgå ifrån i vårt fortsatta arbete.  
 
 
3.2 Diskursanalys 
 
Vid utförandet av olika typer av textanalys finns det, enligt Bergström och Boréus, 
sällan en färdig ”verktygslåda” att utgå ifrån. I de flesta fall måste de ”verktyg” som ska 
användas anpassas efter den specifika uppgiften (2000, s.35). Winther Jørgensen & 
Phillips menar att vid genomförandet av en diskursanalys är det möjligt att skapa sin 
egen variant av diskursanalys genom att kombinera delar från olika diskursanalytiska 
perspektiv (1999, s.10). I vår analys kommer vi, som nämnts, att utgå från diskurs-
analysen och vi kommer i föreliggande avsnitt att beskriva diskursanalysen utifrån vår 
användning av denna. Avsnittet kan alltså inte ses som en heltäckande beskrivning av 
diskursanalysen, då vi anpassat analysen efter vårt specifika syfte. 
  
Bergström och Boréus definierar en diskurs som ”en uppsättning utsagor, talade eller 
skrivna, i ett bestämt socialt sammanhang, liksom de mer eller mindre ut talade regler 
som styr vad som ´kan´ eller ´inte kan´ sägas eller skrivas i sammanhanget” (2000, s. 
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17). Det är aldrig självklart vad som utgör en diskurs, utan en av diskursanalysens 
funktioner är just att definiera och beskriva diskurser (Sahlin, 1999, s. 87). 
 
Som nämnts tidigare kan diskursanalysen användas för att söka efter ”synen på” eller 
”föreställningar om” vissa företeelser (Bergström & Boréus, 2000, s. 237). Flera olika 
vetenskaper använder sig av diskursanalysen och olika företrädare lägger in olika 
betydelser i begreppet. De olika inriktningarna inom diskursanalysen har dock det 
gemensamt att de har ett speciellt sätt att se på språk och användningen av detta. Det 
innebär en uppfattning om att språket inte bara återger verkligheten utan bidrar till att 
forma den. Hur det talas om något förknippas med hur det är (ibid., s. 221-222). Enligt 
Foucault behövs diskursen om till exempel ”brottslingar” för att vi ska kunna föreställa 
oss dessa människor som en särskild kategori att studera, utforska och behandla 
(Foucalt enl. Sahlin, 1999, s. 85). Hur sjukhusbiblioteken och deras verksamhet i 
relation till patienterna framställs, menar vi, kan påverka synen på sjukhusbiblioteken 
och patienterna.     
 
Meningen med diskursanalysen är inte att i första hand peka ut vad som är rätt och fel i 
olika diskurser, utan diskursanalysen innebär ett försök att hitta mönster i de utsagor 
som analyseras och försöka utröna de konsekvenser en viss framställning av verklig-
heten kan få (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s. 28). En fokusering av diskurser 
innebär alltså ett intresse för den struktur eller det regelsystem som anger vilka möjliga 
uttalanden och positioner som människor är hänvisade till för att delta i en diskurs och 
inte vad specifika författare avsett med sina texter. Dessa regler för möjliga sätt att 
uttala sig på varierar historiskt och kulturellt och med olika professioner och paradigm. 
Olika diskursiva representationer skapar på så sätt skilda bilder av verkligheten (Sahlin, 
1999, s. 85).  
 
De flesta inriktningar inom diskursanalysen idag utgår från Foucaults uppfattning om att 
diskurserna sätter gränser för vad som ger mening. Enligt Foucault finns det bara en 
styrande kunskapsregim åt gången, vilket många senare diskursanalytiker strider emot, 
däribland Laclau och Mouffe. De menar istället att flera diskurser kan existera parallellt 
(Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s. 19-20). Vi delar denna senare uppfattning och 
förväntar oss inte i vår analys att endast finna en diskurs. Det är, enligt vår uppfattning, 
inte heller självklart att det i en diskursordning (se nedan) nödvändigtvis finns en 
dominerande diskurs.   
 
Inom de olika inriktningarna av diskursanalysen förekommer olika syn på hur 
diskurserna förhåller sig till andra praktiker i samhället. Inom Faircloughs kritiska 
diskursanalys görs en skillnad mellan diskursiva och icke-diskursiva praktiker. Detta 
medför att diskursanalysen enligt denna inriktning endast kan tillämpas på text, tal och 
andra semiotiska system som till exempel mode och gester, och inte på de sociala 
praktikerna. Enligt denna uppfattning konstituerar diskursiva och sociala praktiker 
varandra, vilket innebär att de diskursiva praktikerna påverkar de sociala och de sociala 
påverkar de diskursiva (ibid., s. 25). Fairclough menar att en diskurs i hög grad bidrar 
till att forma verkligheten men att den bara är en av flera aspekter av varje social praktik 
(ibid., s. 13). Laclau och Mouffe menar däremot att alla praktiker i samhället kan ses 
som diskursiva, vilket innebär en uppfattning om att alla sociala fenomen kan 
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analyseras med hjälp av diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s. 25-
26). Vår utgångspunkt beträffande olika praktiker överensstämmer i större utsträckning 
med Faircloughs uppfattning än med Laclau och Mouffes. Vi menar att diskurserna 
påverkar hur det talas om olika fenomen och att de till viss del bidrar till att forma 
verkligheten. Detta förhållningssätt ger, enligt vår uppfattning, större möjlighet att 
jämföra de diskurser vi finner med tidigare forskning.  

 
I likhet med Foucaults variant av diskursanalysen kommer vi i vår analys inte i första 
hand att fokusera på motsättningar inom diskurserna (Bergström och Boréus, 2000, s. 
226). I beskrivningarna av dessa kommer vi istället att se till det som håller samman en 
viss diskurs. De motsättningar vi i viss mån kommer att lägga vikt vid är de som råder 
mellan diskurserna. Till skillnad från Foucault kommer vi emellertid inte att se 
förändringen som det centrala för analysen (ibid., s. 226), utan bortser helt från tids-
perspektivet då det gäller våra diskurser. Det viktiga är istället att fokusera på vilken 
betydelse de olika diskurserna ger sjukhusbiblioteket och patienterna.   
 
Laclau och Mouffes diskursteori är en teori om betydelsebildning och i likhet med post-
strukturalismen har ord och fysiska objekt inte någon betydelse i sig själva utan den 
tillskrivs dem (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s. 40-41). En diskurs enligt Laclau 
och Mouffe är när en betydelse blivit fixerad inom en viss domän, ett visst område. Det 
finns hela tiden en strävan efter att låsa fast ett teckens betydelse i förhållande till andra 
tecken (ibid., s. 32-33). Inom olika diskurser finns olika uppfattningar om vilken 
betydelse ett visst tecken borde tillskrivas (ibid., s. 13). Vår ambition i denna uppsats är 
att studera vilken betydelse sjukhusbiblioteket ges inom olika diskurser. en hypotes kan 
vara att sjukhusbiblioteket inom en diskurs ses som en informationscentral och inom en 
annan som en kulturförmedlingscentral.  

 
I Faircloughs kritiska diskursanalys används beteckningen diskursordning när det talas 
om olika diskurstyper som används inom samma område. Diskursordningen kan vara 
stabil eller instabil. Inom en stabil diskursordning delar alla diskurser samma åsikt om 
ett teckens innehåll, medan det inom en instabil diskursordning finns olika åsikter om 
betydelsebildning mellan de olika diskurserna (ibid., s. 134-135). En diskursordning kan 
alltså enligt vår tolkning vara instabil beträffande ett visst fenomen och stabil 
beträffande andra. Om vi till exempel ser sjukhusbiblioteksverksamheten som en 
diskursordning är en hypotes att denna kan vara stabil beträffande synen på de allmänna 
biblioteken och instabil beträffande de medicinska. Alla diskurserna inom diskurs-
ordningen ger då begreppet allmänna bibliotek samma betydelse, men ger de 
medicinska biblioteken olika betydelser.  
 
Ett av nyckelorden inom Laclau och Mouffes diskursteori är diskursiv kamp, vilket 
innebär att det råder strider inom och mellan diskurser om olika teckens betydelse (ibid., 
s. 13). Laclau och Mouffe använder sig av begreppet antagonism för att beteckna dessa 
konflikter. Olika diskurser ses då som oförenliga och ställer upp motstridiga betydelse-
bildningar kring samma begrepp (ibid., s. 54-55). Detta kan enligt vår tolkning liknas 
vid Faircluoghs instabila diskursordning. Vid en antagonism inom sjukhusbiblioteks-
området skulle det kunna finnas motsättningar mellan diskurserna om vilken betydelse 
tecknet sjukhusbibliotek skall ges. En diskurs kanske ger sjukhusbiblioteket sin 
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betydelse som en mötesplats medan andra ger det sin betydelse som en informations-
central.  
 
De inriktningar av diskursanalysen som behandlas av Winther Jørgensen och Phillips är 
eniga om att de verklighetsbeskrivningar som diskurserna förmedlar är viktiga och har 
sociala konsekvenser. Även hur diskurserna förhåller sig till varandra är viktigt att upp-
märksamma för att kunna se de sociala konsekvenser de olika diskurserna kan få (1999, 
s. 138-139). De konsekvenser vi tror att de diskurser vi finner kan få för sjukhus-
biblioteken och för patienten kommer vi att diskutera i det avslutande diskussions-
kapitlet i uppsatsen.  
 

 
3.3 Diskursanalys inom B & I 
 
Vi kommer i detta avsnitt att ta upp exempel på hur diskursanalysen använts inom 
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Efter en kort introduktion kommer vi att 
behandla tre undersökningar som vi menar kan knytas till vårt arbete. 
 
Diskursanalys är en relativt ny vetenskaplig teori och metod inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Det är först under de senaste tio åren, det vill säga från mitten 
av 1990-talet, som den börjat bli populär. Bernd Frohmann var en av de första att 
uppmärksamma diskursanalysens användningsområden inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. I sin artikel Discourse Analysis as a Research Method in 
Library and Information Science (1994) framhäver Frohmann nyttan av att använda sig 
av kvalitativa metoder inom biblioteks- och informationsvetenskap eftersom frågor 
kring information och vem som har makten över informationen är ett växande intresse-
område. Diskursanalysen kan då vara ett verktyg för att se hur det talas om 
informationsanvändning och informationsanvändare och hur identiteter inom biblioteks- 
och informationsvetenskapsområdet skapas. Frohmann menar att detta med fördel kan 
göras med utgångspunkt i Foucaults diskursteori.  
 
En av de första i Sverige att använda sig av diskursanalys inom biblioteks- och 
informationsvetenskap var Joacim Hansson som i sin licentiatavhandling Om folk-
bibliotekens ideologiska identitet (1998) behandlar just frågan om folkbibliotekens 
ideologiska identitet, med hjälp av en analys av den diskurs som under sekelskiftet 
växte fram i anslutning till just folkbiblioteken.   
 
I User- centered discourse: an analysis of the subject positions of the user and the 
librarian (1997) utför Kimmo Tuominen en diskursanalys av Carol Kuhlthaus 
användarcentrerade text Seeking meaning. Han undersöker förhållandet mellan 
bibliotekarien och användaren och menar att den så kallade “användardiskursen” inte 
alltid hjälper användarna på ett bra sätt utan att den är uppbyggd kring själva 
informationssystemet. Detta, hävdar Tuominen, beror bland annat på att systemet skapar 
mallar för olika användaridentiteter, som emellertid inte är applicerbara i konkreta 
informationssökningssituationer. Roller som bibliotekarien respektive användaren 
tilldelas i Seeking meaning är bland annat “professionell”- “unik individ”, “läkare”-
“patient” och “vuxen”-“barn”. Användaren ses då som osäker och okunnig, utan för-
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måga att själv lösa sina problem. Bibliotekarien å andra sidan, ses som en expert som 
kan utläsa vilka behov användaren har innan denne själv kan göra det. Tuominen menar 
vidare att det är möjligt att skapa alternativa diskurser, bättre anpassade till användarna, 
där maktförhållandet mellan bibliotekarien och användaren kan bli mer jämlikt. 
Tuominen tar i sin analys även upp sociologen Andrew Abbotts tankar kring 
professionsteori. Abbott menar, enligt Tuominen, att bibliotekarier och andra 
informationsspecialister känner ett behov av att hävda sin kompetens eftersom de ingår i 
ett fält där yrkets innebörd inte är fastställd och där det sker en ständig utveckling. Detta 
kommer vi att knyta an till längre fram i uppsatsen.  
 
Sanna Talja utför i sin doktorsavhandling Music, culture, and the library. An Analysis of 
Discourses (2001) en diskursanalys av ett musikbiblioteks verksamhet. Materialet för 
analysen består av intervjuer med bibliotekarier och biblioteksanvändare samt text-
material. Talja har studerat de olika syner på kultur och kvalitet som framkom i 
analysen, och tolkningsmodellen bygger på motsägelser som framkommit i intervju-
materialet. De tre diskurser hon fann var en folkbildningsdiskurs, en alternativ diskurs 
samt en efterfrågediskurs (vår tolkning och översättning). Den första diskursen före-
kommer ofta i sammanhang där man vill ha mer resurser till allmänna bibliotek och 
bibliotekets undervisande roll framhävs. Även bibliotekets roll som en kulturell 
institution betonas. Den andra diskursen omtalas när biblioteket vill stödja ”kvalitativa 
alternativ”, det vill säga konstformer som lockar vissa minoriteter. Här ses bibiblioteket 
som ett alternativ till andra kulturproducenter. Den tredje diskursen behandlar samman-
hang då användarnas kulturella intressen diskuteras, och biblioteket betraktas snarast 
som en social serviceinstitution. Här framhävs ofta att de normer som bibliotek och 
andra kulturella institutioner följer måste ändras för att överensstämma med den 
kulturella utvecklingen, och popularitet och hög utlånings frekvens ses här som något 
positivt. I efterfrågediskursen är det användarna och inte bibliotekarierna som definierar 
vad som är kvalitet. Talja diskuterar också förhållandet mellan användarnas behov och 
önskemål i relation till bibliotekets utbud och hur det kan påverka biblioteks-
verksamheten. Hon menar även att det finns myter kring hur lånestatistiken påverkar 
bibliotekets bestånd eftersom viss ”kvalitetsmusik” inte behöver värnas som den görs 
utan lånas flitigt ändå. 
 
I sin magisteruppsats Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i 
tre bibliotekstidskrifter (2002) undersöker Åse Hedemark och Jenny Hedman med 
utgångspunkt i Laclau och Mouffes diskursteori vilka diskurser om användare som finns 
inom folkbiblioteksfältet. Detta görs genom studier av artiklar ur tre biblioteks-
tidskrifter. De fyra diskurserna Hedemark och Hedman funnit är folkbildningsdiskursen, 
den pedagogiska diskursen, den informationsteknologiska diskursen, samt den 
marknadsekonomiska diskursen. Grundtanken i Hedemark och Hedmans folkbildnings-
diskurs är att folkbiblioteket ska finnas till för ”alla” och att verksamheten är förknippad 
med bland annat demokratiska rättigheter. Den enskilde användaren är emellertid inte 
intressant som något annat än ”en representant för massan”. Inom diskursen fram-
kommer det att biblioteket ska vara en tillgång för alla medborgare, oavsett de 
ekonomiska eller kunskapsbetingade resurser de förfogar över. Även rätten till kultur är 
något som det läggs vikt vid inom denna diskurs. Användarna framställs vara i behov av 
bildning, fostran och utbildning. Författarna menar att det finns en skillnad inom denna 
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diskurs, liksom inom den pedagogiska och den informationsteknologiska, beträffande 
retorik och praktik. Den pedagogiska diskursen kännetecknas av att bibliotekarien 
tillskriver användaren omedvetna informationsbehov som endast bibliotekarien kan 
förstå och tillfredsställa. Användaren ses i praktiken som omedveten om vad som är 
bäst för henne. Samtidigt talas det inom den pedagogiska diskursen på ett retoriskt plan 
om att skapa ”självgående användare” som självständigt kan använda bibliotekets 
resurser. Inom den informationsteknologiska diskursen behandlas framförallt den 
digitala tekniken och förhållandet mellan användare och informationssystem. 
Användarna benämns retoriskt bland annat som kunder och beskrivs vara handlings-
kraftiga och förmögna att ta eget ansvar. Vidare beskrivs användaren som någon som 
har rätt att ställa krav på bibliotekets service. På ett praktiskt plan ses användarna 
emellertid som störande. Inom den marknadsekonomiska diskursen framkommer åsikter 
kring ny teknik och bibliotekariens kompetens beträffande informationssökning, vilket 
har lett till ett nytt och mer marknadsekonomiskt sätt att tänka och tala. Inom diskursen 
finns bland annat diskussioner kring avgiftsbelagda verksamheter och kurser. Här talas 
även om omvärldsbevakning och vinstmaximering. Biblioteksverksamheten anses vara i 
behov av nytänkande och utveckling. Inom denna diskurs tillskrivs användaren en 
förmåga att på egen hand bedöma och hantera sitt informationsbehov. 
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4 Material och genomförande 
 
Vi kommer i detta kapitel att klargöra hur sökandet och urvalet av material utförts och 
ge korta beskrivningar av de tidskrifter ur vilka vi hämtat våra artiklar. Vidare kommer 
vi att ge en beskrivning av hur vi gått tillväga vid analysarbetet och bland annat 
redovisa det lässchema vi använt oss av. 
 
