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Abstract The main purpose of this thesis is to investigate hospital librarians’ un-

derstanding of their professional role in working with children. Two dif-
ferent aspects of the professional role were focused on; professional 
knowledge and ethics. The following research questions were posed:  
 
- How do hospital l ibrarians experience their professional role in 

working with children and young people?  
- What is regarded as professional knowledge content for hospital li-

brarians in working with children and young people?  
- How do hospital librarians view ethical aspects in working with chil-

dren and young people? 
 

The issues have been addressed through qualitative interviews with seven 
hospital librarians. We have used phenomenography which is both a set 
of theoretical assump tions and a methodology. Through phenomeno-
graphic method, various understandings of what it means to be a hospital 
librarian emerge. The results of the study are presented in systematically 
grouped categories of quotations that reflect these different views. 
 
Conceptions of the professional role can be seen as rehabilitative, tradi-
tional and social. Conceptions of knowledge relate to healthcare envi-
ronment, children’s welfare and to the practice of librarianship. Finally, 
conceptions of ethical aspects in working with children can be related to 
the healthcare environment, the librarian’s role and to personal ethical 
values.  
 
Three different aspects of a librarian’s professional role clearly emerged: 
the healthcare environment, the personal qualities of the librarian and the 
librarian’s view of the library’s function in a hospital context. These as-
pects form a basis upon which the librarians build their professional 
roles. 
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1. Inledning 

1.1 Val av ämne 

En bidragande orsak till att vårt intresse väcktes inför föreliggande uppsats var ett tema-
nummer i Biblioteksbladet 2004 ägnat sjukhusbibliotek, som belyste hur biblioteken 
med sina knappa resurser får prioritera om eller helt enkelt lägga ned sin verksamhet.1 I 
tidskriften träder en tämligen dyster bild fram när det gäller sjukhusbibliotekens  
ekonomiska framtid, vilket också debatterats i massmedia under de senaste åren. Vi 
utläser även i detta temanummer att det finns en överhängande fara att patienters behov, 
särskilt då barn och ungdomars, inte prioriteras. Förändringar i verksamheten inriktas 
mot vårdpersonalens behov av ett medicinskt bibliotek och/eller patientinformerande 
funktioner, dessa aktiviteter ställs då av naturliga skäl i fokus. 
 
I ytterligare en artikel i Göteborgs-Posten beskriver en bibliotekarie på Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg att: ”Biblioteken med sin kulturförmedlande roll ger stimulans, 
själslig vederkvickelse och nya upptäckter som kompletterar vården där den inte räcker 
till. Sjukhusvård och kultur kan inte ersätta varandra, endast samverka till patienters 
fromma.”2  
 
I vår utbildning ges det lite tid att fördjupa sig i just sjukhusbibliotekens verksamhet 
eller hur bibliotekarierna arbetar där. Mot bakgrund av ovanstående resonemang blev vi 
intresserade av att undersöka hur sjukhusbibliotekarier arbetar idag, då framförallt med 
barn och ungdomar och vilka erfarenheter och upplevelser dessa bibliotekarier har av 
sitt arbete. Vår förhoppning är att flertalet bibliotek trots alla neddragningar ser på  
arbetet med barn och ungdomar som ett viktigt område att satsa på. Vår nyfikenhet hade 
således väckts för detta ämnesområde. Vid våra förfrågningar till sjukhusbibliotek om 
de bedrev någon form av verksamhet mot barn och ungdomar, förmodade vi nog att 
svaren skulle ha blivit mer upplyftande än det faktiskt visade sig bli. Resultatet blev 
tämligen nedslående och vi fick konkreta bevis på att många av bibliotekets funktioner 
var nedlagda eller helt eller delvis integrerade i andra delar av sjukhusets verksamheter. 
Även av denna anledning anser vi det vara av vikt att undersöka och att resonera kring 
sjukhusbibliotekets och bibliotekariers arbete med inriktning mot barn och ungdomar. 
Vår förhoppning är att kunna lyfta fram och belysa sjukhusbibliotekarier och deras  
arbete med barn och ungdomar för att sätta fokus på denna del av yrkesrollen. Det känns 
även viktigt att synliggöra bibliotekariers arbete i förhållande till andra yrkeskategorier 
inom vården.  
 
Vi vill med vår uppsats föra fram sjukhusbibliotekariers särskilda erfarenheter och upp-
levelser. Bibliotekariernas arbete med barn och ungdomar kan utformas och inriktas 
olika. Utifrån detta utgår vi också ifrån att sjukhusbibliotekarier upplever sin yrkesroll 
på olika vis och att deras erfarenheter kan lyftas fram genom en studie med utgångs-
punkt i en fenomenografisk ansats. 
 
Vi har inga personliga erfarenheter av att arbeta med barn eller ungdomar i vårdande 
miljöer och detta är också en av anledningarna till intresset för att utforska ämnet.  

                                                 
1 Biblioteksbladet 2004. Tema: Sjukhusbibliotek. 
2 Göteborgs-Posten 2004-03-23. Stängning av sjukhusbiblioteken strider mot beslut.  
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Genom att göra ett nedslag i nutid på ett antal sjukhusbibliotek för att undersöka hur 
sjukhusbibliotekarierna upplever och erfar arbetet med inriktning mot barn och ung-
domar och vilka uppfattningar de har kring detta arbete, vill vi bidra till att några fråge-
tecken rätas ut. Utifrån ovanstående bakgrund formas nedan problemformulering, syfte 
och frågeställningar för vår uppsats. 
 
 
1.2 Problemformulering  
 
Vi upptäckte snart att undersökningar eller studier gjorda kring sjukhusbibliotekariers 
arbete med barn och ungdomar som målgrupp inte representeras i någon större om-
fattning och att samma förhållande gäller studier kring sjukhusbibliotekariers yrkes-
mässiga upplevelser och erfarenheter av sitt arbete i dessa sammanhang. Vi upplever 
således detta ämnesområde som forskningsmässigt eftersatt. Som vi ser det kan sjuk-
husbiblioteket och sjukhusbibliotekariers arbete vara en värdefull länk för många sjuka 
barn och ungdomar i ett eftersträvat tillfrisknande. Vidare uppfattar vi det som om sjuk-
husbiblioteken och deras arbete med barn och ungdomar verkar vara ganska osynligt i 
en allmän biblioteksdebatt. Det känns betydelsefullt att synliggöra detta arbete då vi 
anser att barn och ungdomar är en viktig grupp i all biblioteksverksamhet. Barn och 
ungdomar som är inlagda för observation eller medicinsk vård kan uppleva otrygghet 
och olust inför situationer som inte är bekanta. Biblioteket kan då förhoppningsvis ses 
som ett välkänt inslag i deras tillvaro och en hjälp att hantera vardagen. Barn och ung-
domar är också en förhållandevis tyst grupp som i sammanhanget kan riskera att förlora 
de resurser de inte själva kan strida för.  
 
Sjukhusbibliotekariers arbete med barn och ungdomar på sjukhusbibliotek kan bedrivas 
både genom direkt kontakt på den fysiska arbetsplatsen, sjukhusbiblioteket, eller via 
uppsökande verksamhet såsom till exempel bokvagnsronder och indirekt genom bland 
annat övriga personalgrupper och kontakt med barnens föräldrar. Vi frågar oss om sjuk-
husbibliotekarier uppfattar den del av yrkesrollen som är inriktad mot arbetet barn och 
ungdomar på varierande sätt och hur dessa uppfattningar i så fall framträder. Vi frågar 
oss vidare vilken kunskap och kompetens sjukhusbibliotekarier uppfattar att de innehar 
eller är i behov av för att kunna utföra sitt arbete mot barn och ungdomar och om vård-
miljön medverkar till att olika etiska aspekter kan framträda som i sin tur även kan på-
verka arbetets utformning. Kunskap och kompetens ser vi är centrala begrepp i resone-
mang kring yrkesrollen och av intresse att studera. I frågeställningarna, under punkt tre, 
har förhållandet till etik lyfts fram som en dimension av kunskapsbegreppet som är 
fruktbart att titta närmare på. Vi har således valt att utgå från dessa perspektiv på sjuk-
husbibliotekariens yrkesroll. 
 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Vi vill med denna uppsats bidra till en ökad kunskap kring sjukhusbibliotekariers arbete 
med inriktning mot barn och ungdomar samt medverka till en ökad förståelse för sjuk-
husbibliotekariers yrkesroll och arbete på sjukhusbibliotek. Vårt övergripande syfte med 
uppsatsen är att undersöka ett antal sjukhusbibliotekariers uppfattningar av den del av 
yrkesrollen som är inriktad mot arbetet med barn och ungdomar.  
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För att nå vårt syfte formuleras således följande frågeställningar: 
 

• Hur uppfattar sjukhusbibliotekarierna sin yrkesroll i arbetet med barn och ung-
domar? 

• Hur uppfattar sjukhusbibliotekarierna kunskap/kompetens i arbetet med barn och 
ungdomar? 

• Hur förhåller sig sjukhusbibliotekarierna till etik i arbetet med barn och ung-
domar? 

 
 
1.4 Definition av termer  
 
Vi har valt följande definitioner för några och delvis frekventa termer i uppsatsen. 
 
Barn  I de fall vi i uppsatsen endast nämner barn  
  syftas på barn och ungdomar från 0-18 års  
  ålder. Riktas någon verksamhet i barn- och 

ungdomsgrupper över 18 år kommer ålders-
grupperna att specificeras i texten. Denna in-
delning av åldersgrupp förtydligades särskilt 
för respondenterna inför intervjutillfällena. 

  
Sjukhusbibliotek  Då vi i texten använder termen bibliotek menar 

vi alltid sjukhusbibliotek om inget annat anges. 
Finns anledning att diskutera andra typer av 
bibliotek, till exempel folkbibliotek kommer 
detta att framgå. 

 
 
Sjukhusbibliotekarie  Vi kommer att använda termen bibliotekarie 

synonymt med sjukhusbibliotekarie. Om vi  
  resonerar kring eventuellt andra typer av  
  bibliotekarier förklaras detta i texten. 
 
  
Allmänna sjukhusbibliotek  Bibliotek på sjukhus vars service till patienter 

och vårdpersonal i stort sätt kan liknas vid den 
service som det allmänna folkbiblioteket  

  erbjuder. Därtill kommer vissa special-
anpassade verksamheter utifrån olika patient-
gruppers behov.3  

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Arbetsgruppen för undersökning av biblioteksverksamheten vid sjukhusbibliotek 1976. Sjukhusbiblio-
tek: En översyn av de allmänna bibliotekens verksamhet, organisation och arbetsformer,  s. 10f.  
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Medicinska bibliotek/fackbibliotek  Bibliotek som i huvudsak satsar på att serva 
vårdpersonal med material och har därför mer 
samlad medicinsk facklitteratur och veten-
skapliga tidskrifter än ett allmänt bibliotek.4 

 
 
Kombinerade sjukhusbibliotek  Sjukhusbibliotek som har integrerat både det 

allmänna och det medicinska sjukhus-
bibliotekets funktioner under ”samma tak”,  

  vilket är en allt vanligare biblioteksform idag. 5

  
 
 
1.5 Avgränsningar  
 
I detta avsnitt redogörs för de avgränsningar som gjorts för studien i sin helhet. 
Vårt första urval av sjukhusbibliotek omfattade ett relativt stort geografiskt område. De 
positiva svar vi erhöll på vår förfrågan angående en kontakt för intervju, avgränsades 
naturligt till ett geografiskt område som för oss verkade rimligt att undersöka. Ytter-
ligare en avgränsning gäller även att undersökningen endast innefattar allmänna och 
kombinerade bibliotek, då det är dessa som i första hand bedriver verksamhet riktad mot 
barn. Vidare finns ingen avgränsning avseende sjukhusbibliotekens storlek då det enda 
kriteriet var att arbete mot barn bedrevs i någon form. Vår studie avser främst nationella 
förhållanden. Vi är medvetna om att bibliotekariers arbete på ett sjukhusbibliotek kan 
vara riktat mot alla patientgrupper och/eller medicinsk personal inom vård. Vi vill här 
betona att den avgränsning vi gjort gäller bibliotekariers arbete mot barn och ungdomar. 
 
Hur barn till sjuka föräldrar påverkas och deras reaktioner på föräldrarnas sjukdom 
kommer inte heller att behandlas i uppsatsen.  
 
Slutligen kommer inte sjukhusbibliotekariens förändrade yrkesroll kartläggas i någon 
historisk tillbakablick i föreliggande uppsats utan denna kan endast ses som ett nedslag i 
nutid. Då vi valt att anlägga två relativt breda perspektiv på yrkesrollen, kunskap/   
kompetens och etik, kan vi inte på något sätt ge en heltäckande bild av området. Vi 
kommer att begränsa oss till att se på dessa begrepp och resonemang kopplade till  
yrkesrollen som sjukhusbibliotekarie. 
 
 
1.6 Disposition  
 
Övergripande kan uppsats delas in i två delar. Den första delen innehåller en litteratur-
studie för att sätta vår empiriska studie i en kontext kring sjukhusbibliotek och sjukhus-
bibliotekariers arbete och för att redogöra för forskning och övrig litteratur inom det 
aktuella ämnesområdet. Den första delen avslutas med ett avsnitt kring de centrala  

                                                 
4 Sjukhusbibliotek i Sverige: En kartläggning för verksamhetsutveckling. Projekt genomfört av sjukhus-
biblioteket vid universitetssjukhuset MAS i Malmö  1999 s. 24f.   
5 Ibid.   
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begrepp som ligger till grund för frågeställningarna: kunskap/kompetens och etik för att 
förmedla en förståelse och bakgrund till dessa begrepp. Ambitionen med denna första 
del är även att möjliggöra ingångar till diskussion av analysresultatet. Genomgående 
initieras litteraturstudiens tre kapitel med en inledning och avslutas genom en samman-
fattning med kommentarer. Den andra delen som utgör uppsatsens centrala del består av 
den empiriska undersökningen i form av sju kvalitativa intervjuer med utgångspunkt i 
en fenomenografisk ansats.  
 
Kapitel ett innehåller bakgrund till val av ämne, problemformulering, syfte och fråge-
ställningar. Därefter följer i kapitel två en bakgrundsteckning kring sjukhusbibliotek 
med fokus på sjukhusbiblioteksarbete med barn, samt olika styrdokument som kan ha 
inflytande på biblioteksverksamheter med inriktning mot barn. Aspekter kring material-
tillgång, urval av litteratur samt litteratursökningar nämns också i detta kapitel. 
 
Under kapitel tre görs en litteraturgenomgång avseende ämnesområdet och för att redo-
göra för ett internationellt exempel beskrivs i korthet hur en barnverksamhet i USA  
bedrivs.  
 
I nästa, det fjärde kapitlet, står bibliotekariens yrkesroll i centrum samt kunskap/     
kompetens och etik (det vill säga de olika perspektiv vi väljer att lägga på yrkesrollen). 
Ovanstående belyses utifrån teoretiska och filosofiska resonemang. 
 
I kapitel fem, teori och metod, presenteras en redogörelse och motivering för valet av 
den fenomenografiska ansatsen som metod. Därefter redovisas fenomenografins för-
hållande till teori och ett antal karaktäristiska särdrag för metoden samt en diskussion 
kring reliabilitet och validitet. Vidare en redogörelse för insamling av material till den 
empiriska undersökningen. Urvalet av respondenter presenteras samt tillvägagångssätt 
vid de kvalitativa intervjuernas genomförande.  
 
Kapitel sex inleds med en beskrivning av bearbetnings- och analysprocessen och följs 
av en övergripande presentation av respondenterna. Därefter följer analysen i sin helhet, 
redovisad utifrån de tre frågeställningarna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
analysresultatet. 
 
Kapitel sju innehåller diskussion kring analysresultatet, redovisad utifrån de tre fråge-
ställningarna. Vi avslutar kapitlet med reflektioner kring vald metod, intervju och inter-
vjumaterial, resultat samt förslag till vidare forskning. 
 
Kapitel åtta består av en sammanfattning av uppsatsen. 
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2. Bakgrundsteckning  
 
Den första delen av vår uppsats utgörs av en litteraturstudie i tre kapitel. Vi har för av-
sikt att med dessa kapitel att placera vår empiriska studie i en kontext för att bidra till en 
ökad förståelse och som en bakgrund för de förutsättningar som format sjukhusbiblio-
tekens framväxt och sjukhusbibliotekariers arbete i Sverige. 
 
Detta första kapitel av litteraturstudien inleds med en kort historisk tillbakablick av 
sjukhusbibliotekens allmänna utveckling i Sverige vilket får utgöra en bakgrund till 
sjukhusbibliotekariers arbete idag. I det följande avsnittet redovisas exempel på sjuk-
husbibliotekariers arbete med barn under l970- och 80-talet för att beskriva även barn-
verksamhet i ett historiskt perspektiv. Därefter lyfts lekterapins funktion på sjukhus 
fram mot bakgrund av att lekterapeuter arbetar med barns rehabilitering och kan vara en 
samverkanspartner till sjukhusbibliotekarier. För att belysa barns speciella villkor och 
förutsättningar får sedan barns tankar och uppleve lser av att vistas på sjukhus ett eget 
avsnitt. Det är angeläget att lyfta fram barnens situation då dessa är målgruppen för 
sjukhusbibliotekariernas arbete. I nästa avsnitt ges en kortfattad genomgång av olika 
styrdokument för att förmedla ett övergripande samhällsperspektiv gällande sjukhus-
bibliotek och sjukhusbibliotekariers arbete. I det avslutande avsnittet ges en samman-
fattning med kommentarer kring kapitlet i sin helhet. 
 
 
2.1 Materialtillgång  
  
Rubriken avser att innefatta litteraturstudien i sin helhet, det vill säga kapitel två, tre och 
fyra. 
 
Allmänt kan sägas att det i stor omfattning saknas vetenskaplig litteratur eller annan 
dokumentation kring hur sjukhusbiblioteksarbete med barn bedrivs idag. Vi har dock 
använt oss av olika tidskrifter där vi hämtat artiklar som kan ha relevans för vårt ämne. 
De tidskrifter vi syftar på är Biblioteksbladet, utgiven av Svensk Biblioteksförening, 
DIK-forum, en facklig tidskrift utgiven av DIK-förbundet och Blänkaren, utgiven av 
specialgruppen för medicin och vård som är organiserad under Svensk Biblioteks-
förening. 6 Dessa tidskrifter innehåller inte vetenskapliga artiklar, men är valda med  
motiveringen att de återger något av bibliotekariers arbete med barn sedan 1980-talet. 
Vid läsning av tidskrifterna observerades att ett antal artikelförfattare återkom regel-
bundet med inlägg, vilket kan göra att bilden av sjukhusbibliotekariers arbete blir be-
gränsad och snäv. Detta speglar dock också verkligheten i viss mån, då det i Sverige 
idag endast finns ett begränsat antal sjukhusbibliotekarier som arbetar med barn i för-
hållande till antalet barnbibliotekarier på folkbibliotek.  
 
I ett försök att beskriva vårt aktuella ämnesområde inom fältet för forskning och  
litteratur, vilket vi gör i kapitel tre, är det bara att konstatera att stora brister råder kring 
tidigare forskning av bibliotekariers arbete med barn på sjukhus. Generellt finns en rela-
tivt begränsad tillgång till material som beskriver eller återger sjukhusbibliotekariers 
arbete och än mer begränsas tillgången då det gäller arbete med barn. De integrerade 
sjukhusbibliotek som finns i Sverige är en tämligen unik företeelse som endast återfinns 

                                                 
6 Blänkaren har upphört och utkom med sista numret i juni 2004. 
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i några få andra länder.7 Anna-Lena Edlund konstaterar i sin magisteruppsats att de 
sjukhusbiblioteksverksamheter riktade mot barn som finns i andra länder till stor del 
verkar vara uppbyggda på frivillig basis.8 För att i någon form ge en internationell ut-
blick och mot bakgrund av ovanstående mycket begränsade utbud av material har vi 
redogjort för ett exempel från USA hämtat ur den vetenskapliga tidskriften Journal of 
hospital librarianship. 
 
Begreppen kunskap, kompetens och etik som behandlas i kapitel fyra är alla komplexa 
och svårdefinierade. Ambitionen med materialurvalet i kapitlet är att förmedla en bak-
grund, förståelse och redogöra för möjliga tolkningar av dessa begrepp utifrån upp-
satsens frågeställningar samt att placera begreppen i ett biblioteks- och informations-
vetenskapligt sammanhang.  
 
 
2.2 Litteratursökningar 
 
Litteratursökningar avseende litteraturstudien har främst utförts i LIBRIS, Borås Hög-
skolas bibliotekskatalog Voyager, Mediearkivet, Nordiskt BDI- index, LISA och Library 
Literature & Information Science. Genom sökmotorn Google och Google Scholar har vi 
hämtat länk- och lästips. Vi har också granskat referenslistor i magisteruppsatser samt 
övrig litteratur för att få litteraturtips.  
 
Då vi haft svårigheter att finna material avseende sjukhusbibliotekariers arbete med 
inriktning mot barn, har det varit extra viktigt för oss att bredda våra sökningar även till 
databaser utanför ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Detta har då skett i  
databasen ERIC som är inriktad mot pedagogik, psykologi och utbildning samt i Cinahl, 
Medline och PubMed som innefattar material kring vård och omsorg och hälso- och 
sjukvård. Vi har dessutom tagit del av Högskolebibliotekets enskilda sökhjälp i vår  
strävan att återfinna relevant material.  
 
 
2.3 Sjukhusbibliotekens utveckling i stora drag  
 
Vi kommer i detta avsnitt kortfattat redogöra för en historisk beskrivning av sjukhus-
bibliotekens utveckling i Sverige med fokus på de allmänna sjukhusbiblioteken. 
 
1920-talet kan ses som en startpunkt för uppbyggnaden av sjukhusbibliotek i Sverige, 
men då främst i form av frivillig verksamhet. Från och med 1930 kunde kommuner er-
hålla statsbidrag för att bedriva sjukhusbibliotek, vilket ökade utbyggnadstakten av 
sjukhusbibliotek i Sverige. De tidiga biblioteken var så kallade allmänna bibliotek vars 
uppgifter liknade folkbibliotekens i stor utsträckning och som riktade sin verksamhet 
både mot patienter och personal. Sjukhusbiblioteken fyllde en viktig funktion då biblio-
teken kunde erbjuda avkoppling och stimulerande sysselsättning. Vidare ansågs sjuk-
husbiblioteken fylla en kulturpolitisk funktion i samhället genom att de även kunde 
locka människor som vanligtvis inte använde folkbibliotek.9 I mitten av 1950-talet  

                                                 
7 Sewall, Lena 1990. Development of hospital libraries in Sweden. Scandinavian Public Library Quarter-
ly, s. 14f. 
8 Edlund, Anna-Lena 2001. Biblioteket Bokskogen: Perspektiv på bibliotek för barn på sjukhus, s. 16. 
9 Arbetsgruppen för undersökning av biblioteksverksamheten vid sjukhus 1976, s. 7-13. 
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grundades det första kombinerade biblioteket i Sverige vilket innehöll både ett allmänt 
och medicinskt bibliotek. Dessa kombinerade bibliotek ansåg Lena Sewall, dåvarande 
bibliotekschef på sjukhusbiblioteket på Karlstads centralsjukhus, vara mer kostnads-
effektiva att bedriva. De medicinska biblioteken var utformade mer som arbetsplats-
bibliotek för vårdpersonal som sjuksköterskor och läkare och var en senare företeelse än 
de allmänna sjukhusbiblioteken. Utveckling och utbyggnad av medicinska bibliotek tog 
fart i och med den informationsexplosion som ägde rum i samhället på 1960- och 1970-
talet, då främst läkare men även annan vårdpersonal blev beroende av uppdaterad  
information kring medicinsk forskning.10 
 
Under 1960-talet ökade antalet allmänna sjukhusbibliotek i snabb takt i samband med 
en ökad utbyggnad av den allmänna sjukhusvården i Sverige.11 Under 1970 präglades 
kulturpolitiken av optimism och en vilja att särskilt satsa på eftersatta grupper i sam-
hället. Den uppsökande biblioteksverksamheten blev central och sjukhusbiblioteken 
började erbjuda både musik och konst som en del av kulturutbudet.12  
 
Under 1980-talet nådde utbyggnaden av de allmänna sjukhusbiblioteken i Sverige sin 
topp. Begreppet ”kultur i vården” sätts i fokus då Statens kulturråd tillsätter en arbets-
grupp vars uppgift var att undersöka kulturen i sjukvården, främst inom det som då  
benämndes långvården. Patienter på sjukhus skulle ha samma möjlighet och rätt att få 
tillgång till de olika kulturformer som fanns representerade i det övriga samhället.  
Kulturrådet presenterade sina förslag kring hur kulturen kunde integreras i vården i tre 
rapporter som utkom under åren 1983-84. Kultur i vården: En exempelsamling fungera-
de som en översikt och gav exempel på olika kulturverksamheter som bedrevs inom 
vården runt om i landet med utgångspunkt från den personal som arbetade med detta.  
I Kultur i vården: Idéer och synpunkter ges exempel på olika kulturinsatser som genom-
förts för patienter och perspektivet har utgått från den personal som arbetade med kultur 
i vården. Kultur i vården: Utgångspunkter, organisation, resurser innehöll förslag som 
Kulturrådet lämnade kring hur arbetet aktivt kunde bedrivas med kultur i olika former 
och på olika plan inom sjukvården. Sjukhusbiblioteket intog enligt Kulturrådets rappor-
ter, en central roll i den kulturförmedlande verksamheten inom vården och fyllde även 
en viktig funktion kulturpolitiskt för att hjälpa till att förmedla en helhetssyn på vården 
av patienter.13  
 
Ett högst aktuellt exempel på att kulturen kan ses som betydelsefull inom vården utgörs 
av en artikel med rubriken: ”Sjukhusbibliotek viktigt för patienternas tillfrisknande”, 
publicerad av Svensk Biblioteksförening i februari 2005. Den riktar en uppmaning i 
skarp ton till sjukhusledningen på Länssjukhuset i Halmstad att överväga kulturens 
vårdande insats innan ett beslut om nedläggning tas. Artikeln lyfter också fram de  
hälsoeffekter som kan påvisas enligt aktuell forskning, där kulturen är en del i vå rden.  
I artikeln nämns som exempel slutbetänkandet av Nationella folkhälsokommittén (SOU 
2000:91) där kulturens hälsobringande krafter betonas.14 Under 1990-talet kom patient-
informationen och patientinflytande att stå i fokus för sjukhusbibliotekens arbete.15  
 

                                                 
10 Sewall 1990, s. 14f.  
11 Arbetsgruppen för undersökning av biblioteksverksamheten vid sjukhus 1976, s. 8. 
12 Tellander, P-O 2002. Sjukhusbibliotek i Dalarna 90 år 1912-2002, s. 14f.  
13 Statens kulturråd 1983 och 1984. Kultur i vården: rapport 1983:5, 1983:6 samt rapport 1983:7. 
14 Svensk Biblioteksförening 2005.  
15 Tellander 2002, s. 25f. 
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2.4 Sjukhusbiblioteksarbete med inriktning mot barn 
 
Den verksamhet som är riktad mot barn bedrivs av allmänna och kombinerade bibliotek. 
Barnverksamheten på sjukhus utvecklades senare i jämförelse med folkbibliotekens 
barnverksamhet. Utbyggnaden av barnverksamheten sattes i samband med en ökad för-
ståelse av de behov som barn på sjukhus faktiskt hade och vad som kunde underlätta 
barns tillfrisknande, såsom lekterapi, skola och bibliotek.16 
 
Birgitta Fryksén, verksam som bibliotekarie på lasarettet i Lund, beskriver utifrån egna 
erfarenheter hur arbetet med barn på Lunds lasarett kunde se ut på 1970-talet i kapitlet 
”Biblioteksverksamhet för barn på sjukhus” i monografin Att arbeta i sjukhusbibliotek: 
Några erfarenheter av arbetet som sjukhusbibliotekarie i Karlstad.  De flesta barn-
avdelningarna fick besök av bokvagnen en gång i veckan, men vissa avdelningar fick 
besök upp till två gånger per vecka, vilket ur patientsynpunkt ansågs vara det mest för-
delaktiga. Fryksén betonar i texten att ett bra samarbete med vårdpersonal på barn-
avdelningarna var en nödvändighet för att kunna ge bästa möjliga service till barnen. 
Det var också betydelsefullt att hålla sjukvårdspersonalen uppdaterad om barnböcker 
som kunde vara av intresse för dem i deras arbete med barnen. Att kunna erbjuda vård-
personalen boksamtal på biblioteket lyftes också fram som viktigt. På avdelningar och 
dagrum fanns bokdepositioner som byttes ut ungefär en gång i veckan. Fryksén menade 
att de bibliotekarier som arbetar med barn borde ha erfarenhet av att ha arbetat med barn 
tidigare på biblioteket, eller i alla fall ha ett intresse för detta. En medvetenhet om  
barnens speciella behov i vårdmiljön ansåg Fryksén vara betydelsefullt för att inte  
barnen, som patientgrupp, skulle hamna i skymundan i biblioteksarbetet. Exempel på 
olika kulturarrangemang som biblioteket regelbundet anordnade var dockteaterföreställ-
ningar och författarbesök som var väldigt uppskattade.17  
 
I Biblioteksbladet har följande artikel publicerats som berör barnverksamhet på sjukhus 
under 1980-talet. Eva Boberg barnbibliotekarie på sjukhusbiblioteket i Vänersborg har i 
artikeln ”Utökad barnbiblioteksverksamhet på sjukhus” beskrivit sitt arbete. På lasa-
rettet fanns cirka 70 vårdplatser för barn och efter en omorganisation valde personalen 
att lägga mer resurser på barnverksamheten genom att avdela en halv bibliotekarietjänst 
som skulle ansvara för verksamheten. Något som de i efterhand såg som positivt, efter-
som kravet var att en bibliotekarie särskilt arbetade med att hålla sig à jour med barn-
boksutgivning och att vara uppdaterad när det gäller barns speciella situation på sjuk-
hus. De ökade antalet bokvagnsronder till fyra i veckan och ville på detta sätt fånga upp 
fler barn och även deras föräldrar, vilket utföll positivt då barnen lånade fler böcker än 
vad som var förväntat. Bibliotekarien hade också möjlighet att lära känna barnen och 
deras behov bättre. Sjukhusbiblioteket hade ett nära och bra samarbete med lekterapin, 
vilket de ansåg vara en förutsättning för att kunna utnyttja resurserna effektivt på ett 
sjukhus av den storleken. Även med andra personalgrupper runt barnen hade kontakt 
etablerats och dessa hade fått kännedom om vad bib lioteket kunde erbjuda. Eva Boberg 
konstaterade i artikeln att det går att bedriva en barnverksamhet även med knappa resur-
ser genom ett välfungerande samarbete med lekterapin. Även denna till synes mindre 
satsning gav en riklig utdelning på många områden för både barn och biblioteks-
personal. Det gällde framför allt att bibliotekspersonalen såg barnen som en viktig mål-
grupp.18 
                                                 
16 Barn på sjukhus: Lekterapi, bibliotek  och skola  1979. SPRI rapport 6, s. 58f. 
17 Fryksén, Birgitta 1971. Biblioteksverksamhet för barn på sjukhus, s. 119-126.  
18 Boberg, Eva 1981. Utökad barnbiblioteksverksamhet på sjukhus. Biblioteksbladet, s. 138f. 
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2.5 Lekterapi 
 
Lekterapin har som syfte att ge barn möjlighet till aktivering och att distraheras från sin 
sjukdomssituation genom att bearbeta upplevelser via lek. Detta påverkar i sin tur den 
medicinska behandlingen positivt. Lekterapeuter besöker de barn som inte själva har 
möjlighet att ta sig till lekterapins lokaler.19 Samarbete med andra yrkesgrupper inom 
vården, inklusive bibliotekarier, anses vara en förutsättning för att lekterapeuterna skall 
kunna utföra sitt terapeutiska arbete. Ofta är lekterapin placerad nära sjukhusbiblioteket 
och bibliotekarierna kan vara behjälpliga med litteraturtips.20 
 
Lekterapeuter är utbildade förskollärare eller fritidspedagoger som också ofta har en 
påbyggnadsutbildning till specialpedagoger. Leken anses vara en central metod i arbetet 
med barns känslor och erfarenheter av sina upplevelser. Lekterapin skall fungera som en 
frizon i vården. Lekterapeuterna skall stödja barnens normala utveckling och mognads-
process, vilken fortgår även då barnen är inlagda på sjukhus. Vidare skall terapeuterna 
medverka till att barnen kan få möjlighet till utlopp för sin oro och sina rädslor i sam-
band med sjukdom och sjukhusvistelse.21  
 
1956 startade förskollärare Ivonny Lindquist den första lekterapiverksamheten i  
Sverige, närmare bestämt i Umeå. 1970 kom hennes första bok ut, Terapi genom lek, 
som blev mycket uppmärksammad och banade väg för lekterapins utveckling i Sverige. 
Lindquist har fortsatt arbeta för att föra fram lekterapins betydelse på sjukhus genom 
föreläsningar och böcker och är idag medicine hedersdoktor.22 
 
I en artikel i Biblioteksbladet från 1983 berättar barnbibliotekarie Gerd Jansson och lek-
terapeut Ingela Almroth om verksamheten på Borås lasarett. Ett nära samarbete mellan 
lekterapi och biblioteket hade etablerats sedan flera år tillbaka. Denna verksamhet an-
sågs av båda personalkategorierna vara betydelsefull och givande och de kunde på detta 
sätt nå fler barn och ungdomar. Bibliotekarien samt en kanslist börjar bokvagnsronden 
med ett besök hos lekterapeuterna för att tillsammans med övrig vårdpersonal informe-
ras om de sjuka barn som finns på avdelningarna och som de senare skall besöka med 
bokvagnen. Lekterapeuterna träffar de inneliggande barnen dagligen, genom att besöka 
dem på avdelningen eller då barnen själva tar sig till lekterapin som hålls öppen på  
eftermiddagen. Lekterapeuterna fick på detta sätt därmed en god kännedom om barnen 
och deras intresseområden och kunde hjälpa bibliotekarien genom att förmedla barnens 
behov. Biblioteket arbetade även med att sprida information om lämplig litteratur till 
andra personalkategorier.23  
 
 
2.6 Barns tankar och upplevelser av sjukdom och sjukhusvistelse 
 
För att få en ökad förståelse för de förutsättningar som en bibliotekarie med inriktning 
med barn arbetar utifrån kommer vi nedan att närmare gå in på barns tankar, upplevelser 
av och reaktioner på en sjukhusvistelse. 