 
4.1 Urval  
 
Materialet för vår analys består av 43 artiklar. I urvalet av material har vi begränsat oss 
till att undersöka artiklar från 1990 och fram till år 2004. Denna avgränsning görs 
eftersom vi tror att det under denna period, med anledning av de många 
nedläggningarna, har förekommit en hel del diskussioner om sjukhusbiblioteken och 
deras verksamhet. Vår uppfattning stärks delvis av den analys Cecilia Bengtsson i sin 
magisteruppsats gjort av texter om sjukhusbibliotek, där 1992-1997 års material främst 
handlade om sjukhusbibliotekens vara eller inte vara (1997, s. 16-18).  
 
För att hitta relevanta artiklar för vår analys har vi utfört sökningar i Nordiskt BDI-
index och Artikelsök. De sökord vi använt oss av är sjukhusbibliotek, medicinska 
bibliotek, fackbibliotek, kombinerade bibliotek, allmänna bibliotek, vårdbibliotek, 
patientbibliotek och patientinformation. 
 
Till en början trodde vi att det skulle bli svårigheter att hitta tillräckligt med material för 
analysen om vi begränsade oss till ett visst antal bibliotekstidskrifter, men efter genom-
förandet av sökningarna visade det sig att de användbara artiklarna till största del fanns i 
Biblioteksbladet, Blänkaren och DIK-forum. Vi valde därför att begränsa oss till dessa 
tre titlar och kommer nedan att ge en kort presentation av var och en av dem.  
 
Mängden artiklar är inte jämnt fördelad mellan de olika tidskrifterna, eftersom vi inte 
hittat lika många relevanta artiklar i DIK-forum som i Biblioteksbladet och Blänkaren. 
Beträffande Blänkaren stötte vi på ett problem eftersom denna tidskrift inte finns 
indexerad i Nordiskt BDI-Index tidigare än 1998. Inte heller på biblioteket på 
Högskolan i Borås fanns nummer från tidigare än 1998. Vi har dock med hjälp av 
Lasarettsbiblioteket i Borås kunnat gå igenom en del tidigare nummer, men inga utgivna 
tidigare än 1994.   
 
I vårt sökande efter empiriskt material strävade vi efter att få med artiklar som 
behandlade både medicinska, kombinerade och allmänna bibliotek, men fördelningen 
mellan dessa blev inte helt jämn eftersom det oftast varit det allmänna eller det 
kombinerade biblioteket som varit det huvudsakliga föremålet för innehållet i artiklarna. 
Möjligen skulle resultatet av vår analys ha sett annorlunda ut om fördelningen varit en 
annan. 
 
Inte heller beträffande publiceringsår är artiklarna jämt fördelade. Övervägande delen 
av de artiklar vi valt för vår analys är publicerade efter 1995. Denna fördelning är inte 
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avsiktlig, utan beror på att vi inte hittat så många artiklar om sjukhusbibliotek 
publicerade tidigare än 1995.  
 
Vi har i urvalet valt att, i överensstämmelse med diskursanalysen, inte ta hänsyn till 
vem som författat de olika artiklarna. Ambitionen är inte att förstå olika personers 
relationer till sjukhusbiblioteksverksamheten, utan att fokusera på texten och vad denna 
kan förmedla.  
 
De krav vi ställt på artiklarnas innehåll är att detta på ett eller annat sätt ska beröra 
sjukhusbibliotek och dess verksamheter, samt belysa hur dessa verksamheter relateras 
till patienten.  
 
Det faktum att urvalet av artiklar påverkar diskursanalysens utfall gör att vi med ett 
annat urval hade kunnat få ett annat resultat. Eftersom det inom ramen för denna 
uppsats var nödvändigt att göra någon form av avgränsning valde vi att fokusera på hur 
det talas om sjukhusbibliotek inom biblioteksvärlden. Att då begränsa oss till att 
använda artiklar ur bibliotekstidskrifter föll sig naturligt. Utan denna fokusering på 
föreställningar om sjukhusbiblioteket inom just biblioteksvärlden hade ett annat 
alternativ kunnat vara att analysera artiklar från andra källor än bibliotekstidskrifter, 
exempelvis insändare i dagstidningar. Ett sådant underlag hade troligen kunnat resultera 
i andra diskurser. Vi hade då även fått del av allmänhetens åsikter kring, och upp-
levelser av sjukhusbibliotek. Undersökningen hade då i ännu större utsträckning fått ett 
patient/användarperspektiv. Likaså hade vi troligen fått en uppfattning om vilka 
argument beslutsfattarna använder i debatten om sjukhusbibliotek. På detta sätt hade det 
även givits en möjlighet att jämföra olika gruppers uppfattningar om sjukhusbiblioteken 
och deras verksamhet. Det hade emellertid troligen varit svårt att få ett helhets-
perspektiv av verksamheterna, vilket vi upplever att vi till stor del fått nu.  
 
Ett annat alternativ för att komma åt biblioteksvärldens uppfattningar om sjukhus-
biblioteken och patienternas behov av detta hade kunnat vara att genomföra intervjuer 
med bibliotekarier. Vi menar emellertid att resultatet av denna typ av undersökning i 
större utsträckning än vid en textanalys hade kunnat präglas av vår förförståelse. I en 
intervjusituation finns det en risk att resultatet påverkas i en eller annan riktning av vår 
närvaro som intervjuare. De artiklar vi nu använt för vår analys är inte i sin primära 
form påverkade av vår förförståelse. Möjligheten finns dock att vår förförståelse till viss 
del kan ha påverkat de tolkningar vi gjort.  
 
4.1.1 Tidskrifterna 
 
Biblioteksbladet är medlemsorgan för Svensk Biblioteksförening och har funnits sedan 
1916. Svensk biblioteksförening är en ideell förening som bland annat verkar för ”ett 
nationellt bibliotekssystem av hög standard” och för ”att tydliggöra bibliotekens roll i 
den demokratiska processen och värna yttrandefrihet”. Biblioteksbladet granskar och 
speglar bland annat nationell och internationell kultur- och bibliotekspolitik och 
biblioteksforskning (Svensk Biblioteksförening, 2004 a).  
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Blänkaren är Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för vårdbiblioteks egen 
nyhetstidning och behandlar främst svenska vårdbiblioteksfrågor. Tidskriften har 
funnits sedan 1988. Specialgruppen för vårdbibliotek arbetar bland annat för att främja 
utvecklingen inom vårdbiblioteksområdet och verkar för ett ökat samarbete och 
erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. En av ambitionerna med Blänkaren är att 
spegla ”olika verksamheter i så många delar av landet som möjligt” (Svensk Biblioteks-
förening, 2004 b). I Blänkaren förekommer förutom egna artiklar, bland annat kopior av 
artiklar ur andra tidningar, skrivelser och meddelanden av intern karaktär. 
 
DIK-forum är en facklig tidskrift för anställda inom dokumentation, information och 
kultur. Tidskriften ges ut av DIK-förbundet, som är ett partipolitiskt obundet 
fackförbund. DIK-forum har funnits sedan 1984 och föregicks av SFF-meddelanden och 
Bibliofack. Tidskriften fokuserar bland annat på utvecklingen och arbetsmarknaden för 
de yrken som innefattas i fackförbundet och rapporter om vad som händer på bibliotek 
och museer (DIK, 2004).  
 
 
4.2 Tolkning och förförståelse 
 
Det är enligt Winther Jørgensen och Phillips viktigt att forskaren inte låter sin kunskap 
påverka analysen och driva den i en viss riktning. Det kan emellertid inom diskurs-
analysen vara problematiskt att analysera uttalanden som omedvetet tas för allmän-
giltiga. Ofta är det dock dessa ”försanthållanden” som är intressanta att studera för 
forskaren för att se vilka företeelser som blir accepterade och vilka som inte blir det 
(1999, s. 28-29). Winther Jørgensen och Phillips menar vidare att det är genom att se 
världen genom en teori som vi kan få distans till de föreställningar vi tar för givna 
(1999, s. 28-29).  
 
Som blivande bibliotekarier går vi in i detta analysarbete med en uppfattning om att 
sjukhusbiblioteket har en stor betydelse för såväl personal som patienter och anhöriga. 
Hur detta kan komma att påverka vår analys kan vi i detta läge inte vara helt klara över. 
Vi strävar dock efter att gå in i analysarbetet med så öppna ögon som möjligt, men kan 
inte avgöra hur mycket vår förförståelse, medveten eller omedveten, kommer att 
påverka.  
 
Det kan i arbetet med en diskursanalys vara en svårighet att se övergången från en 
diskurs till en annan och det är i redovisningen av den utförda diskursanalysen därför 
viktigt att tydligt motivera varför en viss diskurs pekas ut och vilka gränser den ges 
(Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s. 137-140). Denna genomskinlighet är viktig för 
att läsaren ska kunna bedöma de tolkningar som gjorts. Exempel från materialet och 
tydliga redogörelser är viktiga för detta ändamål (ibid., s. 123). 
 
För att göra våra tolkningar så tydliga som möjligt, kommer vi i så stor utsträckning 
som möjligt att redogöra för de resonemang som lett fram till våra tolkningar. Vi 
kommer även att använda oss av citat som vi menar belyser de tolkningar vi gjort. 
Citaten kan, enligt vår uppfattning, synliggöra mönster i texterna som annars skulle vara 
svåra att upptäcka. Att en text kan belysa mer än ett tema och även vara påverkad av 



 27 

mer än en diskurs gör att citat ur samma text kan användas i olika sammanhang i 
analysen. 
 
Det är ingen självklarhet att någon annan skulle göra samma tolkningar som vi kommer 
att göra, men genom att vara så tydliga som möjligt i redovisningen av vår analys 
hoppas vi kunna göra det möjligt för läsaren av uppsatsen att själv göra en bedömning 
av huruvida han eller hon finner våra tolkningar rimliga eller inte. 
 
 
4.3 Genomförande av analys 
 
I flertalet av de diskursanalytiska ansatserna finns det inga givna regler för hur en analys 
verkligen utförs, utan det bestäms till stor del av projektets karaktär (Winther Jørgensen 
& Phillips, 1999, s. 81). Vi vill i vår analys undersöka hur det inom de olika diskurserna 
ses på patienternas behov och på sjukhusbibliotekets roll. Vi kommer med hjälp av när-
läsning av de utvalda artiklarna försöka upptäcka de olika diskurser som förekommer 
och som styr hur sjukhusbibliotekens verksamhet framställs. I vår analys fokuserar vi på 
de verksamheter som på ett eller annat sätt relateras till patienterna på sjukhuset. Vi 
kommer till exempel inte att använda oss av den detaljerade begreppsapparat som är 
bruklig inom Laclau och Mouffes diskursteori. Således kommer vi inte att sträva efter 
att urskilja till exempel nodalpunkter, flytande signifikanter eller moment. Vi intar ett 
friare förhållningssätt till texten och kommer istället att utgå från teman i texterna. Vi 
menar att vi genom att använda oss av teman lättare kan få en bild av de behov av ett 
sjukhusbibliotek som patienten anses ha, samt vilken roll sjukhusbiblioteket tillskrivs i 
förhållande till detta.  
 
För att analysera det empiriska materialet har vi använt oss av ett lässchema. Detta gör 
det lättare att analysera texter likvärdigt och är särskilt viktigt när vi, som i detta fall, är 
två personer som analyserar texterna. I utformandet av vårt lässchema har vi fått 
inspiration från bland annat Mats Sjölins magisteruppsats Bibliotekariens kunskap 
(2002) och Ingrid Sahlins Diskursanalys som sociologisk metod (1999). Vi strävar i vår 
analys efter att kartlägga och beskriva hur det talas om olika teman i materialet, för att 
på så sätt närma oss de diskurser som finns. Det schema vi utformat för vårt 
analysarbete består av fyra nivåer (se figur 1) till vilka vi delvis gett innehåll utifrån 
våra frågeställningar.   
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Figur 1 . De fyra nivåerna i vårt lässchema.  
 
Den första nivån innebär att de framträdande temana i det empiriska materialet 
identifieras. På samma nivå undersöks vad som konkret menas med ett tema, vad 
biblioteken uppges tillhandahålla då de sysslar med ett specifikt tema. På den andra 
nivån skapas en bild av hur de olika temana relateras till de uppfattningar om 
patienternas behov som framkommer i materialet. På nivå tre studeras vad biblioteket 
och bibliotekarierna ges för roller inom detta tema och vad som förutsätts för arbetet 
med ett specifikt tema. På den fjärde nivån redovisas de diskurser vi kunnat urskilja vid 
sammanställningen av temana.  
 
Som en liten del i analysen kommer vi att kvantitativt undersöka under vilken tidsperiod 
de funna temana är mest frekventa i det empiriska materialet. Detta görs för att se om 
det är något tema som dominerar under hela eller delar av tidsperioden. 
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5 Analys  
 
I detta kapitel kommer vi att presentera den analys vi utfört för att besvara uppsatsens 
syfte, ”att i ett urval av svenska bibliotekstidskriftsartiklar om sjukhusbibliotek studera 
vilka föreställningar som finns om svenska sjukhusbibliotek och deras verksamhet för 
patienten”. Vi inleder med att redovisa de teman vi funnit och går därefter över till de 
diskurser vi kunnat utläsa. I kapitlets tredje del sammanställs temana och diskurserna 
för att ge en tydligare överblick över analysresultatet. Här finns även en redovisning av 
den kvantitativa delen av analysen. 
 
De citat vi använder oss av i analysredovisningen är de, som enligt vår uppfattning, bäst 
belyser de tolkningar vi gjort. Vi är medvetna om att citaten är många, men menar att 
dessa är viktiga för att ge läsaren en möjlighet att själv bedöma de tolkningar vi gjort. I 
citaten har vi valt att ersätta eventuella namn med XX eftersom det inom diskurs-
analysen och således även i vår analys, inte finns någon ambition att se vad olika 
personer har för åsikter, utan endast se till det som uttrycks i texten. Att texten är det 
viktiga gör även att vi inte anser det vara relevant att skriva ut fullständiga referenser 
efter de citat vi använder. Vi har istället valt att numrera de artiklar vi använt och 
skriver endast ut nummer efter citaten i analysen. En numrerad förteckning över 
artiklarna återfinns sist i uppsatsen, för att göra det möjligt för den läsare som, trots allt, 
vill studera det empiriska materialet mer ingående.  
 
 
5.1 Tema  
 
Denna del av analysen delas in i underrubriker utifrån de teman vi funnit i materialet 
beträffande patientens behov av sjukhusbiblioteket. Dessa teman är kultur och patient-
information. För att göra redovisningen mer lättöverskådlig delas dessa teman i sin tur 
in i avsnitt som behandlar innehåll i temat, uppfattningar om patientens behov i relation 
till detta tema samt den roll biblioteket tillskrivs inom det aktuella temat. Dessa tre 
avsnitt motsvarar de tre första nivåerna i vårt lässchema och de två sistnämnda avsnitten 
motsvarar även två av våra frågeställningar. I slutet av varje tema sammanställs bilden 
av det aktuella temat med hjälp av figurer som redovisar den betydelse temat ges i vårt 
material. Figurerna innebär en sammanställning av de tecken som sätts i relation, positiv 
eller negativ, till temat. Till vänster om temat återfinns de begrepp som sätts i positiv 
relation till temat, och till höger de som sätts i negativ relation.  
 
5.1.1 Kultur 
 
Temat kultur återkommer frekvent i vårt material. Kulturens betydelse för patienterna 
framhävs ofta och kulturen framställs som en viktig del av vårdarbetet. 
  
5.1.1.1 Vad innehåller temat kultur? 
 
Vad man avser med kultur skiljer sig inte mycket åt i vårt material. Kulturverksam-
hetens innehåll framstår främst som utlåning av olika medier, i första hand böcker, 
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talböcker och musikkassetter, men i en del artiklar även av konst och olika hjälpmedel 
för att göra det möjligt för patienten att tillgodogöra sig kulturen. Även depositioner av 
böcker ute på avdelningarna förekommer som ett innehåll i kulturarbetet. 
 

Här hittar man ju effektiva bibliotek som lyckats kombinera en bred, 
utåtriktad verksamhet (inte bara bokutlåning utan också musik- och 
konstutlåning, högläsning, allmänkulturell verksamhet) … De väl valda 
exemplen på vad konsten kan betyda för ensamma och långtidssjuka 
människor illustrerades med diabilder av de mycket utlånade tavlorna. 
(1)  
 
Förutom böcker och talböcker lånar jag ut mycket musikband främst till 
rehabkliniken och medicinens strokeavdelning. Många är för trötta och 
får inget sammhang [!] vid läsning och då fungerar sång och musik 
utmärkt. (33)  
 
… depositioner av böcker för förströelse på avdelningar, mottagningar 
och väntrum (28) 

 
Förutom denna del av verksamheten förekommer även programverksamhet i olika 
former.  
 

Av detta har senare blivit kultursatsningar i form av filmvisningar, 
konstpromenader, föreläsningar m.m. som inte i första hand haft 
patienten som första målgrupp, utan i princip ”alla” (patienter, personal, 
anhöriga och elever). (5) 
 
En kvinna som svävat mellan liv och död efter en inflammation i 
bukspottkörteln piggnade till av TORGNY LINDGREN och kammarmusik 
och har därefter återkommit till kulturkvällar på sjukhuset. En man 
beblandade sig med friska människor första gången efter en 
benamputation då han kom i rullstol till en samekväll. Psykiskt sjuka har 
fått social träning genom att gå på en författarafton. (19)  

 
Dessa uppfattningar om kulturens innehåll stämmer väl överens med det som fram-
kommer i den litteratur vi tagit del av. Det motsvarar de ambitioner som finns om att 
sjukhusbiblioteket ska tillhandahålla samma utbud som ett folkbibliotek (se t.ex. Statens 
Kulturråd, 1983 c).  
 
5.1.1.2 Uppfattningar om patientens behov av kultur 
 
I materialet framhålls genomgående vikten av att se sambandet mellan kultur och hälsa, 
vilket sägs vara en förutsättning för att arbetet med kulturverksamheten ska kunna 
genomföras. Saknas detta uppmärksammas inte behovet av kulturen i vårdsituationen. I 
samband med kultur i olika former nämns ofta det viktiga i att ha en helhetssyn på 
människan, att se till både kropp och själ i vårdarbetet. I vårt material tillskrivs kulturen 
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en viktig roll när det talas om tillfredsställandet av främst patienternas psykiska behov i 
vårdsituationen.  
 

Den gruppen [en kultur i vården-grupp, vår anm.] har som en 
målsättning att medvetandegöra all personal ute på avdelningarna om att 
läsning av böcker är livsnödvändig för en del människor, och att 
omvårdnaden av patienter omfattar också tillfredställandet av läsbehov. 
(28)  
 
Varje patient bör av sjukvården betraktas som unik och ges individuell 
vård. Det är en målsättning för vården i alla andra sammanhang utom 
när det gäller att tillgodose den individuella patientens psykiska behov. 
Fortfarande finns det patienter inom akutsjukvården, som skulle må 
bättre om de kunde få hjälp att hitta en bok att läsa, ett musikstycke att 
lyssna på, en tavla att betrakta. (26)  
 
Många säger att böckerna är det enda som håller dem uppe och igång, 
under ibland långa sjukhusvistelser. Ändå kan två patienter med 
likartade krämpor reagera helt olika inför läsningen. Den ena säger ”jag 
har så ont, jag måste ha något att läsa för att skingra tankarna”. Den 
andre däremot vill absolut inte läsa, ”jag kan inte, när jag har så ont…” 
(2)  

 
I ovanstående citat visas ett av mycket få exempel på att patienten inte vill ta del av den 
kultur som erbjuds av sjukhusbiblioteket. Annars verkar uppfattningen vara att alla 
patienter behöver och vill ha kultur.  
 
Kulturens betydelse framhålls framförallt när det talas om patienternas tillvaro. Kultur i 
olika former kan göra sjukhusvistelsen lättare att uthärda. Ett återkommande tema i 
materialet är kulturens förmåga att ge patienterna sysselsättning, stimulans och för-
ströelse, vilket de framställs vara i behov av. Till patienternas behov av förströelse kan 
även knytas deras behov av att ha en plats att koppla av på och tänka på annat än sin 
sjukdom.  
 

… – patienternas behov av förströelse mellan undersökningar och 
behandlingar i form av skönlitteratur … (41)  
 
Han underströk vikten av att patienterna har tillgång till litteratur och 
framhöll att kulturen spelar en stor roll för att livet ska få mening och 
innehåll. (1)  
 
Sjukhusbiblioteket fungerar som en viktig mötesplats, ett vardagsrum i 
sjukhusmiljön, ett ställe där man kan koppla av, lyssna på musik, se 
utställningar och har någon att samtala med. (32)  
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Bibliotekarierna arbetade med att göra lokalen till en inbjudande och 
attraktiv mötesplats. Det är viktigt för patienter och personal att ha 
tillgång till en miljö som avviker från den gängse på sjukhuset. (40)  

 
Kulturen kan förutom att fungera som förströelse och sysselsättning även verka som en 
hjälp i arbetet med att vårda och rehabilitera patienten. Kulturen kan bidra till ett 
snabbare tillfrisknande. 
 

– Sanningen är att boken eller musikkassetten kan lindra smärtan och 
faktiskt hjälpa människor att hålla fast vid livet längre. (19)  
 
– I den språkliga rehabiliteringen är sjukhusbiblioteken en ovärderlig 
resurs. Där finns tidningar och böcker med anpassade texter som vi 
använder i behandlingen och för de som inte klarar eller orkar läsa själva 
finns talböcker som tränar upp förmågan att lyssna på talat språk och att 
få ett sammanhang i det man hör. (43)  
 
I patienternas många gånger utsatta situationer kan upplevelsen av 
och/eller identifikationer inom litteratur, konst och musik fungera som 
helande kraft. (32)  

 
Kulturens roll som en hjälp för patienterna att bevara sin identitet i vårdsituationen 
framställs också ofta som en viktig del inom temat kultur. Kulturen kan få patienten att 
känna att han eller hon fortfarande är en självständig individ och inte bara en patient.    
 

– Sjukhusbiblioteken ger patienterna möjlighet att självständigt välja när 
dom vill låna och vad dom vill låna för böcker eller talböcker. Också det 
är en viktig bit i rehabiliteringen. (43)  
 
Vem säger att böcker måste läsas? De kan vara bärare av koder. De kan 
vara magiska samlingar av svar, att öppna på måfå och sätta fingret i. 
Eller de kan bli liggande på den obäddade sängen och påminna om 
människovärdet hos den som just nu befinner sig nån annanstans. (42) 
   
I vården reduceras man lätt till att bli en patient bland andra. Kulturen 
hjälper patienten att hålla kvar sin identitet. (19)  
 

I texterna betonas ytterligare en viktig grund till att kulturen behövs; patientens rättighet 
att ta del av kultur. Patienten bör ges samma möjlighet att tillägna sig kultur som övriga 
samhällsmedborgare.  
 

Verksamhetsidéen utgick från tanken att kostnadsfritt erbjuda patienter 
och anhöriga ett rikt och varierat utbud av kultur, media och 
informationskällor baserat på värderingen om allas rätt till kulturella 
upplevelser och information. (40) 
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I ett flertal av artiklarna protesteras det mot att de förkortade vårdtiderna ofta används 
som ett argument för att skära i verksamheten. Kulturens betydelse anses i vårt material 
vara lika stor oavsett vårdtidernas längd. 
 

Att patienter med lång behandlingstid är i behov av kulturupplevelser är 
självklart, men kulturens värde inom vården kan inte reduceras till 
frågan om behandlingstidens längd. (11) 
 
Argumentet som har förts fram på flera håll i landet mot det berättigade i 
att behålla bibliotek och biblioteksservice för patienter i sluten 
sjukhusvård, nämligen att vårdtiden statistiskt sett är så nedkortad 
numera, detta argument bygger på en felsyn, enligt min mening. För det 
första är det en ren sifferlek: på alla de vårdavdelningar där vi har 
bokronder finns patienter som ligger en vecka eller längre - ibland 
mycket längre. … även om en patient kommer in för en kort behandling 
… så är detta inte något skäl till att de inte ska kunna få åtnjuta service 
från ett välutrustat patientbibliotek! (30) 

 
I dessa uppfattningar om patientens behov av ett sjukhusbibliotek ser vi tydliga 
kopplingar till det resonemang som förs i Kulturrådets rapporter om Kultur i vården 
(1983). De psykiska behoven ges stort utrymme och motsvarar den strävan som finns 
om att vården ska tillgodose alla de mänskliga behoven, inte bara de rent fysiska och 
medicinska. För detta krävs en helhetssyn och en förmåga att se till det friska hos 
patienten. 
 
5.1.1.3 Bibliotekets roll inom temat kultur 
 
Det finns i en stor del av vårt material en strävan efter att biblioteket med sin kultur-
förmedling ska ses som en del i det totala vårdarbetet och inte som någon form av 
lyxverksamhet. Biblioteket och bibliotekspersonalen framställs som lika viktigt som 
andra yrkesgrupper inom sjukhuset och ses som en betydelsefull resurs inom vården.  
 

– I vården ska bibliotekarien bli en lika viktig resursperson som prästen, 
dietisten eller psykologen. (19)  
 
Vikten av biblioteket som integrerad del av vården framhölls … 
eftersom tanken är att sträva efter patientens bästa. (16)  
 
Kulturen har en given plats i alla vårdmiljöer, även inom 
akutsjukvården, som ett led i att ge varje patient god omvårdnad och 
befrämja välbefinnandet. (11) 
 
Att ha tillgång till litteratur och musik- och talkassetter är viktigt i 
dagens vård. Inte som guldkant på tillvaron utan som en självklar del av 
vården och omsorgen. (23) 
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I samband med bibliotekets kulturförmedling förekommer det ofta uttalanden där 
framställningen av sjukhusbiblioteket liknar det vanliga folkbiblioteket. 
Sjukhusbibliotekets funktion jämförs med folkbibliotekets funktion som en institution 
som tillhandahåller kultur för alla i samhället. 
 

… folkbibliotek (företrädesvis allmänna sjukhusbibliotek) på 
landstingets institutioner för främjande av kulturupplevelser, information 
och kunskapsspridning. Sjukhusbiblioteket möjliggör för 
biblioteksväsendet att nå nya läsare och ofta grupper som har svårt att 
tillgodogöra sig folkbibliotekens service. (11) 
 
  … jämförde Karolinska sjukhuset med 7000 anställda med en 
stadsdelsnämnd och menade att det är ett samhälle i sig och då är 
biblioteket viktigt som en kulturoas. (23) 
 
Vi vill vara ett kulturellt centrum i sjukhuset. (3)  

 
I det första citatet ovan ser vi exempel på att sjukhusbiblioteket har en möjlighet att med 
sin kulturförmedling nå ut till nya biblioteksanvändare. I detta arbete spelar den upp-
sökande verksamheten en stor roll. Den uppsökande verksamheten i form av bokvagns-
ronder bidrar enligt en stor del av vårt material till en god kontakt mellan bibliotek-
arierna och patienterna. Detta gör det enklare för biblioteket att förmedla rätt medier till 
rätt patient och på så sätt göra patienten så nöjd som möjligt. Även förutsättningarna för 
sjukhusbiblioteket att marknadsföra sin kulturella verksamhet blir bättre om det ges 
möjlighet till denna kontakt.    
 

Antydningarna om att det behövdes en förändring av verksamheten 
tolkar han som att man önskade en ökad teknikbetoning. ”Jag tillhör 
kanske en annan stam. Jag ville ha kvar bokvagnsronderna, som ger en 
annan kontakt med patienterna.” (29) 
 
Förutom arbetet i det fasta biblioteket går personalen naturligtvis runt till 
alla avdelningar och väntrum med bokvagnen. – Vi möter människor 
som aldrig tidigare kommit i kontakt med biblioteket. Många äldre vet 
inte att det är gratis … (2)  
 
Den nära patientkontakten var dock svår att uppnå i och med att 
bibliotekspersonalen inte arbetade med regelbundna bokvagnsronder. 
(40)  
 
Sjukhusbiblioteket möjliggör för biblioteksväsendet att nå nya läsare och 
ofta grupper som har svårt att tillgodogöra sig folkbibliotekens service. 
(11) 

 
Sjukhusbibliotekets möjlighet att på detta sätt nå nya användare kan leda till att stärka 
bibliotekets och kulturens ställning, inte bara på sjukhuset, utan även i samhället i stort. 
Att sjukhusbiblioteket har en potential att tjäna ett kulturpolitiskt syfte hävdas det även i 



 35 

Sjukhusbibliotek (1976, s. 11). Det är alltså inte bara för patientens välbefinnande 
kulturförmedlingen är bra. Den är även gynnsam för hela biblioteksverksamheten.  
 

Sjukhusbiblioteken måste ses både som en viktig del av hälso- och 
sjukvården och som en kulturpolitisk satsning. (4)  
 
I detta sammanhang vill jag säga, att sjukhuset också fungerar som en 
förmedling till stadsbibliotekets ”Boken kommer” verksamhet och 
talboksavdelning. Åtskilliga låntagare har genom sjukhusbibliotekts [!] 
information kommit i åtnjutande av ”Boken kommer”-verksamheten. 
(33) 

 
I Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens undersökning Gør biblioteket en forskel? 
visar resultatet att olika grupper i samhället använder biblioteket på olika sätt. Hur 
biblioteket används kan förändras när vardagslivet förändras på ett eller annat sätt. I 
samband med att en person påbörjar en utbildning kanske det finns en anledning att 
även börja använda biblioteket. På samma sätt kan en ny livssituation leda till att en 
person som tidigare varit en flitig biblioteksbesökare slutar gå till biblioteket på grund 
av till exempel ett nytt jobb som gör att det inte finns någon tid över för detta 
(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2000, s. 46-49). Här kan man i likhet med vad 
som sägs i en stor del av vårt analysmaterial tänka sig att en sjukhusvistelse kan göra att 
en person som inte haft för vana att besöka biblioteket tidigare får upp ögonen för vad 
det innebär och fortsätter att göra mer eller mindre regelbundna besök även efter 
sjukhusvistelsen. Men även den omvända situationen är tänkbar, att en person som 
tidigare besökt biblioteket tappar vanan att gå dit efter en sjukhusvistelse.  
 
Beträffande bokvagnsronderna som uppsökande verksamhet finns det i vårt material 
förutom de kvantitativt övervägande positiva uttalanden även något mer skeptiska röster 
som menar att bokvagnen kanske inte är det bästa sättet att nå ut med kulturen till 
patienterna. 
 

Bara på någon enstaka avdelning har man varit direkt positiv till 
bokvagnsronder medan fler ser depositioner som en önskvärd lösning 
med hänvisning till de korta vårdtiderna. Än mer populärt är förslaget att 
kunna ringa ner till biblioteket och begära service. (29)  
 
Vi skulle vilja hitta effektivare metoder att hitta vägen till just de 
patienter som behöver hjälp av bibliotekarien att hitta rätt bok eller 
stimuleras till annan förströelse. Istället för att en gång i veckan besöka 
en avdelning i taget skulle vill [!] vi vilja rulla bokvagnen mellan de 
sängplatser på flera vårdavdelningar där vi efterfrågas eller verkligen 
behövs. (28) 

 
I dessa citat ser vi att det finns en uppfattning om att kulturen skulle komma patienterna 
bättre till godo om den uppsökande verksamheten var behovsstyrd istället för regel-
bunden som bokvagnsronderna. De som uttalar denna typ av åsikter, menar vi, har ett 
större intresse för att verkligen nå ut till patienterna för patienternas och inte för 
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bibliotekets skull. Den behovsstyrda verksamheten kräver ett samarbete med andra 
personalgrupper på sjukhusen. Samarbetet framställs över lag som en viktig faktor för 
att göra det möjligt för patienterna att ta del av sjukhusbibliotekets kulturverksamhet. 
Dels kan vårdpersonalen själv förmedla kultur direkt till patienten, dels kan de hjälpa 
bibliotekarierna att förstå patienternas behov. Samarbetet handlar även om att få hjälp 
att marknadsföra bibliotekets kulturverksamhet för patienterna. 
 

Det känns som en bra draghjälp att andra än biblioteksanställda för 
bibliotekets talan. (28)  
 
Jag har mycket fint samarbete med personalen på dialysen och ofta 
ringer de efter mig när patienterna önskar böcker eller talböcker. … Som 
ni förstår så har jag alltid haft bra kontakt med sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder m.fl. och dessa arbetsgrupper har 
varit ett stort stöd för mig … De har uppmärksammat vilka låntagare, 
som varit i behov av böcker, tal- och musikband, läsbord m.m. (33)  
 
Det är i mötet och samtalet med patient och personal vi tillsammans kan 
hitta rätt. Då kan det istället bli: ”Det är jobbigt för patienten på sal 8. 
Hon behöver hjälp med att slappna av. Hon tycker mycket om 
flöjtmusik. Har du något med Gunilla von Bahr?” (19)  

 
Det förekommer även ett par exempel på att detta samarbete inte alltid fungerar 
tillfredsställande, vilket kan komma att drabba patienterna. Det är inte helt ovanligt att 
det då framställs som om det är vårdpersonalen som inte är tillräckligt engagerad.  
 