                                                 
19 Ljungström, Christina 1985. Lekterapi på sjukhus, s. 18ff. 
20 Ibid., s. 59ff. 
21 Föreningen Sveriges lekterapeuter 2002. Policy för lekterapi. 
22 Lindquist, Ivonny 1990. Leken som läker. 
23 Almroth, Ingela & Jansson, Gerd 1983. Lekterapeuter och vårdpersonal : Bibliotekets förlängda arm. 
Biblioteksbladet, s. 139ff. 
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Maare Tamm, forskare inom psykologi, har i boken Hälsa och sjukdom i barnens värld 
beskrivit hur barn kan uppleva sjukdom, hälsa, död och vistelse på sjukhus. Tamm 
skildrar hur barn skapar egna tankar och inre bilder kring sjukdomar, samt vad det inne-
bär att vara sjuk och att vistas på sjukhus. Barn erhå ller information från olika kanaler 
såsom böcker, tv och kompisar. De kan vara mer eller mindre medvetna om varför de är 
sjuka eller skadade och vad som orsakat detta. Barn kan till exempel se sin sjukdom 
som ett straff, att sjukdomen är självförvållad, att de blivit smittade av någonting eller 
att det har med kroppens inre funktioner att göra.24  
 
Att vårdas på sjukhus, under kortare eller längre tid, påverkar både barn och vuxna men 
på olika sätt. Barn är inte färdigutvecklade fysiskt eller psykiskt och har svårare än  
vuxna att uttrycka sina symtom. Sidsel Tveiten, undervisar blivande sjuksköterskor och 
är högskolelektor vid högskolan i Akershus i Norge, skriver i boken Omvårdnad i barn-
sjukvården att ett barns reaktioner på en sjukhusvistelse påve rkas av ålder samt psykisk 
och fysisk mognad. Vidare spelar även andra faktorer som sjukdomens art och tidigare 
erfarenheter av sjukhus in.25 Att bli inlagd på sjukhus medför en stor förändring i  
barnets liv där barnet måste hantera en ny miljö med okända människor omkring sig. 
Anpassning till den nya situationen utlöser ofta stress som barn i olika åldrar har olika 
förmåga att klara av. Ett vanligt sätt att hantera stressen är att regrediera, det vill säga 
återgå till tidigare utvecklingsstadier. Detta kan visa sig genom att barnet kissar på sig 
eller ”pratar barnspråk”. Andra beteende som barnet kan uppvisa är ”klängighet”, apati 
eller aggression. 26  
 
Tamm beskriver olika rädslor som kan aktualiseras hos ett barn som ligger på sjukhus 
som: rädsla för att bli stympad, för att bli övergiven samt för att dö. Det är svårt för barn 
som skall läggas in på sjukhus att verkligen föreställa sig vistelsen där och det är  
betydelsefullt att förbereda barnet så väl som möjligt genom information. Studiebesök 
på sjukhusets olika avdelningar kan till exempel göras i god tid innan barnet skall läggas 
in.27 Ett aktuellt exempel på hur sjukvården tillsammans med medverkande från biblio-
teket på sjukhuset kan arbeta för att förebygga barns rädslor inför sjukhusbesök är de 
Nallemottagningar som anordnas på internationella Nalledagen. Dessa mottagningar 
arrangeras på Näl (Norra Älvsborgs Länssjukhus) och Uddevalla sjukhus sedan några år 
tillbaka. På plats på sjukhusen finns en nalledoktor och nallesköterska som ställer  
diagnos och tar hand om de nalleföräldrar (barnen) som kommer dit med sina sjuka  
nallar. Arrangemanget är väldigt uppskattat och välbesökt. Runt själva nallemottagning-
en finns olika aktiviteter i form av bok- och nalleförsäljning och filmvisning.28 
 
I artikeln ”Vi behöver nya böcker om barn på sjukhus” skildrar sjukhusbibliotekarie 
Maud Ekbom en konferens som hölls i Borås 1985 för sjukhusbibliotekarier som arbetar 
med barn. På konferensen diskuterades bland annat olika arbetsmetoder med barn på 
sjukhus, samt betydelsen av att samarbeta med andra yrkesgrupper på sjukhuset. Det 
framkom under denna konferens bland annat ett behov av fler och aktuella böcker på 
temat barn på sjukhus, detta då bibliotekarierna upplevde att böcker som handlar om 
barn på sjukhus var till stor hjälp för barn som skall förbereda sig på en sjukhusvistelse 

                                                 
24 Tamm, Maare 1996. Hälsa och sjukdom i barnens värld, s. 25ff. samt 32-50. 
25 Tveiten, Sidsel 2000. Omvårdnad i barnsjukvården, s. 19 samt 103. 
26 Ibid., s. 24 samt 103f. 
27 Tamm 1996, s. 50ff. 
28 Alexandersson, Gunvor 2003. Lång väntetid för nallar. Blänkaren, s. 25. 
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eller för att bearbeta sina upplevelser.29 Föräldrarnas reaktioner på barnets sjukhus-
vistelse har också betydelse för hur barnet reagerar och det är därför viktigt att också 
uppmärksamma föräldrarna. I denna process kan sjukhusbibliotekarien vara till stor 
hjälp genom att förmedla litteratur kring barnets sjukdom till föräldrarna som kan  
underlätta för dem att bearbeta sin situation.30  
 
När det gäller att förbereda barn inför olika sjukhusbesök har Drottning Silvias barn- 
och ungdomssjukhus i Göteborg kommit långt i sin utveckling av datorstödd informa-
tion. På sjukhusets webbsida finns en länk där man kan få direkt tillgång till information 
riktad speciellt till barn.  31 Via denna webbsida finns även en länk till DUNDRET  
(Datorunderstödd information till barn inför sjukhusbesök).32 DUNDRET erbjuder  
Internetbaserad information till barn och föräldrar i form av bilder på de olika barnav-
delningar som finns på sjukhuset, samt information om olika undersökningar. Via 
webbplatsen Barnavdelningen kan barn se på tecknad film med interaktiva inslag där de 
får möjlighet att följa med olika djur som till exempel valpen Bella och Billy bläckfisk 
som besöker sjukhuset. De olika djuren har speciella orsaker för sina besök, exempelvis 
för att få ett ”stick i armen”, att få ett rör insatt i örat eller för att testa sina lungor.33 
 
Det är viktigt att vara medveten om barnens fortsatta utveckling även då de är inskrivna 
på sjukhuset för behandling och att därför försöka skapa en så stimulerande miljö som 
möjligt.34  
 

2.7 Styrdokument 
 
Vilka dokument kan sägas påverka sjukhusbibliotekens verksamheter i allmänhet och 
arbetet med inriktning mot barn i synnerhet? I de följande avsnitten kommer lagar och 
andra dokument som kan ses styra eller påverka sjukhusbiblioteksverksamheten på olika 
sätt redogöras för. 
 
 
2.7.1 Bibliotekslagen  
 
I bibliotekslagen nämns inte sjukhusbibliotek överhuvudtaget, vilket gör att sjukhus-
biblioteksverksamhet inte har direkt stöd i lagen. 
 
 
I bibliotekslagens 2:a paragraf står dock följande:  
 

Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning 
och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha 
tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad 

                                                 
29 Ekbom, Maud 1985. Vi behöver nya böcker om barn på sjukhus, Biblioteksbladet, s. 11. 
30 Boberg 1981, s. 138f. 
31 Drottning Silvias barn - och ungdomssjukhus 2005. Information för barn .   
32 Drottning Silvias barn - och ungdomssjukhus 2005. DUNDRET. 
33 Drottning Silvias barn - och ungdomssjukhus 2005. Barnavdelningen är ett samarbete mellan Infomedi-
ca och sjukvårdspersonal. Medicinskt kunniga ser till att innehållet är korrekt och Infomedicas redaktion 
svarar för manusarbetet. 
34 Tveiten 2000, s. 22. 
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information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha 
folkbibliotek.35 

 
Formuleringen ”alla medborgare skall ha tillgång till ett folkbibliotek” kan tolkas som 
att även barn som befinner sig på sjukhus skall har rätt till biblioteksservice jämförbart 
med vad ett folkbibliotek kan erbjuda.36 
 
I ett remissvar på promemorian Om biblioteksverksamheterna (DS 2003:66) som styr-
gruppen för vårdbibliotek inom Sveriges allmänna biblioteksförening lade fram 2004 
framförde styrgruppen olika synpunkter rörande förslaget till ändringar av biblioteks-
lagen (SFS 1996:1596). Styrgruppen ansåg att en utredning om sjukhusbiblioteksverk-
samheten borde komma till stånd mot bakgrund av att mycket hänt sedan det senast 
gjordes några utredningar kring sjukhusbibliotek samt då promemorian helt utelämnat 
sjukhusbibliotekens utveckling. I remissvaret påpekades även att sjukhusbiblioteket per 
definition inte finns beskriven i bibliotekslagen som en lagstadgad verksamhet och att 
detta kan medföra att det då är enklare att dra ner på denna sjukhusbiblioteksverksam-
het.37  
 
 I januari 2005 infördes paragraf 7a i bibliotekslagen som talar om att:  
 

Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet 
skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteks-
verksamhet.38 

 
I ett brev till kommuner och landsting har Statens kulturråd pekat ut tre särskilt an-
gelägna områden att samarbeta kring där ett av dessa är barns tillgång till litteratur. I 
brevet framgår att det finns möjlighet att söka bidrag för språkstimulerande verksamhet 
för barn från Statens kulturråd.39  
 
2.7.2 Hälso- och sjukvårdslagen 
 
Det kan även vara av intresse för läsaren att få en inblick i vad som omtalas i hälso- och 
sjukvårdslagen och som kan sägas beröra sjukhusbiblioteksverksamhet med barn. 
 
I hälso- och sjukvårdslagen står det inget direkt nämnt om sjukhusbibliotek. Den verk-
samhet som sjukhusbiblioteken bedriver kan dock stödja sig på § 2a där det framgår att 
sjukvården skall ”bygga på respekt för patientens självbestämmande och integr itet” 
samt § 2b som handlar om patienters rätt till information kring sin sjukdom och behand-
ling.40  
 
I april 2003 beslutade riksdagen om nya nationella mål för folkhälsan då proposition 
2002/03:35 Mål för folkhälsan antogs. Regeringen har i propositionen definierat elva 

                                                 
35 Bibliotekslag: SFS 1996:1596. 
36 Sjukhusbibliotek i Sverige: En kartläggning för verksamhetsutveckling 1999, s. 15.  
37  Styrgruppen för vårdbibliotek 2004. Remissvar på promemorian, Om biblioteksverksamheterna (DS 
2003:66).                              
38  Bibliotekslag: SFS 1996:1596.  
39 Statens kulturråd 2005. Ökad samverkan mellan bibliotek. Statens k ulturråds brev till samtliga kommu-
ner och landsting.  
40 Hälso- och sjukvårdslag: SFS 1982:763 . 
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målområden för folkhälsoarbetet där ”en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård” ses 
som ett viktigt område.41  

2.7.3  FN: s konvention om barnets rättigheter  
 
1990 ratificerade Sverige FN: s konvention om barnets rättigheter som antogs 1989 av 
FN: s generalförsamling. Det innebär att Sverige folkrättsligt förbundit sig att följa  
konventionen som handlar om enskilda barns rättigheter.42 Ett exempel på hur ett sådant 
arbete kan bedrivas i praktiken visar Centrum för barns rätt till hälsa på Drottning  
Silvias barn- och ungdomssjukhus på och som bildades i samband med att sjukhuset 
startade sin verksamhet 1999. Syftet är att möjliggöra och underlätta användning av 
FN:s konvention om barnets rättigheter och Nordisk standard för omsorg av barn och 
unga på sjukhus (NOBAB) i det vardagliga arbetet på sjukhuset. Detta för att kunna 
tillvarata barns rättigheter inom vården, dit även sjukhusbiblioteket räknas, samt för att 
medverka till att föra fram en helhetssyn på barnsjukvården. Målsättningen är att FN: s 
konvention om barnets rättigheter samt NOBAB:s standard skall genomsyra hela sjuk-
vårdsarbetet på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus och för att nå detta mål 
bedrivs utbildning, föreläsningar, nätverksträffar, projekt och forskning.43  
 
 
2.8 Sammanfattning med kommentarer 
 
I detta kapitel har en kort tillbakablick redovisats avseende sjukhusbibliotekens utveck-
ling. Detta i syfte att förankra dagens sjukhusbiblioteksarbete i ett historiskt perspektiv 
och för en förståelse för de premisser som medverkat till att forma sjukhusbibliotekens 
framväxt. I takt med ökade ekonomiska besparingar inom sjukvården har uppgifter om 
nedläggningar av sjukhusbibliotek rapporterats om i massmedia och även i de biblio-
tekstidskrifter som vi tagit del av inför uppsatsen. Den nedåtgående trenden för allmän-
na sjukhusbibliotek har fortsatt i en allt snabbare takt på 1990-talet och under 2000-
talet.  
 
I den bakgrundsteckning vi vill förmedla har vi i litteraturen kunnat utläsa att ”kultur i 
vården” fått en framträdande roll främst under 1980-talet. Vi ser dock att ett barn-
perspektiv helt eller delvis saknas. Vidare belyser vi sjukhusbiblioteksarbete med barn 
under 1970-80, även detta som en bakgrund till dagens arbete på sjukhusbibliotek. Att 
sjukhusbiblioteksarbete med barn inte prioriterar sig själv är ett faktum som vi också ser 
framträda i litteraturen. Har nutida sjukhusbiblioteksarbete med barn något gemensamt 
med det biblioteksarbete som Birgitta Frykséns skildrade på 1970-talet? Detta perspek-
tiv kan vara av intresse att ha med under vidare läsning av litteraturen i vår studie.  
 
I litteraturen kring sjukhusbibliotekariers arbete med barn ses ofta lekterapi/ lekterapeu-
ter vara en viktig samverkanspartner. Mot bakgrund av detta har vi valt att beskriva lek-
terapiverksamhet i ett separat avsnitt. Under ytterligare en rubrik har vi valt att fokusera 
på barns tankar och upplevelser av sjukdom och sjukhusvistelse. Vi vill med detta av-
snitt särskilt förmedla en förståelse för barnens situation. Vi ser även att det är betydel-
sefullt att en bibliotekarie som arbetar med barn känner till olika reaktioner och upp-

                                                 
41 Regeringskansliet 2004. Mål för folkhälsan. 
42 Hammarberg, Thomas 1999. Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets rättigheter. 
43 Drottings Silvias barn- och ungdomssjukhus 2005.   
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levelser barn kan uppvisa i samband med en vistelse på sjukhus. Att i detta samman-
hang kunna möta varje barn utifrån det enskilda barnets förutsättning och att vara lyhörd 
för de behov barnet har uttrycks i litteraturen. Vi ger exempel på vikten av att föräldrar 
och barn erbjuds förberedande information inför sjukhusbesök/vistelse.  
 
I nästa avsnitt berörs bibliotekslagen, hälso- och sjukvårdslagen samt FN: s konvention 
om barnets rättigheter. Detta för att vi vill belysa sjukhusbiblioteksverksamhet med barn 
utifrån ett vidare samhällsperspektiv. Vidare vill vi synliggöra betydelsen av sjukhus-
biblioteksverksamheten med barn som kan ses förmedlas genom dessa styrdokument. 
Sjukhusbiblioteksverksamhet med barn omtalas inte specifikt vare sig i bibliotekslagen 
eller hälso- och sjukvårdslagen. I § 7a i bibliotekslagen nämns dock att samarbete mel-
lan kommun och landsting ska ske och att planer skall upprättas för biblioteksverksam-
heten. Hur kan detta gynna barn på ett sjukhusbibliotek? Detta tillägg i lagen är så pass 
nytt att vi ännu inte vet hur det kan eller kommer att tillämpas. Det finns dock i denna 
lagtext en intention att förstärka samarbetet mellan kommuner och landsting. Även i ett 
brev från Kulturrådet till kommuner och landsting ges anvisningar om områden där 
samarbete ses som särskilt angeläget. Ett exempel är barns tillgång till litteratur. I detta 
sammanhang återstår det emellertid att se om eventuell samverkan kommer att gynna 
och stärka sjukhusbibliotekens verksamheter eller förhindra nedskärningar av litteratur 
till sjukhusbibliotekens barnverksamhet. 
 
Tillgång till information kring sjukdomar och eventuella behandlingar är av stor vikt för 
patienter och anhöriga och detta kan sjukhusbiblioteket i hög grad medverka till, vilket 
får stöd i hälso- och sjukvårdslagens § 2b. Även i de av regeringen uppsatta nationella 
mål för folkhälsan ser vi att sjukhusbiblioteket och det arbete som bibliotekarierna  
bedriver inom vården kan medverka till en mer hälsofrämjande sjukvård genom en he l-
hetssyn på patienten. Ett exempel på arbete enligt FN: s konvention om barnets rättig-
heter utgörs av det arbete som bedrivs på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. 
Vi anser att detta exempel utgör ett perspektiv på hur man aktivt kan arbeta med barn 
och ungdomar på bred front. Huruvida andra sjukhus jobbar aktivt med FN: s konven-
tion om barnets rättigheter har vi inte funnit belägg för, men vår förhoppning är att  
landets största barn- och ungdomssjukhus fungerar som förebild i detta arbete.  
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3. Sjukhusbibliotek  
 
I detta andra kapitel av litteraturstudien redogörs för forskning och litteratur avseende 
ämnesområdet sjukhusbibliotek och sjukhusbibliotekariers arbete med barn och ung-
domar i Sverige. Material gällande tidigare forskning redovisas i kapitlets första avsnitt 
och utgörs i huvudsak av magisteruppsatser samt en studie utförd av ett enskilt sjukhus-
bibliotek. Nedan redogörs för de undersökningar som vi finner relevanta för vår uppsats, 
men också sjukhusbiblioteksverksamhet i allmän mening som bidragit till intressanta 
infallsvinklar med hänsyn till vår egen studie. Material kring sjukhusbiblioteksarbete 
enbart inriktat mot barn och ungdomar är klart underrepresenterat, vilket tydligt framgår 
i den litteratur vi redogör för.  
 
Tre publikationer avseende sjukhusbiblioteksarbete redovisas i nästa avsnitt och endast 
en rapport inriktar sig enbart mot barn som patientgrupp. Vi har inte kunnat återfinna 
fler publikationer där barn som specifik grupp med speciella behov särskilt lyfts fram.  
 
För att avslutningsvis i någon form även redogöra för ett exempel utanför Sverige  
beskriver vi också i korthet Child life, en verksamhet för barn som återfinns i USA. 
 
 
3.1 Studier kring sjukhusbibliotek och sjukhusbiblioteksarbete 
 
Eva-Lotte Daxberg har i ett specialarbete från 1985, Biblioteksverksamhet för barn på 
sjukhus: En kartläggning av barnverksamheten vid Växjö centrallasaretts patientbiblio-
tek, synliggjort den verksamhet som biblioteket då bedrev för barn i form av en fall-
studie vid Växjö centrallasaretts patientbibliotek. Verksamheten har kartlagts och be-
fintliga problem har förts fram och satts i relation till bland annat de vårdpolitiska mål 
som formulerats i två rapporter: Sjukhusbibliotek från 1976 och Bibliotek på sjukhus 
från 1982.44 Studien visade att biblioteket inte levde upp till de uttryckta målen, vilket 
berodde på många olika faktorer som att lämplig lokal saknades, otillräckliga personal-
resurser, avsaknad av programverksamhet för barn samt måttligt eller inget samarbete 
alls mellan bibliotekspersonalen och andra personalkategorier. Av de enkäter som  
Daxberg delade ut till barnsköterskor och lekterapeuter, avseende biblioteket och dess 
verksamhet, framkom att barnsköterskorna ställde sig positiva till biblioteket och dess 
verksamhet. Lekterapeuterna var i stort också positiva till biblioteket, men sade sig inte 
ha behov av ett tätare samarbete. Bibliotekarierna i undersökningen hade flera önskemål 
om förbättringar av verksamheten och de påtalade även vikten av att ett politiskt ställ-
ningstagande formuleras avseende vilken service som biblioteket skulle erbjuda perso-
nal och patienter. I denna undersökning som genomfördes för 20 år sedan framkom  
stora brister i det sjukhusbiblioteksarbete som bedrevs mot barn på Växjö central-
lasaretts patientbibliotek.45  
 
Birgitta Calagos magisteruppsats från 1998 Bibliotek som kulturbärare i vården: ”Ett 
sjukhus utan bibliotek är ett sjukt hus” sätter fokus på sjukhusbibliotekets kulturförmed-
lande roll i vården ur ett kulturpolitiskt perspektiv. Calagos har genom litteraturstudier 

                                                 
44 För mer information avseende de båda rapporterna se under rubrik 3.2 Publikationer avseende sjukhus-
bibliotek. 
45 Daxberg, Eva-Lotte 1985. Biblioteksverksamhet för barn på sjukhus: En kartläggning av barnverksam-
heten vid Växjö centrallasaretts patientbibliotek . 
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och intervjuer undersökt sjukhusbibliotekets kulturbärande roll i vården mellan 1974-
1996. Calagos resultat visar att den allmänna samhällsutvecklingen och sjukhusens allt 
mer ansträngda ekonomi orsakat att kulturen ofta fått stryka på foten, då denna inte an-
setts som en nödvändig verksamhet, utan snarare som ”lyx” inom landstingens hårt  
prioriterade ekonomi. Slutligen konstaterar hon att: ”Kultur i vården lever dock kvar 
tack vare ’eldsjälar’ inom vården, det vill säga sjukhusbibliotekarier och kultur-
arbetare…”46 Kultur: En viktig del i vården är titeln på en magisteruppsats av Agneta 
Wennberg, publicerad 2004, som också intresserat sig för att undersöka kulturens roll i 
vården. Författaren har valt att intervjua olika yrkeskategorier på ett sjukhus som i sitt 
arbete är involverade i olika kulturverksamheter, däribland sjukhusbibliotekarier. Inter-
vjusvaren sätts i relation till centrala drag i tidigare forskning kring kultur i vården. 
Wennberg konstaterar, liksom tidigare forskning, att kultur har positiva effekter på  
patienter på olika sätt och medverkar till att påskynda tillfrisknandeprocessen. Sjukhus-
biblioteket kan ses va ra kärnan i detta kulturarbete i vården, men många sjukhusbiblio-
tek rationaliserar bort kulturarbetet idag för att fungera som informationscentra. Enligt 
olika patientundersökningar är dock bibliotekets kulturella funktion den mest upp-
skattade i vården. 47  
 
1999 utkom Sjukhusbibliotek i Sverige: En kartläggning för verksamhetsutveckling. 
Projekt genomfört av sjukhusbiblioteket vid universitetssjukhuset MAS i Malmö. Bakom 
undersökningens genomförande stod Bodil Jörgensen Schylit, dåvarande chef för sjuk-
husbiblioteket på universitetssjukhuset. I förordet nämner Jörgensen Schylit en brist-
fällig dokumentation kring sjukhusbiblioteksverksamheten i Sverige, samt upplevelsen 
av att sjukhusbiblioteksverksamheten i allmänt anses vara en hotad verksamhet. Dessa 
faktorer låg till grund för rapportens tillkomst, vilken består av två delar. Den första 
delen utgörs av en kartläggning av 95 sjukhusbibliotek (fördelade på 65 kombinerade 
bibliotek och 30 allmänna bibliotek) med inriktning på verksamhetsutveckling och för-
ändring. Den andra delen består av en intervjuundersökning med vårdpersonal och  
patienter på MAS som genomfördes som en magistuppsats: Läsningens betydelse för 
patienter på sjukhus: Hur kan bibliotek och vårdavdelningar samarbeta? författad av 
Marita Kristiansson. Syftet med denna magisteruppsats var att synliggöra och mark-
nadsföra sjukhusbiblioteken samt att dokumentera sjukhusbibliotekens verksamhets-
utveckling i Sverige. Rapporten ger en bild av hur allmänna sjukhusbibliotek har för-
ändrats och anpassat sina verksamheter efter skiftande samhällsförutsättningar genom 
åren. Biblioteken har sett sina resurser skäras ner och verksamheterna omprioriteras, 
vilket bland annat medfört att kulturen hamnat i skuggan av patient information som 
givits en allt större betydelse. Bokvagnsronder var den vanligaste aktiviteten på all-
männa bibliotek och ansågs också vanligt förekommande på kombinerade bibliotek. 
Kristiansson konstaterar vid sin intervjuundersökning att läsning har stor betydelse för 
patienterna när det gäller att fördriva tiden på ett meningsfullt sätt och för att kunna 
koppla av från sin oro.48  
 
Anna-Lena Edlunds magisteruppsats från 2001 Biblioteket Bokskogen: Perspektiv på 
bibliotek för barn på sjukhus har givit en inblick i hur sjukhusbibliotekarier arbetar med 
barn på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Detta är av intresse som en jäm-

                                                 
46 Calagos, Birgitta 1998. Biblioteket som kulturbärare i vården: ”Ett sjukhus utan bibliotek är ett sjukt 
hus”, s. 42. 
47 Wennberg, Agneta 2004. Kultur: En viktig del i vården . 
48 Sjukhusbibliotek i Sverige: En kartläggning för verksamhetsutveckling. Projekt genomfört av sjukhus-
biblioteket vid universitetssjukhuset MAS i Malmö  1999. 
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förelse med sjukhusbibliotekarierna i vår studie och kan ses som ett aktuellt exempel på 
sjukhusbiblioteksverksamhet. Uppsatsen har som syfte att tydliggöra det arbete med 
barn som bedrivs på ett sjukhusbibliotek genom att jämföra verksamheten inom biblio-
teket Bokskogen på Astrid Lindgrens barnsjukhus med barn- och ungdomsavdelningen 
på stadsbiblioteket i Eslöv. Frågeställningarna har fokuserats på fyra aspekter: arbets-
metoder, samarbetspartners, media och programverksamhet. Utgångspunkten är de två 
målgrupperna, barn på ett folkbibliotek och barn på ett sjukhusbibliotek, som styr förut-
sättningarna för hur verksamheterna på respektive bibliotek bedrivs. Ett exempel är att 
till stadsbibliotekets barnavdelning kommer av naturliga skäl friska barn i grupp eller 
enskilt för att bland annat låna böcker. Barnen som befinner sig på sjukhuset besöker 
ofta inte självmant biblioteket, utan biblioteket får i första hand rikta verksamheter till 
de barn som är sjuka och inskrivna på sjukhuset för vård. Sjukhusbiblioteket måste av 
dessa skäl också marknadsföra sig på ett för stadsbibliotekets annorlunda sätt. 49 
 