Bibliotekets erbjudande ”Ring så springer vi” tycks innebära en allt för 
stor belastning för den stressade sjukvårdspersonalen för att resultera i 
aktiv hjälp att kontakta biblioteket för patienternas räkning. (26)  
 
”Det är ingen här som orkar med några böcker.” Så svarade en skötare 
på min fråga om det gick bra att knacka på överallt. Kan detta ha med 
det obefintliga egna behovet att göra? (42)  

 
Inom kulturtemat blir även bibliotekets betydelse som en icke vårdrelaterad verksamhet 
aktuell i vårt material. Biblioteket och bibliotekarierna fyller en viktig funktion för 
patienterna bara genom att vara något annat än sjukhus och vårdpersonal. Inom detta 
tema framträder sjukhusbiblioteket som ett fysiskt rum. Det beskrivs som en neutral 
plats på sjukhuset. Här ges patienterna möjlighet att få kontakt med andra människor.  
 

Bibliotekets personal fyller också en social funktion, där de går runt med 
bokvagnen. Kanske är det lättare för patienterna att tala med någon 
utifrån, någon som saknar den vita rocken. (2)  
 
Det är viktigt för patienter och personal att ha tillgång till en miljö som 
avviker från den gängse på sjukhuset. (40) 
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En man beblandade sig med friska människor första gången efter en 
benamputation då han kom i rullstol till en samekväll. Psykiskt sjuka har 
fått social träning genom att gå på en författarafton. (19)  

 
För att biblioteket ska kunna uppfylla denna funktion som fysisk plats talas det om 
vikten av att biblioteket har en bra placering i sjukhusbyggnaden och att lokalerna är 
inbjudande och rymliga. Vi ser i artiklarna exempel på både lokaler med bra och lokaler 
med sämre förutsättningar. Hur lokalen är utformad och var den är placerad framställs 
som delvis avgörande för hur väl verksamheten fungerar. 
 

Nu är det verkligen möjligt att marknadsföra sjukhusbiblioteket. De 
stora utrymmena, tillsammans med det centrala läget, öppnar 
möjligheter till en helt annan, och mer levande verksamhet … (2)  
 
För närvarande är biblioteket inrymt i ett mindre kontorsrum dit 
förmodligen varken patienter eller anhöriga kan ta sig. (23)  
 
En grundförutsättning är ett kombinerat bibliotek som det på Näl- 
patient- och fackbibliotek i ett. Här ligger det dessutom strategiskt 
beläget i bottenplanet, stort och öppet. (19)  

 
Genom att med kultur erbjuda patienterna stimulans och förströelse hävdas det i 
artiklarna att arbetet för vårdpersonalen underlättas. Samtidigt framställs sjukhus-
bibliotekets kulturarbete i en del artiklar även påverka patienten positivt genom att 
företagsklimatet på sjukhuset blir bättre, vilket i slutänden leder till en bättre 
vårdsituation för patienten. 
 

… sjukvården borde satsa mer på kultur, inte mindre. Därför att 
människor - både patienter, anhöriga och personal- då mår bättre och 
belastar vården mindre. (43)  
 
Det är lättare att behandla ett sjukt barn om Alfons Åberg finns i 
närheten. För en cancersjuk som ska genomgå cytostatikabehandling kan 
Pavarotti ge nytt livsmod. (19)  
 
Kulturen har kommit patienten till godo både direkt i form av olika 
kulturprogram och indirekt via olika bieffekter som bättre 
företagsklimat, personal som förmedlar kulturupplevelser etc. (5) 
 
Planen lägger grunden för arbetet med att tillgodose hälso- och 
sjukvårdslagens krav på helhetssyn i vård och omvårdnad och för arbetet 
att förbättra arbetsmiljön, framför allt den andliga. … I detta arbete 
deltar våra sjukhusbibliotek så mycket vi kan. Vi vill vara ett kulturellt 
centrum i sjukhuset. … Kultur i vården är också en del av god 
personalpolitik vilket är mycket viktigt för att få behålla den engagerade 
personalen. (3) 
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Åsikter av detta slag kan användas som ett argument för biblioteket eftersom 
bibliotekets kultur inte bara framställs som en tillgång för patienten utan något som 
gynnar hela sjukhuset. Genom att detta synliggörs kan troligen rela tionen mellan 
vårdpersonal och bibliotekspersonal förbättras. 
 
I samband med kulturtemat handlar det ofta om vem som ska bekosta kulturverk-
samheten på sjukhusen. Det framkommer att det från ”andra håll”, troligen de 
ansvarigas, finns åsikter om att det inte bör göras med vårdpengar.  
 

En tankegång var väl också att det var kommunens ansvar att erbjuda 
invånarna kultur, inte akutsjukhuset. (21)  
 
Grundtanken var att vårdpengar inte skulle användas för att driva 
biblioteksverksamhet. (29) 
 
Att sjukhusbiblioteken lever under hot om neddragningar och 
nedläggning då landsting och kommuner måste genomföra besparingar 
framhävs ofta. En följd av detta blir enligt utsagorna i vårt material att 
verksamheten inte kan utvecklas och fungera på ett bra sätt. 
 
Sjukhusbiblioteken har under de senaste åren ålagts mycket stora 
sparbeting vilket fått till följd att verksamheten kraftigt minskat. (23) 
  
De Allmänna sjukhusbiblioteken och Bibliotekens patientinformation 
inom Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg hotas av total 
nedläggning. Nedläggning för att spara pengar. (43) 
 
Många sjukhusbibliotek lever med ett ständigt hot om nedläggning. (40) 

 
Hotet om nedläggningar präglar en stor del av vårt material, men framförallt märks det 
inom kulturtemat. Kulturen framställs som en verksamhet som måste försvaras extra 
mycket i spartider. 
 
5.1.1.4 Sammanställning av temat kultur 
 
I figurerna nedan redovisas de tecken som relateras till temat kultur. Inom temat kan vi 
se att tecknet ges olika betydelser beroende på om det relateras till patientens behov 
eller till marknadsföringen av biblioteket. I de figurer som nedan redovisar betydelserna 
av temat kultur återfinns de begrepp som har en positiv relation till temat till vänster om 
detta. Begrepp med en negativ relation till temat placeras till höger om detsamma.  
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Temat kulturs betydelse i relation till patientens behov illustreras i nedanstående figur. 
 

+                _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Kulturens betydelse i relation till patientens behov. 
 
Då patientens behov ger tecknet kultur sin betydelse görs detta genom att behovet av 
stimulans och förströelse framhävs. Patientens psykiska behov måste tillfredsställas och 
det krävs en helhetssyn på patienten för att förstå dessa behov. Det tas även hänsyn till 
patientens rätt att ta del av kultur trots att han eller hon vistas på sjukhus. Kulturen 
relateras även positivt till rehabiliteringen, eftersom det hävdas att kulturen kan utgöra 
en betydande del i arbetet med denna. Patienten anses även ha ett behov av en neutral 
mötesplats på sjukhuset och här ges bibliotekslokalen en viktig funktion. Den upp-
sökande verksamheten, främst i form av bokvagnsronder spelar en stor roll för att 
kulturen ska kunna nå patienterna. Den leder även till en kontakt mellan patienten och 
bibliotekarien som gör det lättare för bibliotekarien att tillfredsställa patientens behov. 
För att patientens behov ska kunna tillfredsställas krävs ett samarbete med vård-
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personalen. Ett bristande samarbete kan leda till att kulturen inte når ut till patienterna i 
den utsträckning det hävdas vara nödvändigt. Samarbete med personalen relateras alltså 
både positivt och negativt till tecknet kultur i detta sammanhang.  
 
Temat kultur ges även en betydelse i relation till marknadsföringen av biblioteket. Detta 
illustreras i figuren nedan. 

        
   +                _ 
 
   +     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Kulturens betydelse i relation till marknadsföringen av biblioteket. 
 
Kulturen ses här som ett sätt att nå nya biblioteksanvändare bland sjukhusets patienter 
och på så sätt tjäna ett kulturpolitiskt syfte. Den uppsökande verksamheten relateras 
positivt till tecknet kultur, genom att den är en viktig del i marknadsföringen av 
biblioteket. Även den goda patientkontakten som bokvagnen medför gör att det är 
lättare att marknadsföra bibliotekets kulturverksamhet för patienten. Biblioteket ses här 
också som en möjlighet att förbättra arbetsmiljön för personalen på sjukhuset och i 
slutänden därmed även patientens situation. Bibliotekslokalens placering anses också 
påverka hur väl biblioteksverksamheten fungerar. En central placering gör det lättare för 
biblioteket att marknadsföra sig, medan en undanskymd placering kan få negativa 
konsekvenser. Samarbetet med vårdpersonalen sätts i både positiv och negativ relation 
till tecknet kultur även i detta sammanhang. Om samarbetet fungerar tillfredställande 
bidrar detta till att marknadsföra biblioteket, medan ett icke-fungerande samarbete 
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drabbar biblioteket. Även de bristande resurserna inom verksamheten påverkar 
marknadsföringen av denna. 
 
5.1.2 Patientinformation 
 
Det andra frekvent återkommande temat i vårt analysmaterial är patientinformation i 
olika former. I en del av artiklarna uttalas ordet patientinformation direkt, medan det i 
andra ges uttryck som till exempel ”information om sjukdom och hälsa” och att 
patienten ska ges möjlighet att söka ”information om det egna tillståndet”. Uttalanden 
av denna typ har vi tolkat som att det handlar om samma verksamhet som då det i andra 
artiklar talas om patientinformation.  
 
5.1.2.1 Vad innehåller temat patientinformation?  
 
Patientinformationen framställs som innehållande det mesta från broschyrer från 
patientföreningar till medicinsk litteratur och skönlitteratur.  
 

Ett bevis på att bibliotekarien gjort en framgångsrik insats är när 
patienter återvänder till biblioteket efter vårdtidens slut. Kanske vet 
patienten att just här finns en ovärderlig hjälp när man ska börja leva ett 
nytt liv som diabetiker. Här finns forskningsrapporter, fack- och 
skönlitteratur i ämnet, receptböcker, IT. (19)  
 
Målet är att få informationen så skräddarsydd som möjligt. En användare 
som redan kan mycket ska kunna söka sig till mer avancerad litteratur. 
Falu lasarettsbibliotek har som alla andra medicinska bibliotek tillgång 
till MEDLINE m.fl. databaser, och naturligtvis hela sitt medicinska 
bibliotek. Tanken är att man ska kunna trappa upp nivån efter behov. (9) 

 
I det sista av ovanstående citat uttrycks en strävan efter att anpassa patientinformationen 
efter patientens behov. Detta är något som återkommer i en del av vårt material och 
enligt vår uppfattning är ett tecken på ett verkligt intresse av att tillfredsställa patientens 
informationsbehov. 
 
Mycket av informationsmaterialet finns i databasen PION, som ofta nämns som en 
viktig resurs i arbetet med patientinformationen. Innehållet i PION sammanfaller till 
stor del med det material patientinformationen i de flesta fall sägs tillhandahålla. 
 

Informationen har huvudsakligen hämtats från patientföreningar, 
läkemedelsföretag, Apoteksbolaget m.m. Piondatabasen är inte 
mediabunden. Den innehåller allt från broschyrer, böcker, 
tidskriftsartiklar till videoband och ljudkassetter. … I databasen ingår 
också ett omfattande adressregister till olika patientföreningar. En viktig 
uppgift för sjukhusbiblioteket är att länka ihop patienter med 
organisationer där de kan få vidare hjälp och svar på frågor. (9) 
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I databasen finns också videoband, kassettböcker och ljudkassetter, t ex 
medicinska program från radion. Ett viktigt inslag är det urval av 
medicinsk litteratur som varje sjukhusbibliotek lägger in. (12) 

 
Förutom information som tillgängliggörs genom olika medier förekommer det även 
exempel på patientinformation i form av föreläsningar och temadagar om till exempel 
olika sjukdomar och behandlingsmöjligheter. Detta kan möjligen vara lättare för 
patienten att ta till sig än till exempel en bok. 
 

Det unika med vårt sätt att arbeta är att den medicinska sidan har gett 
kulturen förtroende att arrangera föreläsningsserier och öppna hus. Och 
plötsligt har det blivit fullsatt på arrangemangen! Ett lyckat exempel är 
den hjärtdag som i höstas anordnades på NÄL för att öka kunskapen om 
hjärt- och kärlsjukdomar. Läkare, sjukgymnaster och dietister föreläste. 
(19) 

 
Att patientinformationen ska vara ett komplement till den information patienterna får av 
vårdpersonalen påpekas i ett flertal artiklar.  
 

… och patienterna möjlighet till kompletterande information som rör 
deras sjukdomar, mediciner och, patienträttigheter mm. (32)  
 
Kan det vara så att sjukhusbiblioteket, som fristående kunskapsbank, har 
ovanligt goda förutsättningar att handha den till vårdgivarinformationen 
kompletterande patientinformationen? (22) 

 
Den medicinska litteraturen, eller facklitteraturen, talas det ofta om i samband med 
patientinformationen. Kring detta tecken finns det emellertid en antagonism, då det lika 
ofta görs en skillnad mellan tecknen patientinformation och den medicinska litteraturen 
i vårt material.  
 

… sjukhemsplatser gick över i kommunal regi och flera vårdavdelningar 
lades ned. Detta borde ha påverkat Sjukhusbibliotekets verksamhet 
negativt med minskad statistik och färre arbetsuppgifter. Blev det så? 
Nej, verksamheten har istället expanderat på två andra områden: 
medicinsk information och patientinformation. Den medicinska 
informationen (facklitteratur, datasökningar, artiklar, rapporter m.m.) har 
blivit enormt utnyttjad de senaste åren sedan ”jakten på kompetens- och 
kvalitetssäkring” startade bland sjukhusets personal … (18) 
 
… ge samtliga anställda tillgång till den facklitteratur de behöver i sin 
yrkesutövning, för sin fortbildning samt för forskning … ge patienter, 
anhöriga och personal möjlighet att skaffa sig kunskap och information 
om sjukdom och hälsa. (28)  

 
I det första citatet ovan ser vi exempel på vad som anses tillhöra den medicinska 
informationen, vilket är i stort sett detsamma som ofta omtalas i samband med patient-
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informationen. I båda citaten förknippas den medicinska informationen/facklitteraturen 
med yrkesutövning och fortbildning, vilket gör att patienterna utesluts som målgrupp 
för denna verksamhet. Denna framställning av medicinsk information/facklitteratur som 
en resurs avsedd för vårdpersonal, läkare och studenter och som ska användas för 
(vidare)utbildning, kompetensutveckling och forskning är vanlig i vårt material. Fram-
ställningen stämmer väl överens med den tidigare inriktningen på det medicinska 
sjukhusbiblioteket som ett bibliotek för just personalen på sjukhuset (Alopaeus, 1997, s. 
20). 
 
Beträffande tecknet medicinsk litteratur finns det alltså, som antytts ovan, en 
antagonism. Detta tecken står i en del fall i positiv relation till tecknet patienter och i en 
del fall i negativ. I de fall då tecknet innebär detsamma som patientinformation är 
patienten i hög grad positivt relaterad till detta, men då den medicinska litteraturen och 
informationen förknippas med det medicinska biblioteket utesluts patienterna i så gott 
som allt vårt material. Detta trots att det i många sammanhang framhävs att det är 
viktigt att ha ett medicinskt bibliotek bakom sig i arbetet med patientinformationen.  
 
5.1.2.2 Uppfattningar om patientens behov av patientinformation 
 
I en stor del av vårt material framställs patientinformationen som en viktig resurs för att 
ge patienterna möjlighet att utöva rätten att påverka och vara delaktiga i sin 
vårdsituation. Den ska hjälpa patienterna att skaffa sig mer kunskap om sitt 
sjukdomstillstånd och olika behandlingsmöjligheter.  
 

PATIENTENS VALFRIHET förutsätter tillgång till information. För att vara 
delaktig i vården och kunna vara med och fatta beslut måste patienten få 
information om sitt tillstånd och de behandlingsmöjligheter som står till 
buds. … Dagens välutbildade patienter vill ha tillgång på information för 
att vara en aktiv part i beslutsfattandet. (8) 
 
Kulturförmedling är ett av målen, det andra är informationsförmedling. 
Vilket i det här sammanhanget hänger ihop med att patienterna ska få en 
starkare ställning inom vården, bland annat genom att patienterna själva 
ska beredas möjlighet att söka information om det egna tillståndet. (23)  

 
I vissa artiklar hävdas det att den kunskap patienterna får genom patientinformationen 
leder till kunnigare patienter som ställer högre krav på vårdpersonalen, vilket i sin tur 
bidrar till en bättre sjukvård. Denna uppfattning gör att patientinformationen inte bara är 
av betydelse för patienten, utan även för sjukvården i stort.   
 

I Hälso- och sjukvårdslagen poängteras patientens rätt till information. 
Dagens sjukvård ställer större krav på patienten än tidigare. Dels har 
man som patient större medinflytande vad gäller sin egen behandling. 
Men, som XX påpekar, dagens besparingar och privatiseringar gör också 
att patienten måste vara mer vaksam och krävande än tidigare. Det är 
inte alltid självklart att man verkligen får den vård man har rätt till. … 
patientinformationen på sikt kan ha en kvalitetshöjande effekt för 
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vården. Om patienterna är välinformerade ställer de vettigare frågor, och 
det ställer i sin tur högre krav på läkare och vårdpersonal (9)  

 
I det första citatet ovan nämns Hälso- och sjukvårdslagen och patientens rätt till 
information. Denna ”rätt” är något som återfinns i flera artiklar, som motivering till 
varför patientinformationen behövs.  
 

Ett skäl är enligt XX att en förändrad syn på patienten har lett till en 
lagstiftning, som betonar patientens rätt till information, och att 
vårdpersonalen därmed allt oftare hänvisar patienter till 
sjukhusbiblioteken för att få skriftlig information om sjukdomar. (12) 

 
Behovet av patientinformation bygger till stor del på en ny situation inom vården, där 
större krav ställs på att patienten ska vara välinformerad och ges möjlighet att påverka 
sin vårdsituation.   
 
5.1.2.3 Bibliotekets roll inom temat patientinformation 
 
I flera av artiklarna framställs arbetet med patientinformation som något som sjukhus-
biblioteket länge har ägnat sig åt. Bibliotekarierna sägs vara vana vid att svara på frågor 
om hälsa och sjukdomar. Detta används i en del fall som ett argument för att biblioteket 
ska ha hand om denna verksamhet.  
 

Bibliotekens engagemang i patientinformation är i sig inget nytt. 
Patienter och anhöriga har alltid vänt sig till biblioteken för att få 
information och biblioteken har besvarat dessa frågor. (8) 
 
XX vill betona att patientinformation även i framtiden bör vara lokalt 
förankrad på biblioteken. Det är där kunskaperna och resurserna finns. 
Och det är där frågorna ställs. (9) 

 
Beträffande uppfattningen om att biblioteket alltid har svarat på frågor om sjukdomar 
och hälsa är emellertid åsikterna något skilda i materialet. En del anser att patient-
information är något nytt för sjukhusbiblioteket. Åsikterna om att biblioteket alltid 
svarat på frågor om sjukdomar och hälsa är emellertid i majoritet i jämförelse med dem 
som menar att patientinformationen är ett nytt arbetsområde.  
 

– Det här är ett helt nytt arbetsfält för sjukhusbiblioteken. (12) 
 
I motsats till vad man hade förväntat sig vid starten handlar merparten 
av frågorna om svåra, ovanliga sjukdomar. Frågor som tar tid och kräver 
en del av bibliotekarien. … Det som tar tid är främst att skräddarsy 
informationen för den som frågar. (9) 

 
I artiklarna framställs biblioteket och bibliotekarierna som den resurs inom sjukhuset 
som är bäst lämpad för att handha informationssökning och -hantering. Bibliotekarierna 
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framställs som experter på informationssökning och biblioteket som den del av sjuk-
huset där mycket av informationen redan finns samlad.  
 

Inom modern hälso- och sjukvård fungerar sjukhusbiblioteken som 
kunskapsbanker för såväl personal som patienter. Här finns en mängd 
informationskällor, uppslagsböcker, tidskriftsartiklar, olika databaser 
som Medline, Spriline, etc … (32)  
 
Bl.a. med hjälp av den nationella patientinformationsdatabasen och 
bibliotekens professionella yrkeskunnande, erfarenhet och 
servicetradition kan biblioteken bli naturliga centrum för 
patientinformation. (8)  
 
Att det är sjukhusbiblioteken som ska ägna sig åt patientinformation är 
en självklarhet, menar de inblandade. Mycket av materialet finns redan 
på plats, sjukhusbibliotekens erfarenhet av att samla in, ordna och söka 
information är lång. Dessutom är sjukhusbiblioteket en neutral plats som 
samtidigt har nära kontakt med läkare och övrig sjukhuspersonal. (9)  

 
Vi kan inom temat patientinformation även se att biblioteket tar på sig en funktion som 
vägledare och förmedlare, där det hjälper användarna att hitta information och i viss 
mån visar hur användaren själv kan söka information i databaser.  
 

Bibliotekarien ska vara vägvisare, förmedlare, informatör och 
samverkanspartner … (19) 
 
Sjukhusbibliotekens ”kunder” har tillgång till vägledning och hjälp i 
urvalsfrågor bland de tryckta och digitala medierna av kvalificerad och 
välutbildad bibliotekspersonal. (32)  

 
Det finns, i överensstämmelse med vad som framkommit tidigare (se 2.4), en hel del 
exempel på att det i arbetet med patientinformationen förekommer samarbete mellan 
medicinska bibliotek och allmänna bibliotek. Detta, liksom samarbetet med andra 
personalgrupper, framställs som viktigt för att patientinformationen ska bli så bra som 
möjligt.  
 

Ännu en uppgift för sjukhusens bibliotek är att hjälpa patienter, anhöriga 
och vårdpersonal med information kring hälsa och sjukdomar. Detta är 
ofta en gemensam angelägenhet för det allmänna sjukhusbiblioteket och 
det medicinska fackbiblioteket – ibland i samarbete med medicinsk 
personal. (17)  
 
… det är viktigt att man har ett medicinskt bibliotek bakom sig när man 
sysslar med patientinformation eftersom både materialet och 
kompetensen att leta fram det finns på biblioteket. (12) 
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Samtidigt som bibliotekariernas kompetens lyfts fram ser vi alltså att biblioteket ibland 
anser sig behöva samarbeta med vårdpersonalen och utnyttja deras medicinska 
kompetens när det gäller arbetet med den patientinformation de gärna vill ha ansvaret 
för. Samarbetet med den medicinska personalen framträder vid närmare läsning nästan 
som en förutsättning för en bra patientinformation. Sjukhusbiblioteket understryker sin 
informationskompetens men tar sällan på sig ansvaret för att kvalitetsgranska 
informationen. 
 

Man gör inte heller någon medicinsk bedömning av materialet [i 
databasen PION, vår anm.]. Till den änden har man utöver ett brett 
informellt kontaktnät en samrådsgrupp med fem läkare till sitt 
förfogande. (12)  

 
Att bibliotekarierna inte tar på sig ansvaret för att granska det material som tillhanda-
hålls i patientinformationen är inte något unikt för just sjukhusbibliotekarier. Enligt 
Patrick Wilson är det vanligt att ”Librarians and others professionally concerned with 
information storage and retrieval shy away from the question of quality.” Det är 
däremot av stor vikt att bibliotekarien strävar efter att tillhandahålla bra information i 
besvarandet av frågor (Wilson, 1983, s. 173-175). Detta menar vi, är av extra stor vikt i 
ett fall som det med patientinformationen där patienten i många fall troligen inte har 
någon större erfarenhet inom området och därför inte själv har möjlighet att bedöma 
materialet. Kanske har patienten inte ens förmåga att avgöra vad som är rimligt eller 
orimligt inom ett visst område. Information som inte är tillräckligt aktuell kan i ett 
sådant läge göra patienten överdrivet orolig i onödan. Att man här tar hjälp av den 
medicinska personalen, menar vi, kan stärka bibliotekets ställning. Samtidigt som 
sjukhusbibliotekarierna på så sätt troligen förmedlar bättre information visar de också 
den medicinska personalen att de inte är ute efter att på något sätt konkurrera med dem, 
utan att samarbeta. 
 
I samband med information talas det en hel del om vikten av att biblioteket följer med i 
utvecklingen av informationsteknologin. Det framkommer uppfattningar om att ifall 
detta inte görs kommer biblioteket att hamna på efterkälken och förlora sin ställning.  
 

Vi har också det s.k. informationssamhället med dess nya 
informationsbegrepp och nya informationsteknologi. Dessa nya 
företeelser tränger sig på och håller faktiskt på att förändra själva 
förutsättningen för sjukhusbibliotekens andra stora uppgift vid sidan av 
den kulturförmedlande, nämligen informationsuppgiften … (13) 

 
De oklara ansvarsförhållandena kring arbetet med patientinformationen framställs i 
några artiklar som ett problem för verksamhetens utveckling.  
 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är det landsting och kommun som har 
ansvar för patientinformation. Det faktum att ansvaret är formulerat i så 
allmänna termer har fått till följd att ingen egentligen känt eller känner 
ansvar. Enligt tillsynslagen däremot har chefsöverläkaren ansvaret. Detta 
är anledningen till att socialstyrelsen inte anser sig behöva befatta sig 
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med patientinformationen, vilket i sin tur medför att inte heller SPRI kan 
ta ansvar för densamma. (5)  
 
XX betonade att det är viktigt att biblioteken tar hand om 
patientinformationen snabbt, annars gör andra det, och det är viktigt att 
ha ett medicinskt bibliotek i ryggen. (15) 

 
I det sista av ovanstående citat ser vi exempel på att biblioteket gärna tar på sig arbetet 
med patientinformationen istället för att överlåta det åt andra aktörer. Just i det nämnda 
citatet motiveras detta med att det är viktigt att ha ett medicinskt bibliotek bakom sig, 
men vi kan i flera artiklar se att sjukhusbiblioteken i och med de oklara 
ansvarsförhållandena ser en möjlighet att stärka sin ställning genom att ta på sig 
ansvaret för patientinformationen. Vid närmare läsning av artiklarna framträder alltså 
inte arbetet med patientinformationen som en verksamhet som biblioteket vill handha 
enbart för patienternas skull. Den verkar i en del fall även vara ett medel för att behålla 
eller försvara bibliotekets ställning och existens. 
 

De nya informationsbegreppen blir således en utmaning för oss 
vårdbibliotekarier att hitta nya vägar. Vi kan och ska naturligtvis lägga 
ner mycket kraft på att försvara vår traditionella roll och uppgift (som 
delvis bygger på ett numera förlegat informationsbegrepp), men vi måste 
samtidigt aktivt ta oss an de utmaningar som de nya begreppen inom 
hälso- och sjukvårdsinformation innebär. En viktig del i detta är att 
behålla och befästa initiativet i frågan om vem som ska handha 
patientinformationen i Sverige. (13) 
 
Det bör påpekas att det allmänna biblioteket inte fått några utökade 
personalresurser för dessa nya uppgifter! Med tanke på de kraftiga 
neddragningar, som under de senaste åren drabbat sjukhusbiblioteken 
runt om i landet har vi på detta sätt kunnat behålla vår personal och vårt 
bibliotek. Men vi ser verkligen inte patientinformationen som någon 
räddningsplanka för sjukhusbibliotek, tvärtom har vi varit mycket 
engagerade för patienternas rätt att få fördjupad information om sin 
sjukdom. Men det är absolut inte något som är stället för den andra 
biblioteksservicen till patienter och personal. (27) 
 
… sjukhemsplatser gick över i kommunal regi och flera vårdavdelningar 
lades ned. Detta borde ha påverkat Sjukhusbibliotekets verksamhet 
negativt med minskad statistik och färre arbetsuppgifter. Blev det så? 
Nej, verksamheten har istället expanderat på två andra områden: 
medicinsk information och patientinformation. (18)  

 
I citaten ovan upplever vi att det finns motsättningar beträffande vilken betydelse 
patientinformationen tillskrivs. Den ses som ett sätt att behålla sjukhusbiblioteket i 
spartider men sägs ändå inte vara ett sätt att rädda verksamheten. I det sista citatet visas 
även på att patientinformationen kan användas för att lyfta fram biblioteket och på så 
sätt även de andra verksamheterna. Patientinformationen verkar ge respekt på ett annat 
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sätt än till exempel kulturen gör. Att verksamheten som i det sista av citaten ovan 
”istället expanderat på två andra områden” ger onekligen en indikation om att någon 
annan del av verksamheten blivit lidande. 
 
5.1.2.4 Sammanställning av temat patientinformation 
 
I figurerna nedan visas en sammanställning av de tecken som sätts i relation, positiv 
eller negativ, till temat patientinformation. Liksom inom kulturtemat kan vi se att 
patientinformationen ges olika betydelse beroende på om den relateras till patientens 
behov eller till marknadsföringen av biblioteket. De tecken som har en positiv relation 
till tecknet patientinformation placeras till vänster om detta, och de med en negativ 
relation placeras till höger. 
 
I figuren nedan illustreras patientinformationens betydelse i relation till patientens 
behov.  
 
         +        _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 . Patientinformationen och dess betydelse i relation till patientens behov.  
 
Då patientens behov används för att ge tecknet patientinformation dess betydelse 
fokuseras det på att patientinformationen ska vara till för patienten och ge denne 
kunskap om sjukdom och hälsa. Patienten har, förutom den information han eller hon 
fått från vårdpersonalen, behov av kompletterande information. Inte bara behovet av 
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information framhävs utan även patientens rätt till information. Biblioteket hjälper då 
till genom att vägleda patienten i sökandet efter denna information och fungerar även 
som förmedlare. En stor hjälp i detta arbete är databasen PION. För att kunna tillfreds-
ställa patientens behov av information på bästa sätt krävs att det finns ett samarbete, 
både mellan allmänna och kombinerade bibliotek och mellan bibliotek och andra 
aktörer, till exempel vårdpersonal och patientföreningar. Samarbetet med andra aktörer 
behövs för att det material som förmedlas ska vara av bästa möjliga kvalitet. Biblioteks-
personalen ges nämligen sällan en roll som bedömare av det materia l som tillhandahålls. 
Den medicinska litteraturen relateras som nämnts ovan i en del fall positivt till patient-
informationen, medan den i andra fall främst relateras till sjukhusets personal och det 
medicinska biblioteket, vilket gör att den även får en negativ relation till tecknet patient-
information.   
 
Å andra sidan ges patientinformationen sin betydelse i relation till marknadsföringen av 
biblioteket. Detta redovisas i figuren nedan. 
 

        +                _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Patientinformationen och dess betydelse i relation till marknadsföringen av biblioteket. 
 
I detta fall används patientinformationen till stor del för att legitimera eller stärka 
bibliotekets ställning. Det fokuseras då på bland annat den informationsteknologiska 
utvecklingen och att biblioteket måste hänga med i denna för att stärka sin ställning 
inom sjukhuset. Patientinformationen blir då ett viktigt redskap. Informationssökning 
och –hantering ses som bibliotekets uppgift. Bibliotekspersonalens kunskaper i 
informationssökning framhävs och gör dem till de som är bäst lämpade att ha hand om 
patientinformationsverksamheten. Även deras vana av att svara på frågor om hälsa och 
sjukdomar används som ett argument. Patientinformationen ses som mer betydelsefull 
än kultur när det gäller att framhäva bibliotekets roll på sjukhuset. På detta sätt uppstår 
det en negativ relation mellan tecknet patientinformation och tecknet kultur.  
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5.2 Diskurser 
 
Inom de två temana kan vi se att det finns något olika uppfattningar både beträffande 
synen på patientens behov och synen på bibliotekets roll. Utifrån dessa olika upp-
fattningar inom temana har vi kunnat urskilja tre diskurser; kulturdiskursen, användar-
diskursen samt professionsdiskursen. Det finns inga klara gränser mellan de olika 
diskurserna och ofta överlappar de varandra, men vi strävar i beskrivningen efter att 
göra dem så tydliga och avgränsade som möjligt.  
materialet. 
5.2.1 Kulturdiskursen 
 
Inom den diskurs vi valt att kalla kulturdiskursen strävas det efter att framhäva nyttan 
av kulturen. Denna diskurs präglar till stor del kulturtemat när det ges sin betydelse i 
relation till patientens behov. Diskursen är präglad av en strävan efter en helhetssyn på 
patienten, vilket kan exemplifieras med följande citat: 
 

Inom vårt landsting har vi som mål att se till hela människan i 
vårdsituationen. … Vi har idag kunskaper om att, för att vi människor 
ska må bra, måste vi vårda såväl det kroppsliga som det själsliga. Vi vet 
att psykisk otillfredsställelse resulterar i fysiska sjukdomar. Vi vet också 
att ett omhändertagande som omfattar hela människan, leder till 
snabbare fysiskt tillfrisknande. Inom sjukvården har vi inte kommit lika 
långt för att tillfredställa dessa behov. En av våra utmaningar i framtiden 
är, som jag ser det, att organisera sjukvården på så sätt att vi får 
möjligheter att förverkliga ett innehåll som ser till ”hela människan”. 
(32)  

 
Inom denna diskurs är de psykiska behovens påverkan på de fysiska en central del. I en 
del fall framställs tillfredställandet av de psykiska behoven som minst lika viktiga som 
tillfredsställandet av de fysiska. 
 