Gullvi Johansson har 2001 skrivit en magisteruppsats med titeln Sjukhusbibliotekens 
roll i sjukvården: En fallstudie av biblioteken på Uddevalla sjukhus och på Norra Älvs-
borgs läns sjukhus i Trollhättan. Johansson har genom en fallstudie undersökt hur de 
två sjukhusbiblioteken på ett adekvat sätt skall kunna utveckla sina verksamheter, trots 
överhängande sparkrav, för att passa de behov som olika målgrupper, patienter/        
anhöriga, sjukhuspersonal samt forskare/vårdstudenter har. Resultatet av under-
sökningen pekade mot att alla målgrupper har behov av både kultur och information.50  
 
 
3.2 Publikationer avseende sjukhusbibliotek 
 
Allmänna publikationer eller rapporter som handlar om sjukhusbibliotek och deras 
verksamhet nämner ofta inte arbetet med barn och ungdomar mer än i några få rader. Ett 
undantag är dock Spri- rapport 6 som utkom 1979, ägnad helt åt olika barnverksamheter 
som vid denna tidpunkt återfanns på sjukhus. Efter denna rapport har det inte givits ut 
någon samlad publikation kring arbetet med barn på sjukhus. 51 
 
1976 utkom rapporten Sjukhusbibliotek av Arbetsgruppen för undersökning av biblio-
teksverksamheten vid sjukhus som hade som övergripande syfte att kartlägga arbetsfö r-
delning vid i första hand de allmänna sjukhusbiblioteken. 52 Behovet av en övergripande 
undersökning av sjukhusbiblioteksverksamheten i Sverige hade förelegat under en läng-
re tid och en avsikt med undersökningen var att fungera som vägledning för praktiskt 
arbete på sjukhusbibliotek. Arbetsgruppen formulerade förslag till riktlinjer som skulle 
gälla för den allmänna biblioteksverksamheten. I denna undersökning betonas att den 
biblioteksverksamhet som riktas mot barn bör ägnas särskild omsorg. I övrigt nämns 
inte barn specifikt i något sammanhang.53 
 

                                                 
49 Edlund  2001. 
50 Johansson, Gullvi 2001. Sjukhusbibliotekens roll i sjukvården: En fallstudie av biblioteken på Uddeval-
la sjukhus och på Norra Älvsborgs läns sjukhus i Trollhättan. 
51 Spri står för Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut. 
52 Arbetsgruppen bestod av företrädare från Statens kulturråd, Landstingsförbundet, Svenska kommu n-
förbundet, Svenska kommunaltjänstemannaförbundet och som experter deltog en 1: e bibliotekarie samt 
en sjukhusbibliotekarie. 
53 Arbetsgruppen för undersökning av biblioteksverksamh eten vid sjukhus 1976. Sjukhusbibliotek, s. 58. 
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Socialstyrelsen i samarbete med bland annat Stockholms Stadsbibliotek och skolöver-
styrelsen gav 1979 ut Spri-rapport 6 Barn på sjukhus: Lekterapi, bibliotek och skola 
som skulle ge vägledning avseende planering av barns sjukvårdsmiljö. Rapporten inleds 
med en kort historik och därefter behandlas lekterapiverksamhet, statistik, planering, 
personal och till sist ett kapitel om barn- och ungdomsbibliotekets verksamhet och dess 
funktion på sjukhuset. I rapporten läggs vikten vid barns speciella behov och värdet av 
att utforma en helhet i sjukhusmiljön där barnen vistas. När det gäller barn- och ung-
domsbibliotek hänvisas till: ”I målsättningsavseende skall biblioteksverksamheten vid 
sjukhus ses som en del av den samlade folkbiblioteksverksamheten. De allmänna biblio-
teken vid sjukhusen har samma uppgifter och funktioner och samma syfte med sin verk-
samhet som folkbiblioteken ute i samhället har.”54 Vidare ses den uppsökande bok-
vagnsverksamheten på vårdavdelningarna som den viktigaste uppgiften för biblioteket, 
samt att besöka alla vårdavdelningar en gång i veckan. Slutligen poängterades att  
speciellt utbildad personal skall ge biblioteksservice till barn.  55 I Spri-rapport 96 som 
utkom 1982 Bibliotek på sjukhus: Planering och användning av lokaler hänvisas till 
Spri-rapport 6 när det gäller planering av barnavdelning men förövrigt står här ingenting 
avseende barns särskilda behov. 56  
 
 
3.3 The family resource center - ett exempel från Mount Sinai  
     Children’s Hospital 
 
Child life är en verksamhet som började utvecklas i större skala i USA på 1970-talet. 
Verksamheten bygger på forskning kring hur barn påverkas av en sjukhusvistelse och 
har som mål att på olika sätt underlätta denna för barn och föräldrar. En ”child life  
specialist” arbetar tillsammans med den övriga vårdpersonalen på de olika barnavdel-
ningarna. ”Child life specialisten” kan ha olika bakgrund men måste ha en viss grund-
kunskap när det gäller hur barn utvecklas och fungerar individuellt samt i grupp. Leken 
uppfattas som ett centralt verktyg för att kunna identifiera barns specifika behov av han-
tering och bearbetning av upplevelser. Att förbereda barn och föräldrar på vad sjukhus-
vistelsen kan innebära är en viktig uppgift. På Mount Sinai Children’s Hospital finns ett 
så kallat family resource center där bland annat en medicinsk bibliotekarie arbetar med 
att ge stöd, råd och information till inneliggande barn och föräldrar och det finns även 
möjlighet att låna böcker. Här erbjuds barn och föräld rar även datorer där de till och 
med kan få skapa en egen hemsida och där anhöriga med flera kan få tillgång till bilder 
och uppdaterad information. Att marknadsföra sina och family resource centers tjänster 
ser bibliotekarien som en viktig del av arbetet.57 
 
 
3.4 Sammanfattning med kommentarer 
 
I detta kapitel har vi redogjort för tidigare forskning och litteratur kring vårt ämnes-
område, sjukhusbiblioteksarbete med barn och ungdomar, främst utifrån ett nationellt 
perspektiv. Vi konstaterar att forskning kring sjukhusbiblioteksarbete med barn inte har 
utförts i någon större omfattning. Den litteratur vi redogör för utgörs i första hand av 

                                                 
54 Barn på sjukhus: Lekterapi, bibliotek och skola 1979. Spri-rapport 6, s. 58. 
55 Ibid., s. 58ff. 
56 Bibliotek på sjukhus: Planering och användning av lokaler 1982. Spri-rapport 96. 
57 Wyles, Dana F. 2004. Journal of hospital librarianship , s. 89-97. 
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magisteruppsatser som studerat sjukhusbibliotek och sjukhusbiblioteksverksamhet ut-
ifrån olika perspektiv. Två magisteruppsatser, Calagos från 1998 och Wennbergs från 
2004, har studerat betydelsen av ”kultur i vården” utifrån något olika utgångspunkter.  
Uppsatserna gör gällande att ”kultur i vården” anses vara aktuellt även i dagens sjuk-
vård, inte minst när det gäller folkhälsoarbete och uppfattningar om att kultur påtagligt 
leder till effektivare rehabilitering. Enligt den patientundersökning som Wennberg  
gjorde i sin studie är bibliotekets kulturella funktion mycket betydelsefull och upp-
skattad i vården. Mot bakgrund av magisteruppsatsens nyligen utförda undersökning 
kan vi se att ”kultur i vården” gör sig gällande i arbetet på sjukhusbibliotek idag. I litte-
raturen framkommer att möjligheten att delta i olika kulturaktiviteter kan vara viktigt 
vid en sjukhusvistelse. I föreliggande uppsats kan det vara av intresse att belysa sjuk-
husbibliotekariers arbete med barn i relation till begreppet ”kultur i vården”.  
 
I Kristianssons uppsats, som ingår i rapporten Sjukhusbibliotek i Sverige: En kartlägg-
ning för verksamhetsutveckling. Projekt genomfört av sjukhusbiblioteket vid univer-
sitetssjukhuset MAS i Malmö, konstateras att bokvagnsarbetet var vanligt förekomman-
de på de allmänna sjukhusbibliotek uppsatsförfattaren undersökt och att läsningen fyllde 
en viktig funktion för patienterna. I Johanssons magisteruppsats från 2001 ges ytterliga-
re exempel på att patientgruppen var den grupp som var mest i behov av avkoppling på 
sjukhuset och för denna grupp sågs bokvagnen som särskilt betydelsefull. Dessa upp-
satser lägger fokus på en av de arbetsuppgifter som en sjukhusbibliotekarie utför och 
dess betydelse och funktion inom sjukvården. Edlunds magisteruppsats från 2001 får 
tjäna som ett aktuellt exempel på hur sjukhusbiblioteksarbete med barn kan vara ut-
format. Ur denna uppsats kan vi hämta inspiration till intressanta infallsvinklar till vår 
egen studie. 
 
Under nästföljande avsnitt redogör vi för de publikationer som utgivits kring sjukhus-
biblioteksarbete i allmänhet och arbetet med barn i synnerhet. Detta, liksom styrdoku-
menten i föregående kapitel, speglar också i viss mån den betydelse en barnverksamhet 
kan sägas ha i ett större samhällsperspektiv. Detta tycker vi oss se i skenet av hur många 
och vilken typ av publikationer som utgivits kring detta ämnesområde. Rapporter och 
utredningar kan även utgöra riktlinjer och stöd när det gäller att prioritera det dagliga 
arbete som utförs på sjukhusbibliotek med inriktning mot barn och ungdomar. Vi redo-
visar tre rapporter publicerade 1976, 1979 och 1982. Enbart en av dessa är inriktad mot 
barnverksamhet och det är Spri-rapporten från 1979 som rör barn på sjukhus med in-
riktning mot lekterapi, bibliotek och skola. Rapportens betydelse för vår uppsats kan ses 
i skenet av hur ett väl fungerande bibliotek kan vara organiserat och hur biblioteksverk-
samheter kan fylla en viktig funktion för barn på sjukhus. Publikationen ställer barn och 
barns behov på sjukhus i centrum och är unik i sitt sammanhang. I denna publikation 
ges barn rätt att förvänta sig samma service på sjukhusbibliotek som på ett folkbibliotek. 
Rapporten är nästan trettio år gammal men utgör en angelägen beskrivning av ämnet 
och åskådliggör samlade erfarenheter av arbete med barn på sjukhus och hur biblioteket 
genom olika verksamheter kan underlätta barns vistelse på sjukhus. Efter 1982 har inte 
någon samlad publikation utgivits kring sjukhusbiblioteksarbete med barn.  
 
I det avslutande avsnittet görs en internationell koppling till en verksamhet som bedrivs 
i USA som går under benämningen Child life. Denna artikel får tjäna som ett exempel 
på en verksamhet utanför Sverige. När det gäller ”child life specialistens” arbete står 
leken i centrum och vi kan då dra paralleller till lekterapins arbete för inneliggande barn 
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på sjukhus i Sverige.58 Den medicinska bibliotekariens roll inom family resource center 
sträcker sig på många sätt utanför den medicinska bibliotekariens roll i Sverige, då  
bibliotekarien i exemplet ingår i ett vårdteam och har ett nära samarbete med bland an-
nat sjukhusläraren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 Se kapitel 2.5. 
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4. Perspektiv på yrkesrollen 
 
Föreliggande uppsats har som syfte att studera sjukhusbibliotekariers upplevelser och 
erfarenheter av sin yrkesroll i arbetet med barn och ungdomar. Vi uppfattar att olika 
former av kunskap och kompetens samt etiska frågor utgör dimensioner i arbetet och 
kan sägas ligga implicit i yrkesrollen, varför vi i vår studie väljer att utgå från dessa 
perspektiv på yrkesrollen. Detta kapitel är ämnat att utgöra en grund till förståelse för de 
centrala och komplexa begrepp som ingår i våra frågeställningar. Vidare att möjliggöra 
ingångar till diskussion kring begreppen relaterat till sjukhusbibliotekariers arbete med 
barn och ungdomar.   
 
Kapitlet inleds med en genomgång av olika definitioner och möjliga kategoriseringar av 
bibliotekariens yrkesroll samt bibliotekariens olika identiteter, främst med utgångspunkt 
från nationella förhållanden. Detta för att medverka till en förståelse för hur biblioteka-
riens yrkesroll och identitet formats och utvecklats samt för att ge exempel på möjliga 
tolkningar av begreppen. Därefter kommer vi på ett mer övergripande teoretiskt plan att 
diskutera kring tre olika former av kunskap som vi anser kan utgöra en utgångspunkt för 
förståelsen av kunskap. Därefter redogörs för två olika tolkningsinrik tningar när det 
gäller tyst kunskap. Tyst kunskap är ett begrepp som är relevant inom arbetslivet för att 
definiera vissa former av kunskap. I det avsnitt som följer diskuteras begreppet kompe-
tens med fokus på social kompetens. Även detta begrepp kan ses som betydelsefullt 
inom arbetslivet. Slutligen följer en genomgång av olika former av etik med följande 
inriktningar; etisk kunskap, yrkesetik i allmänhet, bibliotekarieetik och vårdetik. Vi vill 
här betona att litteraturstudien som presenteras i kapitel fyra inte kommer att tjäna som 
teorier varigenom vårt material skall analyseras, utan som en bakgrund till perspektiven 
på yrkesrollen och som en möjlig ingång till diskussion.  
 
Vi har i detta kapitel valt att placera separata sammanfattningar med kommentarer under 
de tre olika delavsnitten, bibliotekariens yrkesroll och yrkesidentitet, kunskap och kom-
petens och yrkesetik. Detta med avsikt att skapa en överskådlig bild av kapitlet samt för 
att underlätta läsningen. 
 
 
4.1 Bibliotekariens yrkesroll och yrkesidentitet 
 
Bibliotekariens arbete med barn på ett sjukhusbibliotek ingår som en mer eller mindre 
stor del av yrkesrollen, bland annat beroende på hur mycket resurser varje enskilt biblio-
tek väljer att satsa på denna målgrupp. Att definiera bibliotekariens yrkesroll låter sig 
inte så lätt göras då denna inte är statisk utan påverkas och formas av många olika fakto-
rer i och utanför biblioteket. Yrkesrollen kan studeras utifrån många olika perspektiv 
och kan ses stå i en nära relation till yrkesidentitet. Det är intressant för vår del att titta 
närmare på vad som skrivits och i vilken kontext bibliotekariers yrkesroll och yrkes-
identitet diskuteras. Vi anser att det kan vara givande att se om samband kan urskiljas 
mellan olika bibliotekarieidentiteter och bibliotekarieroller. Med detta kapitel vill vi 
visa på möjliga sätt att förhålla sig till i första hand bibliotekariens yrkesroll, men också 
bibliotekariens yrkesidentitet, utan att för den skull ha som ambition att göra en heltäck-
ande genomgång kring dessa begrepp. När det gäller sjukhusbibliotekariers uppfattning-
ar av sin yrkesroll i arbetet specifikt med barn har studier eller annan litteratur varit 
bristfällig.  
 



 23 

Annette Carlsson och Sofia Nordell har i magisteruppsatsen Bibliotekarie på 2000-talet 
undersökt synen på bibliotekariens yrkesroll på 2000-talet ur olika aspekter. De har i sin 
undersökning använt sig av en kvalitativ litteraturstudie. Carlsson och Nordell konsta-
terar i sin studie att det inte har bedrivits någon omfattande forskning kring bibliotekari-
ens yrkesroll och yrkesidentitet i Sverige. Vidare uppger författarna att forskning har 
fokuserats mestadels med inriktning på svårigheter att definiera just yrkesrollen för  
bibliotekarier.59  
 
Anders Ørom, lektor vid Danmarks Biblioteksskole Aalborg, beskriver bibliotekariens 
identiteter kopplade till olika arbetsuppgifter och utgår från folkbiblioteket. Biblioteka-
rieidentiteternas utformning har påverkats av olika faktorer som till exempel tradition, 
ideologiska tankeströmningar, samhällsstrukturer och bibliotekets behov av utveckling. 
Ørom ser följande bibliotekarieidentiteter framträda:  
 
Folkbildningsidentiteten: Den första identitet som kan skönjas i folkbibliotekets histo-
ria är bibliotekarien som folkbildare. Bibliotekarien skulle medverka till fostran och 
bildning. Denna identitet kan ses ligga till grund för de två följande ident iteterna. 
 
Kulturförmedlaridentiteten: Bibliotekarien värderar litteratur och kultur samt vägle-
der och stimulerar till läsning. 
 
Ämnesreferensidentiteten: Är specialiserade på fackkunskaper inom olika områden 
och förekommer i första hand på universitetsbibliotek.  
 
Dokumentalistidentiteten: Förmågan att systematisera är central som exempelvis att 
katalogisera och klassificera. Denna identitet utgår från de olika arbetsmetoder som an-
vänts på folkbibliotek. Denna identitet sågs framträda under 1960-talet. 
 
Socialarbetaridentiteten: Under 1970-talet uppstod det uppsökande arbetet då biblio-
tekarierna aktivt började söka upp de grupper som inte kunde ta sig till biblioteket, ett 
närhetsideal till brukarna utvecklades. 
 
Informationsorganisatörsidentiteten: Denna identitet började framträda i och med att 
informationssamhället tog form. En förmåga att kunna analysera olika informations-
behov, organisera information samt att kunna skapa informationssystem står i fokus. 
 
Informationsförmedlaridentiteten: Att kunna hantera olika informationssystem och 
snabbt få tillgång till relevant information ligger till grund för denna identitet. 
 
Øroms olika bibliotekarieidentiteter visar på det starka samband som finns mellan sam-
hällsutveckling och bibliotekens utveckling samt hur detta bidragit till att forma biblio-
tekariens olika identiteter. Ørom menar att alla de olika identiteter som han sett fram-
träda kan medverka till att bibliotekariekåren har svårt att finna en gemensam värde-
grund att utgå från i sitt arbete. Øroms beskrivningar av de olika bibliotekarieidentiterna 
utgår från folkbiblioteket.60 Flertalet av identiteterna kan sägas vara aktue lla än idag, 
men i takt med att samhället utvecklas och förändras framträder nya.  

                                                 
59 Carlsson, Annette & Nordell, Sofia 2004. Bibliotekarie på 2000-talet: En studie av bibliotekariens 
förändrade yrkesroll och professionalism. 
60 Ørom, Anders 1993. bibliotekarieidentiteter, förmedlingsarbete och arbetsorganisation. Biblioteksbla-
det, s. 228ff.  
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Susanna Månsby, bibliotekarie och projektanställd (vid tiden för studiens genomföran-
de) vid avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universi-
tet, har gjort en studie kring hur den tekniska utvecklingen i samhället har påverkat  
bibliotekarierollen.61 Månsby har valt att lägga ett sociologiskt perspektiv på biblioteka-
rierollen. Det sociologiska perspektivet inriktas mot bibliotekariens och bibliotekets 
sociala funktion och uppgift i samhället. Månsby lyfter fram betydelsen av att definiera 
begreppet bibliotekarieroll, då rollen är komplex till sin karaktär. Månsby skriver:  
”Bibliotekariernas identitet sammanhänger med historisk utveckling och ideologi, men 
också med arbetsuppgifter och hur de organiseras.”62 Studien utgår från ett fenomeno-
grafiskt angreppssätt och Månsby ställer frågan om bibliotekariers identitet och yrkes-
roll har förändrats i takt med den tekniska utvecklingen i samhället? Månsby konstate-
rade i sin undersökning att så har skett och utgår i denna undersökning från Øroms olika 
bibliotekarieidentiteter. Flertalet av identiteterna kan skönjas i dagens informationstek-
nologiska samhälle. Enligt undersökningen håller kulturförmedlaridentiteten på att för-
svinna och även socialarbetaridentiteten har allt mer hamnat i skymundan. Vidare fram-
kom uppfattningar om att uppsökande verksamhet mot barn och ungdomar fortfarande 
ansågs vara en viktig arbetsmetod för bibliotekarierna. Slutligen konstaterade Månsby 
att bibliotekarierna kanske måste ge plats för ”nya” identiteter på bekostnad av de 
”gamla” för att kunna inrikta verksamheten mot information. 63 
 
Maj Klasson, professor och forskare i biblioteks- och informationsvetenskap, har bland 
annat bedrivit studier kring bibliotekariens yrkesroller i Sverige. Vi väljer härnäst att 
presentera en del av Klassons forskning, vilken kortfattat redovisats i en artikel från 
1996 ”Kulturbevarare, kulturbärare, kulturbyggare, kulturförnyare” publicerad i Kultur-
Politisk Tidskrift. Maj Klasson har haft för avsikt att problematisera synen på biblio-
tekariens yrkesroll och skapat tre modeller för bibliotekariearbete som kan sägas in-
rymma olika bibliotekarieroller där relationen till användaren står i fokus. Dessa model-
ler har Klasson i första hand baserat på insamlat material från vetenskapliga bibliotek, 
samt egna erfarenheter som resulterat i följande rollbeskrivningar: förmyndarmodellen, 
marknadsmodellen och dialog- eller samarbetsmodellen.64 Nedan följer i korthet en  
redovisning av innehållet i de olika modellerna.  
 
Förmyndarmodellen: Bibliotekarien ses här som en person som vaktar och förmedlar 
den goda kulturen. Bibliotekariens yrkeskompetens vilar på en förmåga att kunna be-
döma de behov som användaren har av bibliotekets olika tjänster. Bibliotekarien ses 
som subjekt i förhållande till användaren, vilken anses vara objekt för bibliotekariens 
utförda tjänster. 
 
Marknadsmodellen: Bibliotekarien är lyhörd för i först hand marknadens och kundens 
behov och ser sig som en utförare av att behoven tillgodoses och utförs. Effektivitet och 
kundanpassning är ledord i verksamheten och biblioteket är att betrakta som en service-
organisation. I denna modell ses bibliotekarien som objekt och kunden som subjekt.  
 
Dialog- eller samarbetsmodellen: Bibliotekarien står på ”samma nivå” som sina  

                                                 
61 Månsby, Susanna 1997. Den nya tekniken och bibliotekarierollen. Svensk Biblioteksforskning, s. 127-
138. 
62 Ibid., s. 128. 
63 Ibid., s. 127-138. 
64 Klasson, Maj 1996. Kulturbevarare, kulturbärare, kulturbyggare, kulturförnyare. KulturPolitisk Tid-
skrift. 
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användare och en öppen dialog dem emellan är central. Bibliotekarien vill gärna invo l-
vera användaren i olika projekt. Här betonas bibliotekariens och användarens förmåga 
att kommunicera. 
 
Under 1980 och 90-talet inriktade Klasson sina studier mot folkbiblioteksforskning och 
folkbildningsforskning och kompletterade sina tidigare modeller med ytterliga fyra  
kategorier som sågs framträda i folkbibliotekariens yrkesroll: kulturbevararen, kultur-
bäraren, kulturbyggaren och kulturförnyaren. Klasson tar upp begreppen mobilisering 
och anpassning och menar att det kan vara intressant att utgå från dessa begrepp vid 
studier av folkbibliotekariers yrkesroll. En genomgång av dessa fyra kategorier följer 
nedan: 
 
Kulturbevararen: Bibliotekarien som kämpar för den goda kulturen och för att föra ut 
denna till användarna.  
 
Kulturbäraren: Hör ihop med föregående kategori men här lyfts även fram biblio-
tekariens personliga engagemang inom olika områden som medverkar till utformningen 
av yrkesrollen.  
 
Kulturbyggaren: Bibliotekarier som inte är rädda för ny teknik och gärna vill utveckla 
verksamheten på olika kreativa sätt genom att till exempel starta nätverk och projekt. 
 
Kulturförnyaren: Har mycket gemensamt med föregående kategori, men vill också 
förnya gamla arbetsmetoder och arbetsuppgifter och ge dessa nytt och mer tidsenligt 
innehåll och anpassa verksamheten utifrån de behov som finns i samhället. Samarbete i 
nya former och med nya grupper växer fram. 65 
 
Bibliotekariers syn på sin yrkesroll och identitetsuppfattning var några av de frågor som 
diskuterades på en konferens initierad av Forskningsnämnden som hölls 1989 med syfte 
att diskutera bibliotekarieyrkets utveckling och framtid. En av de medverkande var  
Romulo Enmark, forskare inom etnologi och föreståndare för Centrum för biblioteks-
forskning i Göteborg, som då pekade på att utvecklingen av olika bibliotekstyper kunde 
sättas i samband med inom vilken verksamhet arbetet bedrevs, folkbibliotek, universi-
tets- och högskolebibliotek, sjukhusbibliotek eller företagsbibliotek. De speciella behov 
som finns inom dessa verksamheter påverkar i sin tur hur biblioteksverksamheten ut-
formas i dessa miljöer. Denna splittrade framväxt av olika bibliotekstyper, som vänder 
sig till olika målgrupper, medverkar sedan till att bibliotekarierna upplever problem med 
att åskådliggöra sin yrkesroll och därmed sin yrkesidentitet.66  
 
Anna-Lena Edlund har i sin magisteruppsats jämfört barnbiblioteksarbete på ett folkbib-
liotek med barnbiblioteksarbete på ett sjukhusbibliotek utifrån fyra aspekter där arbets-
metoder utgjorde en aspekt. Edlund såg en skillnad framträda när det gäller arbetsmeto-
der då sjukhusbibliotekarierna arbetade med uppsökande verksamheter för att kunna nå 
ut med sin service till barnen på sjukhus. Barnen var ofta inte ens medvetna om att det 
fanns ett bibliotek på sjukhuset. Sjukhusbibliotekarierna själva måste också vara den 
aktiva parten i mötet med barnen, medan de barn som själva aktivt sökte upp folkbiblio-
teket hade ett syfte med sitt besök, som till exempel att lyssna på sagor, spela spel eller 
låna böcker. Vidare använde sig inte sjukhusbibliotekarierna av gruppverksamhet i  
                                                 
65 Klasson 1996, s. 15-22. 
66 Enmark, Romulo 1991 . Yrkesidentitet och det splittrade biblioteksväsendet , s. 155-169. 
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någon form, på grund av att det inte var praktiskt genomförbart på sjukhuset. Grupp-
verksamheter var däremot en vanlig arbetsmetod på folkbiblioteket.67  
 
År 2000 gav DIK-förbundet ut en rapport från fyra nordiska länder med insamlat  
material från 550 bibliotekarier avseende sin syn på yrkesrollen. Många av bibliotekari-
erna i materialet uppgav ett behov av att marknadsföra biblioteket mer i samhället och 
behovet av att synliggöra bibliotekarie rnas kunskap och kompetens. Huvuddelen av 
bibliotekarierna uppfattade arbetet som stimulerande och varierande. Informationstek-
nologins erövring på biblioteket upplevdes som spännande och positivt av de flesta i 
undersökningen. Många bibliotekarier ansåg att biblioteket spelar en viktig roll i infor-
mationssamhället och de hänvisade främst till demokratiaspekten, där biblioteket kan 
ses medverka till att alla i samhället skall ha samma möjligheter och rättigheter att söka 
information. 68  
 
Ett exempel på hur en sjukhusbibliotekarie kan se på sin yrkesroll återfinns i en artikel i 
Biblioteksbladet från 1997. Sjukhusbibliotekarie Gunvor Alexandersson beskriver i en 
intervju hur hon upplever att bibliotekarien har olika roller i vården ”Bibliotekarien ska 
vara vägvisare, förmedlare, informatör och samverkanspartner.”69  
 
 
4.2 Sammanfattning med kommentarer 
 
För att skapa förståelse för vad bibliotekariens yrkesroll och yrkesidentitet kan inrymma 
presenteras och sammanfattas i detta kapitel olika infallsvinklar på begreppen. Maj 
Klassons forskning kring bibliotekariens yrkesroller har lyfts fram som central och en 
redogörelse för Anders Øroms olika bibliotekarieident iteter belyses i korthet. Klasson 
utgår från en egen forskning och erfarenheter från olika typer av bibliotek då hon kon-
struerat de olika modellerna som inrymmer olika bibliotekarieroller. Hur ser det ut inom 
bibliotekariekåren på ett sjukhusbibliotek? Vilka identiteter kan sägas framträda i vårt 
material?  Ørom har sett olika bibliotekarieidentiteter framträda ur ett historiskt per-
spektiv. Maj Klassons forskning kring bibliotekariens yrkesroll har hjälpt oss att sätta in 
bibliotekariens yrkesroll i ett större perspektiv och kan ses som en utgångspunkt för att 
studera yrkesrollen. Båda dessa tolkningar kan i detta sammanhang användas för att 
möjliggöra diskussioner kring resultatet i vår empiriska undersökning i ett större per-
spektiv. Susanna Månsby har i en studie undersökt hur bibliotekarierollen påverkats av 
den snabba tekniska utvecklingen i Sverige och har i sin undersökning utgått från 
Øroms bibliotekarieidentiteter. Studien visar att det både är relevant och intressant att 
lägga ett sociologiskt perspektiv på bibliotekarierollen och bibliotekariers yrkesidentitet, 
men vi konstaterar att även här är utgångspunken ur ett folkbiblioteks verksamhet och 
perspektiv. Undersökningen, som utfördes 1996, pekade på att uppsökande verksam-
heter mot barn ansågs viktiga och värda att bevara. Även här kan det vara givande att 
resonera och se eventuella likheter med vår egen undersökning i förhållande till de  
resultat Månsby kom fram till i sin studie.  
 

                                                 
67 Edlund 2001, s. 59f. 
68 Almerud, Peter 2000. Biblioteken, bibliotekarien och professionen: En rapport från fyra nordiska län-
der. 
69 Lundbom, Helene 1997. Biblioteksbladet, s. 3f. 
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Romulo Enmark ger sin syn på hur olika bibliotekstyper utvecklats i ett nära samspel 
med den omkringliggande miljön. I detta sammanhang vill vi lyfta fram Edlunds jäm-
förande studie från 2004 som undersöker barnbiblioteksarbete på sjukhus och folkbib-
liotek. Studien nämns som exempel på hur yttre förutsättningar kan påverka biblioteka-
riens arbetsmetoder. Bedrivs bibliotekariearbete med barn utifrån andra förutsättningar 
på ett sjukhusbibliotek än på ett folkbibliotek? Kan detta i sin tur påverka vilka arbets-
metoder sjukhusbibliotekarierna väljer? Vi ser att Edlunds uppsats pekar på att sjukhus-
bibliotekariers syn på sin yrkesroll kan påverkas av de förutsättningar som råder inom 
vården. Vi frågor oss också om förutsättningarna är beroende av bibliotekets placering i 
vårdmiljö och målgruppens speciella behov?  
 