Idag har en bok blivit lika självklar som en påse blod när palliativa 
teamet kommer. (19) 

 
Kulturens betydelse framhävs i samband med de psykiska behoven och helhetssynen på 
patienten. I dessa sammanhang talas det även frekvent om patientens behov av för-
ströelse och stimulans. Det finns inom kulturdiskursen en strävan att göra kulturen till 
en del av vårdarbetet och då ses bokvagnsronderna som en viktig verksamhet. De ger 
möjlighet för bibliotekarien att nå ut till patienten på ett effektivt sätt. Kulturdiskursens 
strävan efter att ge patienterna sysselsättning för deras välbefinnande stämmer väl 
överens med den bild av sjukhusbiblioteket som kommer fram i den litteratur vi studerat 
(se t.ex. Sjukhusbibliotek, 1976, s. 10-11; Lindgren, 1998, s. 39).  
 
Uppfattningarna om att bibliotekslokalen och bibliotekspersonalen kan vara en möjlig 
hjälp i tillfredsställandet av patientens psykiska behov, genom att med olika aktiviteter 
erbjuda möjligheter för patienten att skapa sociala kontakter, kan knytas till denna 
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diskurs. På detta sätt anses även bokvagnsronderna fylla en social funktion i och med att 
patienten får tillfälle att prata med någon annan än sjukvårdspersonalen.  
 
Kulturdiskursen använder i stor utsträckning patienten för att legitimera sjukhus-
biblioteksverksamheten. I argumenten utgås det ifrån att alla patienter har ett behov av 
kultur. Att behovet av kultur alltid anses finnas ser vi bland annat i resonemangen om 
att vårdtidens längd inte påverkar den nytta kulturen gör för patienten. Att behov mer 
eller mindre tillskrivs patienten på det sätt som görs inom kulturdiskursen, ger patienten 
liten möjlighet att ta egna initiativ. Denna tillskrivning av behov finns också i Hede-
mark och Hedmans pedagogiska diskurs. Där rör det sig emellertid om informations-
behov, men vi menar att paralleller kan dras till det i vår kulturdiskurs tillskrivna 
behovet av kultur (2002, s. 41). Ett liknande förhållande framkommer även i Tuominens 
studie av Carol Kuhlthaus Seeking meaning där användaren i förhållande till bibliotek-
arien ses som okunnig och utan förmåga att själv lösa sina problem (1997, s. 361).  
 
Vikten av att samarbeta med vårdpersonalen för att nå ut med kulturen till patienten är 
av stor betydelse inom denna diskurs. Att vårdpersonalen har förståelse för kulturens 
betydelse och engagerar sig i att hjälpa patienterna att ta del av denna ses som mycket 
betydelsefullt. Vårdpersonalen och bibliotekspersonalen är inom denna diskurs överens 
om kulturens betydelse för patientens tillfrisknande och välbefinnande. 
 
Temat patientinformation finns överhuvudtaget inte representerat inom denna diskurs. 
Det är patientens behov av förströelse och stimulans som det läggs vikt vid och inte det 
eventuella behovet av information. Inom kulturdiskursen uppfattar vi det som att det är 
kulturen, och inte biblioteket i sig som har en framträdande roll. Biblioteket får sin 
funktion genom att tillhandahålla denna kultur.  
 
Denna diskurs sammanfaller till stor del med de tankar som kommer fram i Kulturrådets 
rapporter om kultur i vården (se 2.2.3), där kulturen ska ses som en del i det vardagliga 
vårdarbetet. I dessa rapporter betonas vikten av att ha en helhetssyn på patienten och att 
vårdens uppgift är att tillfredsställa inte bara patientens medicinska behov, utan även till 
exempel sociala behov och aktivitetsbehov. De upprepade uttalandena om patientens 
behov av förströelse och stimulans inom kulturdiskursen kan ses som exempel på det 
som i Kulturrådets rapporter om kultur i vården omnämns som aktivitetsbehov. Även 
samarbetet mellan olika personalgrupper för att nå ut med kulturen och på ett effektivt 
sett göra denna till en del i vårdarbetet återfinns i Kulturrådets rapporter.  
 
5.2.2 Användardiskursen 
 
Kännetecknande för den diskurs vi valt att kalla användardiskursen är att patientens 
rättigheter och större möjligheter till valfrihet betonas. De uttalanden som förekommer 
om att patienten bör ges samma rättigheter som övriga samhällsmedborgare kan knytas 
till denna diskurs. För att kunna utnyttja denna rätt ses inom diskursen ett stort behov av 
ett sjukhusbibliotek. Biblioteket bör finnas på sjukhuset som en serviceinrättning, 
snarare än en vårdande institution. Denna syn på sjukhusbiblioteket gör att både temat 
kultur och temat patientinformation finns representerat inom diskursen. Sjukhus-
biblioteket ska fungera som ett folkbibliotek på sjukhuset, tillhandahålla samma tjänster 
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som ett sådant och bland annat spegla samhällets kulturliv. Denna åsikt om sjukhus-
biblioteket som ett folkbibliotek på sjukhuset kan bland annat härledas till en av Kultur-
rådets rapporter (Landstingförbundet, 1983 c, s.38-39). Anknytningen till folk-
biblioteken syns i vårt material bland annat i nedanstående citat: 

 
Verksamhetsidéen utgick från tanken att kostnadsfritt erbjuda patienter 
och anhöriga ett rikt och varierat utbud av kultur, media och 
informationskällor baserat på värderingen om allas rätt till kulturella 
upplevelser och information. (40) 
 
… sjukhusbiblioteket kan motiveras utifrån sin förmåga att främja 
”läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt 
kulturell verksamhet i övrigt” till i princip alla i samhället, dvs alla de 
som av olika skäl vistas vid och söker upp våra akutsjukhus? (22) 

 
Patientens lagstadgade rätt att ha tillgång till biblioteksverksamhet och information om 
hälsa och sjukdom används som argument för biblioteksverksamheten. Det är emellertid 
temat patientinformation i relation till patientens behov som främst kan knytas till denna 
diskurs. Beträffande informationen hänvisas det till Hälso- och sjukvårdslagen och den 
lagstadgade rätt patienten har till information om sitt sjukdomstillstånd och de olika 
behandlingsmöjligheter som står till buds.  
 
Rätten till biblioteksverksamhet och liknelsen med folkbibliotek kommer inom denna 
diskurs även till uttryck genom att biblioteket fungerar som en plats där patienten själv-
ständigt kan söka information och sysselsätta sig. Bibliotekslokalen i sig får därmed en 
viktig betydelse.  
 

Hit går man för att hitta de nya höstromanerna, för att låna musik, ta del 
av de senaste forskningsrönen inom sin disciplin, få veta vad som finns 
att läsa om den sjukdomsdiagnos man fått, söka på Internet eller bläddra 
i en tidskrift. (19)  

 
Liknelserna med folkbiblioteket tolkar vi som att det inom denna diskurs finns en vilja 
att sjukhusbiblioteket ska vara en del av ett större biblioteksnätverk och inte bara en del 
av sjukhusvärlden. Liknelserna kan också ses som ett tecken på att sjukhusbiblioteket 
vill liknas vid ett folkbibliotek som är till för alla i samhället, både beträffande kultur 
och beträffande information, och inte bara för patienterna. Detta syns bland annat i de 
uttalanden där bibliotekets olika verksamheter och aktiviteter inte bara vänder sig till 
patienten utan även till anhöriga och i en del artiklar även till ”medborgare”.  
 

Det kan tyckas vara överflödigt att samla material som patienterna redan 
fått på sin avdelning, men Blå rummets uppgift är ju att förse även 
patienter och anhöriga utifrån med material. Servicen skall vara till för 
allmänheten i hela Uppland. (27) 
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Den grundtanke som framkommer i Hedemark och Hedmans folkbildningsdiskurs om 
att folkbiblioteket är förknippat med demokratiska rättigheter och ska vara till för alla 
(2002, s. 38) kan vi se spår av i vår användardiskurs. Till skillnad från Hedemark och 
Hedmans folkbildningsdiskurs, där enskilda individer på ett praktiskt plan endast ses 
som representanter för en stor massa (2002, s. 38), läggs det däremot i vår användar-
diskurs stor vikt vid att tillfredsställa olika användares individuella behov.  
 
Att man inom denna diskurs är beredd att förändra verksamheten för att göra det bästa 
för patienten syns i de uttalanden som finns om att bokvagnsronden inte är det bästa 
sättet att förmedla kultur till patienten. Här syns en verklig strävan efter att nå ut till 
patienterna och inte bara att marknadsföra biblioteksverksamheten. Även viljan att 
anpassa den information som förmedlas till patientens egen förmåga tyder på att 
verksamheten är patientorienterad. Det finns en önskan om att alla patienter ska kunna 
ta del av informationen och lära sig något av den, oberoende av vilka förkunskaper de 
har. Att biblioteket ska tillgodose användarnas behov oberoende av deras förkunskaper 
strävas det även efter på det retoriska planet i Hedemark och Hedmans folkbildnings-
diskurs (2002, s. 39).   
 
Inom användardiskursen talas det snarare om möjligheter än om behov. Patienten 
tillskrivs inte behov på samma sätt som i kulturdiskursen, utan de behov som fram-
kommer är här mer grundade i patientens rättigheter och intressen. Detta syns 
framförallt inom temat patientinformation där det bland annat talas om ett växande 
intresse för hälsa.  
 

– Folk är också mer intresserade av sin hälsa idag än tidigare. Det är 
något som verkar ligga i tiden, säger XX. (9) 

 
Inom kulturdiskursen är patienten i större utsträckning utlämnad åt bibliotekarien, 
medan hon i användardiskursen framställs som mer handlingskraftig och initiativrik. 
Detta kommer till uttryck genom att patienten omtalas som välutbildad och att han eller 
hon vill ha eller söker information själv. Följande citat visar ett exempel på denna 
inställning: 
 

Dagens välutbildade patienter vill ha tillgång på information för att vara 
en aktiv part i beslutsfattandet. (8) 

 
Denna syn inom vår användardiskurs, på patienten som kompetent att ta egna initiativ, 
kan liknas vid den användarsyn som framkommer i Hedemark och Hedmans 
informationsteknologiska diskurs, där användarna på ett retoriskt plan beskrivs som 
handlingskraftiga och förmögna att ta eget ansvar (2002, s. 42). Även Sanna Taljas 
efterfrågediskurs där biblioteket ser användaren som självständig och kompetent (2001, 
s. 177), kan i synen på användaren liknas vid vår användardiskurs.  
 
I Taljas efterfrågediskurs ser biblioteket att det måste anpassa sig till efterfrågan och 
rådande trender i samhället för att kunna tillfredsställa användarnas behov (2001, s. 
170). Detta kan liknas vid vår användardiskurs där det finns en strävan att ge 
användarna möjlighet att välja det som passar deras behov bäst. Den följer till stor del 
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den utveckling som skett i samhället i stort de senaste åren, där vi i allt större 
utsträckning inom olika områden ges möjlighet att välja själva, till exempel möjligheten 
att välja husläkare och elleverantör. I och med den större valfriheten ges det även större 
möjlighet att påverka, vilket är kännetecknande för användardiskursen. Detta syns bland 
annat när det talas om att patientinformationen efterfrågas och att det finns ett behov av 
den hos patienterna. Patientinformationen kan här ses som en förlängning av den vana 
som finns av att svara på användarnas frågor. Den har utvecklats som en del av 
bibliotekets verksamhet för att göra det bästa för patienten. Denna vilja att utveckla 
biblioteksverksamheten återfinns även i Hedemark och Hedmans marknadsekonomiska 
diskurs (2002, s. 44-45). 
 
Patienten påverkar inom denna diskurs hur verksamheten ska se ut, eftersom denna till 
stor del styrs efter patientens behov. Det strävas inom diskursen efter att skapa en 
verksamhet som ger patienten samma möjligheter som andra medborgare.  
 
5.2.3 Professionsdiskursen 
 
Utmärkande för professionsdiskursen är att bibliotekarierna och deras kompetens 
framhävs i större utsträckning än i de övriga diskurserna. Denna diskurs är framförallt 
framträdande inom temat patientinformation då detta sätts i relation till marknads-
föringen av biblioteket. Det är främst bibliotekariernas kunskaper inom informations-
sökning och informationshantering som betonas. Denna syn på bibliotekarien kan 
jämföras med den syn som finns i Hedemark och Hedmans marknadsekonomiska 
diskurs där bibliotekarien framstår som en professionell informationsspecialist (2002, s. 
44). 
 
Även bibliotekariens kompetens beträffande kulturförmedling kan knytas till denna 
diskurs. Bibliotekarien är den person som har förmåga att förmedla rätt kulturmedium 
till rätt patient. Bibliotekariens kompetens anses avgörande för att kulturen ska nå ut till 
de patienter som är i behov av förströelse och stimulans och inte själva uppsöker 
biblioteket. Det räcker inte att biblioteket talar om kulturens betydelse för patienterna, 
utan bibliotekarien måste vara aktivt delaktig i arbetet med kulturförmedlingen. Detta 
blir tydligt i de uttalanden om ett bristande samarbete med vårdpersonalen som fram-
kommer inom kulturtemat. Relationen mellan vårdpersonalen och bibliotekarierna 
framstår inom denna diskurs inte som lika positiv som inom kulturdiskursen. Vård-
personalen anses inte alltid vara medvetna om kulturens värde och är inte heller alltid 
villiga att lägga tid på att hjälpa till med förmedlingen av kultur. Återigen ses 
bibliotekarien som den som har den bästa förmågan, i detta fall att se vilka behov som 
finns. Detta syns bland annat i följande citat:  
 

Kan det vara så att mycket av sjukhusbibliotekets idé också handlar om 
mötet mellan bibliotekarien och patienten? Och att 
bibliotekarieprofessionen behövs som vägvisare till rätt bok i rätt 
ögonblick till rätt patient? (22)  

 
Betoningen på kompetens gör att någon annan personalkategori, som till exempel vård-
personalen, inte skulle kunna ersätta bibliotekarierna i deras arbete. Såväl Sundin som 
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Tuominen har behandlat Abbotts professionsteori, vars idéer kan knytas till denna 
tendens. Att utesluta en annan yrkesgrupp, i detta fall vårdpersonalen, från de egna 
arbetsuppgifterna kan liknas vid jurisdiktion, så som Abbott tolkar detta. En yrkesgrupp 
kan då utesluta andra yrkesgrupper från det sätt på vilket de löser sina arbetsuppgifter 
(Sundin, 2003 b, s. 8; Tuominen, 1997, s. 360). Detta görs inom professionsdiskursen 
både beträffande förmedlingen av kultur och i sökandet efter patientinformation. Denna 
tendens kan liknas vid en strävan efter en professionstillhörighet. Bibliotekarierna är en 
av de yrkesgrupper som kan ses som hotade av den ”marknadens logik” som enligt 
sociologen Valérie Fournier det senaste årtiondet varit ett återkommande tema inom 
professionsteorin och haft stort inflytande över organisationer. Denna ”marknadens 
logik” innebär att användare får allt större makt i förhållande till professionella, vilket 
bland annat beror på IKT-utvecklingen (Fournier enl.  Sundin, 2003 b, s. 8). Detta syns 
tydligt i bibliotekariernas vilja att ta på sig arbetet med patientinformationen innan 
”någon annan gör det”. 
 
Sjukhusbiblioteket sägs enligt denna diskurs ha en viktig roll i arbetet med patient-
informationen för att denna ska bli så bra som möjligt. Vikten av att ha ett bibliotek 
bakom sig när man sysslar med patientinformation framhävs inom denna diskurs, 
eftersom det är här materialet och kompetensen att leta fram det finns.  
 
Att biblioteket inom denna diskurs tar på sig arbetet med patientinformationen är 
emellertid inte bara för att göra denna så bra som möjligt för patienten, utan även för att 
biblioteket ska få en starkare ställning. Det finns inom denna diskurs en uppfattning om 
att kulturen inte ses som lika attraktiv som information och teknologi och därför inte har 
samma kraft som argument för sjukhusbiblioteksverksamhetens existens. Kulturen 
framställs inte ensam kunna stärka bibliotekets ställning. Inom professionsdiskursen 
hävdas det att för att biblioteket ska kunna leva kvar krävs det framförallt att man 
hänger med i utvecklingen inom patientinformationen och informationstekniken.  
 

De nya informationsbegreppen blir således en utmaning för oss 
vårdbibliotekarier att hitta nya vägar. Vi kan och ska naturligtvis lägga 
ner mycket kraft på att försvara vår traditionella roll och uppgift (som 
delvis bygger på ett numera förlegat informationsbegrepp), men vi måste 
samtidigt aktivt ta oss an de utmaningar som de nya begreppen inom 
hälso- och sjukvårdsinformation innebär. En viktig del i detta är att 
behålla och befästa initiativet i frågan om vem som ska handha 
patientinformationen i Sverige. (13) 

 
Inom denna diskurs framställs biblioteken och bibliotekarierna vara öppna för för-
ändring och utveckling av verksamheten, främst då det handlar om informationsteknik. 
Här liksom i vår användardiskurs, kan göras en jämförelse med Hedemark och Hed-
mans marknadsekonomiska diskurs där biblioteket har en vilja att tänka i nya banor och 
utveckla verksamheten (2002, s. 44-45). Den positiva inställningen till förändring inom 
professionsdiskursen bygger däremot, till skillnad från användardiskursen, till stor del 
på att verksamheten ska få möjlighet att finnas kvar på sjukhuset, och inte för använd-
arnas bästa. Inom patientinformationstemat syns detta främst i viljan hos biblioteken att 
ta på sig ansvaret för patientinformationen för att stärka biblioteksverksamheten. 
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Inom professionsdiskursen är patienten i stort sett osynlig. Här är det istället bibliotek-
arien och dennes kunskap som är det mest framträdande. Liksom i kulturdiskursen kan 
förhållandena jämföras med Tuominens (1997) resultat där användaren sätts i en under-
lägsen position i förhållande till bibliotekarien. Patientens behov av sjukhusbiblioteket 
framställs i professionsdiskursen i högre grad vara att få information om sin sjukdom 
och olika behandlingsmöjligheter än att ta del av kultur.  
 
Inom professionsdiskursen ger bibliotekarien biblioteket dess betydelse som 
informations- och kulturförmedlingscentral. Bibliotekariens specifika kompetens och 
erfarenhet styr hur biblioteksverksamheten ser ut och hur det argumenteras för denna. 
 
Den professionsdiskurs som vi identifierat skulle troligen ha varit ännu tydligare om vi 
fokuserat på sjukhusbibliotekets roll gentemot sjukhusets personal, där informations-
sökningen förmodligen är en ännu mer betydande del. 
 
 
5.3 Konklusion 
 
Vi har i vår analys fokuserat på sjukhusbiblioteket i relation till patienten. Med en annan 
utgångspunkt hade en analys av samma material troligen kunnat ge ett annat resultat. 
Även med samma utgångspunkt är det möjligt att någon annan hade kunnat göra 
annorlunda tolkningar än de vi gjort. Utifrån de kunskaper vi har menar vi emellertid att 
de tolkningar vi gjort i vår analys är rimliga, och hoppas att våra resonemang 
tillsammans med det rikliga antalet citat gör att även läsaren kan se tolkningarna som 
rimliga.  
 
Att vi valt att fokusera på de två temana kultur och patientinformation kan verka vara en 
något grov indelning. Vi menar emellertid att de små temana vi har kunnat se i de större 
inte skulle tillföra något nytt till analysen eller göra denna tydligare. Analysen hade med 
största sannolikhet blivit full av upprepningar, eftersom de små temana är så pass lika 
de stora och till stor del sammanfaller med uppfattningarna om dessa.  
 
Inom de två temana ser vi att det finns en skillnad mellan hur det talas om dem i sam-
band med marknadsföringen av biblioteket och i samband med patientens behov. 
Kulturen ses å ena sidan som något som kan marknadsföra biblioteket på sjukhuset och 
ute i samhället, och å andra sidan som något som är bra för patienten i vårdsituationen. 
Likaså ser vi inom temat patientinformation att det å ena sidan finns ett behov av denna 
från patientens sida och å den andra att den används som ett sätt att stärka bibliotekets 
ställning på sjukhuset.   
 
De tre diskurser vi funnit präglar i olika stor utsträckning de teman som förekommer i 
det empiriska materialet. Kulturdiskursen framträder tydligast inom kulturtemat så som 
detta framställs i relation till patientens behov. Denna diskurs är överhuvudtaget inte 
synlig inom patientinformationstemat. Ett näst intill omvänt förhållande råder 
beträffande professionsdiskursen, som främst framträder inom patientinformationstemat 
i dess relation till marknadsföringen av biblioteket, och i mindre utsträckning inom 
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kulturtemat. Användardiskursen, slutligen, framträder i i stort sett lika stor utsträckning 
inom de båda temana i deras relation till patienten, med något större inflytande på 
patientinformationstemat.  
   
Utifrån sin syn på sjukhusbibliotekets verksamhet kan de diskurser vi funnit placeras in 
i den modell Dorte Skot-Hansen utarbetat över folkbibliotekets olika roller. Dessa är 
rollen som kulturellt centrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt 
centrum. Vi har här tolkat skillnaden mellan kunskapscentrum och informationscentrum 
så att kunskapscentrum mer handlar om utbildning och förädlad information, medan 
informationscentrum till största del handlar om förmedlandet av information. Inom 
sjukhusbibliotekens diskursordning råder en antagonism kring vilken betydelse sjukhus-
biblioteket ges. Denna antagonism blir tydlig när de olika diskursernas syn på sjukhus-
bibliotekets roll relateras till de roller som finns i Skot-Hansens modell över folk-
bibliotekets profil. Detta redovisas i figuren nedan (figuren är förenklad). 
 
 

 
 
Figur 6. Diskursernas placering inom Skot-Hansens fyra folkbiblioteksroller. 
 
Alla tre diskurserna kan utifrån sin syn på sjukhusbibliotekets roll placeras in i det Skot-
Hansen kallar kulturellt centrum. Kulturdiskursen och användardiskursen ger däremot 
biblioteket en starkare ställning som kulturellt centrum än vad professionsdiskursen gör. 
Detta är anledningen till att den senare satts inom parentes. Biblioteket som 
kunskapscentrum ser vi bara inom användardiskursen. Här finns ett intresse av att 
patienten med den information som förmedlas ska tillägna sig kunskap, medan det inom 
professionsdiskursen främst är förmedlandet av information som är av betydelse. 
Bibliotekets roll som socialt centrum framhävs i lika hög grad i både kulturdiskursen 
och användardiskursen, medan professionsdiskursen helt utesluter denna funktion.  
 
Professionsdiskursen och användardiskursen kan på vissa punkter jämföras med de 
diskurser Talja och Hedemark och Hedman funnit i sina analyser. I vår kulturdiskurs är 
däremot likheterna med dessa diskurser små. Här kan vi istället se en tydlig koppling till 
Kulturrådets rapporter om Kultur i vården. Vi menar att detta kan bero på att kultur-
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diskursen har en starkare förankring i vården än inom biblioteksverksamheten, medan 
det omvända förhållandet råder i professionsdiskursen och i användardiskursen.  
 
I det empiriska materialet kan vi se att patienterna i stor utsträckning används för att 
legitimera sjukhusbiblioteksverksamheten. Detta är något som även framkommer i 
Hedemark och Hedmans diskursanalys där användarna fungerar som legitimering och 
bekräftelse för folkbibliotekets existens och verksamhet (2002, s. 45) och är således 
inget som är unikt för sjukhusbiblioteksverksamheten, utan förekommer även i 
anknytning till folkbiblioteken. 
 
De två temanas förekomst i artiklarna sammanfaller till viss del med de ”trender” inom 
sjukhusbiblioteksvärlden vi har kunnat se i den litteratur vi tagit del av. Hur många 
artiklar som innehåller respektive tema under olika år redovisas i tabellen nedan. 

 
Teman År  
 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 
Kultur 2 1  1  1  2 2 2 3  1 2 1 
Patientinf.     2 4 3 2 3  1     
Kultur & 
pat.inf. 

    1   3 1  2 2  1  

 
Tabell 1. Antal artiklar innehållande respektive tema under olika år. 
 
De få artiklar vi har från 1990 till 1993 behandlar alla temat kultur, vilket troligen är en 
följd av uppmärksamheten på kultur i vården under 1980-talet. Under perioden 1994-
1996 övergår den övervägande delen av artiklarna till att handla om temat patient-
information. Denna förändring går hand i hand med den allt större uppmärksamheten 
som under 90-talet riktades mot den lagstiftning som ger patienten rätt att få information 
om sitt sjukdomstillstånd och de behandlingsalternativ som finns. Under åren 1997 och 
1998 är fördelningen mellan artiklar om kultur och artiklar om patientinformation 
relativt jämn. Därefter ser vi en kraftig förskjutning tillbaka till kulturen. Från 1999 och 
fram till 2004 är det endast en artikel som behandlar enbart temat patientinformation. 
Kanske kan denna förskjutning tillbaka till kulturen ses som ett tecken på att patient-
informationen har fått ett relativt starkt fäste och att det inte finns en lika stor risk för att 
denna verksamhet ska försvinna från sjukhuset även om biblioteket skulle läggas ned. 
Då är det i stället kulturen som återigen behöver försvaras eftersom denna verksamhet 
är den mest hotade i besparingstider. 
   
Vi kan i tabellen ovan se att det inte särskilt ofta talas om båda temana i samma artikel. 
Fokus ligger i stort sett alltid på antingen det ena eller det andra. Detta menar vi är ett 
tecken på att det råder delade meningar om vad som är sjukhusbibliotekens viktigaste 
uppgift. Troligen beror de olika framställningarna även på att artikelförfattarna är 
engagerade i just den verksamhet artikeln berör och därför vill poängtera vikten av just 
denna, då det i många fall ligger besparingskrav över sjukhusbiblioteksverksamheten. 
Ett flertal av våra artiklar, främst de som berör kulturtemat är emellertid skrivna i en 
näst intill överdriven ton, där kulturens betydelse i vården framställs som livsavgörande. 
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Detta kan få läsaren att ifrågasätta sanningshalten i texterna och därmed riskerar sjuk-
husbiblioteksverksamheten att inte tas på allvar. 
 
Att patientinformationen, och med den informationstekniken, blev mer framträdande i 
mitten av 1990-talet kan, förutom anknytningen till trenden inom sjukvården, även 
liknas vid den tendens som fortfarande finns inom folkbiblioteken. En skillnad finns 
däremot, då det inom folkbiblioteken fortfarande ofta diskuteras kring tillgången till 
information och om hur stor plats den nya informationstekniken ska ta i verksamheten. 
Om vi ser till innehållet i våra artiklar från 1999 och framåt verkar denna diskussion 
inte, i lika stor utsträckning, fortfarande vara aktuell inom sjukhusbiblioteksvärlden. 
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6 Diskussion 
 
Diskursanalysens avsikt är, som nämnts, inte att studera vad som är rätt och fel inom 
den ena eller andra diskursen. Däremot ges det, enligt Winther Jørgensen och Phillips, 
möjlighet för forskaren att vid en senare tidpunkt förhålla sig kritiskt värderande till 
diskurserna (1999, s.28). I detta avsnitt kommer vi att diskutera de konsekvenser vi 
menar att de olika diskurserna kan få för sjukhusbiblioteksverksamheten respektive 
patienten. Detta görs främst genom att belysa de styrkor och svagheter som enligt vår 
uppfattning finns inom de olika diskurserna. Vi kommer även att ge förslag på fortsatt 
forskning inom området sjukhusbibliotek. 
 
 
6.1 Diskursernas konsekvenser 
  
Sjukhusets patienter representerar förmodligen ett utsnitt av samhällets medborgare och 
har liksom befolkningen i allmänhet varierande behov. Det finns många människor som 
i vardagslivet inte använder sig av biblioteket och dess kulturutbud. I Jochumsen och 
Hvenegaard Rasmussens undersökning visar resultatet att biblioteket har olika stor 
betydelse i vardagslivet för olika grupper i samhället (2000, s. 126). I Arvidsons under-
sökning visar resultatet att skillnaden i användningen av biblioteket till stor del beror på 
ålder och sysselsättning (1996, s. 69-70). I jämförelse med detta kan vi förmoda att även 
patienternas behov av ett sjukhusbibliotek skiljer sig åt. Kulturdiskursen och dess upp-
fattning om att alla har ett behov av kultur är emellertid inte förenlig med detta 
antagande. 
  
I studien User-centered discourse: an analysis of the subject positions of the user and 
the librarian menar Tuominen att en användarorienterad diskurs kan medföra 
konsekvenser som inte alltid är av godo. Han uttrycker det som att den ”not always 
‘serve the needs of the user’ but those of the information systems” (1997, s. 367). 
Kulturdiskursen vill troligen ses som användarorienterad, men de behov som patienten 
anses ha är de som bibliotekarien tillskriver denne och som bäst tjänar bibliotekets 
verksamhet så som man inom diskursen vill att den ska se ut. Enligt vår uppfattning 
tjänar emellertid denna inställning inom kulturdiskursen i längden inte heller biblio-
teket, eftersom den är alltför konservativ. För att biblioteket ska kunna leva kvar ses 
inom kulturdiskursen troligen ett behov av att böcker och andra medier lånas ut och att 
patienter och personal använder biblioteket. Kanske har inte alla patienter behov av 
kultur i sin vårdsituation. Att sambandet mellan kultur och hälsa inom kulturdiskursen 
framhävs som ett argument för biblioteksverksamheten ligger det, som vi kan se av 
tidigare forskning, sanning i. Men för den sakens skull kan man inte förvänta sig att alla 
patienter reagerar likadant när de hamnar i en vårdsituation. Kulturdiskursen drar, som 
nämnts ovan, mer eller mindre alla patienter över en kant och tar för givet att alla mår 
bättre av den kultur biblioteket förmedlar. Ytterst sällan, i stort sett aldrig, förekommer 
uttalanden om att patienter faktiskt inte vill ta del av det som erbjuds. En del kanske 
bara vill vara ifred och varken läsa en roman eller höra på en kassettbok, medan syssel-
sättning för någon annan kan, som det hävdas inom kulturdiskursen, vara livsavgörande. 
Det kan kanske till och med vara så att patienten upplever det som jobbigt att det 
kommer in en bokvagn på rummet. Att alla patienter inom denna diskurs anses ha i stort 
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sett samma behov, menar vi, kan få negativa konsekvenser för både patienten och 
biblioteket. Om biblioteket erbjuder patienten det som biblioteket anser eller tror att 
patienten behöver, och inte lyssnar till patientens faktiska behov, kan detta innebära att 
patienten får mindre förtroende för biblioteket. Trots att en stor del av patienterna säkert 
mår bra av kultur i olika former är en förutsättning för att de ska kunna ta del av 
kulturen att de mer primära behoven är tillfredsställda. Detta framstår inte som en 
självklarhet inom kulturdiskursen. 
 
Att som i kulturdiskursen hänga upp hela sjukhusbiblioteksverksamheten på en specifik 
verksamhet, menar vi kan vara negativt om sjukhusbiblioteket vill stärka sin ställning. 
Den starka fokuseringen på kultur inom kulturdiskursen menar vi kan leda till att 
biblioteket överskattar denna del av sin verksamhet och inte ser möjliga utvecklings-
områden. Det finns inom denna diskurs en tendens till ett konservativt tänkande. Det 
ges inget större utrymme för utveckling, utan det rullar på i samma spår som det alltid 
gjort. Tankarna om att sjukhusbiblioteket ska vara till för förströelse är något som 
uttrycks redan i Linders Sjukhusbibliotek från 1937. Självklart är detta en viktig del av 
verksamheten, men för att biblioteket ska kunna fylla sin funktion även i fortsättningen 
krävs troligen att det följer med i den övriga utvecklingen av sjukvården. Att folk-
biblioteket används på olika sätt av olika grupper, såsom framkommer i Jochumsen och 
Hvenegaard Rasmussens undersökning (2000, s. 129) menar vi, gör att det även för ett 
sjukhusbibliotek kan vara fördelaktigt att ha en relativt bred verksamhet om det ska 
kunna fylla sin funktion i önskvärd utsträckning. Det som görs inom kulturdiskursen är 
att den verksamhet som redan finns försvaras. Verksamheten riskerar därmed att bli 
alltför ensidig.  
 
Att biblioteket även är en bra plats för förmedling av information ser vi exempel på i 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens studie där en del av deltagarna i under-
sökningen menar att det är lättare att fråga efter specifik information på biblioteket än 
på andra samhällsinstitutioner, eftersom bibliotekarien inte har att göra med den 
egentliga frågan utan bara ska förmedla informationen. Detta gör att förhållandet mellan 
bibliotekarien och användaren inte blir lika ansträngt som det kan bli mellan klient och 
anställda på andra institutioner i samhället (2000, s. 145). Denna uppfattning kan ses 
som ett argument för att sjukhusbiblioteket är lämpat att handha patientinformationen. 
På sjukhuset kan de ovan nämnda förhållanden mellan klient och anställda tänkas råda. 
Patienten kan i en situation med läkaren känna sig stressad, då hon får mycket 
information på en gång. Kanske vågar han eller hon inte fråga eller kommer inte 
frågorna förrän i efterhand då den information han eller hon fått har bearbetats. 
Biblioteket kan då hjälpa till att fylla detta ytterligare informationsbehov.  
 