En rapport från DIK-förbundet presenteras, där bibliotekarier från fyra nordiska länder 
ger sin syn på bibliotekariearbetet. Det framkommer i rapporten att ett stort antal biblio-
tekarier upplever att yrkeskårens kunskap och kompetens behöver synliggöras mer i 
samhället. Kan detta sägas gälla även för sjukhusbibliotekariers kunskap och kompe-
tens? Avslutningsvis får en artikel i Biblioteksbladet tjäna som ett konkret exempel på 
hur en sjukhusbibliotekarie ser på yrkesrollen.  
 
Detta kapitel i sin helhet får utgöra en bakgrund för de omständigheter och den kom-
plexitet som döljer sig i bibliotekariens yrkesroll och medverkar förhoppningsvis till en 
förståelse av hur olika bibliotekarieidentiteter har formas. 
 
 
4.3 Kunskap och kompetens 
 
Kunskap i olika former har varit föremål för filosofiska och vetenskapliga intressen  
sedan antiken och epistemologin har rötter långt tillbaka i historien. Kunskapsbegreppet, 
men även det modernare begreppet kompetens är båda breda och mångfasetterade till 
sin karaktär. Kunskap och kompetens används ibland även synonymt och begreppen kan 
vara svåra att särskilja. Vi har valt att koncentrera oss på några aspekter av, i första hand 
begreppet kunskap men också former av kompetens  som vi anser vara relevant att  
diskutera kring när det gäller bib liotekariens yrkesroll. Vi har också för avsikt att rela-
tera begreppen till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.  
 
Vi kommer i följande avsnitt gå igenom tre centrala kunskapsbegrepp som följs av en 
diskussion kring olika tolkningar av tyst kunskap. Därefter behandlas kompetens i all-
mänhet och social kompetens i synnerhet. Avslutningsvis ett avsnitt för att belysa bib-
liotekariens etiska kunskap som en dimension till kunskapsbegreppet, allmänt om yr-
kesetik, bibliotekarieetik och vårdetik. 
 
4.3.1 Kunskap: tre centrala begrepp 
 
Bernt Gustavsson, professor i pedagogik, har skrivit en historisk översikt över tre  
centrala kunskapsformer och deras utveckling. Gustavsson utgår från att kunskap existe-
rar i olika former och kan knytas till tre stora områden och verksamheter i samhället. 
Den historiska utgångspunkten är Aristoteles resonemang kring de tre kunskapsbegrep-
pen, på grekiska benämnt techne, episteme och fronesis.70 Techne kan översättas med 

                                                 
70 Avseende begreppet fronesis, phronesis används två olika stavningar i texten beroende på den källa 
som hänvisas till. 
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praktisk-produktiv kunskap och kan sägas handla om kunskap som utgår från den prak-
tiskt handlande människan och hennes reflektioner kring sitt agerande och diskuteras 
ofta i samband med arbetslivet. Episteme teoretisk-vetenskaplig kunskap kan i korthet 
beskrivas som kunskap som produceras inom forskningssamhället och kopplas till ve-
tenskapliga sammanhang. Fronesis, kunskap som praktisk klokhet, anlägger en etisk 
aspekt på kunskapsbegreppet, kan kopplas till frågor om etik och demokratiska ställ-
ningstaganden. 71 Denna indelning av kunskap är aktuell än idag även om de grekiska 
begreppen inte används i någon större omfattning. Gustavssons bok har medverkat till 
att ge en historisk plattform när det gäller kunskapsteori och betraktas som en lämplig 
utgångspunkt och ingång till olika resonemang och samband som kan ses mellan olika 
former av kunskap. 
 
För att knyta an diskussioner om kunskap och ovanstående kunskapsformer till ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap har vi valt John M. Budd, professor i biblioteks- 
och informationsvetenskap vid Missouri – Colombia Universitetet och boken Knowled-
ge and Knowing in Library and Information Science: A Philosophical Framework från 
2001. Boken är att ses som ett epistemologiskt verk kring kunskapsutvecklingen inom 
biblioteks- och informationsvetenskap och författaren utforskar en möjlig väg att stude-
ra det historiska arv som kan sägas ligga till grund för det kunskapsanspråk vi idag har 
inom biblioteks- och informationsvetenskap. Budd utgår också från indelningen av kun-
skap i de tre formerna techne, episteme och phronesis.72 Budd anser att den kunskaps-
teoretiska basen inom biblioteks- och informationsvetenskap varit alltför vag och i för 
hög grad influerats av ett naturvetenskapligt positivistiskt synsätt. Vidare anser Budd att 
intresset för epistemologiska frågor mera aktivt måste knytas an till biblioteks- och  
informationsvetenskap och utgå från en mer kvalitativ kunskapssyn. Bibliotekarier  
måste finna redskap att definiera kunskap i det praktiska vardagsarbetet som utförs på 
bibliotek, inte minst då detta är av betydelse för bibliotekariekårens professionella ut-
veckling. Budd argumenterar för att den praktiska kunskapen, techne, som kommer till 
uttryck i det dagliga arbetet och som grundas på teoretisk kunskap, episteme och ser en 
stark koppling mellan tankar och handlingar inom biblioteks- och informationsveten-
skap som dock behöver synliggöras.73 Vi kommer att återkomma mer till Budds tankar 
kring phronesis under rubriken etisk kunskap. Detta verk ger främst en övergripande 
teoretisk infallsvinkel på kunskapsbegreppet inom biblioteks- och informationsveten-
skap som ämne. 
 
Mats Sjölin har i en magisteruppsats intresserat sig för att undersöka bibliotekariens 
kunskap med utgångspunkt i en diskursanalys av två texter som för fram delvis olika 
åsikter kring hur bibliotekarieutbildningen skall utformas.74 Synen på vilka kunskaper 
bibliotekarier bör inneha avspeglas, enligt Sjölin, i hur respektive texter formuleras 
kring frågan om hur utbildningen skall utformas. I resultatet framträder två olika diskur-
ser som kan sägas stå i motsatsförhållande till varandra när det gäller vissa centrala  
teman i diskursordningen, men det finns även teman som de två diskurserna är mer 
överens om. Oenigheten rör frågor kring huruvida bibliotekariekåren, oavsett på vilken 
                                                 
71 Gustavsson, Bernt 2000. Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i historisk belysning , s. 15 samt s. 30ff. 
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typ av bibliotek arbetet utförs, skall ha en gemensam kunskapsplattform och syn på 
akademisk kunskap. När det gäller behovet av kunskap om information uttrycker de två 
grupperna att detta behov utgår ifrån typ av bibliotek. När det gäller huruvida relevant 
kunskap skall erhållas genom en vetenskaplig utbildning, finns det även här motsätt-
ningar mellan diskurserna. I sin analys har Sjölin utgått från Budds kunskapsteori kring 
begreppen techne, episteme och phronesis och kommit fram till att de två diskurserna 
inte ”talar om” kunskap som phronesis utan endast som techne och  episteme.  Sjölin 
framför som en möjlig tolkning av sina resultat avseende phronesis, att denna kunskap 
är att räkna som subjektiv och inte kan läras ut direkt på en utbildning. I utbildningen 
kan det dock ingå moment av diskussioner kring phronesis för att medvetandegöra vad 
ens handlingar i förlängningen kan få för konsekvenser.75  
 
Vi kommer härnäst att fokusera på olika former av kunskap och kompetens som kan ses 
förekomma i arbetslivet. Under nästföljande rubrik följer en diskussion kring tyst  
kunskap som kan ses som både praktisk och teoretisk. 
 
4.3.2 Tyst kunskap  
 
Skilda tolkningar av hur tyst kunskap kan definieras har framförts genom åren och idag 
har tyst kunskap, som vi uppfattar den genom den litteratur vi läst, närmast blivit att 
betrakta som ett modeord som flitigt använts i olika sammanhang. Tyst kunskap kan ses 
spela en betydande roll i yrkeskunskap varför den är intressant att titta närmare på. Vi 
kommer i det följande att kortfattat redogöra för två olika uppfattningar av tyst kunskap. 
En teori och tolkning härstammar från Michael Polanyi, som är en central gestalt i de 
diskussioner som förts kring tyst kunskap och den andra tolkningen baserar sig på hur 
forskare vid Arbetslivscentrum tolkat tyst kunskap utifrån en praktiskt inriktad arbets-
livsforskning. 
 
Michael Polanyi, professor i kemi och samhällsvetenskap, från Ungern har utvecklat ett 
vetenskapsteoretiskt resonemang kring professionell kunskap och intressant att belysa i 
detta sammanhang är hans teori kring tyst kunskap. För att få hjälp med att sätta oss in  
Polanyis tankar har vi valt att utgå från den tolkning av Michael Polanyi som Bertil 
Rolf, docent i teoretisk filosofi, redovisar i Profession, tradition och tyst kunskap samt 
Bernt Gustavssons diskussion kring tyst kunskap, där han även redogör för Polanyis 
idéer som återfinns i Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i historisk belysning.   
 
Tyst kunskap kan allmänt definieras utifrån olika kriterier: som hur kunskapen upp-
kommit (hur är kunskapen erhållen exempelvis genom träning, erfarenhet, mästare-  
lärlingsförhållande) kunskapens innehåll (vetskap om, exempelvis genom påstående, 
värdering eller färdighet) eller kunskapens funktion (vilket syfte kunskapen har till  
exempel förklara, beskriva eller handla). Kunskap är enligt Polanyi en process som  
bygger på ett samspel mellan kultur och individ, där språket intar en central roll. Det 
som kännetecknar kunskap är att den är personlig och att den används/brukas. Tyst kun-
skap ses av Polanyi som redskap som kan användas för att införskaffa kunskap och för 
att kunna agera i olika situationer. Redskapen kan vara både fysiska verktyg och som 
intellektuella verktyg i form av teorier och vetenskapliga metoder. Erfarenheter och 
färdigheter ligger ofta till grund för kunskaper en individ tillägnat sig och Polanyi  
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menar att denna kunskap kan anta en tyst funktion. Polanyi anser att all kunskap, både 
praktisk och teoretisk, har en tyst dimension och hävdar samtidigt att det inte finns  
någon kunskap som är helt igenom att betrakta som tyst. Polanyis teori kring tyst kun-
skap utgår från den funktion som kunskapen kan sägas fylla. Polanyi använder termen 
fokalt vetande om den kunskap som är explicit till sin karaktär och är i fokus för vårt 
medvetande samtidigt som den tysta kunskapen är underförstådd, svår att verbalisera 
och befinner sig i bakgrunden. 76 Kring föreliggande teori bör också nämnas att Polanyi 
starkt influerats av gestaltpsykologin och ansåg att människan strävar efter att finna  
mening och helhet i sitt liv och att kunskap befinner sig som en del i denna process.77  
 
Ytterligare en tolkning av begreppet tyst kunskap har, enligt Bernt Gustavsson, utfor-
mats av forskare vid Arbetslivscentrum som bedrev forskning kring kunskap i samband 
med datorisering i arbetslivet. Filosofen Wittgensteins språkfilosofiska teorier om osäg-
bar kunskap har spelat en central roll för deras tolkning. Arbetslivscentrums forskare 
kom fram till en indelning i sägbar och osägbar kunskap där den osägbara kunskapen 
betecknades som tyst kunskap som dock kunde komma till uttryck genom olika hand-
lingar. Tillsammans med bland annat ett antal norska filosofer, vidareutvecklade fors-
karna vid Arbetslivscentrum sina resonemang kring tyst kunskap och gruppen introdu-
cerade ytterliggare tre kunskapsformer. Påståendekunskap, likställs med teoretisk kun-
skap som är sägbar. Färdighetskunskap, att ”veta hur” olika saker utförs räknas som 
osägbar kunskap och under denna kunskap inordnas även förtrogenhetskunskap som 
förvärvas genom många år i yrket och då en överblick i yrket också tillägnats. Enligt 
denna indelning tolkas tyst kunskap både som färdighetskunskap och förtrogenhetskun-
skap.78  
 
Således har två olika sätt att se på tyst kunskap redovisats och Gustavsson menar att 
dessa två olika sätt att se på kunskap inte behöver utesluta varandra, utan snarare 
komplettera varandra beroende på utifrån vilka verksamheter tyst kunskap skall stude-
ras. Gustavsson anser att ”… det finns skilda former av kunskap som är förbundna med 
olika mänskliga verksamheter.”79  
 
Ingela Josefson, som har forskat vid Arbetslivscentrum, har undersökt begreppet yrkes-
kunskap främst i samband med datoriseringen på olika arbetsplatser och har frågat sig 
vad som inryms i begreppet. Josefson menar att påståendekunskap samt förtrogenhets-
kunskap båda inryms i yrkeskunskap. Josefson lyfter in ytterligare en dimension i be-
greppet förtrogenhetskunskap och menar att en individ måste ha utvecklat en förmåga 
att reflektera över de erfarenheter som införskaffats under sitt yrkesverksamma liv och 
anser att kunskapen inte kommer automatiskt med antal år i yrket.80  
 
Bibliotekarie Thomas Hedman, har i en artikel i Svensk biblioteksforskning diskuterat 
utifrån Polanyis teorier om tyst kunskap och funnit idéerna användbara för att studera 
olika former av kunskap som bibliotekarier besitter. Hedman skriver som utgångspunkt 
att: ”Om man vet hur man skall göra men har svårt att redogöra för varför, så rör det sig 
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om tyst kunskap.”81 I artikeln ger Hedman flera konkreta exempel på vad som kan sägas 
vara tyst kunskap i praktiskt biblioteksarbete då bibliotekarien i sitt dagliga arbete utför 
många handlingar per automatik utan närmare reflektion. När användaren efterfrågar 
information inom ett visst ämne och bibliotekarien utför olika moment (söker i olika 
databaser och katalogen, med mera) som alla syftar till att finna relevant information till 
låntagaren, är ett exempel.82  
 
4.3.3 Kompetens  
 
Yrkeskunskap, kompetens och kvalifikation är tre närbesläktade begrepp som det finns 
ett antal olika definitioner på, beroende från vilket perspektiv man närmar sig dem och i 
vilket sammanhang begreppen används. Per-Erik Ellström, forskare i pedagogik, har i 
sin forskning kring kompetens- och utbildningsfrågor inom arbetslivet skrivit om be-
greppen att de ”… har en gemensam innebördskärna, men att de därutöver även har en 
egen specifik innebörd.”83 Citatet får belysa hur de olika begreppen kan ses hänga ihop 
och överlappa varandra i någon mening. 
 
Kompetens är ett komplext uttryck och kan resoneras kring ur olika perspektiv, både av 
människor i och utanför arbetslivet. Det finns ingen entydig definition av begreppet utan 
koppling till en kontext. Varje människa är unik och varje situation är lika unik då en 
individ ställs inför att visa prov på en kompetent handlingsförmåga. Kerstin Keen, fil dr 
i historia har i en skrift gjort ett försök att klarlägga begreppet kompetens på ett pedago-
giskt sätt.84 Ordet kompetens kan förklaras ur olika perspektiv; att vara skicklig och 
duglig men också att visa på kvalifikationer och behörighet. Författaren menar att i da-
gens arbetsliv uttrycks kompetens som en förmåga att handla i en situation som kräver 
ett agerande. En kompetent individ klarar en sådan situation vare sig den är förutsedd 
eller inte.85 Keen menar att individuell kompetens inte är lika med formell utbildning. 
Den individuella kompetensen bygger på förmågan att kunna samordna färdigheter, 
kunskaper, erfarenheter, kontakter och värderingar och utnyttja dessa när situationen 
kräver det. Utifrån den individuella kompetensen skapas vidare grunder för gruppens 
kompetens som bör sträva i samma riktning trots dess enskilda medlemmar.86  
 
Härnäst kommer kort problematiken kring bibliotekariers kompetens beröras. Ingela 
Agert och Henrik Tegströms magisteruppsats Kompetens som lockbete har undersökt 
hur folkbibliotekarier marknadsfört sin kompetens till lokala politiska aktörer. För-
fattarna har för avsikt att i uppsatsen försöka definiera bibliotekariers yrkeskompetens, 
vilket visade sig vara komplicerat. De konstaterade att det saknades en vedertagen  
definition av vad bibliotekariekompetensen kan sägas bestå av, vilket gjorde det svårt 
för bibliotekarierna att marknadsföra sin kompetens gentemot politiker.87  
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I en artikel i DIK-forum 2002 redogörs för en diskussion som förts vid Bibliotekarieför-
bundets förbundsmöte 2000 kring bibliotekariens kompetens och vad den kan sägas 
innehålla. Ett förslag till definition utgick från att grunden i bibliotekariens kompetens 
kunde ses ligga i en förmåga att identifiera, värdera och systematisera information så att 
denna blir lättillgänglig. Att kunna söka och bedöma information samt ett innehav av 
pedagogiska och tekniska kunskaper ansågs också vara viktiga bibliotekariekompeten-
ser. Även en förmåga till en etisk medvetenhet och att kunna inspirera till läsning sågs 
som delar av en bibliotekaries kompetens.88  
 
Social kompetens är en form av kompetens som efterfrågas i hög grad inom arbetslivet 
idag och inte minst som bibliotekarie. Anders Persson, sociolog vid Lunds universitet, 
har valt att tolka social kompetens utifrån ett sociologiskt perspektiv. Författaren  
skriver: ”Den sociala kompetensen är individuell men bedömningen av den är social.”89 
Persson vill med denna mening konkretisera de svårigheter som uppkommer vid ett för-
söka att definiera begreppet, då bedömningen av vad som är social kompetens ser olika 
ut i olika kontext. Persson väljer att förhålla sig till social kompetens utifrån två teore-
tiska aspekter: en gruppaspekt och en relationsaspekt, samt utgår från ett snävt och ett 
vidare sammanhang. Den snäva definitionen av social kompetens utgår bland annat från 
arbetslivet och är den tolkning som är mest relevant att utgå från i föreliggande uppsats. 
Relationsaspekten sätter samspel och relationer till andra individer i centrum och grupp-
aspekten tar fasta på individens anpassningsförmåga i en grupp.90  
 
Ytterligare en utgångspunkt när det gäller att beskriva social kompetens, ger Ingalill 
Eriksson, sociolog, i sin bok Kaos och social kompetens. Eriksson beskriver hur vår 
sociala kompetens kan övas upp genom en förståelse för det kaos och den ordning som 
till stor del styr våra liv. Författaren menar att genom kunskap om kaos kan individen 
gynnas i sin personliga utveckling av social kompetens och i förlängningen även till den 
omgivning den lever och verkar i. Att försöka förstå situationer av kaos och ordning i 
människors livssituationer, relationer till enskilda individer eller till människor i grupp 
är betydelsefullt. Författaren menar att den energi som sådana konstellationer kan för-
medla i sin tur även kan öka intresset för social kompetens.91 Kan man egentligen  
beskriva social kompetens? Eriksson anser att grunden för de processer till vilka vi an-
skaffar vår kompetens är genom mer eller mindre situationsbundna skeenden. Ett för-
värv och en utveckling som till stor del aldrig blir ”färdig” utan där de vardagliga om-
ständigheterna formar vårt sätt att överväga i konkreta situationer och på så sätt för-
bättrar och medvetandegör vår sociala kompetens.92  
 
4.3.4 Etisk kunskap  
 
För att åter anknyta till Bernt Gustavssons beskrivning kring de tre kunskapsformerna 
nämns fronesis ur ett filosofiskt etiskt perspektiv som ”… en dygd som kan belysas i 
växelverkan mellan karaktär och handling.”93 Begreppet har används och tolkats på  
flera olika sätt av ett flertal filosofer i modern tid i samband med etiska diskussioner. 
Filosofen Martha C. Nussbaum menar, enligt Gustavsson, att förmågan till etisk kun-

                                                 
88 Eskelin, Carina 2002. Bibliotekariens kompetens: En svårbestämd art? DIK- forum, s. 20.    
89 Persson, Anders 2003. Social kompetens: När individen, de andra och samhället möts, s. 8. 
90 Ibid., s. 175ff. 
91 Eriksson, Ingalill 2001. Kaos och social kompetens, s. 28ff. 
92 Ibid., s. 222. 
93 Gustavsson  2000, s. 166. 
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skap skall ses i ett djupare perspektiv och utifrån en mer komplex syn på människans 
själsliv än att enbart följa lagar och regler.94 Detta leder till slutsatsen: ”Praktisk klok-
het, fronesis, består alltså i förmågan att möta konkreta situationer med lyhördhet och 
fantasi.”95 Det är alltså de rådande förhållanden kring situationen som avgör vilket be-
slut som tas. Fronesis är oftare införskaffat genom livserfarenheter än genom skolning 
vilket föranleder frågan om fronesis som kunskap går att utbilda sig inom? Nussbaum 
förespråkar att en sådan form för att generera denna kunskap är läsning av skönlitteratur 
som berikar läsaren med inlevelseförmåga.96 
 
En nutida filosofisk inriktning på vad fronesis består av ger ytterligare en dimension på 
denna form av kunskap där den enskilda individen utvecklar ett sinne för sensus com-
munis. Vilket alltså är sinne för det gemensammas sak och är en kunskap som är mer 
allmän och giltig för många fler människor än bara den enskilde och som sedan kan 
tillämpas i konkreta situationer, men med grund i en större gemenskap. På senare tid har 
ett behov setts växa fram kring fronesis, framförallt inom vård, som alternativa underlag 
till expertkunskap för diskussion i utbildningar. Slutsatserna kring fronesis är att be-
greppet skall tillerkännas ett eget värde med syfte att hålla diskussioner och debatt kring 
det etiska kunskapsområdet öppna.97 
 
Enligt skriftserien Etik: En introduktion är införskaffandet av etisk kunskap en process 
som sker stegvis. Omvärld, människor och mänskliga värden är i ständig utveckling. Ny 
etisk kunskap gör anspråk på nya synpunkter och perspektiv och tillägnas genom kom-
munikation och i kontakt med andra människor.  Med hjälp av intuition, förnuft, sam- 
vete och empati anses individen vara väl rustad i denna process. Intressant att notera är 
att inom sjukvården är en intuitiv förmåga mycket lämplig. Beslut skall ofta fattas under 
tidspress och dessa bygger ofta på en oreflekterad insikt, vilken formats utifrån egna 
erfarenheter i livet. Vidare anses förnuftet vara ett viktig mellanled i insamlandet av 
etisk kunskap. Med förnuftet görs en mer effektiv etisk utvärdering, då som regel i dia-
log med professionella inom det område man söker svar för att införskaffa denna kun-
skap. Hotbilden av ett sådant samarbete är att det kan utmynna i en konflikt mellan två 
olika argument. En sådan konflikt skall i detta sammanhang ses som inspiration till nya 
initiativrika lösningar av etiska problemställningar. Samvetet, är ”en tyst röst från vårt 
inre” som är aktivt och görs sig påmint med olika styrka. Olika förklaringar till att hand-
lingar känns rätt eller fel kan agera ”ledstjärna eller stoppskylt”. Att ha respekt för var-
andras samvete i en etisk dialog är en självklarhet och bör ses som en grov kränkning 
om så inte är fallet. Människor i speciellt utsatta situationer kräver ofta en annan med-
människas engagemang. Det är viktigt att visa och rikta sin empati med inlevelse och 
inte bara känna igen en sådan situation, utan också dela den. 98 
 
Enligt John M. Budd är phronesis den kunskap som ligger till grund för bibliotekariers 
etiska ställningstagande i det vardagliga arbetet, vilket innefattar de värderingar och 
normer som styr mellanmänskliga sammanhang. Budd för fram att det är betydelsefullt 
att det finns en medvetenhet kring etiska aspekter som ryms inom biblioteks- och in-
formationsvetenskap och anser att det är av största vikt att ställa sig frågorna : ”… what 

                                                 
94 Gustavsson 2000, s. 187ff. 
95 Ibid., s. 189. 
96 Ibid., s. 193. 
97 Ibid., s. 227-233. 
98 Statens medicinsk-etiska råd 1994. Etiska vägmärken I. Etik: En introduktion , s. 19ff. 
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should I/we do, and how should I/we act?”99 Det är viktigt, enligt Budd, att biblioteka-
riekåren lyfter fram och resonerar kring etiska frågor för att kunna skaffa sig etisk kun-
skap som ligger till grund för de moraliska handlingar som utförs i arbetet.100  
 
 
4.4 Sammanfattning med kommentarer  
 
Vi har valt att redogöra för olika former av kunskap och kompetens med utgångspunkt i 
teoretiska diskussioner och forskning. Redogörelsen av tre centrala kunskapsbegrepp 
menar vi kan utgöra en bakgrund till förståelsen av olika former av kunskap.  
Därefter har vi haft som ambition att relatera kunskapsbegreppet specifikt till ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap. Vi kan då se Sjölins magisteruppsats som ett 
exempel på hur tänkvärda tolkningar av de tre kunskapsbegreppen kan relateras till äm-
net biblioteks- och informationsvetenskap. För vår studie anser vi det högst relevant att 
diskutera olika former av kunskap som kan ses inrymmas i arbetslivet och speciellt i 
bibliotekariens yrkesroll. 
 
Tyst kunskap är det begrepp som vi valt att fokusera kring, detta i syfte att beskriva 
kunskap som kan vara svår att verbalisera. Vi har valt att lyfta fram två olika tolkningar 
av tyst kunskap. En tolkning utgår från ett teoretiskt perspektiv på kunskap utformad av 
Polanyi och en praktisk inriktad tolkning presenterad av forskare vid Arbetslivscentrum. 
Ur dessa båda perspektiv kan möjliga intressanta ingångar hämtas för att belysa resulta-
tet i vår empiriska undersökning i ett vidare sammanhang. Vi kommer inte att använda 
oss av ovanstående resonemang i form av teorier varigenom vårt material skall analyse-
ras, utan som en bakgrund för förståelse av hur tyst kunskap kan gestaltas i sjukhusbib-
liotekariers arbete med barn. Vi antar att sjukhusbibliotekarier i sitt dagliga arbete be-
sitter olika former av yrkeskunskap som kan inordnas under tyst kunskap. Vi menar att 
det är angeläget att försöka synliggöra former av tyst kunskap och olika kompetens 
inom sjukhusets biblioteksverksamhet med inriktning mot barn. Detta kan förhoppning-
vis medverka till en förståelse om vad sjukhusbibliotekariers kunskap kan sägas bestå 
av.  
 
Intressant för vår ambition med uppsatsen är även att försöka utveckla begreppet kom-
petens. Detta för att få en tydligare uppfattning om vad sjukhusbibliotekariers kom-
petens kan sägas inrymma. Upplevelsen av att bibliotekariekåren i allmänhet har en 
diffus bild av sin kompetens framträder ofta i den litteratur vi läst och att detta kan med-
verka till problem att se sin egen yrkesroll. Vi utläser också ur litteraturen att en förmå-
ga till social kompetens anses vara särskilt betydelsefullt i dagens arbetsliv. Vi har i 
föreliggande uppsats valt att i korthet beskriva två tolkningar av begreppet social kom-
petens utifrån ett sociologiskt perspektiv. En relationsaspekt och en gruppaspekt lyfts 
fram som betydelsefull samt en förmåga att kunna hantera kaos och ordning i vardagen. 
Vi föreställer oss att sjukhusbibliotekarie r i sitt dagliga arbete kan försättas i komplice-
rade situationer, exempelvis i mötet med svårt sjuka barn eller med föräldrar i sorg. Vi 
menar att krav på social kompetens ställs i förhållande till denna kontext. Även i rela-
tion till olika vårdande personal/yrkesgrupper vilka bibliotekarierna samarbetar med 
ställs social kompetens på prov.  
 

                                                 
99 Budd 2001, s. 327.       
100 Ibid., s. 327f. 
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För att slutligen i detta avsnitt lägga en etisk dimension på kunskapsbegreppet och för 
att knyta an till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap beskriver vi begreppet ur 
ett filosofiskt sammanhang, etisk kunskap; fronesis, som kan benämnas kunskap som 
praktisk klokhet. Vi ser det särskilt intressant att i detta sammanhang lyfta fram Sjölins 
magisteruppsats och reflektioner kring phronesis i praktiken för att försöka koppla till 
ett eget resonemang kring sjukhusbibliotekariers verksamhet.   
 
 
4.5 Yrkesetik  
 
För att inledningsvis ge exempel på en allmän yrkesetik finns en rapport kring ett forsk-
ningsarbete om lärares yrkesetik, Yrkesetik: En begreppsanalys och litteraturöversikt, 
där begreppet etik och etiska regler ses förekomma mer allmänt och diskuteras under 
80-talet, framförallt inom politik och finansområdet, men även inom vård och omsorg. 
Etiska frågor började diskuteras som ett led i efterfrågan från massmedia och som ett 
behov från allmänheten. 101 Det sociala värdet inom yrkesetik tas i rapportens samman-
hang upp som det sätt som styrker relationer mellan människor och väsentligt är då: 
”Respekt för personlig integritet, frihet från skada, fysisk eller psykisk, självbestäm-
mande, lika behandling för alla och sanningsenlighet.” 102 Ytterligare ett exempel kring 
yrkesetik är hämtat ur ett debattinlägg av Ludvig Jönsson som återfinns i Min yrkesetik. 
Jönsson som var präst till yrket relaterar yrkesetik till en egen yrkesidentitet. För att 
kunna tala om etik inom ett yrke måste varje individ inom en viss verksamhet inneha 
eller införskaffa kunskap om sina kvalifikationer förvärvade inom yrket och de arbets-
uppgifter som skall utföras. Både yrkesidentitet och yrkesetik är viktiga att redogöra för 
och definiera, då de påverkar varandra och även ger andra utanför det egna yrket väg-
ledning om vad som ingår i yrkesrollen. Författaren menar att identitet i yrket är en 
grundförutsättning för att kunna arbeta; vilka uppgifterna är och varför dessa skall ut-
föras. Viktigt att även för sin omvärld förklara sitt yrkes existens.103  
 
I begreppet yrkesetik finner vi en mängd olika definitioner och för att åskådliggöra och 
skilja dessa inom området bibliotek ser vi följande uppdelning på olika former av etik:  
 

• en allmän etik, som man delar med andra medborgare 
• en arbetsetik, som är gemensam för alla biblioteksanställda – eller 

gemensam för alla, som intresserar sig för biblioteksfrågor 
• en bibliotekarieetik som sammanhänger med bibliotekariernas yrkesiden-

titet 
• bibliotekets etik, såsom den etik som gäller vid en bestämd arbetsplats  
• den enskilda anställdas personliga etik/moral 104 
 

Vi kommer under nästa rubrik att gå närmare in på den särskilda yrkesetik som kan ses 
gälla för bibliotekarier. 
 
 
 

                                                 
101 Colnerud, Gunnel 1990. Yrkesetik: En begreppsanalys och litteraturöversikt, s. 3. 
102 Ibid., s. 8. 
103Jönsson, Ludvig 1976. Min yrkesetik , s. 73ff. 
104 Balslev, Johannes & Rosenqvist, Kerstin 1994. Bibliotekarien och samvetet: En rapport om nordisk     
bibliotekarieetik, s. 12. 
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4.5.1 Bibliotekarieetik 
 
Karin Byström och Jeanin Larsson har i en magisteruppsats från 1997 Etik på bibliotek, 
som syfte att undersöka ett antal folkbibliotekariers tankar kring yrkesetik och erfaren-
heter av dilemman som kan uppkomma i arbetet.105 Den yrkesetiska medvetenhet som 
Byström och Larsson undersökt hos ett antal bibliotekarier visade sig inte på något sätt 
vara helt tillfredsställande. Bibliotekarierna kände sig dessutom inte vana vid att reflek-
tera teoretiskt över problem, utan såg mer praktiskt på dessa. Enligt författarna har bib-
liotekarierna i undersökningen stor frihet att välja både i fråga om litteratur, media och 
inom ett flertal andra områden för bibliotekets verksamhet. Endast två av fjorton tillfrå-
gade i studien menade att de var på det klara med sin maktposition och arbetade utifrån 
ett reflekterat etiskt perspektiv. Författarna klandrar ingen i sina slutsatser för att ha 
missbrukat sin position utan vill endast väcka tankar för ett ökat medvetet etiskt tänkan-
de inom bibliotekariekåren. Slutsatserna ger att en bibliotekariekår som fullt ut vore 
medveten om sin ”samhällsmakt” kanske bättre kunde förvalta den till gagn för ett ökat 
medvetet etiskt förhållningssätt och då till gagn även för användarna.106   

I ett specialarbete från 1992, Den goda bibliotekarien: Om etik och moral i biblioteka-
rieyrket, har författaren Richard Ohlsson sammanfattat tankar kring att arbetet med en 
uttalad och synlig yrkesetik måste komma till stånd. Ohlssons teoretiska perspektiv vi-
sar på att det måste definieras och dras upp gränser för det område en bibliotekarie skall 
arbetar inom för att höja yrkets status. Den enskilde bibliotekariens handlingsfrihet kan 
då minska men till nytta för att arbetets utförande kvalitetsmässigt höjs i nivå.107 

I en artikel publicerad 1999 uttalar samma författare, Richard Ohlsson, då bibliotekarie 
vid Stensöskolan i Kalmar, följande: ”En profession som kräver en uttalad etisk bild-
ning av sina utövare kan rimligtvis inte blunda för att detta också kräver utbildning i 
etik.”108 I sin artikel lyfter Ohlsson fram olika yrkesgrupper som arbetar medvetet efter 
klart formulerade etiska föreskrifter. Bibliotekariekåren förväntas också handla efter 
etiska riktlinjer, men dessa är inte på samma självklara sätt förankrade i yrkeskåren. 
Han drar paralleller till de etiska krav, som enligt lag ställs på andra yrkesgrupper, som 
till exempel jurister, lärare och läkare där de etiska kraven tydligt finns fastställda. Ett 
av de skäl Ohlsson anser ligga till grund för sitt uttalande är att flera studier i yrkesetik 
inom biblioteksverksamheten visar på oklarheter inom yrkeskåren om vad yrkesetik 
egentligen är och att dessa bör konkretiseras i utbildningen. Exempel på en sådan studie 
är ovan nämnda Etik på bibliotek. Problemet menar Ohlsson är att man inte bara kan 
lära sig att handla etiskt genom att lyssna på andra kollegors erfarenheter eller att i sitt 
etiska handlande utgå helt efter egna värderingar utan också ges tillfälle att överväga 
och begrunda varför en handling utförs på ett visst vis. Att i en bibliotekarieutbildning 
få kunskap om etiska frågeställningar inom yrkesrollen är viktigt och än viktigare är att 
reflektera och identifiera på vilka etiska grundvalar de uppkommit.109  
 
Bibliotekariers yrkesetiska kod har av DIK-förbundet utformats i yrkesetiska riktlinjer 
enligt följande punkter: 

                                                 
105 Den enda funna studien i sitt slag, enligt Byström och Larsson. 
106 Byström, Karin & Larsson, Jeanin 1997. Etik på bibliotek, s. 80f.  
107 Ohlsson, Richard  1992. Den goda bibliotekarien: Om etik och moral i bibliotekarieyrket. 
108 Ohlsson, Richard  1999. Etisk bildning kräver utbildning, IKONER , s. 30. 
109 Ibid., s. 28ff.  
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• Bibliotekarien skall utifrån det enskilda bibliotekets mål och dess använ-
dares behov, arbeta för att bibliotekets tjänster är mångsidiga, välorgani-
serade, av hög kvalitet och lättillgängliga  

• Bibliotekarien skall värna om de demokratiska värdena  
• Bibliotekarien skall bemöta sina användare med respekt och omdöme, 

opartiskt och jämlikt. Den enskildes rätt till integritet skall skyddas såväl 
vad gäller personliga förhållanden och erhållen information, som lånat 
material  

• Bibliotekarien skall verka för tillgång till det samlade kulturarvet och till 
information, oavsett medium  

• Bibliotekarien skall vara tydlig i sin professionella roll och vidmakthålla 
samt utveckla sin yrkesskicklighet  

• Bibliotekarien skall visa respekt för andra yrkesgruppers etiska regler  
och deras professionella kompetens  

• Bibliotekarien skall på ett opartiskt sätt arbeta för att förverkliga verk-
samhetens mål 110 

I bibliotekslagen finns inget omnämnt gällande etiska riktlinjer eller användarnas integ-
ritet. En naturlig följd därav är att inget heller nämns kring dem som arbetar med dessa 
frågor inom biblioteksområdet.111 Sekretesslagen gäller även på bibliotek och reglerar 
vilken information som är belagd med sekretess.112 

Rapporten Bibliotekarien och samvetet : En rapport om nordisk bibliotekarieetik är en 
tämligen unik samling av dokumenterade bibliotekarieröster från hela Norden. 113 Det är 
en kvantitativt utförd studie som kom till stånd efter tidigare diskussioner kring och 
utgivningen av Biblioteksetik och bibliotekarieetik: En rapport för Nordiska litteratur- 
och bibliotekskommittén. I denna den äldre av rapporterna efterfrågades ett samlat do-
kument som bas för etiska diskussioner och för att belysa bibliotekariers situation tas 
flera utgångspunkter i andra närliggande yrken och deras yrkesetiska normer som jäm-
förelse. Samma rapport benämner de yrkesetiska koder bibliotekarier och andra yrkes-
grupper har att arbeta efter som en gemensam yrkespraxis. Om de sedan efterlevs eller 
inte kommer an på den yrkesutövande och är inte synonymt med ett yrkesetiskt förhåll-
ningssätt.114 Intressant att notera är att Byström och Larsson i ovan nämnda magister-
uppsats jämfört sina resultat med resultaten från rapporten Bibliotekarien och samvetet 
och tycker sig ha fått likartade och jämförbara svar på de frågor som ställts i de båda 
undersökningarna. I Etik på bibliotek ställde författarna avslutningsvis frågan om ett 
”gemensamt etiskt förhållningssätt” hos de intervjuade bibliotekarierna fanns? Svaret 
blev ja, med viss modifikation; bibliotekarierna har god arbetsmoral och genom att be-
svara intervjufrågorna har bibliotekarierna bidragit till reflektion kring hur ett medvetet 
förhållande till ett yrkesetiskt tänkande kan upprätthållas.115 

 

 

                                                 
110DIK- förbundet 1998. Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier.  
111 Bibliotekslag: SFS 1996:1596. 
112 Sekretesslag: SFS 1980:100. 
113 Balslev & Rosenqvist 1994. 
114 Rosenqvist, Kerstin 1991. Biblioteksetik och bibliotekarieetik: En rapport för Nordiska litteratur- och 
bibliotekskommittén, s. 21-39. 
115 Byström & Larsson 1997, s. 83f. 



 38 

4.5.2 Vårdetik  

Frågeställningar kring etik och etiska val tar Kerstin Lindqvist och Göran Grip upp i sin 
bok Att mötas i vården: Om etiska val i teori och praktik . Lindqvist har arbetat som 
sjukhuspräst och undervisat i etik på sjuksköterskeutbildningen och Grip är na rkos- och 
intensivvårdsläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Boken ger exempel på olika 
situationer kring etiska dilemman som kan förekomma i vårdsammanhang och för ett 
resonemang kring hur dessa på bästa sätt kan lösas. Vård skall ske i konsultation med 
patienten och utformas i samtycke. Läkaren har skyldighet att verka för det medicinskt 
bästa för patienten, informera och rekommendera vissa behandlingsmetoder. Vill en 
patient avbryta en behandling vilar ansvaret inte längre på läkaren.116  

I hälso- och sjukvårdslagens paragrafer finns fö ljande mål att arbeta mot: 

§ 2. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika vill-
kor för hela befolkningen. 

§ 3. En god hälsa och sjukvård skall särskilt 

1. vara av en god kvalitet och tillgodose patienternas behov av trygghet 
i vården och behandlingen, 

2. vara lätt tillgänglig, 

3. bygga på respekt för patienternas självbestämmande och integritet, 

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdsper-
sonalen.117 

Lindqvist & Grip menar att i etiska dilemman är vårdens ovan uppställda paragrafer 
alldeles för vida och kräver ofta att vårdens olika personalgrupper måste beredas ytterli-
gare kunskap kring etiska grunder för att kunna diskutera i svåra valsituationer. I sam-
arbete med vårdteam arbetar dessutom personalstyrkor ur olika yrkesetiska perspektiv 
och handlar efter bästa förmåga inom sitt speciella yrkesområde. Förmågan att informe-
ra och förmågan att skapa relationer till sin omgivning, verkar vara vad författarna anser 
som premisser för att god vårdetik skall kunna fungera tillfredställande.118 Inom vården 
är framförallt barn beroende av andra människors hjälp och de som arbetar här måste 
vara lyhörda och medvetna om att barn är speciellt sårbara och utsatta. Erwin Bischof-
berger, etiker, teologie doktor och medlem i Statens medicinsk-etiska råd, menar att 
barns människovärde är fullt jämförbar med vuxnas med rätt till ett egenvärde och åt-
njutande av integritet. Då barn inte har samma möjligheter att kommunicera med vuxna 
måste kommunikation ske genom vuxna och ett stort ansvar vilar på den eller de som 
skall tolka och bekräfta barnet. Interaktionen med den vuxne måste också ske i harmoni 
för att befrämja barnets ind ividuella utveckling.119  
 
 

                                                 
116 Lindqvist, Kerstin & Grip, Göran 1991. Att mötas i vården: Om etiska val i teori och praktik , s. 22-27. 
117 Hälso- och sjukvårdslag: SFS 1982:763 .  
118 Lindqvist & Grip 1991, s. 22-27. 
119 Bischofberger, Erwin 1991. Barnets integritet: Etik i vårdens vardag, s. 36f.  
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4.6 Sammanfattning med kommentarer 

I detta avsnitt tar vi utgångspunkt i hur/varför en allmän yrkesetik började efterfrågas, 
för att därefter inrikta yrkesetikens innehåll på bibliotekarieetik och vårdetik. Vi avser 
med valet av litteratur för etikavsnittet att förmedla den komplexitet som omger etiska 
diskussioner. Vi har försökt att närma oss detta perspektiv utifrån delvis filosofiska re-
sonemang, då begreppet etik vilar på filosofiska grunder. Med detta urval vill vi främst 
anlägga möjliga etiska perspektiv för diskussion avseende sjukhusbibliotekariers arbete 
samt koppla till resultatet i vår empiriska undersökning. 

Ett möjligt sätt att tolka vad en allmän yrkesetik kan sägas bestå av, framförs i boken 
Min yrkesetik där yrkesidentitet och yrkesetik ses relateras till varandra. Författarna be-
tonar vikten av att inför sig själv och andra definiera sin yrkesidentitet. Bidragen i bo-
ken företräder tolv olika yrkeskategorier och dessa inlägg kan sammanfattningsvis ses 
likna Jönssons ståndpunkter; det måste finnas klara och strukturerade mål för att ett yrke 
ska kunna identifieras.  

För att sedan inrikta yrkesetik mot bibliotekariers arbete; bibliotekarieetik finner vi det 
intressant att belysa en magisteruppsats från 1997 Etik på bibliotek. Uppsatsen under-
söker och vill medverka till en ökad medvetenhet kring ett reflekterat etiskt perspektiv i 
bibliotekariernas syn på sitt arbete. Denna undersökning visar på betydelsen av ett med-
vetet etiskt förhållningssätt och vikten av att upprätthålla detta. Som ett redskap i denna 
strävan har DIK-förbundet utarbetat ett antal yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarierna 
att tillgå i det dagliga arbetet. Sjukhusbibliotekarierna arbetar i en miljö där olika etiska 
synsätt kan existera. Inför föreliggande uppsats är det intressant att få en inblick i hur 
dessa synsätt kan se ut. Därför har vi valt att kortfattat beskriva tankegångar och föra ett 
resonemang kring bibliotekarieetik och vårdetik, då etiska aspekter kan läggas på arbe-
tet som bibliotekarie och på vårdpersonal. Som yrkesgrupp arbetar sjukhusbibliote-
karierna inom båda dessa sfärer, då de båda yrkesgrupperna vid olika tillfällen kan ha 
ett nära samarbete och då hänsyn eventuellt måste tas till varandras existens. Kan för-
hållandet dem emellan både ge upphov till debatt och generera ny kunskap? Vilket syn-
sätt eller etiska aspekter bör tillvaratas i denna speciella miljö?  

Bibliotekarien Rickard Ohlsson har i två valda texter hjälp oss att få förståelse för bety-
delsen av ett medvetet etiskt handlande för bibliotekarier och poängterar att redan i ut-
bildningen skulle grund kunna läggas för denna etiska kunskap. Även i två rapporter 
som behandlar bibliotekarieetik, Biblioteksetik och bibliotekarieetik från 1991 och 
Bibliotekarien och samvetet från 1994, förmedlas bibliotekariers etiska ställningstagan-
den. Denna litteratur kan också utgöra en grund för vidare diskussion i ämnet. 
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5. Teori och metod     
 
Den första delen av detta kapitel innehåller en redogörelse för vår metodologiska ut-
gångspunkt. Valet av en fenomenografisk ansats följs av en kort historik kring fenome-
nografins uppkomst. Därefter följer en beskrivning av karaktäristiska särdrag för feno-
menografin och dess förhållande till teori. Slutligen i denna första del av detta kapitel 
förs en allmän diskussion kring reliabilitet och validitet. 
 
I den andra delen av kapitlet kommer vi att redovisa tillvägagångssätt vid urval och in-
samling av det empiriska materialet, samt förfarandet kring de kvalitativa intervjuernas 
genomförande. 
 
  
5.1 Fenomenografisk ansats  
 
Utifrån syftet med föreliggande uppsats, anser vi att en fenomenografisk ansats är en 
adekvat metod då vår avsikt är att undersöka hur ett antal sjukhusbibliotekarier uppfattar 
sin yrkesroll i arbetet med barn och ungdomar. Vårt primära intresse är inte i första hand 
att inhämta beskrivningar om hur den verklighet som sjukhusbibliotekarierna arbetar i 
är beskaffad, utan vi vill med föreliggande uppsats istället förmedla bibliotekariernas 
personliga upplevelser och erfarenheter av sin yrkesroll. 
 
Den fenomenografiska ansatsen är kvalitativ till sin karaktär. Valet av en fenomeno-
grafisk ansats ger oss möjlighet att studera ett bestämt forskningsfenomens framträdan-
de drag. Pål Repstad beskriver att kvalitativa metoder går ut på att karaktärisera och 
beskriva egenskaper hos fenomen. 120 Vår avsikt är inte att generalisera resultatet från 
undersökningen utifrån en bestämd population, vilket en kvantitativ metod hade före-
språkat. Staffan Larsson, forskare inom pedagogik, menar att den fenomenografiska an-
satsen har som syfte att beskriva hur olika fenomen eller företeelser uppfattas eller er-
fars av människor.121 Det särskilda fenomen vi i vår undersökning vill studera närmare 
är: sjukhusbibliotekariers uppfattningar av yrkesrollen i arbetet med barn och ung-
domar. 
 
Biblioteksverksamhet på olika sjukhus kan variera, beroende på en rad faktorer som 
sjukhusets storlek, politiska styrning och vårdinriktning. Detta medför i sin tur att sjuk-
husbiblioteken arbetar utifrån delvis olika förutsättningar. Bibliotekariers yrkesroll är 
som tidigare nämnts komplex och svårdefinierbar. Mot bakgrund av föregående och att 
bibliotekariernas arbete med information till patienter och anställda givits mer utrymme 
på sjukhusbibliotek, utgår vi från att bibliotekariernas syn på sin yrkesroll med inrik t-
ning mot barn kan ut tryckas varierande och som kvalitativt skilda uppfattningar. Av-
sikten är även att få en djupare förståelse av fenomenet genom de variationer av er-
farenheter som respondenternas utsagor förmedlar. 
 
Den fenomenografiska ansatsen har vuxit fram ur en pedagogisk forskning och ut-
formades ursprungligen för att möjliggöra olika studier kring inlärning. Det pedagogis-
ka perspektivet är dock inget som vi kommer att ta fasta på i vår uppsats. Den fenome-
nografiska ansatsen har på senare tid vunnit mark även inom biblioteks- och informa-

                                                 
120 Repstad, Pål 1999. Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 9. 
121 Larsson, Staffan 1986. Kvalitativ analys: Exemplet fenomenografi, s. 12. 
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tionsvetenskap och andra vetenskapliga ämnen. Louise Limberg har i sin avhandling Att 
söka information för att lära: En studie av samspel mellan informationssökning och 
lärande tillämpat den fenomenografiska ansatsen i syfte att utforska några gymnasie-
ungdomars förhållande till fenomenet informationssökning. Limberg betonar att genom 
den fenomenografiska ansatsen möjliggörs ett sätt att studera variationer av elevernas 
erfarenheter av fenomenet och genom ansatsens inriktning erbjuds också att, inom äm-
net biblioteks- och informationsvetenskap, finna ett alternativt förhållningssätt till be-
prövade teorier och metoder.122 
 
5.1.1 Kort historik   
 
Fenomenografin kan spåras tillbaka till början av 1970-talet då en grupp inlärnings-
psykologiska forskare, vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet, upplev-
de behov av nya metoder för sin forskning som handlade om kunskap och studiefärdig-
het. Existerande metoder ansågs inte relevanta i förhållande till deras forskningssyfte. 
Fenomenografin utvecklades således som ett svar på detta behov. 1981 användes be-
greppet fenomenografi första gången av Ference Marton, en central person i forsknings-
gruppen, för att beskriva gruppens forskningsfält. Forskningsgruppen ändrade senare 
inriktning från inlärning till att skildra människors olika uppfattningar av omvärlden. 123  
Termen fenomenografi är sammansatt av två ord som härstammar från grekiskan,  
nämligen fenomenom som betyder ”det som visar sig” och grafia som betyder ”beskriva 
i ord eller bild”. 124 
 
5.1.2 Fenomenografins karaktäristiska särdrag  
 
Den fenomenografiska ansatsens intresse är att studera hur människor uppfattar sin om-
värld, det vill säga relationen människa-omvärld. Marton beskriver olika sätt för män-
niskor att se på sin omvärld och har i detta sammanhang formulerat begreppen första 
och andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv observerar omvärlden 
utifrån, perspektivet baseras på fakta om den fysiska verkligheten. Andra ordningens 
perspektiv, som är fenomenografins särdrag, utgår från människors upplevelser och be-
skrivningar av sin verklighet.125 
 
Uppfattningsbegreppet är centralt och betydelsefullt. ”Den grundläggande enheten vad 
gäller människans kunskap om omvärlden utgörs enligt fenomenografin av ’uppfatt-
ningen’, det vill säga vilket innehåll människan ger åt relationen mellan sig själv och 
något i omvärlden.”126 Uppfattningsbegreppet kan ses utifrån två olika aspekter: vad-
aspekten, som är inriktat på själva innehållet i uppfattningen och hur-aspekten, det vill 
säga hur innehållet i uppfattningen är strukturerad. Grundläggande för detta resonemang 
är att man i första hand måste bilda sig en uppfattning om fenomenet (fysiskt eller  
psykiskt objekt) innan man kan diskutera dess beskaffenhet. Relationerna dessa emellan 
är dynamisk till sin karaktär. Ett annat begrepp, erfarenhetsbegreppet, har senare  

                                                 
122 Limberg, Louise 1998. Att söka information för att lära: En studie av samspel mellan informations-
sökning och lärande, s. 65. 
123 Alexandersson, Mikael 1994. Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus, s. 112f.  
124 Ibid., s. 112. 
125 Booth, Shirley & Marton, Ference 2000. Om lärande, s. 154-155. 
126 Alexandersson 1994. Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus, s. 117. 
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kommit att komplettera uppfattningsbegreppet.127 ”Olikheter i uppfattning förklaras av 
att olika människor gör olika erfarenheter genom att de har olika relationer till världen. 
Människor gör sedan olika analyser och erhåller olika kunskap om dessa objekt. Feno-
menografins forskningsintresse är att beskriva dessa olikheter.”128 
 
Den viktigaste datainsamlingsmetoden inom den fenomenografiska undersökningen är 
intervjun, vilken utgör den empiriska grunden. Datainsamling och analys hänger intimt 
samman inom den metodologiska arbetsgången. I analysen av intervjuutsagorna är  
syftet att finna och redogöra för de kvalitativt skilda kategorier av uppfattningar som 
framkommer ur materialet.129 
 
5.1.3 Fenomenografins förhållande till teori 
 
Fenomenografi är varken en metod eller en teori utan: ”… en ansats för att identifiera, 
formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor, en specialisering som framför allt 
uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk  
miljö.”130 Den fenomenografiska ansatsen är empiriskt utprövad och har inte vuxit fram 
ur någon bestämd teoretisk referensram eller filosofisk idétradition. 131 Ansatsen använ-
der sig inte av någon teoriram, varigenom man tolkar sitt datamaterial, utan låter istället 
materialet ”tala för sig själv” och det handlar snarare om att som forskare försöka förstå 
innebörden i detta material. I själva ansatsen ingår dock vissa teoretiska ställningstagan-
de kring kunskap och den lärande människans relation till sin omvärld.132 Forskare är 
oeniga om hur mycket släktskap det finns mellan fenomenografi, som är en relativt ung 
inriktning och fenomenologi som har sina rötter från slutet av 1800-talet, båda faller 
dock under samma vetenskapsfält och forskar kring samma begrepp: erfarenhet.133  
Mikael Alexandersson forskare inom pedagogik vid Göteborgs universitet beskriver, i 
en text från 1994, dock att i slutet av 1980-talet började den fenomenografiska ansatsen 
röra sig mer i riktning mot fenomenologi som vetenskap. Vidare uppger Alexandersson 
att fenomenologin kan ses som en teoretisk referensram för fenomenografin när det 
gäller fundamentala idéer, trots detta finns det markanta skillnader inom forsknings-
metodiken mellan inriktningarna.134 
 
5.1.4 Reliabilitet och validitet 
 
När det gäller kriterier kring bedömningar av reliabilitet och validitet i vetenskapliga 
undersökningar, det vill säga trovärdighet, noggrannhet och giltighet, ser dessa något 
olika ut beroende på om man utgår från en kvalitativ eller kvantitativ studie. Avseende 
kvalitativa fenomenografiska undersökningar bör frågor ställas om de tolkningar och 
analyser som utförts representerar verkligheten, det vill säga om i vilken mån de erhåll-
na beskrivningskategorierna representerar undersökningspersonernas uppfattningar? 
Har man som forskare utfört en riktig tolkning av det som undersökningspersonerna 
förmedlade i intervjuerna? Det gäller att redovisa alla steg i undersökningen för att ge 
läsaren full inblick i processen från val av respondenter, undersökningens genomföran-
                                                 
127 Alexandersson 1994. Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus, s. 117ff.  
128 Alexandersson, Mikael 1994. Metod och medvetande, s. 72f.  
129 Larsson 1986, s. 20. 
130 Booth & Marton 2000, s. 147. 
131 Alexandersson 1994. Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus, s. 112. 
132 Larsson 1986, s. 22f.  
133 Booth & Marton 2000, s. 152f.   
134 Alexandersson 1994. Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus, s. 116. 
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de och hur analysprocessen gått till. Därmed har läsaren givits möjlighet att bedöma 
rimligheten i tolkningar och tillvägagångssätt. 135 
 
 
5.2 Tillvägagångssätt och insamling av material 
 
5.2.1 Metod för insamling av material  
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka fenomenet sjukhusbibliotekariers upplevelser 
och erfarenheter av yrkesrollen i arbetet med barn och ungdomar med utgångspunkt i en 
fenomenografisk ansats och som metod för insamling av det empiriska materialet utförs 
kvalitativa intervjuer. Valet av den kvalitativa intervjun som datainsamlingsmetod utgör 
grunden för den fenomenografiska ansatsen. Staffan Larsson skriver, avseende det em-
piriska materialet att det skall utmana föreställningar och förförståelse av fenomenet.136 
Vi använder oss även av en litteraturstudie i tre kapitel med avsikt att placera vår em-
piriska studie i en kontext för att bidra till en ökad förståelse för de förutsättningar som 
format sjukhusbibliotekens framväxt och sjukhusbibliotekariers arbete i Sverige. Vidare 
för att bidra till en ökad förståelse avseende bibliotekariens yrkesroll och för att erhålla 
perspektiv på begreppen kunskap, kompetens och etik i relation till biblioteksarbete.  
 
5.2.2 Urval av respondenter 
 
Den fenomenografiska ansatsen har som syfte att undersöka varierande uppfattningar 
kring ett fenomen.137 Valet av intervjupersoner utförs med utgångspunkt i att åstad-
komma så många variationer som möjligt av ett fenomen i sitt material. Det är därför 
viktigt att ha en spridning bland respondenterna när det gäller faktorer som till exempel 
erfarenhet av fenomenet, ålder, kön, geografisk region och arbetsplatsernas utformning. 
Utifrån dessa förutsättningar görs ett urval.138  
 
Under 1990-talet har stora neddragningar gjorts inom sjukvården i allmänhet och sjuk-
husbiblioteken i synnerhet. Enligt Bibliotekskalendern 2005, som innehåller en sam-
manställning av olika bibliotek i Sverige, finns det cirka 100 sjukhusbibliotek.139  
Vi har således, i vårt val av respondenter, utgått från de sjukhusbibliotek som finns för-
tecknade i Bibliotekskalendern 2005. Ur kalendern valdes 32 sjukhusbibliotek som an-
sågs ligga inom ett rimligt geografisk område och därefter skickades ett brev ut per 
e-post.140 I brevet presenterade vi kort oss själva, vårt ämne och en förfrågan om barn-
verksamheten på sjukhusets bibliotek. Vi erhöll svar från 15 sjukhusbibliotek och sju av 
dessa uppgav någon form av arbete med barn. Vid kontakt med dessa sju bibliotek  
accepterade samtliga att ställa upp på en intervju. Mot bakgrund av uppsatsens fråge-
ställningar och med en metodologisk utgångspunkt i den fenomenografiska ansatsen, 
togs beslutet att sju respondenter var ett rimligt antal för studien.  
 
Larsson skriver att sva ret på frågan hur många respondenter som behöver intervjuas, 
sätts i samband med: ”… två aspekter: Dels utifrån djupet i analysen, dels utifrån […] 

                                                 
135Alexandersson 1994. Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus , s. 128ff. 
136 Larsson 1986, s. 28. 
137 Ibid., s. 20. 
138 Alexandersson 1994. Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus, s. 122f. 
139 Bibliotekstjänst utkommer årligen med en uppdaterad version av Bibliotekskalendern. 
140 Brev till respondenter, se bilaga 1. 
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syftet att ge så många olika uppfattningar som möjligt chansen att komma med.”141 Det 
har tyvärr inte varit möjligt att hålla en jämn könsfördelning bland respondenterna, då 
de bibliotekarier som ställde sig positiva till en intervju till övervägande del var kvinnor.  
 
5.2.3 Intervjun 
 
Bengt Starrin och Barbro Renck beskriver den kvalitativa intervjun som icke-
standardiserad till sin natur och uppbyggd på mer eller mindre öppna frågor, då syftet 
med intervjun är att undersöka vad respondenten har för åsikter och ståndpunkter kring 
olika frågor. Vidare skall själva intervjusituationen medverka till att respondenten kän-
ner sig avslappnad, för att kunna svara så spontant som möjligt på frågorna.142 Vi har 
valt att använda oss av halv-strukturerade frågor, det vill säga att vi i vår intervjuguide 
utgått ifrån ett antal övergripande teman som bas. Dessa teman består av kun-
skap/kompetens och etiska aspekter i arbete med barn och ungdomar och utifrån denna 
intervjuguide har sedan intervjun utformats i sin helhet. Frågorna under varje tema i 
intervjuguiden är enbart att ses som ingångsfrågor för vidare diskussion kring valda 
perspektiv och intervjun har sedan växt fram och formats tillsammans med respon-
denterna. För att få en inblick i bibliotekariernas bakgrund och arbetsuppgifter inleder vi 
intervjun med frågor kring detta.143 Som intervjuare gäller det att lyssna uppmärksam-
mat på respondenternas svar för att utifrån dessa rikta nya relevanta följdfrågor och för 
att intervjun skall växa fram i samspel med respondenterna. Varje intervju är unik i sig 
och ett stort ansvar vilar på intervjuarens axlar.144 Alexandersson skriver om den feno-
menografiska intervjun: ”I den öppna intervjun får undersökningspersonerna utifrån den 
egna förståelsen av företeelsen möjlighet att själva avgränsa, behandla och definiera 
innehållet.”145   
 
Intervjuerna utfördes på respektive sjukhusbibliotekaries arbetsplats och varade i ge-
nomsnitt en timma. De sju intervjuerna bandades. Detta är ett led i den fenomenografis-
ka ansatsen, vilket förhoppningsvis medför koncentration på själva intervjun istället för 
att distraheras av att försöka hinna skriva ner så mycket som möjligt. Steinar Kvale be-
lyser olika forskningsetiska riktlinjer som det är viktigt att reflektera över och ta ställ-
ning till innan intervjun påbörjas. Det är även betydelsefullt med ett informerat sam-
tycke från intervjupersonerna, att anonymitet kan tillförsäkras respondenterna och en 
garanti om att intervjumaterialet kommer behandlas konfidentiellt.146 De sju sjukhusbib-
liotekarierna erbjöds en skriftlig försäkran där de garanterades anonymitet i undersök-
ningen. Samtliga, utom en, uppgav att det var tillräckligt att erhålla denna information 
muntligt. Bibliotekarierna gavs sedan möjlighet att läsa igenom den skriftliga versionen 
av intervjun, vilket fyra av sju valde. Efter detta gjordes, i samtycke med två biblioteka-
rier, smärre förändringar i intervjuutskriften gällande missuppfattningar som uppstått 
vid intervjutillfället.  
 