Användardiskursen och professionsdiskursen ger en mer samlad bild av biblioteks-
verksamheten än kulturdiskursen, där det, som nämnts, fokuseras på en del av verk-
samheten. Vilka verksamheter som tillskrivs sjukhusbiblioteket är i stort sett desamma 
inom användardiskursen och professionsdiskursen. Det handlar i båda dessa diskurser, 
till skillnad från i kulturdiskursen, om att tillhandahålla både information och kultur. 
Detta överensstämmer med den del av bibliotekslagens andra paragraf där bibliotekets 
uppgift är att främja ”intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt” (SFS:1996:1596 2 §). Att sjukhus-
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biblioteken, som i dessa diskurser, utvidgar verksamheten och tar på sig ansvaret för 
patientinformationen tror vi kan vara positivt. I besparingstider är det troligen lätt för de 
ansvariga att hävda att det finns viktigare saker än kultur att satsa pengar på och då är 
det förmodligen, vilket även uttrycks i flera artiklar, bra att biblioteket har en mångsidig 
verksamhet. Den stora skillnaden mellan professionsdiskursen och användardiskursen 
ligger i hur det argumenteras för verksamheterna. Inom användardiskursen bygger 
argumenten på patientens rättigheter, medan de inom professionsdiskursen bygger på 
bibliotekariens kompetens. Användardiskursens argument gör att sjukhusbibliotekets 
existens även kan legitimeras av den del av bibliotekslagen som uttrycker att alla skall 
”ha tillgång till ett folkbibliotek” (SFS:1996:1596 2 §).  
 
Att användardiskursen ser patienten som handlingskraftig och bygger sina argument på 
uppfattningar om patientens efterfrågan och rättigheter gör att denna diskurs, enligt vår 
uppfattning, har stora möjligheter att tillfredställa patientens behov och därmed göra 
biblioteket mer attraktivt. Det ger förmodligen även biblioteket större möjlighet att 
framhäva sin nytta för patienten och därmed ses som en viktig resurs på sjukhuset. 
Denna diskurs bygger i stor utsträckning på ett användartänkande, medan professions-
diskursen bygger på ett bibliotekstänkande, där det är bibliotekets bästa som i första 
hand beaktas.  
 
Användardiskursens fokus på användarnas behov behöver emellertid inte ses som 
enbart positivt. På ett sjukhus, liksom i det övriga samhället finns det troligen de som 
håller sig mer framme än andra och ställer större krav. Risken finns då att biblioteket 
främst tillfredsställer dessa patienters behov och att det fortfarande finns andra patienter 
som inte blir hörda och därmed inte får sina behov tillfredsställda. På så sätt kan det 
komma att krävas ett större engagemang från patientens sida för att han eller hon ska 
kunna ta del av verksamheten. Den vilja som uttrycks om att sjukhusbibliotekets verk-
samhet även ska vända sig till medborgare ute i samhället, kan om den blir alltför stark 
kanske gå ut över patienten. Uppgiften för sjukhusbiblioteket är i första hand att 
tillfredsställa de behov som finns hos patienterna och om det då läggs alltför mycket 
fokus på att synas även ute i samhället kan detta leda till att patienternas behov blir 
åsidosatta. Det finns också en risk att det blir svårt att hålla ihop verksamheten om det 
finns alltför många viljor som ska tillfredsställas. 
 
Att som inom professionsdiskursen se sin egen kompetens beträffande kulturförmedling 
som den bästa, kan troligen leda till att samarbetet med vårdpersonalen blir lidande. Att 
se på vårdpersonalen som någon som inte har likvärdig kompetens och vilja att se 
patienternas behov och hjälpa dessa är troligen inte till fördel för biblioteket. Trots att 
bibliotekarierna säger sig ha kunskaper om att kultur kan vara en viktig del i vårdarbetet 
är det vårdpersonalen som jobbar närmast patienterna och med största sannolikhet 
känner dessas behov och önskemål bäst. Inom professionsdiskursen kan vi se en tendens 
till att biblioteken är rädda för att andra aktörer inom eller utanför sjukhuset ska ta över 
deras uppgifter, främst beträffande patientinformationen. Denna rädsla menar vi kan 
skapa negativa relationer mellan bibliotekarierna och övrig personal på sjukhuset, vilket 
i sin tur även kan försämra bibliotekets ställning. Denna vilja att försvara sin yrkes-
kompetens är något som återfinns i bland annat Abbotts professionsteori. Abbott menar 
att det vore positivt för bibliotekarieyrket om det kunde fastställas att bibliotekarien ska 



 63 

ses som en expert i förhållande till användaren (se Tuominen, 1997, s. 360). Denna 
strävan efter en professionstillhörighet som leder till en konkurrens mellan biblio-
tekarien och vårdpersonalen framträder inte inom kulturdiskursen och användar-
diskursen. Inom kulturdiskursen ses snarare vårdpersonalen som en samarbetspartner 
som underlättar arbetet med kulturförmedlingen till patienterna.  
 
Ytterligare en svaghet inom professionsdiskursen är avsaknaden av bibliotekets 
funktion som ett socialt rum. I Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens undersökning 
ges biblioteket inom flera av undersökningsgrupperna en roll som en mötesplats i 
samhället (2000, s. 147). Även Arvidsons undersökning visar på att detta behov finns. 
Här menar författaren att i synnerhet arbetslösa och pensionärer, som ofta saknar daglig 
organiserad sysselsättning, använder biblioteket som en plats att vara på (1996, s. 73). 
Behovet av någonstans att träffa människor eller bara vara finns alltså bland med-
borgarna ute i samhället och gör det därför sannolikt att även sjukhusbiblioteket fyller 
en viktig funktion som just mötesplats. Kanske är denna funktion ännu större här än på 
folkbiblioteket eftersom sjukhusområdet i regel är väldigt begränsat och inte ger 
möjlighet till så många andra aktiviteter. Bibliotekets roll som socialt rum fyller alltså 
en viktig funktion. Vi tror emellertid att det inte heller här går att generalisera, utan att 
vissa patienter faktiskt vill, och mår bäst av, att vara i fred. 
 
Trots de nämnda svagheterna inom professionsdiskursen tror vi att det inom denna 
diskurs finns en hög ambition att göra ett bra arbete. Denna ambition har en potential att 
vara gynnsam för sjukhuset, men om det inte tas hänsyn till användarnas behov utan 
endast arbetas utifrån bibliotekariens kompetens är det även troligt att användarna inte 
blir helt nöjda. 
 
Professionsdiskursen och kulturdiskursen tenderar på olika sätt att sätta patienten i en 
underlägsen position gentemot bibliotekarien. Detta kan som nämnts tidigare jämföras 
med det resultat Tuominen kommit fram till i sin diskursanalys av Carol Kuhlthaus 
användarcentrerade text Seeking meaning, där användaren i förhållande till bibliotek-
arien ses som okunnig och utan förmåga att själv lösa sina problem. Inom professions-
diskursen framställs bibliotekarien som den som bäst förstår patientens kulturella behov. 
Tuominens jämförelse mellan bibliotekarie – biblioteksanvändare och förhållandet 
läkare – patient eller vuxen – barn kan även knytas till kulturdiskursen där, som nämnts 
ovan, patienten framställs som relativt oförmögen att ta egna initiativ och i behov av 
kultur. Med denna inställning till patienten menar vi att bibliotekarierna riskerar att inte 
möta patientens verkliga behov.  
 
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Som nämnts tidigare finns det inte mycket forskning kring de svenska sjukhus-
biblioteken. Utöver ett par större kartläggningar av verksamheten och ett fåtal magister-
uppsatser i ämnet, finns det oss veterligen mest undersökningar av intern och inte så 
vetenskaplig karaktär. Det återstår således en hel del att utforska inom området. 
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Att mycket av det som hittills skrivits om sjukhusbibliotek skrivits av verksamma inom 
området gör enligt vår uppfattning att mycket material i många fall är vinklat till 
sjukhusbibliotekets fördel. Sjukhusbibliotekets kulturverksamhet beskrivs till exempel 
ofta som en förutsättning för patientens tillfrisknande. Neutralare undersökningar, 
ordentligt grundade på vetenskapliga metoder och teorier, skulle kanske ge en något 
annorlunda bild av verksamheten.   
 
Att sjukhusbiblioteken ser så olika ut, både beträffande bestånd och hur verksamheten i 
stort fungerar, menar vi kan göra det svårt att jämföra dem i en större undersökning. 
Risken finns att resultatet blir missvisande åt det ena eller andra hållet. Med detta i 
åtanke menar vi att det är av ännu större vikt att de undersökningar som utförs grundas 
på vetenskapliga teorier och metoder. 
 
Det vore, förutom de magisteruppsatser som finns nu, intressant att få en inblick i hur en 
större mängd patienter upplever verksamheten på sjukhusbiblioteket på det sjukhus där 
de befinner sig. Även vårdpersonalens uppfattningar om vikten av ett sjukhusbibliotek, 
både för patienten och för dem själva hade varit intressanta att ta del av i en mer veten-
skaplig undersökning. Ses biblioteket som en viktig tillgång? Vad är det viktigaste, 
möjligheten till förströelse eller tillgången till information? Kan man säga att den ena 
verksamheten är viktigare än den andra? Har de samma uppfattningar om behovet av ett 
sjukhusbibliotek, som det som framkommit i vår studie?  
 
I undersökningar av detta slag bör det tas hänsyn till hur verksamheten på det aktuella 
biblioteket fungerar. Detta påverkar med största sannolikhet hur den uppfattas av 
patienter och även av vårdpersonal. Vid en större mängd undersökningar av detta slag 
skulle en jämförelse mellan resultaten ge möjlighet att se vilken verksamhet som är 
mest önskvärd ur ett patientperspektiv. Utifrån detta kunde det sedan ges möjlighet att 
utföra förändringar av verksamheten för att göra denna så bra som möjligt. 
 
En grundligare undersökning av hur olika biblioteksorganisationer på sjukhusen 
förhåller sig till varandra tror vi skulle kunna vara en tillgång i utvecklingen av den 
framtida sjukhusbiblioteksverksamheten. Det skulle då ges en möjlighet att se kring 
vilka verksamheter det råder mest oenighet för att sedan se vad som skulle kunna göras 
för att gemensamt stärka sjukhusbiblioteksverksamheten.  
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7 Sammanfattning 
 
Det har i Sverige funnits sjukhusbibliotek för patienter, allmänna sjukhusbibliotek, 
sedan 1920-talet. Under 1960-talet expanderade verksamheten, vilket troligen hänger 
ihop med utbyggnaden av folkbiblioteken under denna period, samt med utbyggnaden 
av sjukvården. Under detta årtionde började även läkare och annan vårdpersonal bli i 
behov av biblioteksservice med anledning av den allt större informationsmängden. Det 
föll sig då i en del fall så att den redan etablerad allmänna biblioteksverksamheten tog 
sig an ansvaret för den medicinska litteraturen och på så sätt uppstod det kombinerade 
sjukhusbiblioteket. I andra fall uppstod det medicinska bibliotek utanför de allmänna. 
Under 1980-talet var kultur i vården ett populärt begrepp och en fungerande biblioteks-
verksamhet ansågs vara en förutsättning för att en tillfredställande kulturnivå skulle 
kunna uppnås inom vården. Under 1990-talet har sjukhusbiblioteken i många fall fått en 
ny roll i arbetet med information om sjukdom och hälsa till patienterna. Sedan upp-
gången på 1960- och 70-talen har sjukhusbiblioteken på grund av besparingar och 
förändringar inom vården minskat kraftigt i antal och det finns idag omkring 130 
stycken.  
 
Syftet med denna uppsats är ”att i ett urval av svenska bibliotekstidskriftsartiklar om 
sjukhusbibliotek studera vilka föreställningar som finns om svenska sjukhusbibliotek 
och deras verksamhet för patienten”. Vår teoretiska utgångspunkt är grundad i Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Denna inriktning av diskursanalysen försöker 
kartlägga de diskurser som finns i samhället under en speciell tid eller inom ett speciellt 
område, i vårt fall sjukhusbiblioteksområdet. De frågeställningar vi utgår ifrån är; vilka 
uppfattningar om patientens behov av ett sjukhusbibliotek framkommer i de utvalda 
artiklarna; vilken roll tillskrivs sjukhusbiblioteket i relation till dessa behov; samt vilka 
konsekvenser kan de diskurser vi finner få för sjukhusbiblioteksverksamheten 
respektive patienten? 
   
Texterna som ligger till grund för vår analys är 43 artiklar från Biblioteksbladet, 
Blänkaren och DIK-forum, publicerade mellan åren 1990 och 2004. I analysen av det 
empiriska materialet använder vi oss av ett lässchema i fyra nivåer. Vi fokuserar i vår 
analys på olika teman i texterna. I lässchemat innebär nivå 1 att teman i texterna 
identifieras och deras innehåll urskiljs. På nivå 2 skapas en bild av de uppfattningar om 
patientens behov i relation till det aktuella temat som framkommer i materialet. På den 
tredje nivån studeras vilken roll biblioteket ges inom temat, och slutligen på den fjärde 
nivån utskiljs de diskurser som framkommit i analysen av texterna.  
 
De två teman vi identifierat är kultur och patientinformation. Inom båda temana finns 
det en skillnad mellan hur det talas om dem i samband med marknadsföringen av 
biblioteket och i samband med patientens behov. Å ena sidan ses kulturen och 
patientinformationen som något patienten har behov av. Å den andra ses kulturen som 
något som kan marknadsföra biblioteket på sjukhuset och ute i samhället och 
patientinformationen som något som kan användas för att marknadsföra och stärka 
bibliotekets ställning på sjukhuset.   
 



 66 

I det empiriska materialet har vi kunnat se en skillnad i vad som varit det mest om-
skrivna temat under olika år i vårt tidsintervall, 1990-2004. De få artiklar från åren före 
1994 som ingick i analysen, handlar alla om kultur. Därefter mellan 1994 och 1997 blir 
patientinformationen det mest omtalade temat för att under åren 1997 och 1998 åter få 
konkurrens av kulturen. Från 1999 och fram till 2004 sker en kraftig förskjutning till-
baka till kulturtemat. Under denna period är det endast en av artiklarna som enbart 
handlar om patientinformation. 
 
De diskurser vi identifierat är kulturdiskursen, användardiskursen och professions-
diskursen. Inom kulturdiskursen fokuseras det på kulturen och dess möjlighet att under-
lätta patientens tillvaro. Patienternas icke-medicinska behov står i fokus och temat 
patientinformation utesluts helt. Patienten mer eller mindre tillskrivs ett behov av kultur. 
Bibliotekets uppgift inom denna diskurs är att ge patienterna kultur. Ett konservativt 
tänkande inom diskursen gör att verksamheten inte utvecklas, utan fortsätter att fokusera 
på traditionella områden och arbetssätt inom verksamheten. Denna diskurs har, till 
skillnad från de andra två, en starkare förankring i vården än inom biblioteksverksam-
heten. 
 
Användardiskursen fokuserar på patientens rättigheter att ta del av kultur och att ges 
tillgång till information om sitt tillstånd. Diskursen bygger i större utsträckning än 
kulturdiskursen på de faktiska behov som finns hos patienten. Det dras inom diskursen 
paralleller mellan sjukhusbibliotek och folkbibliotek. Förhållandet mellan bibliotekarien 
och patienten blir i denna diskurs mer jämlikt. Det finns en vilja att förändra verksam-
heten för att göra den så bra som möjligt för patienten. 
  
Professionsdiskursen fokuserar främst på bibliotekariens kompetens att framförallt söka 
information. Bibliotekarien ses även som den som bäst förstår patientens behov av 
kultur och patienten själv ges ingen framträdande roll inom diskursen. Kulturen ses som 
ett mindre kraftfullt argument för att behålla verksamheten och betoningen ligger istället 
på information och informationsteknik. Det finns en vilja att förändra verksamheten 
som, till skillnad från användardiskursen, i större utsträckning bygger på ett biblioteks-
centrerat synsätt än ett användarcentrerat.   
 
De olika diskurserna med sina skilda uppfattningar om sjukhusbiblioteksverksamheten 
och patienten, påverkar dessa på olika sätt. Både kulturdiskursen och professions-
diskursen tenderar att sätta användaren i ett beroendeförhållande till bibliotekarien och 
inom framförallt professionsdiskursen ses mer till biblioteksverksamheten än till 
patienten. Inom användardiskursen har användaren mer möjlighet att påverka verksam-
heten, men samtidigt finns det en risk att patientens eget engagemang påverkar huruvida 
han eller hon kan ta del av biblioteksverksamheten.  
 
Vid en inplacering i Dorte Skot-Hansens modell över folkbibliotekets fyra roller; kultur-
centrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum syns en anta-
gonism beträffande de olika diskursernas syn på sjukhusbibliotekets roller. Användar-
diskursen är den enda som tar hänsyn till alla rollerna, medan kulturdiskursen endast 
representerar rollerna som kulturcentrum och socialt centrum. Professionsdiskursen, i 
sin tur, representerar rollerna som kulturcentrum och informationscentrum. 
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