Resultatet av den kvalitativa intervjun är till viss del avhängigt respondentens förmåga 
att reflektera kring själva intervjuämnet, samt förmågan att uttrycka sig verbalt.  Starrin 
och Renck betonar att den kvalitativa intervjun till stor del är en språklig händelse, till 

                                                 
141 Larsson 1986, s. 30. 
142 Starrin, Bengt & Renck, Barbro 1996. Den kvalitativa intervjun, s. 56-64. 
143 Intervjuguide, se bilaga 2. 
144 Kvale, Steinar 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 117ff.  
145 Alexandersson 1994. Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus, s. 123. 
146 Kvale 1997, s. 104-113. 
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skillnad från den kvantitativa intervjun. 147 En svårighet som kan uppkomma vid inter-
vjutillfället är att intervjupersonen är fåordig eller inte reflekterar över de frågor som 
intervjuaren ställer. Det spontana inslaget i intervjusituationen är trots allt viktigt och 
det är inte en nackdel att respondenterna måste ”tänka till” lite extra. Starrin och Renck 
menar att intervjuaren skall undvika att ställa alltför komplicerade frågor eller frågor 
med dubbel betydelse.148  
 
Vi väljer att redovisa bearbetning och analys av intervjumaterial under nästa kapitel, 
med motivering att det blir en naturligare övergång och inledning till analysresultatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
147 Starrin & Renck 1996, s. 56ff.   
148 Ibid., s. 65f.   
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6. Resultatredovisning         
         
Inledningsvis görs en beskrivning av hur analysprocessen utformats enligt den feno-
mengrafiska ansatsen och därefter följer en kortfattad övergripande redogörelse om re-
spondenterna och deras huvudsakliga arbetsuppgifter med inriktning mot barn och ung-
domar. Slutligen presenteras resultatet som analysen lett fram till. 
 
 
6.1 Bearbetning och analys av intervjumaterial 
 
Mikael Alexandersson delar in fenomenografins analys och tolkningsprocess i fyra faser 
som följer på varandra. Dessa faser har vi i vårt analysarbete utgått från.149 Alexanders-
son gör gällande att tolkningsprocessen i viss mån påbörjas redan vid själva intervjutill-
fället, men då i en mer ostrukturerad intuitiv form. Det mer strukturerade analysarbetet 
börjar när intervjuerna är transkriberade. Samtliga sju intervjuer bandades och tran-
skriberades så ordagrant som möjligt utifrån respondenternas talspråk. Vid transkribe-
ring omvandlas talspråket till text, skriftspråk och det är viktigt att vara uppmärksam-
mad på vad som sker i denna process gällande meningsinnehållet i det som responden-
terna ger uttryck för. Det är svårt, om inte omöjligt, att vid en transkribering återge hela 
det komplexa samspel som en intervjusituation innebär, i form av till exempel ögonkon-
takt, miner och gester.150 Ytterligare en dimension som gjorde transkriberingen av inter-
vjun mer komplexa var att vi var två som intervjuade. Då utskrifterna av det transkribe-
rade materialet delades upp mellan oss var vi noggranna med att läsa igenom varandras 
utskrifter för att korrigera eventuella missförstånd. 
 
För att åter knyta an till Alexandersson gjordes i den första fasen noggranna genomläs-
ningar av alla sju intervjuerna för att bilda oss en helhetsuppfattning av materialet och 
för att få ökad förståelse för hur sjukhusbibliotekariernas arbete med barn var utformad. 
I denna fas söktes även olika utsagor kring det undersökta fenomenet för att särskilt 
kunna lägga märke till hur och på vilket sätt intervjupersonerna uttryckte sig.  
 
Nästa steg innebar att försöka urskilja likheter och skillnader i respondenternas utsagor 
för att få en klarare bild av det uppfattade fenomenet. Jämförelser gjordes mellan de 
olika intervjuerna på olika nivåer för att se på materialet ur olika perspektiv. ”När den 
ena utsagan ses i ljuset av den andra, kan såväl skillnader som likheter framträda mer 
eller mindre tydligt.”151 Under denna fas gjordes även ett urval av de utsagor som an-
sågs relevanta för våra frågeställningar och därför valdes även en del material bort som 
inte svarade mot uppsatsens syfte. En svårighet i analysfasen var att urskilja just de ut-
sagor som uttryckte arbetet enbart med barn, då flertalet av våra respondenter även  
arbetar med vuxna patienter. Vi betonade flera gånger under intervjuerna att frågorna 
gällde just inriktningen mot arbetet med barn och ungdomar. I denna fas har vi därför 
hellre valt bort utsagor som vi känt oss osäkra på. 
 
I den tredje fasen kategoriserades de uppfattningar vi kunnat urskilja som relaterades till 
varandra i olika beskrivningskategorier för att inordnas i ett system, ett så kallat utfalls-
rum. Beskrivningskategorierna har utgått från de tre frågeställningar vi haft. De kvalita-

                                                 
149 Alexandersson 1994. Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus, s. 125ff.  
150 Uljens, Michael 1989. Fenomenografi: Forskning om uppfattningar, s. 46. 
151 Alexandersson 1994. Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus, s.126. 
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tivt skilda uppfattningar som vi kunnat urskilja kring sjukhusbibliotekariernas utsagor, 
avseende yrkesrollen i arbetet med barn och ungdomar, redovisas i de olika beskriv-
ningskategorierna och utgör undersökningens resultat. 
 
I den fjärde fasen måste ett system väljas som bäst kan representera materialet. Vi har 
valt att använda oss av det horisontala systemet vid redovisning av våra beskrivnings-
kategorier, vilket enligt Michael Uljens, forskare inom pedagogik och fenomenografi, är 
det mest använda systemet vid fenomenografiska resultatredovisningar.152 I detta system 
betraktas de olika kategorierna som jämbördiga varandra, det vill säga inte någon kate-
gori är överordnad någon annan och vi ser således inte av den anledningen någon själv-
klar hierarkiskt struktur framträda i vårt material.  
 
Under rubrik 6.3 presenteras analysen i sin helhet. Under varje frågeställning följer in-
ledningsvis en översikt över de beskrivningskategorier som innehåller de kvalitativt 
skilda uppfattningar kring aspekter av fenomenet. Därefter följer en redovisning av in-
nehållet i varje kategori i form av belysande citat, samt kommentarer och reflektioner i 
övergångarna mellan dessa. När det gäller citaten har språket i dessa anpassats något till 
skriftspråk för att öka läsbarheten. När ett eller flera ord utlämnats inuti ett citat marke-
ras detta med […] i texten och för att markera en paus i respondentens redogörelse har 
tre punkter… i citatet använts. Namn på platser eller hänvisningar till verksamheter på 
andra sjukhusbibliotek och i viss mån även kulturarrangemang har ersatts med X eller Y 
för att tillförsäkra anonymitet. I en studie med en fenomenografisk ansats är det i  
resultatredovisningen uppfattningarna i sig som är intressanta och inte vem som ut-
trycker dem. Vi väljer således att presentera citaten utan koppling till fingerade namn. 
Avslutningsvis ges en kort sammanfattning av de huvuddrag som framträder under varje 
kategorirubrik.  
 

 
6.2 Presentation av respondenter och arbetsuppgifter 
 
Vi har besökt sju sjukhusbibliotek placerade på sjukhus av varierande storlek, från 
mindre sjukhus på regionnivå till större läns- och universitetssjukhus. Majoriteten av 
sjukhusen har dygnetruntvård för barn. De respondenter som intervjuats är i åldrarna 30 
till 60 år och har mot bakgrund av detta skiftande erfarenhet inom bibliotekarieyrket. Av 
totalt sju respondenter har fyra yrkeslivserfarenheter utanför biblioteksmiljön. Stor-
leksmässigt skiljer sig sjukhusbibliotekets samlade personalstyrka åt, allt ifrån en upp 
till cirka tio anställda. Som tidigare nämnts är också huvuddelen av de intervjuade  
kvinnor, vilket inte ger oss möjlighet att spegla material genom ett genusperspektiv. 
 
En uppdelning av sjukhusbibliotekariernas arbetsuppgifter kan göras i två större om-
råden i arbetet med barnen, ett direkt och ett indirekt. Det direkta arbetet utförs när bib-
liotekarierna träffar barn och ungdomar på avdelningarna, vilket sker främst genom 
bokvagnsarbetet eller då barnen besöker sjukhusbiblioteket. Genom dessa sätt att arbeta 
når bibliotekarierna sin målgrupp, barn och ungdomar, i ett direkt möte.  
 
Det indirekta arbetet utförs främst då bibliotekarierna arbetar via andra yrkesgrupper, 
både inom och utanför vården, samt genom föräldrar. Denna indirekta kontakt kan  

                                                 
152 Uljens 1989, s. 47. 
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också ske i flera led till exempel då bibliotekarierna samarbetar med yrkeskategorier 
inom vården som i sin tur har kontakt med föräldrarna.  
 
Den del av verksamheten som riktas mot barn och ungdomar och som finns uttalad på 
arbetsplatsen, uppges variera från några timmar i veckan till heltid. Nedan ges en över-
blick och kort presentation av respondenternas konkreta arbetsuppgifter och metoder 
såsom de framträtt i vårt material:  
 

• Uppsökande verksamhet genom bokvagnsronder där sjuka och isolerade barn 
och ungdomar ges möjlighet att låna böcker och media direkt på avdelningen. 
En arbetsmetod specifik för sjukhusbiblioteket. 

 
• Uppdatering kring utgivning av barn- och ungdomsböcker. 

 
• Urval, inköp och registrering/katalogisering av böcker.  

 
• Organisering och administrering av olika barnkulturarrangemang. 

 
• Bokprat och boktips till övriga personalgrupper som arbetar med barn inom vår-

den. 
 

• Förse samt förnya bokdepåer på olika avdelningar. 
 

• Marknadsföra biblioteket till patienter och personal. 
 
 
6.3 Hur uppfattar sjukhusbibliotekarierna sin yrkesroll i arbetet med 
barn och ungdomar? 
 
Ur intervjumaterialets utsagor framgår att bibliotekarierna utformar sin yrkesroll med 
inriktning på arbetet med barn och ungdomar på olika sätt. Detta mot bakgrund av hur 
respondenterna väljer att lägga upp sitt arbete, vad som prioriterats inom verksamheten, 
hur de intervjuade upplever sina arbetsuppgifter/arbetsmetoder samt synen på biblio-
tekets funktion i vårdmiljön. Utgår biblioteksarbetet från själva biblioteket eller sker 
bibliotekariernas arbete till största delen ute på sjukhusets avdelningar? Några av de 
tillfrågade bibliotekarierna bedriver ingen anpassad verksamhet alls mot barn och ung-
domar utan mötet med barnen sker i första hand på biblioteket. Vi har tolkat och katego-
riserat utsagorna i materialet och ur bibliotekariernas uppfattningar kring arbetsuppgif-
ter och arbetsmetoder har tre olika bibliotekarieroller setts framträda. Vi ser följaktligen 
att yrkesrollen med inriktning mot barn och ungdomar kan delas in i dessa tre roller. Ett 
viktigt inslag i respondenternas arbete är själva kontakten med barnen; mötet sätts i  
fokus i de tre rollerna samt arbetet med att förmedla och marknadsföra. Vidare kan vi ur 
utsagorna finna uppfattningar kring det faktum att biblioteket (bibliotekariernas arbets-
plats) är placerat i en vårdmiljö påverkar yrkesrollen i olika hög grad. 
 
Följande kategorier (sjukhusbibliotekarieroller) ses framträda under första frågeställ-
ningen: 
 

• Bibliotekarien i en rehabiliterande roll 
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• Bibliotekarien i en traditionell roll 
 

• Bibliotekarien i en social roll 
 

 
6.3.1 Bibliotekarien i en rehabiliterande roll 
 
I de intervjuutsagor som återfinns under denna kategori finns uppfattningar som ut-
trycker att bibliotekarierna ser som sin främsta uppgift att på olika sätt aktivt medverka 
till att rehabilitera barn och ungdomar under deras sjukhusvistelse. Bibliotekarierna i 
denna roll ser sig själva arbeta mycket nära vården och har ett väl fungerande samarbete 
med olika personalkategorier inom vården.  
 
Vidare samverkar bibliotekarierna även med olika intressenter utanför sjukhusmiljön, 
vilket resulterar i olika kulturarrangemang som också ingår som en viktig del av det 
rehabiliterande arbetet med barn. Bland respondenterna i denna kategori återfinns bib-
liotekarier som förlägger delar av sitt arbete ute på avdelningarna i form av uppsökande 
verksamhet, såsom bland annat bokvagn. Marknadsföring av bibliotekets olika aktivite-
ter och övriga resurser ingår som ytterligare ett viktigt arbete i denna roll. Uppfattning-
arna kring att som bibliotekarie våga pröva nya arbetsmetoder och att arbeta gränsöver-
skridande lyfts fram som betydelsefullt i denna kategori. 
 
I den rehabiliterande rollen ses uppfattningar kring att sjukhusbibliotekarie r-
na/sjukhusbiblioteket ses som en integrerad och självklar del av vården. Några bibliote-
karier uttrycker att de upplever att biblioteket fyller en viktig funktion i vårdarbetet samt 
att biblioteket är en viktig tillgång i barnens tillfrisknande process. 
 

… och jag tycker att jag känner mig som en del av vården mer än bibliote-
ket… Det är två institutioner som möts här kan man säga… Jag har alltid  
varit benägen att vara ett steg över tröskeln ut genom dörren… man kanske 
har ansett att jag varit på rymmen från biblioteksinstitutionen och det tradi-
tionella arbetet… Men jag har väl aldrig sökt mig till vårdens bibliotek, om 
jag inte hade varit intresserad av vården… 

 
 

… jag vill att det [biblioteket] skall var en del av vården… det tror jag att de 
flesta vill. 
  

Uppfattningar om att arbeta tillsammans med olika personalkategorier inom vården förs 
fram som viktigt. Bibliotekarierna utgår från skilda arbetsmetoder för att nå barn och 
ungdomar. En av bibliotekarierna arbetar utifrån ett team tillsammans med vårdpersonal 
och lägger en stor del av sin arbetstid ute på avdelningarna nära barnen. Detta speciella 
team har en regelbunden och tät kontakt med barnen på sjukhuset och respondenten 
beskriver sina upplevelser kring hur denna arbetsform uppstod på fö ljande vis: 

 
Jag går inte regelbundna bokvagnsronder längre, det gjorde jag i början… 
men det har vi kommit fram till att det ger ingenting, för det är in- och ut-
skrivningar flera gånger om dagen... Så att den där vagnen som rullade ut 
förr, när man låg längre… på barn, den har ersatts av bibliotekssamlingar på 
vårdavdelningarna på barn, dagsjukvårdens fina dagrum och lekterapin… 
[…] där finns också sjukhusskolan. Så att istället för en permanent vagn som 
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gick runt så där är det väl… jag och personalen som springer väldigt mycket 
med media och vi lockar hit dom till biblioteket, som jag tycker också är 
jätteviktigt… Det är barn som ligger på isolerade rum som vi ser som högsta 
prioritet då att gå till… annars är det en ständig cirkulation. 

 
Att kunna erbjuda barnen individuell service anpassad efter var och ens behov och fö r-
utsättningar är en av tankarna bakom det uppsökande arbetet på sjukhus. Föregående 
respondent delger också sin uppfattning kring hur arbetet är organiserat för att kunna 
fånga upp alla barn som skrivs in på sjukhuset: 
 

… ibland kan det vara så att X på lekterapin var inne på sal tio… hos en 
flicka och sen kommer jag in och det är världens hotellservice kan man  
nästan säga… alltså barn och ungdomar särskilt tonåringar får inte så många 
frågor i sitt liv idag… - Önskar du det önskar du det [skratt] vad är du intres-
serad av, denna uppmärksamheten är helt enorm på detta sjukhuset… Finns 
inget barn som inte går igenom denna sluss ja, det skulle vara om dom ham-
nar på mottagningen in på dagsjukvården och ut snabbt igen, då hamnar dom 
inte i denna [skratt] slussen eller mottagningskommittén med både lektera-
peuter… skola, bibliotek och kultur. 

 
Två av de intervjuade bibliotekarierna anordnar regelbundet olika former av kulturakti-
viteter i samarbete med aktörer både i och utanför själva sjukhusmiljön. Dessa arrange-
mang ses som en viktig del i arbetet för att kunna erbjuda förströelse, avkoppling och 
inte minst som en betydelsefull medverkan i rehabiliteringsprocessen för barnen. Re-
spondenten nedan tar upp upplevelsen kring ett exempel på ett kulturarrangemangs be-
tydelse och hur barn och föräldrar genom dessa kan bearbeta en sjukdomssituation. 
 

Vi ser bara… vi har försökt att hindra narkosläkaren från att komma och 
plocka ett barn från [ett kulturarrangemang] som bara varar en liten 
halvtimma… och kan ge så otroligt mycket i mötet med… barnen där som 
denna sagofru, när hon gestaltar en saga släcker ner i rummet och… där kan 
man verkligen prata om… att de bearbetar sina sjukdomar och så och sina 
upplevelser på sjukhuset… mycket genom leken, lekterapin men också 
mycket i den här kulturupplevelsen… Föräldrar är med där och slappnar av 
och det har varit helt otroligt… 

 
Uppfattningarna när det gäller att planera olika kulturaktiviteter är att lekterapin finns 
som en mycket viktig samarbetspartner. Lekterapin och biblioteket arbetar båda främst 
med inriktning mot barn och i detta arbete är det vikigt att arbeta för att avdramatisera 
sjukhusvistelsen så långt det är möjligt och för att barnen utan större problem skall kun-
na återgå till vardagen efter att de återvänt hem från sjukhuset. 
 

Jaa, det är väl framför allt lekterapin som vi har samarbete med och det gäll-
er… väl framför allt dom här kulturaktiviteterna som… vi liksom planlägger 
tillsammans och har kontakter med… en massa intressenter då som… det har 
vuxit fram väldigt liksom, vi har ju till exempel kontakt med X-teatern som 
var här igår… men en föreställning för mellanåldern… nu kom jag inte ihåg 
vad den hette, men det var lite om existensteman… religion och så vidare, 
Gud… Y-teatern har vi haft kontakt med och ska ha kontakt med, vi har haft 
dansföreställningar, vi har haft dockteater… det är så mycket…  
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Uppfattningar kring satsningar på kultur i vården med inriktning på rehabilitering, ses i 
denna roll som betydelsefull. Rätten till kultur skall tillgodoses även för inneliggande 
patienter och respondenten nedan beskriver betydelsen av detta på följande sätt: 
 
 

… det är någonting som vi vill satsa på för att vi tycker att det är viktigt, för 
att vi vill… både biblioteket och andra då… som jobbar då med det icke  
medicinska vill ju satsa på det friska hos det sjuka barnet… och att barnen 
som är på sjukhus ska ha tillgång… till kulturverksamhet som barn ute i 
kommun har alltså, man ska inte vara avskärmad från. 

 
En av bibliotekarierna framhåller att det är av stor betydelse vilket förhållningssätt man 
har till sitt arbete och att uppträda på ett professionellt sätt mot barnen och ungdomarna 
för att dessa skall få möjlighet att känna sig trygga i vårdmiljön. Citatet nedan speglar 
uppfattningen av hur en bibliotekarie upplever att barnen sätts i fokus i arbetet tillsam-
mans med övrig personal:  

 
Ja, genom åren… men jag känner liksom att jag tillhör vårdens personal… så 
jag ser inte det som några som helst problem… Jag möter ju cancerbarn och 
deras föräldrar… många barn som får diabetes nu och deras föräldrar,  
syskon och det som är så skönt är att vara i det här arbetande teamet, där är 
allting självklart… har vi ett barn med cancer så går vi inte och gråter eller 
visar att vi tycker synd om dom, utan här är det verkligheten… Och det är 
det som föräldrar och syskon tycker är så… skönt att vara på sjukhuset och 
så… för här är detta som gäller, alla vet hur smärtsamt det är… och här  
jobbar vi utifrån det utgångsläget… med behandling. 

 
Utsagorna kring uppfattningarna i materialet förmedlar bilden av lekterapeuterna som 
bibliotekariernas viktigaste samarbetspartner, då dessa arbetar nära barnen och har en 
daglig kontakt, vilket ger god kännedom om barnens situation. Några bibliotekarier ut-
trycker uppfattningarna om viljan och intresset av att kunna utforma sitt arbete på ett 
annat vis, mer likt terapeuternas, för att få möjlighet till en tätare och mer regelbunden 
kontakt med barnen. En av bibliotekarierna upplever dessutom bokvagnsarbetet som ett 
sätt att marknadsföra biblioteket och dess resurser och för att behålla en redan etablerad 
kontakt med barnen.   

 
Jag önskar jag kunde gå mer den bokvagnen… precis som lekterapeuterna 
varje dag till varje barn varje dag… att försöka göra någonting mer av det 
jobbet… men jag är ju inte anställd av X-kliniken… då får jag liksom tänka 
efter här… det är inte därför jag är här… utan det här bokvagnsarbetet som 
är nu… handlar ju mycket om att marknadsföra biblioteket… och säga 
- Okej, vill ni inte låna nu så får ni jä ttegärna komma ner och låna en film.  

 
Uppfattningen om att marknadsföra biblioteket ute på avdelningarna lyfter en respon-
dent särskilt fram och uttrycker att det är av vikt att sjukhusbiblioteket vågar profilera 
sig och sitt arbete på ett otraditionellt sätt för att på det sättet ”locka till sig” besökare. 

 
Vi har haft väldigt mycket nytänkande… och då går man ju också lite utan-
för det traditionella att… det är inte inneliggande barn bara som vi vänder 
oss till… utan man kan säga att ett sjukhusbibliotek med… profilering hälso, 
sjukvård, vård och omsorg… om man jämför oss med kommunbiblioteken… 
Men det gäller hela tiden… att sticka ut och profilera sig, att göra nya grejer. 
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Sammanfattningsvis under kategorin bibliotekarien i en rehabiliterande roll ses biblio-
tekariernas uppfattningar kring yrkesrollen utgå från en rehabiliterande funktion. Till-
sammans med olika personalgrupper ses bibliotekarierna ha som ambition att arbeta 
nära barnen och genom denna nära kontakt också aktivt medverka till barnens rehabili-
tering. Via bland annat olika kulturarrangemang ges barnen och även deras föräldrar 
tillfälle att bearbeta sina upplevelser och sin sjukdom.    
 
6.3.2 Bibliotekarien i en traditionell roll 
 
Med utgångspunkt i bibliotekariernas utsagor redovisas under denna kategori uppfatt-
ningar om att bibliotekariernas arbete utgår från det fysiska biblioteket och i detta sam-
manhang möter bibliotekarierna barnen i första hand på biblioteket. I denna sjukhusbib-
liotekarieroll framhålls speciellt arbetet med att förmedla litteratur och information på 
biblioteket, då främst till barnens föräldrar och anhöriga. Bibliotekarierna uttrycker upp-
fattningar om att biblioteket är en plats där barn och föräldrar i första hand lånar diverse 
media, men också att barnens föräldrar inhämtar information och där bibliotekarierna 
skall vara behjälpliga med relevant upplysning.  
 
Utsagorna förmedlar även uppfattningar om att bibliotekets funktion i vården ses som 
en värdefull frizon där patienterna, barn och ungdomar, ges möjlighet att koppla av och 
att få vara sig själva utan tankar på sjukdom. En del av respondenterna har valt bort 
bokvagnsarbete på olika grunder. I denna kategori återfinns också uppfattningar som 
beskriver jämförelser och likheter mellan sjukhusbiblioteksverksamhet och folkbiblio-
teksverksamhet. 
 
Bibliotekarierna upplever att barnen och deras anhöriga har olika utgångspunkter för 
användandet av biblioteket. Flertalet av respondenterna uppger att barn och ungdomar 
främst använder biblioteket som avkoppling för att låna böcker eller film och inte för att 
söka svar på frågor kring sin sjukdom. Respondenternas uppfattningar kring att föräldrar 
och anhöriga använder bib lioteket i högre grad för att få upplysning kring barnens sjuk-
dom eller sjukdomstillstånd överväger. 
 

Dom som är här dom… dom som kommer till biblioteket vill ju känna sig 
friska som regel. Det är ju mest anhöriga som vill läsa om sjukdomar. Inte 
dom som är sjuka själva. Och barnen läser ju inte om sjukdomar. Fyraårig 
cancersjuk pojke […] dom ser på TV dom lever livet som det är nu. Så det 
här med sjukdom känner vi inte av så mycket på det viset… det är bara om 
dom kommer in med droppställning eller rullstol som vi måste se till att det 
finns plats och utrymme.  

 
Nästan alla av de tillfrågade bibliotekarierna betonar upplevelsen av föräldrarnas behov 
av information kring barnens sjukdomar och att det i detta sammanhang är viktigt att 
kunna hantera föräldrarnas oro och frågor i dessa situationer. 
 

… kommer en mamma med svårt sjukt barn, med sitt svårt sjuka barn, så 
kanske man lånar något för sig själv att läsa på om sjukdomen att förbereda 
sig. Man kan rent av låna något till syskonen. Hur skall jag tala med mitt 
barn om svåra saker? 
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… det händer… att föräldrar frågar saker… men det är inte ofta… medicinsk 
litteratur… och patientinformation och så [ohörbart] det kan bli ett sånt sam-
tal… det hade jag en mamma för inte så längesedan som ville ha… hon  
lånade pekböcker först på avdelningen och sen så kom hon ner här… och vi 
började prata… om sonens sjukdom och vad vi kunde hitta….  
 

En central aspekt som några av bibliotekarierna för fram är rätten att som förälder eller 
anhörig fritt kunna söka och ta del av all slags information kring sjukdomar på biblio-
teket.  
  
Flertalet av sjukhusbibliotekarierna ser sjukhusbiblioteket som en fristad för barnen, där 
man ”bara kan få vara” och koppla av från tankar på sin sjukdom. Uppfattningar som 
respondenterna lyfter fram är att det är angeläget att bibliotekarierna inte i första hand 
ser patienterna, barn och ungdomar, som sjuka utan istället har förmågan att kunna se 
bortom sjukdomen och se individen bakom.  
 
Hur bibliotekarierna ser på bibliotekets funktion i vården beskrivs utifrån två olika in-
fallsvinklar i de två följande citaten. 
 

… för många kan det ju vara väldigt positivt att kunna använda sig av ett 
bibliotek på samma sätt som när dom är friska, som när man går i skolan  
eller förskolan eller så… 
 
 
… utan vi är ju mer en del av rekreation liksom och fördriva den tiden man 
måste vara på sjukhus eller informera sig om sin sjukdom… den är vi en del 
av.  

 
Sjukhusbibliotekarierna möter barn som befinner sig i svåra och utsatta situationer och 
uttrycker att det är viktigt att tänka på att vem som helst kan drabbas av sjukdom eller 
olycka, vilket innebär vistelse på sjukhus under en kortare eller längre tid. Uppfattningar 
kring att respondenterna måste vara medvetna om dessa förutsättningar och att behandla 
varje individ med respekt framträder.  
 
Två av de tillfrågade lyfter särskilt fram patienternas rätt till samma service och tillgång 
till litteratur och annan media som man har på ett bibliotek utanför sjukhuset. Uppfatt-
ningar om att patienten skall stå i centrum på ett sjukhusbibliotek är för en av bibliote-
karierna lika självklart som att användaren står i centrum på ett folkbibliotek och ut-
trycker i detta sammanhang att det inte är någon större skillnad mellan ett sjukbibliotek 
eller ett folkbibliotek. 
 

… ja, man måste ju förstå att det är viktigt med patienten, tycker jag, det är 
ju därför vi arbetar, det är ju patienten i centrum. Likaväl som man är på 
stadsbibliotek så är det ju den, dom kunderna som är i centrum, det är ju inte 
jag som är viktig, utan det är dom jag arbetar mot. 

 
I respondenternas utsagor återfinns uppfattningar av att jämförelser görs mellan folkbib-
liotekets verksamhet och funktion med sjukhusbibliotekets. En respondent anser att ar-
betet, när det gäller referenssamtal och utlåning av medier kan likställas med det arbete 
som utförs på ett folkbibliotek.  
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Fyra respondenter har valt bort bokvagnsarbete, en respondent främst av praktiska skäl. 
Två respondenter uppgav att de upplever bokvagnsarbetet som allt för psykiskt betung-
ande. Arbetet utgår då av naturliga skäl från det fysiska biblioteket på ett mer traditio-
nellt vis. 
 

Nej… det har vi inte [arbete med bokvagn], vi har mycket, vi har ju en del 
kontakt med personalen här och vi går ut på avdelningarna med depositioner 
och springer mycket upp med videofilmer och CD-apparater och sådant, så 
att vi är ju inne hos patienter även om vi inte går med bokvagn till exempel, 
för det har vi slutat med. Av praktiska skäl, bokvagnen gick sönder och dom 
kostar 60.000. Vi hade inte råd. Och sedan var det inte alltid nån som ville, 
de var trötta att gå på avdelning, det är väldigt betungande att gå på avdel-
ning och se sjuka människor…  

 
Att påvisa bibliotekets fysiska existens kan vara problematiskt och uppfattningarna om 
detta är att det sker via skilda kanaler. Två av respondenterna upplever att det kan vara 
svårt att marknadsföra bibliotekets resurser direkt till barnen och att det är effektivare 
att låta personalen fungera som en viktig marknadsförande länk för att nå barn och ung-
domar. 
 

… ja, men det är ju… alltså visar man att man är ett bra bibliotek, att det 
finns spännande böcker, roliga CD-böcker och personalen säger – Ja, men 
”bibblan” har det, vet du om det?  

 
 
Sammanfattningsvis under kategorin bibliotekarien i en traditionell roll framkommer 
uppfattningar kring att bibliotekarierna ser som sin främsta uppgift att fritt och demo-
kratiskt tillhandahålla information och att stödja föräldrar och anhöriga i deras frågor 
kring barnens sjukdomar. Bibliotekarierna ser främst sitt arbete utföras på plats i biblio-
teket och inte på sjukhusets avdelningar. Respondenterna upplever också att barnen ska 
kunna nyttja sjukhusbiblioteket som en plats för rekreation.  
 
6.3.3 Bibliotekarien i en social roll 
 
En drivande kraft, som genomsyrar den tredje och sista sjukhusbibliotekarierollen under 
första frågeställningen och speglas i denna kategori, är uppfattningar kring bibliotekari-
ernas personliga engagemang för barn och ungdomar. Upplevelser av att arbeta via 
andra personalgrupper och att även möta föräldrar för att nå barnen, där bibliotekarierna 
ser sig som en mellanhand, framträder som centralt. Via det uppsökande bokvagnsarbe-
tet, som är unikt för sjukhusbiblioteket, uttrycks uppfattningar om vikten av att nå  
barnen direkt. Att marknadsföra sjukhusbiblioteket på olika sätt uppger bibliotekarierna 
är betydelsefullt för att både personal och patienter skall veta om bibliotekets existens 
och även för att känna till vad biblioteket har att erbjuda.  
 
I utsagorna förmedlas uppfattningar kring att bibliotekariernas eget intresse och en-
gagemang i arbetet med barn som är utsatta och isolerade på grund av sin sjukdom på-
verkar de arbetsmetoder som arbetet bedrivs utifrån. Förutsättningen är att bibliotekari-
erna upplever sig trygga och bekväma med sitt arbete och att en yrkesidentitet på så viss 
stärks i en vårdande kontext kan beskrivas på följande sätt: 

 
Ja, jag är lite så där gränsöverskridande […] men det är klart att man har 
empati… att man har en förmåga att se liksom och en förståelse… en positiv 
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inställning tror jag till barn och föräldrar… att man inte skräms av… ja, kan-
ske att man kanske har ett samhällsengagemang… Jag har ett samhällsenga-
gemang jag vill jobba för de svaga i samhället på något sätt… och det tror 
jag är viktigt. 
 
  
… ja, jag… personligen så känner jag ju att… jag… jag ömmar ju för           
barnen. Det är ju bara så. Dom är ju beroende av vuxna… i alla lägen. 

 
Upplevelser av att man som bibliotekarie uttryckligen måste kämpa för att synliggöra 
barns speciella behov av biblioteket som resurs i vården är det flera respondenter som 
ger uttryck för. Mot denna bakgrund beskriver bibliotekarierna sitt engagemang för  
barnen som en förutsättning och som även innefattar ett aktivt arbete för att göra  
barnens röster hörda, då den verksamhet som riktas mot barn annars riskerar att priori-
teras bort. 
 

Vi har ju inte högsta prioritet med barn… nu är det ju tyvärr så att när det 
blir mer och mer att göra här på biblioteket… så är det liksom barnverksam-
heten som… krymper här… för det är ändå så att… barnen är en liten del av 
[ohörbart], men de är ju en väldigt viktig del… [...] med den situationen som 
är här nu, att man liksom mer skär ner och lägger ner den allmänna verk-
samheten… alltså sjukhus där det inte finns någon barnavdelning…  
 

Vidare ur materialet förmedlar utsagorna uppfattningar av att samarbetet med olika per-
sonalkategorier lyfts fram som viktigt; lekterapeuter, sjuksköterskor, logopeder, arbets-
terapeuter och sjukgymnaster är yrkesgrupper som återfinns i bibliotekariernas omedel-
bara närhet på sjukhuset. 
 

Ja, ja, visst… det är vi [bibliotekarien och övriga personalgrupper] som är 
runt barnen… på ett eller annat sätt, det kan ju va både direkt och indirekt. 
Jag är oftast indirekt då eftersom jag har en mellanhand ofta. Men det stör 
inte mig… för… det är så mycket runt omkring barnen, så att om läraren  
eller lekterapeuterna om dom tar det istället… det gör ju ingenting. Huvud-
saken är ju att barnen får det dom vill ha… 

 
Även upplevelsen att det ibland kan vara svårt för bibliotekarierna att medverka till att 
andra yrkesgrupper inom vården förstår eller helt enkelt inser vikten av ett förmedlande 
arbete framkommer. I en sådan speciell situation då man känner sig ifrågasatt upplevs 
stöd från andra medarbetare som positivt. Situationen nedan beskriver ett tillfälle då 
bibliotekarien med stöd av läraren har en gemensam ambition för att nå barnen, men 
upplever att de båda arbetar ”i motvind”. 
 

Ja, det har varit lite… det har varit lite personal däruppe som tyckt ahh, 
böcker, måste vi ha det i dagrummet… men jag har liksom. Det har hänt att 
dom har kommit ner med alla böckerna, kommit in med dom på biblioteket 
och sagt att vi behöver inte dom här. Då har jag då i samråd med läraren sagt 
att ni behöver dom visst!... så har vi gått tillbaks med dom [skratt]  

 
Ur det empiriska materialet framkommer bibliotekariernas olika uppfattningar kring 
arbetet mot föräldrar. Dels kan kontakten ske direkt och dels kan föräldragruppen nås 
indirekt genom att bibliotekarierna arbetar med inriktning mot den vårdpersonal som 
finns nära barnen.  
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Respondenternas kontakt med barnen sker av naturliga skäl genom föräldrarna när  
barnen är så små att de inte kan verbalisera sina egna behov. En av de intervjuade bib-
liotekarierna beskriver två upplevelser av dessa kontakter på fö ljande sätt: 
 

De är ju ofta dom som… är barnen väldigt små så… är det kanske föräldrar-
na som man pratar mest med. På barnpsyk träffar jag i stort sätt aldrig föräld-
rar… för att dom… dom tonåringarna som ligger inne… dom är ju där själva 
ofta… eller föräldrarna… är där kanske lite grann… Men jag har inte  
mycket kontakt med dom här. Däremot på barn- och ungdomsavdelningen… 
är de ju så att föräldrarna är ju med… hela tiden… om dom inte är… 16, 17 
år kanske då kan dom ju ligga här själva… eller vara själva på dagarna i alla 
fall… Men annars är det ju mycket föräldrakontakter och så.  

 
Några av respondenterna uttrycker uppfattningar om att det är viktigt att kunna ta hjälp 
av andra yrkesgrupper inom vården för att dessa i sin tur skall kunna hjälpa barnens 
föräldrar med råd och stöd. För att kunna nå barnen måste bibliotekarierna själva göra 
ett aktivt val för att skapa och upprätthålla de kontaktytor som finns tillgängliga.  
Sker bibliotekariens arbete dessutom i ensam regi på arbetsplatsen är det en förutsätt-
ning att hon/han har en förmåga att skapa fungerande relationer med övrig personal, 
eftersom bibliotekarien personligen endast hinner möta ett begränsat antal barn.  
 

Ja, ja [ohörbart] och finns det inte så är det min roll och ordna det då så att 
säga… det kan va receptböcker från dietisten och man håller lite koll på hur 
det… - Har du sett den här nu finns det en ny om äggallergi? Till exempel…  
kom det en ny receptsamling, då kan man ju tipsa om den… och så kan de i 
sin tur tipsa föräldrarna [skratt] […] men alltså att möta alla föräldrar, det 
finns ju inte möjlighet till. 

 
 

Det största… det som är viktigast… här tycker jag det är att man får en bra 
kontakt med personalen som jobbar med barn och föräldrar och som kan… 
föra vidare eller dom kommer ihåg.  

 
Att även rikta in sin marknadsföring mot vårdens personal är en uppfattning som åter-
kommer i materialet. Vårdpersonalen kan i sin tur informera patienter och anhöriga om 
biblioteket. Bibliotekarierna upplever att ett bra sätt för att nå målgruppen, barn och 
ungdomar, är att aktivt marknadsföra biblioteket till vårdpersonal.  
 
Två bibliotekarier uttrycker entusiasm över att ha startat upp bokvagnsronder som de 
anser fyller en viktig funktion i verksamheten och att de upplever ett positivt bemötan-
de. Upplevelsen av en vilja att etablera en nära kontakt med barnen och även till deras 
föräldrar är den drivande kraften i arbetet. Två av respondenterna beskriver det på  
följande vis: 
 

… jag införde bokvagnsronden på barn- och ungdomsavdelningen här när 
jag började då för fyra år sedan… den hade varit borta i många år. Persona-
len där hade inte kommit sig för att fråga efter den… men dom blev jätte-
glada när den kom igen då… 
 
 
Vi går ju på dom vuxnas avdelningar om man säger så och jag kände liksom 
att jag ville ha den kontakten med barnen… också med föräldrarna för 
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dom… vi når ju inte dom… därför att dom är ju isolerade. Dom… lämnar ju 
inte sina barn, många gånger är det så kanske att dom behöver också ha nå-
gonting att titta i.  

 
En av de bibliotekarier som arbetar med bokvagnsronder på sjukhusets olika avdelning-
ar uttrycker uppfattningen att det i första hand gäller att ”träda ur bibliotekarierollen och 
bara vara medmänniska” i mötet med patienterna. Uppfattningarna är för övrigt sam-
stämmiga; för att orka möta barn och ungdomar med olika sjukdomar måste biblioteka-
rierna vara trygga, starka och känslomässigt stabila som personer.  

 
Det uppsökande bokvagnsarbetet kräver mycket tid, engagemang och intresse från bib-
liotekarierna och de tre respondenter som bedriver bokvagnsarbete som arbetsmetod 
upplever det som mycket stimulerande och givande. En respondent uttrycker det på  
följande vis: 
 

Den är ju väldigt speciell. Finns ju egentligen inte någon annanstans, när det 
gäller bibliotek. Vi går liksom och knackar på alla dörrar och så där. Och 
det… tycker man om det, så ger det ju jättemycket. Det gör det!  

 
 
Sammanfattningsvis under kategorin bibliotekarien i en social roll framkommer upp-
fattningar kring utsagor som speglar att arbetet utgår från ett starkt och personligt enga-
gemang för barn och ungdomar. I mötet med barnen, som sker speciellt i det uppsökan-
de bokvagnsarbetet, möter även bibliotekarierna barnens föräldrar vilket också kräver 
en förmåga till inlevelse i föräldrarnas oro kring barnens olika sjukdomssituationer.  
Respondenterna i denna roll arbetar ofta medvetet och aktivt via vårdpersonal för att nå 
barnen.  
 
 
6.4 Hur uppfattar sjukhusbibliotekarierna kunskap/kompetens i arbe-
tet med barn och ungdomar? 
 
Begreppen kunskap/kompetens kan ses ur många olika perspektiv och kan upplevas 
svåra att särskilja och renodla. Ur det empiriska materialets utsagor har vi kunnat utläsa 
att samtliga bibliotekarier också uttrycker detta som problematiskt. Vår förhoppning var 
att ur utsagorna kunna skilja på uppfattningar kring kunskap och kompetens, vilket vi-
sade sig vara omöjligt att åstadkomma och vi har därför valt att presentera dem som ett 
begrepp för att ge rättvisa åt utsagornas innehåll. I uppfattningarna har generellt vissa 
mönster dock kunnat skönjas och utifrån dessa har kategorierna skapats. I intervju-
materialet framkommer att vårdmiljön medverkar till att forma en speciell kun-
skap/kompetens. Likaså framkommer uppfattningar om att bibliotekariernas personliga 
intressen också ses påverka i vilken riktning kunskap/kompetens utvecklas. Uppfatt-
ningar som även förmedlas av respondenterna är svårigheter med att uttryckligen be-
skriva den kunskap/kompetens bibliotekarierna faktiskt innehar.  
 
Följande tre kategorier har under andra frågeställningen kring bibliotekariens kun-
skap/kompetens kunnat urskiljas: 

 
• Bibliotekariens kunskap/kompetens relateras till vårdmiljön 
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• Bibliotekariens kunskap/kompetens relateras till ett engagemang för barn 
 

• Bibliotekariens kunskap/kompetens relateras till bibliotekariepraktiken 
 

 
6.4.1 Bibliotekariens kunskap/kompetens relateras till vårdmiljön 
 
I utsagorna som bildar denna kategori återfinns uppfattningar som beskriver att den 
kunskap/kompetens som respondenterna ser sig inneha i sitt dagliga arbete har formats 
utifrån de behov som patienterna, barn och ungdomar, har och som kan relateras till den 
omgivande vårdmiljön. Även genom förtrogenhet med vårdmiljön, hur arbetet fungerar 
samt hur olika yrkesgrupper arbetar tillsammans menar bibliotekarierna att de utvecklar 
kunskap/kompetens. Erfarenheter av att ha arbetat i vårdmiljö under ett antal år med-
verkar till en medveten överblick över arbetet och redovisas av bibliotekarierna i sam-
manhanget som kunskap/kompetens. Likaså kan sjukhusbibliotekarierna samla kun-
skap/kompetens i kontakt med andra sjukhusbibliotekarier, vilket medverkar till att ska-
pa ny kunskap/kompetens i verksamheterna som sedan kan appliceras i det egna arbetet 
med barn.    
 
Tre av de intervjuade har erfarenheter av att ha arbetat tidigare inom vårdmiljön; på 
bibliotek inom vårdhögskola och administrativa tjänster. En allmän uppfattning fram-
träder kring att en övergripande kännedom och om hur sjukvården och sjukhuset funge-
rar bidrar till kunskap/kompetens för bibliotekarierna i det dagliga arbetet. Att känna 
”sig hemma” i vårdmiljön och med den vårdpersonal som arbetet sker tillsammans med 
är en stor trygghet upplever bibliotekarierna under denna kategorirubrik . Detta under-
lättar självfallet bibliotekariernas arbete med barn och ungdomar betydligt.   
 

… men känner mig bekväm med sjukhusbibliotek… aldrig… känner ingen 
ångest utav att komma in på ett sjukhus eller att gå in på en sal. Det är ju 
en… ganska… det är ju inte alla förunnat att känna så. Det märker man ju 
när man får besök alltså att man… det är speciellt och möta sjuka människor.  

 
Även uppfattningar om att genom samtal med vårdpersonal införskaffa kunskaper be-
skriver respondenterna som viktig. Olika personalgrupper inom vården besitter olika 
former av kunskap/kompetens som kan vara av värde för bibliotekarierna. En av dem 
uttrycker det på följande vis:   
 

Kunskap kan man ju skaffa sig bara genom att prata med vårdpersonal… och 
med den kunskapen så bygger man ju upp sin kompetens tycker jag då…  

 
En bibliotekarie beskriver att utifrån kunskaper kring språkets uppbyggnad, fonetik och 
semantik, har biblioteket tillsammans med logopeder byggt upp ett bokbestånd för barn 
och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Bibliotekarien poängterar här en alldeles 
särskild kompetens som är svår att återfinna på ett folkbibliotek. 
 

Så att man inte man bara tänker på hur språket är uppbyggt utan också temat 
på innehållet… och det är inte så lätt att hitta bra böcker inom detta ... […] 
Sen innebär det att när vi bevakar utgivningen av böcker så försöker vi fun-
dera på detta men det framgår ju väldigt dåligt av recensioner. Så det har ju 
fått bli så att av dom böckerna vi väljer att köpa till vårt eget bestånd så  
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läser, någon av oss dom, försöker läsa dom utifrån detta synsätt och… hör av 
oss till logopederna om detta, denna tror vi skulle passa, skickar vi över den 
så får dom se och så köper vi in den till dom… […] och ser också att vi, vi 
har en annan kompetens [att hantera böcker för barn med läs- och skriv-
svårigheter] än… på stadsbiblioteket.  

 
Uppfattningen om att kunskap i barn- och ungdomspsykologi uttrycks av en respondent 
som användbar i arbetet. Det är i högsta grad viktigt att kunna bemöta föräldrars oro och 
sorg i svåra situationer. Likaså kan en sjukdomssituation försätta patienter eller deras 
anhöriga i tillstånd av stress och då kan psykologiska kunskaper ses vara viktiga att  
inneha för bibliotekarien. Samma respondent som i ovanstående citat uttrycker detta på 
följande vis: 
 

Och hur vi människor fungerar i stressiga sammanhang och hur vi fungerar i 
olika, olika typer sammanhang i livet därför att… det följer… det mötet du 
får med en människa som är inne i en stressituation som en sjukdom är… där 
är ju liksom allting på helspänn. Ni vet, stenåldersmänniskan med blod-
ansamlingen och allting därför man är inne på det här, fly, fly, fly. 

 
Dagens mångkulturella samhälle avspeglas även i vårdmiljön på sjukhuset och ställer 
också krav på de kunskaper bibliotekarien måste inhämta. Uppfattningen som en re-
spondent framför är att det är betydelsefullt att uppmärksamma de behov som kan upp-
komma kring litteratur till olika etniska grupper och uttrycker det på följande vis: 
 

Det är ju en viktig grej här också att vi köper in… vi har väl på en 28-30 
språk har det sagts… alltså media på andra språk på biblioteket… […] det är 
en viktig grej att man kan serva… invandrare då och det gäller ju barn och 
det gäller även föräldrar… […] Vi köper in hela tiden från bibliotekstjänst 
invandrarlitteratur… det försöker vi hålla oss à jour… 

 
Vi ser i intervjumaterialet att bibliotekarierna påtalar uppfattningar kring en brist i sin 
utbildning. Eftersom utbildningen saknar en inriktning mot barn jämför sig bibliotekari-
erna med lekterapin där personalen har en förskollärarutbildning som grund.  
 
Överlag upplever bibliotekarierna att deras kunskap/kompetens byggs upp genom er-
farenheter i det dagliga arbetet samt att kunskap/kompetens finns att tillgå bland andra 
yrkesgrupper och kan inhämtas i den omgivande vårdmiljön. 

 
… sen bygger man ju upp en kunskap under tiden som man jobbar naturligt-
vis… och här kan det ju vara att man har kunskap om… hur det fungerar på 
en vårdavdelning till exempel… eller hur lekterapin jobbar eller… sen  
bygger man ju upp en kompetens utifrån det… Jag tänker aldrig så här teore-
tiskt alls när jag jobbar.  

 
 
Sammanfattningsvis under kategorin bibliotekariens kunskap/kompetens relateras till 
vårdmiljön framkommer uppfattningar som utgår från en förtrogenhet med hur arbetet 
med barn bedrivs i vårdmiljön, samt att bibliotekarierna också tydligt uppmärksammar 
de behov som barn har i denna omgivande vårdmiljö. Uppfattningen om att kun-
skap/kompetens även kan inhämtas i en kännedom om vårdmiljön framkommer och 
denna kännedom i sammanhanget inger en trygghet för bibliotekarierna. Vi ser detta 
gynnar utvecklingen av bibliotekariernas kunskap/kompetens och kan appliceras i 
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arbetsformerna riktade mot barn. 
 

6.4.2 Bibliotekariens  kunskap/kompetens relateras till ett engagemang för barn  
 
Uppfattningar samlade under denna kategori ses utgå från bibliotekariernas kun-
skap/kompetens relateras till ett engagemang för barn och ungdomar. Bibliotekariens 
personliga egenskaper, sociala medvetenhet, ambition, intresse och vilja att prioritera 
vissa arbetsmetoder sätts i fokus. Barnen är medelpunkt i arbetet och förutsätter viss 
kunskap/kompetens från bibliotekarierna för att hantera mötet dem emellan på ett bra 
sätt. Respondenterna betonar bibliotekariernas personliga och sociala förmågor som de 
viktigaste kompetenserna i arbetet för att nå barnen. Flertalet uppfattningar beskriver att 
arbetet som bibliotekarie är ett serviceyrke och att bibliotekarien därmed måste ha ”god 
hand med människor”. Dessa egenskaper och förmågor ses under denna kategori forma 
bibliotekariernas sociala kompetens.   
 
Uppfattningar om att intresse och kännedom om barn- och ungdomslitteratur är en  
viktig kunskap som genom det dagliga arbetet leder till kompetens för bibliotekarierna 
förs fram på följande vis: 
 

Men… det är ju framför allt ett intresse för barn- och ungdomslitteratur och 
även det här jobbet på BUP kräver ju att man har ganska god bok-
kännedom… och att man kan tänka sig att läsa mycket, för det är mycket… 
ett ideellt arbete att läsa böcker hemma… särskilt när man skall ha bokprat 
och skriva… recensioner och listor och tipsa personal och så här.  
 
 
Ja… jag kan säga, jag kan tycka att… ja… jag tror att, att… den, den kom-
petensen jag har för att gå här det är just att jag är, att jag har då intresse för 
barn- och ungdomsböcker… som jag tror liksom är A och O. Du kan liksom 
inte… du kan inte lura ett barn. Du lurar inte ett barn genom att säga; den här 
är jättebra, så dom, dom känner ju på sig det… [skratt]… det funkar ju så va. 
Till en vuxen kan du ju säga; ja, den här har jag läst. Men barn ser direkt; 
vad handlar den om? [skratt]  

 
Samtliga intervjuade bibliotekarier lyfter fram uppfattningar av betydelsen av personli-
ga egenskaper och ett känslomässigt engagemang i sin beskrivning av upplevelser kring 
olika situationer i arbetet. Några särskilt viktiga förmågor är att vara lyhörd och att kun-
na ”läsa av” både patienter och situationer. Ödmjukhet är också en egenskap som många 
respondenter för fram som viktig. Det gäller att vara ödmjuk inte bara inför patienter 
utan också inför den kunskap som andra yrkesgrupper i vården besitter. Samarbete med 
kollegor och andra yrkesgrupper ställer krav på bibliotekariernas sociala kompetens.  
 
Uppfattningar kring att vara flexibel och kunna anpassa sig efter olika omständigheter i 
arbetet uttrycker några av respondenterna på följande vis: 
 

Ja. Överhuvudtaget. Men att man, A och O är faktiskt att man, att man ser 
medmänniskan, man lyssnar av, [ohörbart]… man har förmågan att lyssna av 
även det som inte sägs. 

  
En självklarhet och en förutsättning för att arbeta med sjuka barn och ungdomar är att 
bibliotekarierna kan bemöta dessa patienter på ett bra sätt. Varje möte kräver ett person-
ligt engagemang och är unikt. 
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… men det är också mycket glädje… men som sagt var jag tycker att det är 
viktigt att kunna… alltså det ligger mer i personen… i personligheten, per-
sonliga egenskaper att klara av att möta människor så… 
 
 
För jag menar, man måste ju verkligen vara serviceinriktad och människo-
vänlig. Måste tycka om människor.  

 
Ytterligare perspektiv på mötet med patienter som två bibliotekarier beskriver är upp-
levelsen av att det är betydelsefullt att se och tala direkt till barnet och inte bara till den 
vuxne. Bibliotekariernas ambitioner måste vara att sätta fokus på barnen och bortse från 
deras sjukdom och detta kräver ett reflekterande och medvetet förhållningssätt inför 
varje möte. 
 

Vi har förmåga att titta över huvudet på barnet och prata med mamman 
istället. 
 
 
… en sak som är viktig och som jag kanske ofta glömmer bort är… att man 
faktiskt ska… man ska prata med barnet… och inte med… bara med föräld-
rarna, alltså det blir ju ofta så att man kommer in… och då är det två perso-
ner så… växlar man lite mellan dem båda så.  

 
Ur materialet kan också utläsas att bibliotekarierna uttrycker det angeläget att utbyta 
erfarenheter kollegor emellan kring det praktiska arbetet och som i sin tur kan utveckla 
ny kunskap/kompetens. 
 

… eller om vi åker nånstans, så försöker vi se sjukhusbiblioteket också då… 
och det kan ju jag känna att jag blir ju väldigt inspirerad… jag söker ju alltid 
upp barnavdelningen då. X-stad, som sagt var, var vi för två år sen och prata 
med Y som är där då och kände när jag kom tillbaka att nu måste jag göra 
nånting. Och det var likadant, precis likadant i torsdags, pratade jag med Y 
igen… och så… hade hon nåt uppslag i det här nya biblioteket då va… så 
berätta hon lite grann om… hur hon gjorde… och jag kände bara! Det är så, 
det är ju så… så ska jag göra! Alltså det är jätteskönt att prata med nån som 
jobbar med samma och som brinner för det… för oftast så gör man ju det. Y 
gör ju också det… brinner för det här med barnen, då va…  

 
 
Sammanfattningsvis under kategorin bibliotekariens kunskap/kompetens relateras till ett 
engagemang för barn uttrycker bibliotekarierna uppfattningar som beskriver att social 
kompetens anses som mycket betydelsefull i mötet med barnen, men även att kompe-
tensen är viktig i övriga möten med barnens föräldrar och personal på sjukhuset. Biblio-
tekariernas personliga fö rmågor och genuina intresse för arbetet med barnen sätts i 
fokus.  
 
6.4.3 Bibliotekariens  kunskap/kompetens relateras till bibliotekariepraktiken 
 
Uppfattningar kring kunskap/kompetens i yrkesrollen införskaffade både i och utanför 
vårdmiljön kan vara av skilda slag och anses av respondenterna vara en tillgång i  
arbetet. Respondenterna anser att i kombination med övrig kunskap/kompetens tillförs  
yrkesrollen ytterligare dimensioner. Bibliotekarierna beskriver under denna kategori 
även svårigheter med att uttrycka sin yrkesidentitet.   



 62 

Flertalet av bibliotekarierna uttalar att det kan vara problematiskt att beskriva den speci-
ella kunskap/kompetens som en sjukhusbibliotekarie innehar från sin utbildning och 
efter att ha arbetat några år inom yrket. Bibliotekarierna har genom det dagliga arbetet 
byggt upp en kunskap/kompetens genom erfarenhet som kan ses skapa en överblick 
inom olika områden för att kunna arbeta med inriktning mot barn och ungdomar med 
utgångspunkt på ett sjukhusbibliotek. Uppfattningar framkommer om att det blir en 
självklar och integrerad del i yrkesrollen och respondenterna ser den ibland som svår att 
formulera som en speciell kunskap/kompetens. Utsagorna förmedlar här en mer eller 
mindre osynlig kunskap/kompetens som är självklar och som lika självklart relateras till 
bibliotekariepraktiken.  
 
Uppfattningen om att kunskaperna genom att ha arbetet inom yrket några år och samlat 
erfarenheter från det dagliga arbetet blir på något vis underförstådd och svår att identi-
fiera beskriver en av respondenterna nedan: 
 

… och det är väl det som de här med kunskap och kompetens alltså jag vet 
ju ungefär… lärarna på BUP dom brukar behöva ungefär det här… tjejerna 
på akutavdelningen brukar låna ungefär det här… 

 
Genom tidigare arbetslivserfarenhet ses också en särskild kunskap/kompetens framträda 
som kan vara en tillgång i arbetet med barn. Har man till exempel arbetat som lärare, 
förskollärare eller som bibliotekarie på en annan arbetsplats berikas yrkesrollen med 
tidigare erfarenheter från dessa tjänster. Fördelen med tidigare yrkeslivserfarenhet ut-
trycker respondenten nedan på följande vis: 

 
… men sen har jag väl… haft en stor fördel att jag jobbat som lite barn-
bibliotekarie förut… [ohörbart] folkbibliotek och på X-skolan där var det 
ju… kanske flera bokprat om dagen där uppe… det var ju liksom bara att 
mala i sig barnböcker…  

 
Några respondenter har uppfattningar som beskriver hur erfarenheter av framförallt 
egna eller andras barn på ett naturligt sätt ger dem kunskap/kompetens i det dagliga  
arbetet. Kunskaper kring barn finns redan automatiskt och de kan inte direkt ses som 
införskaffade för att arbeta på sjukhusbiblioteket.   
 

… faktiskt är det ju så att… många pratar inte om det… men om man har 
egna barn… då är det en kunskap man får genom det… man följer ett barns 
åldrar… man lever nära ett barn, det är också en kunskap som man har  
gratis. 

 
Tendenser att underskatta sin egen kunskap/kompetens finns uttryckt i intervjumateria-
let. Uppfattningar kring att arbetet med inriktning mot barn uttryckligen inte är något 
som bibliotekarierna direkt utbildats till tas upp av flera respondenter. Detta medför att 
vissa av dem inte tycker sig kunna formellt bevisa att de har den kunskap/kompetens 
som behövs för det arbete de utför med inriktning mot barn. 

 
Om det ställs andra krav… det finns ju inga andra krav på utbildningen för 
att göra det jobbet… som jag gör för barn… det är ju mer om man skall  
jobba med de medicinska databassökningar och så… det kräver ju en speci-
ell kompetens…  
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… som sagt det har återigen med att göra vad man menar med kunskap… för 
jag menar vi har ju väldigt mycket kunskap om barnkultur och barnmedia… 
vi har kanske en tendens att… förakta vår kunskap… 
 

Ett uttrycksfullt citat ur intervjumaterialet gällande den kunskap/kompetens som ibland 
kan vara svår att sätta ord på, förmedlar en respondent på följande vis:  
 

Ja, [skratt] … Det är en bra fråga! Jag tror att mycket, alltså, det är ju så man 
reflekterar inte så mycket över begreppen [kunskap och kompetens] som  
sådana… utan alltså… det, det är som faller en naturligt.  

 
Det är viktigt att kunna presentera och vara stolt över sin yrkeskunskap både inför sig 
själv och även inför andra yrkesgrupper inom vården. Uppfattningen om att synliggöra 
och relatera den egna yrkesrollen till omgivande arbetsgrupper i vården så att dessa för-
står dess innehåll, belyser en respondent som extra angeläget för att inte förlora sin 
yrkesidentitet. 
 

Det är väldigt viktigt att kunna stå upp och tala om, […] Att detta kan jag. 
Detta är min yrkeskunskap, det gör jag bra. Det kan ni med stort förtroende 
lämna över till mig. 

 
En av intervjupersonerna beskriver nedan att det inte är helt oproblematiskt att försöka 
marknadsföra bibliotekets resurser på sjukhuset. En dimension av ovanstående citat, 
som dock inte är en framträdande upplevelse i vårt material, beskriver nedanstående 
respondent på följande vis:  
 

Ja. Dom [personal på sjukhuset] vet inte vad vi kan, det är det som är  
problemet med oss bibliotekarier. Vi har aldrig nånsin kunnat kommat ut 
med, visat vad vi kan ge för service. Det är en ständig kamp tycker jag…  

 
I det empiriska materialet betonas särskilt uppfattningar kring den kunskap/kompetens 
som erhållits kring olika genrer inom barn- och ungdomslitteratur. Behoven av att kun-
na hjälpa barnen med den litteratur de är intresserade av byggs upp under åren i arbetet 
med barn och medverkar till en mycket speciell kompetens.  
 

Då har jag skaffat mig om man säger genrekompetens och… övergripande 
kompetens i stället för… […] men det är väl en bibliotekarie… kompetens 
som vi byggt upp genom… att lära oss överblicka… genrer, ämnen som är 
bra för den åldern och sen recensioner, kritik och litteraturkritik… nosa på 
en bok, kanske inte läsa den helt och håller rakt i igenom varje hästbok som 
kommer… men vi kan ändå… 

 
 
Sammanfattningsvis under kategorin bibliotekariens kunskap/kompetens relateras till 
bibliotekariepraktiken framkommer uppfattningar kring att det kan vara svårt att reflek-
tera över sin kunskap/kompetens och uttrycka denna i ord. Uppfattningar kring att bib-
liotekarierna innehar mycket kunskap/kompetens som de tar för givet i det dagliga  
arbetet framkommer i materialet. Bibliotekarierna har svårt att definiera sin yrkeskun-
skap/kompetens och har istället ibland en benägenhet att förringa den.  
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6.5 Hur förhåller sig sjukhusbibliotekarierna till etik i arbetet med 
barn och ungdomar? 
 
Uppfattningar kring etiska aspekter i form av avvägningar i det arbetet som bibliotekari-
erna bedriver kan sägas löpa som en röd tråd och får genomgående en central roll i  
kategorierna nedan. Etiska perspektiv från olika yrkesgrupper, biblioteks- och vårdper-
sonal möts i vårdmiljön och verksamheterna skall arbeta mot samma mål för barnens 
och ungdomarnas bästa.  
 
Utsagorna i intervjumaterialet visar generellt sett att etiska ställningstaganden dagligen 
genomsyrar bibliotekariens yrkesroll. Detta sker särskilt genom det uppsökande arbetet 
som bedrivs främst genom bokvagnsronder då bibliotekarierna möter barnen direkt på 
sjukhusets avdelningar, men också i mötet med framförallt ungdomar på biblioteket. 
Uppfattningar kring att det specifika arbetet kan medföra att respondenterna ställs inför 
situationer som är svåra att hantera och nästan omöjliga att förbereda sig inför fram-
träder. Oberoende utifrån vilken miljö bibliotekarierna arbetar i kan de etiska aspekterna 
också ses utgå från allmängiltiga och mänskliga värderingar.  
 
Följande kategorier ses framträda under den tredje och sista frågeställningen:  
 

• Bibliotekariens etiska förhållningssätt med utgångspunkt i vårdmiljön 
 

• Bibliotekariens etiska förhållningssätt relateras till bibliotekarierollen 
 

• Bibliotekariens etiska förhållningssätt baseras på personliga etiska värderingar 
 
 
6.5.1 Bibliotekariens etiska förhållningssätt med utgångspunkt i vårdmiljön  
 
Utsagorna förmedlar att i bibliotekariernas bokvagnsarbete återfinns många tillfällen till 
speciella möten med barn. I de allra flesta fall upplever bibliotekarierna dessa möten 
tidsmässigt väldigt korta och många barn träffar de bara en gång. På det sätt det upp-
sökande arbetet bedrivs och i den speciella vårdmiljön, ses olika etiska situationer upp-
stå som också påverkar hur bibliotekarierna etiskt agerar. I det empiriska intervjumate-
rialet framkommer att respondenterna upplever att olika etiska situationer, beroende på 
vilka avdelningar bibliotekarierna besöker, kan vara svåra att förbereda och hantera. 
Återkommande uppfattningar är att bibliotekarierna nästan dagligen ställs inför etiska 
ställningstaganden eller avvägningar i någon form. Avvägningar, som inte på något vis 
behöver betyda att respondenterna med säkerhet kan säga att situationen hanteras ”rätt 
eller fel”. Även i det arbete som bedrivs med barn på själva sjukhusbiblioteket kan  
etiska dilemman uppkomma. 
 
Vissa patientgrupper på barn- och ungdomspsykiatriska avdelningar (BUP) kan försätta 
bibliotekarierna i situationer som kan upplevas svåra att hantera. Uppfattningar att bib-
liotekarierna upplever att ungdomarna på dessa avdelningar ofta befinner sig i gräns-
landet mellan barn och vuxen kan bidra till att göra situationen mer komplex. Flera av 
respondenterna uppgav att det var mycket lättare att förhålla sig etiskt till barn än till 
vuxna.  
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Av de tillfrågade bibliotekarierna i intervjuerna känner flertalet ett ambivalent för-
hållande till den information som rör barnens psykiska och fysiska hälsa. Det är med 
utgångspunkt från vilken avdelning som skall besökas som olika informationsbehov ses 
uppkomma och som ibland ger denna ”dubbla” inställning. Nedan beskriver två respon-
denter sina upplevelser med dessa patienter (BUP) i arbetet med bokvagnen och direkt 
på biblioteket. 
 

Ja, jag tror det faktiskt… det är ju så olika från fall till fall… men det är klart 
hade någon sagt till mig när jag kom in på avdelningen på BUP att den här 
tjejen hon är si och så… [ohörbart] då får jag ju en slags bild av hur jag  
kanske borde uppföra mig… mot henne… och då kan det kanske blir ännu 
mer fel… det kan vara lite skönt för patienten… att vi faktiskt är någon vem 
som helst.  
 

 
… jag tänker på det här med att stå att skriva ut… för det är ju lite känsligt, 
på en del avdelningar är det lite känsligare än på andra… det gäller 
BUP:arna tycker jag, jag tänker faktiskt på BUP patienterna… där kan man 
trampa i klaveret för dom vill inte gärna säga ens… jag menar det kan vara 
lite känsligt inför andra besökare på biblioteket att man är på en  
anorexi/bulimiavdelning eller enhet… där har jag gjort fel någon gång tror 
jag då jag har frågat… 

 
Vidare en situation som för bibliotekarierna kan medföra svåra etiska avvägningar är 
kring vilken information som skall lämnas ut till en förälder då ett barn är svårt sjukt. 
Hur bedöms informationen som skall lämnas ut angående sjukdomar? 
 

Vad det gäller cancersjukdomarna så är det så att en bok som är två-tre år 
gammal… kan va fullständigt värdelöst… därför att den… ja, det har hänt 
mig att jag tagit fram en bok… läst för att liksom… titta... vad är det för 
sjukdom […]  läst igenom och sett då att då… ja,  att kanske… en tredjedel 
överlever fem år. Och sen har jag gått vidare… cancerfondens hemsida till 
exempel… är ju så jättebra!  Och sett då liksom att överlevnaden där är,  
alltså en på [ohörbart]… fyra på fem… alltså, riktigt, riktigt höjd. Och jag 
menar, lämnar jag då ut boken… och säger… för jag menar… jag står ju inte 
och läser den för dom… men lämnar jag ut den till dom och dom läser detta. 
Vad händer då… till skillnad från cancerfondens då? Alltså det är ju just det 
här… vad… vad tar jag fram. Ja, då kanske jag tar bort boken helt och  
hållet… eller jag visar den inte överhuvudtaget. Därför att jag ser att det är 
så stor skillnad och så säger jag att jag tar fram cancerfondens, som är då 
uppdaterad i år. Den är ny. 
  

Vidare återfinns uppfattningar kring beskrivningar om hur bibliotekarierna ses bearbeta 
etiska svårigheter som kan uppstå i arbetet med barn. Den speciella vårdmiljön ställer 
stora krav på bibliotekariernas förmåga att etiskt hantera olikartade situationer. Situa-
tioner som ofta kan upplevas som känslomässigt påfrestande och som skapar behov av 
professione lla samtal eller stöd i någon form. Några av de tillfrågade förespråkar ett 
aktivt arbete med diskussioner kring etiska frågor. 
 
Två bibliotekarier lyfter särskilt fram sjukhuskyrkan och sjukhusprästens betydelse för 
att få hjälp med att hantera svåra situationer som kan uppkomma i arbetet med sjuka 
barn. 
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Vi har också haft ett samarbete… genom sjukhuskyrkan så har man jobbat 
med mycket… man har tagit de som sin ansvarsuppgift… här inom akut-
sjukvården att jobba med etiska frågor från sjukhuskyrkan… 

 
En av bibliotekarierna medverkar i en kommitté som arbetar med att synliggöra olika 
etiska perspektiv och som även skall fungera som stöd för personal som arbetar inom 
vården. 

… och sen sitter jag ju själv med i etiska kommittén här på sjukhuset… till-
sammans med prästen… [ohörbart] andra yrkesfunktioner. Ja, vi försöker att 
bygga upp föreläsningar här i huset och andra saker som ska vara till stöd för 
oss alla. Att vi kan lära oss lite grann… etik och moral i stort.  

 
Uppfattningar rörande sekretess och tystnadsplikt och att dessa förhåller sig i grunden 
lika sett ur båda biblioteks- och vårdmiljö framträder, men blir på många sätt mer märk-
bar i vårdmiljön. Den känsliga information som kan uppkomma kring barnens hälsotill-
stånd, familjesituationer eller liknande situationer måste behandlas med känsla för  
personerna det gäller. Respondenterna uttrycker att det ofta är upplysningar som 
kommer till dem utan att de själva egentligen efterfrågat dessa. 
 

Jag får också veta… ibland känsliga familjesituationer… det är ju väldigt 
mycket sådant magont idag är ju inte magont i sig… utan det är ju väldigt 
trassliga hemsituationer… och där barnpsyk kopplas in… har det funnits… 
tendenser till självmord… hur är det när det gäller flickor med anorexi… hur 
är situationen på rummet…? 

 
 
Sammanfattningsvis under kategorin bibliotekariens etiska förhållningssätt med ut-
gångspunkt i vårdmiljön framkommer uppfattningar som kan kopplas till olika situa-
tioner i bokvagnsarbetet och i möten på biblioteket som innebär avvägningar för biblio-
tekarierna i olika former. Respondenterna upplever oftare etiska svårigheter i mötet med 
äldre barn och ungdomar än med de yngre. Uppfattningar kring etiska problem som kan 
uppstå i vårdmiljön skapar också behov av bearbetning och ibland professionell hjälp 
för bibliotekarierna. 
 
6.5.2 Bibliotekariens etiska förhållningssätt relateras till bibliotekarierollen  
 
Uppfattningar att de intervjuade även ser att bibliotekets etiska synsätt inte alltid sam-
manfaller med vårdens etiska synsätt framkommer i materialet. De upplevelser som 
några av respondenterna redogör för visar på det faktum att etiska avvägningar utgår 
från skiftande förutsättningar i de olika miljöerna vilket medför att intressekonflikter 
kan uppstå i bibliotekariens arbete. Vilket i sin tur gör att patienterna på vissa av-
delningar måste erbjudas utvald eller ingen litteratur alls för att till exempel inte för-
värra ett sjukdomstillstånd. Bibliotekariernas uppfattningar kring den etik som tillämpas 
i bibliotekarierollen grundas på ett fritt och demokratiskt synsätt där alla har rätt att få 
tillgång till information framkommer i materialet. Detta synsätt är inte alla gånger för-
enligt med vårdens etiska synsätt. 
 
Två bibliotekarier beskriver hur de ser på två liknande etiska situationer med utgångs-
läge i bibliotekarierollens demokratiska tankesätt.  När det gäller behandlingen av  
anorexipatienter ser bibliotekarierna rätten till fri information som det primära i arbetet, 
medan sjukvården följer en uppgjord behandlingsplan där viss litteratur anses som  
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direkt olämplig för patienterna.  
 
 

Så när jag packar bokvagnen så tänker jag väl att jag ska, jag ska ha böcker 
som passar för dom här tonårstjejerna på BUP… både vuxenlitteratur och 
ungdomslitteratur… och det enda personalen där har sagt till mig där då… är 
att jag ska helst inte ta med böcker om anorexi… annars får det handla om 
vad som helst, men helst inte om anorexi, för dom får så otroligt mycket 
tips… och sen kan jag ändå inte hindra att dom lånar dom böckerna för då 
kommer dom ju hit istället… och lånar dom, men jag behöver liksom inte 
servera dom för dom.  
 
 
Jaa… jag har ett exempel på ett arrangemang kring anorexi… vi har haft 
många öppna hus här och samarbete med kliniken och föreläsningar [ohör-
bart]. Och då ville jag… vid ett öppet hus om anorexi… ville jag ta dit en 
skönlitterär författare… som kunde belysa det här… och hela anorexiteamet 
på X sjukhus förbjöd mig att… jag har aldrig varit med om någonting 
liknade… att ta dit en skönlitterär författare… Men då visste dom… att till 
detta arrangemanget kom dom som var mitt inne i sin sjukdom och allt dom 
hör och läser det är som recept för dom… och då visste dom ju mer än vad 
jag visste… Då skulle man ju haft den här skönlitteraturen för personal… 
och nu förstår jag detta…  

 
I bibliotekarierna uppfattningar framkommer ett flexibelt förhållningssätt till olika  
etiska situationer då många bedriver sitt arbete med barn och ungdomar både i och utan-
för biblioteket. Med tiden utvecklas en förmåga att kunna se vårdens etiska perspektiv i 
förhållande till bibliotekarierollens menar respondenterna. 
 
En av respondenterna uppmärksammar den skillnad som uppstår beroende på var och i 
vilket sammanhang arbetet sker. Bibliotekarien här belyser ett exempel på att en form 
av ”situationsbunden” etik utvecklas då respondenten också arbetar i ett nära team med 
övrig personal på sjukhuset.  
 

Men här är mycket personal i disken… och alla kan inte… jag kan inte heller 
sitta och bevaka om jag nu skulle ha… kontakt med… barn och ungdomar… 
om det är en ungdomspatient… kan jag ju inte veta om hon går hit när inte 
jag är här nej… Men… så där är en öppen etik i det öppna rummet här… 
men om jag jobbar tillsammans med team i vården, lekterapi och så vidare, 
när jag går ut till patienten… då fångar jag ju upp vad jag bör göra och inte 
göra… det är en annan situation.  

 
Några respondenter i intervjumaterialet uttrycker uppfattningar om att det ger en trygg-
het i arbetet att kunna få stöd av kollegor genom att samtala kring etiska situationer som 
uppkommit i det dagliga arbetet, vilket också stärker samhörigheten i yrkesrollen som 
bibliotekarie. Bibliotekarie rna kan i en arbetsgrupp synliggöra olika fördomar och  
arbeta medvetet på att förändra negativa attityder. Den speciella vårdmiljöns påverkan 
kan ses som en bidragande orsak till svårigheterna i arbetet och att dessa behöver 
resoneras kring. 
 
Vikten av att få ”prata av sig” och ventilera det som kan ha varit problematiskt på ett 
arbetspass uttrycks av några respondenter. Det bästa sättet är att konfronteras med 
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problemet och att göra något konstruktivt av situation. 
 
Upplevelsen av att få stöd och uppmuntran via kollegor lyfts särskilt fram av två  
respondenter nedan som beskriver detta på följande vis: 
 

… ja, här finns ett sådant klimat som gör att har man varit med om någon-
ting… antingen här inne på biblioteket eller när man är ute på bokvagns-
rundan som känns jobbigt… och man känner nej, det här kanske jag gjorde 
fel… [ … ] … Och det kan ju hända… att jag träffar någon tonåring på BUP 
till exempel som också… kan uppföra sig precis hur som helst ibland… men 
det har ju aldrig hänt att jag… blivit arg på någon eller så… men ibland är 
det svårt att veta riktigt hur man ska bete sig… ofta är det så att man behöver 
få ur sig det direkt då man kommer tillbaka…  
 
 
Ja, alltså det är inte lätt! [att veta vilken information man skall ta fram] 
Ibland är det så att vi får prata med, vi får prata sinsemellan… hur… lik-
som… vad ska jag… hur ska jag sträcka mig? Vad ska jag göra?  

 
 
Sammanfattningsvis under kategorin bibliotekariens etiska förhållningssätt relateras till 
bibliotekarierollen framkommer uppfattningar som utgår från värderingar om bibliote-
ket som demokratiskt rum där all tillgång på information, som exempelvis information 
om sjukdomar, fritt skall kunna sökas av patienter och deras anhöriga. Denna etik som 
oftast innefattas i bibliotekarierollen kan ses kollidera med sjukvårdspersonalens etiska 
synsätt och de restriktioner som omger patienten och utgår från en individuell behand-
lingsplan. I intervjumaterialet framträder också betydelsen av att samtala med kollegor 
när behov uppstår. Detta för att få råd då kollision mellan dessa två etiska synsätt upp-
kommer.  
 
6.5.3 Bibliotekariens förhållningssätt baseras på personliga etiska värderingar 
 
Genomgående i materialet ses uppfattningar gestaltas i form av en personlig etik som 
utgår från egna värderingar och ett personligt engagemang. Uppfattningarna tycks vara 
allmänna etiska förhållningssätt och kan förstås som om de inte har något ursprung i de 
arbetsuppgifter bibliotekarierna ha r eller i den miljö dessa utförs. I denna kategori är 
även uppfattningar samlade kring en gemensam nämnare, i detta sammanhang integritet 
och respekt för människors egenvärde.  
 
I materialet framkommer att likartade etiska situationer ofta återkommer och kunskapen 
från dessa kan ses medverka till att forma en ”egen etisk kompetens” som en del av 
yrkesrollen. Förmågan att reflektera över de etiska ställningstaganden som görs i det 
dagliga arbetet kan ses som viktigt för denna kompetens. 
 

… det ligger väl också i kompetensbegreppet… att man känner vad man kan 
göra och inte göra… att man måste ha nån egen förmåga att känna att… sen 
är det ju etik mot vem?... 
 
  
… och många läser böcker om etik och men det är ju… det handlar om att 
försöka se och respektera… alla människor och inte trampa dom på tårna… 
Man kan säga att på barnsidan är det ju lättare… faktiskt än på vuxen, för 
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när man träffar vuxna patienter så kan man ibland stöta på människor som är 
ganska… odrägliga och otrevliga… och så kan det naturligtvis vara på… 
BUP också… det är de  svåraste mötena ibland med… med tonåringar på 
BUP… med det får man försöka svälja och tänka… att här är ingen idé… det 
finns en orsak till att den här personen beter sig på det här sättet… och  
försöka se att här är en person som förtjänar respekt…  

 
Utifrån ovanstående upplever bibliotekarierna att ett etiskt förhållningssätt bygger på 
förmågan att ”läsa av” sin omgivning, göra olika former av avvägningar och anpassar 
dessa i relation till de unika situationer som mötet med sjuka barn och ungdomar ofta 
innebär. Citaten nedan belyser detta: 
 

Men det är väl framför allt viktigt att man har en känslighet kanske… att 
lyssna på… det är ju lite så att när man kommer in på en sjukhusavde lning, 
att man vet avvägningen där mellan hur mycket man ska klampa på och hur 
avvaktande man ska vara… det varierar man kan göra fel åt båda hållen… 
ofta har dom ju förståelse.  
 
 
Måste alltså vara väldigt… känna… känselspröten måste va ute… det, det… 
man kan inte klampa på… det går inte… [på] många föräldrar ser man ju 
också att… det är ingen idé jag går in… så det blir en känsla… man, man får 
en känsla… och den stämmer alltså, mångt och mycket… det är så… det är, 
det är svårt för dom att ta in nånting annat än, än den här vistelsen. Man 
måste verkligen känna.  

 
Majoriteten av de tillfrågade för fram uppfattningar om att det är viktigt att ha en ut-
vecklad empatisk förmåga. En av respondenterna poängterar att dessa förmågor grund-
läggs genom uppfostran redan i barndomen och inte är något som enbart kan tillägnas 
bibliotekarierna genom utbildningen. Det är ibland svårt att göra bedömningen i vilken 
form arbetet skall bedrivas.  
 

Det är en balansgång… och inte klampa över liksom… det är därför jag sä-
ger att det har med… egenskaper att göra liksom. 

 
Till sist uttrycker några av bibliotekarierna gemensamma uppfattningar kring att de upp-
lever att de etiska aspekterna inte är något som de direkt reflekterar över i arbetet med 
barnen utan det anses vara självklart och ett naturligt sätt att förhålla sig till etik.  

 
… men visst det är någonting som ligger i luften hela tiden på något 
vis…[etik]  
 
 
Ja… det… etiken sitter nånstans i ryggmärgen tror jag.  

 
 
Sammanfattningsvis under kategorin bibliotekariens förhållningssätt baseras på person-
liga etiska värderingar utgår bibliotekarierna från en allmänmänsklig uppfattning kring 
varje människas rättigheter och lika värde. Förhållningssättet utgår inte från en speciell 
arbetsuppgift eller arbetsplats utan har en grund i bibliotekarien som person. Efter ett 
antal år i yrkesrollen och i den vårdande miljön formas också en ”egen etisk kompetens” 
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och förhållandet till etik i arbetet med barn och ungdomar blir självklar och är naturlig 
för bibliotekarierna. 
 
 
6.6 Sammanfattning av analysresultat 
 
Ur vårt empiriska material har tre tydliga sjukhusbibliotekarieroller setts framträda: en 
rehabiliterande, en traditionell och en social roll.  
 
De mest framträdande uppfattningarna i den rehabiliterande rollen återger att biblio-
tekarierna ser sig som en del i det övriga vårdarbetet. En respondent upplever att två  
institutioner möts i sjukhusets kontext, bibliotek och vård och att dessa tillsammans  
bedriver ett gränsöverskridande arbete med barnen i fokus. I möjligaste mån anpassas  
arbetsmetoderna efter varje barns individuella behov och detta arbete sker i första hand 
inte utifrån biblioteket som fysisk plats. Ett särskilt nära samarbete finns med lekterapin. 
Kulturarrangemang som exempelvis teater, film och temadagar med olika inriktningar 
är centrala arbetsmetoder för att medverka till barnens rehabilitering. En ambition, som 
uttrycks av en bibliotekarie i materialet är att få möjlighet att träffa barnen dagligen, 
vilket lekterapeuterna gör. Detta för att stärka relationen till barnen och deras tillfrisk-
nandeprocess. I förlängningen kan även denna relation stärka bibliotekariens yrkesroll. 
Bokvagnsarbetet framträder som ett av flera regelbundna möten med barnen.  Biblio-
tekarierna i denna roll arbetar aktivt, både inom och utanför sjukhusets sfär, för att 
marknadsföra och föra fram bibliotekets och kulturens betydelse för barns rehabiliter-
ing. 
 
I den traditionella rollen finns uppfattningar samlade kring att bibliotekariens arbete 
utgår från det fysiska biblioteket. Uppsökande arbete bedrivs nästan inte alls då till ex-
empel bokvagnsarbete ses som alltför psykiskt betungande och utifrån de begränsade 
ekonomiska resurser sjukhusbibliotekarier har att tillgå i sitt arbete. Bibliotekariens  
arbetssätt i denna roll jämförs gärna med folkbiblioteksarbete när det gäller till exempel 
förmedling av information kring sjukdomar, litteratur och film. Bibliotekarierna anser 
att barnen skall ha samma möjlighet att använda sig av bibliotekets tjänster vid en  
vistelse på sjukhuset i samma utsträckning som de har utanför sjukhuset. Biblioteket ses 
som en frizon i vården där barn och ungdomar kan koppla av. Rätten till information 
står i centrum och biblioteket som demokratiskt forum värderas högt. Föräldrar och  
anhöriga har ofta behov av information kring barnens sjukdomar och här anses biblio-
tekarien fylla en viktig funktion på biblioteket. Marknadsföring sker i första hand via  
övrig personal som förmedlar information om bibliotekets tjänster till barnen på sjuk-
husets avdelningar. 
 
Uppfattningar som förenar bibliotekarierna i den sociala rollen är att arbetet sker utifrån 
ett personligt och socialt engagemang för barn. Respondenterna ser sig själva i första 
hand som medmänniska och inte bibliotekarie i de ofta känsloladdade mötena med barn 
och föräldrar. Bokvagnen ses som den mest betydelsefulla och stimulerande arbets- 
metoden för den uppsökande verksamhet som bibliotekarierna bedriver. Bibliotekarier-
na ser det som viktigt att synliggöra och kämpa för barnens särskilda behov och att  
fungera som deras språkrör. Bibliotekarierna arbetar på bred front inom vårdens olika 
personalgrupper för en ökad förståelse för hur bibliotekariernas arbete kan hjälpa  
barnen. Mot bakgrund av att bibliotekarierna inte har möjlighet att träffa barnen mer 
regelbundet samarbetar de med många andra yrkesgrupper i vården och ser sig främst 
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som en mellanhand i förmedlingsarbetet, då deras huvudsakliga ambition är att tillfred-
ställa barnens behov. Marknadsföring sker via andra personalgrupper och genom biblio-
tekariens direkta kontakt med barn och föräldrar i det uppsökande bokvagnsarbetet. 
 
 
Sjukhusbibliotekariernas uppfattningar kring kunskap/kompetens i arbetet med barn har 
i vårt material speglats i tre olika kategorier. Den första kategorin relateras till vårdmil-
jön, den andra relateras till ett engagemang för barn och den tredje relateras till  
bibliotekariepraktiken. 
 
I den första av kategorierna ses uppfattningar samlade kring hur bibliotekariernas kun-
skap/kompetens formas utifrån det speciella behov som bibliotekarierna upplever rela-
teras till vårdmiljön. Bibliotekarierna uttrycker att en förtrogenhe t och kännedom om 
vårdmiljön samt tidigare erfarenheter av arbete inom vården ses utgöra en viktig grund 
för den kunskap/kompetens som i detta sammanhang framträder. Inom vårdmiljön finns 
mycket samlad kunskap/kompetens som bibliotekarierna genom samtal och samarbete 
med olika personalkategorier kan utveckla för att bredda och tillföra sina egna kun-
skaper. I arbetet med barn finns även behov av mer specialiserad kunskap som utveck-
lats utifrån det specifika sjukhusets inriktning när det gäller former av vård och behand-
ling. På ett av sjukhusbiblioteken har till exempel bibliotekarierna en väl utvecklat kun-
skap/kompetens kring barn med språksvårigheter som formats i samarbete med logo-
pedverksamheten. Ytterligare en form av kunskap/kompetens som syns framträda ur 
materialet och kan relateras till vårdmiljön och målgruppen är behovet av grundläggan-
de kunskaper i barn- och ungdomspsykologi. I dagens mångkulturella samhälle framgår 
även kännedom om olika etniska gruppers litteratur som ett behov relaterat till vård-
miljön.  
 
Enligt de uppfattningar som presenteras i det empiriska materialet ses sjukhusbibliote-
kariens engagemang för barn ligga till grund för den kunskap/kompetens som står i 
fokus i denna kategori. Social kompetens värderas högt, då en utvecklad empatisk för-
måga krävs för att hantera mötet med de sjuka barnen på ett tillfredsställande sätt. Detta 
möte ställer dagligen krav på bibliotekarierna och en av de viktigaste kompetenserna 
inom kategorin är förmågan att möta barnen på deras nivå och att aktivt och medvetet 
reflektera över hur detta möte skall kunna utformas för barnen bästa. Denna kompetens 
verkar ha sin utgångspunkt i ett starkt personligt engagemang för barn. Ytterligare en 
central och viktig förmåga som också kan uttryckas i form av social kompetens är att 
bibliotekarierna på ett flexibelt och lyhört sätt kan samarbeta med kollegor och andra 
yrkesgrupper inom vården. Detta medverkar implicit till att bibliotekarierna ges tillfälle 
att utveckla ny kunskap/kompetens i arbetet med barnen. I materialet lyfts särskilt fram 
att det är av stor vikt att också att ha god kännedom om barn- och ungdomslitteratur. 
Flertalet av sjukhusbibliotekarierna uttrycker att detta är en kunskap/kompetens som de 
av eget personligt intresse och i engagemang för barnen tagit till sig på fritiden, då den 
inte ingått i en grundutbildning.  
 
Uppfattningar återfinns då flera av respondenterna uttrycker svårigheter med att definie-
ra sin kunskap/kompetens och detta är utgångspunkt för en tolkning av att kun-
skap/kompetens kan relateras till bibliotekariepraktiken. Efter många år i yrket upp-
lever bibliotekarierna att den kunskap/kompetens som de förvärvat relateras till en över-
blick och förtrogenhet av olika områden, som till exempel det barnlitterära fältet eller 
kännedom om hur sjukvårdsarbete med barn bedrivs. Även erfarenheter utanför själva 
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själva sjukhusbiblioteksarbetet, exempelvis tidigare yrkeslivserfarenhet inom andra yr-
ken, egna barn eller arbete nära barn i olika sammanhang medverkar till denna form av 
kunskap/kompetens. Bibliotekarierna upplever sig dock sakna formell utbildning i arbe-
tet just med inriktning mot barn. Ett skäl som bibliotekarierna för fram som bidragande 
orsak till svårigheter med att formulera sin kunskap/kompetens då det gäller arbetet in-
riktat mot barn, kan ses grunda sig på upplevelsen av att barnbiblioteksarbete inte värde-
ras lika högt som till exempel de medicinska bibliotekariernas arbete. En medvetenhet 
om att det är betydelsefullt för bibliotekariernas yrkesidentitet och yrkesroll att kunna 
formulera den kunskap/kompetens de besitter framträder dock tydligt i materialet. 
 
 
Etiska aspekter ses framträda i sjukhusbiblioteksarbetet på olika sätt och vi har funnit 
uppfattningar kring tre kvalitativt skilda etiska förhållningssätt; ett som kan ses utgå 
från vårdmiljön, ytterligare ett som relateras till bibliotekarierollen och slutligen ett 
förhållningssätt som kan sägas baseras på personliga etiska värderingar. 
 
Ibland de uppfattningar som framträder hos många av de sjukhusbibliotekarier vi inter-
vjuat är att de upplever det speciellt att arbeta som bibliotekarie inom vården och att 
med vårdmiljön medföljer vissa etiska dilemman. Under kategorin bibliotekariens etiska 
förhållningssätt med utgångspunkt i vårdmiljön har sjukhusbibliotekarierna uppgett att 
de ställs inför etiska svårigheter då de exempelvis skall lämna ut information avseende 
ett svårt sjukt barns sjukdom till föräldrar. Vilken information skall lämnas ut? Ytter-
ligare en aspekt framförs som rör den information kring ett barns fysiska och psykiska 
hälsa som bibliotekarien tillhandahåller, alternativt inte tillhandahåller inför ett besök på 
en avdelning. Här framträder ingen entydig bild. Ibland underlättar det för bibliotekari-
en om hon/han har fått en viss kännedom om ett barns sjukdomsbild inför ett besök med 
bokvagn på en viss avdelning, då onödiga missförstånd undanröjs och den tillhandahåll-
na informationen underlättar för en öppnare dialog. Information kan dock, som några 
bibliotekarier uttrycker, på ett negativt sätt leda till att skapa förutfattade meningar inför 
ett möte. Bibliotekariernas besök hos tonåringar på avdelningar för barn- och ungdoms-
psykiatri upplevs som särskilt svåra möten, då flertalet av dessa patienter kan må  
mycket psykiskt dåligt. Sjukhusprästen och sjukhuskyrkan lyfts av bibliotekarierna i 
denna kategori fram som betydelsefulla professionella ”hjälpare” då behov finns att 
diskutera olika etiska frågor som uppkommer i det dagliga arbetet. En medveten och 
aktiv diskussion kring etiska frågor förs fram i det empiriska materialet. 
 
I de uppfattningar som finns representerade under kategorin bibliotekariens etiska för-
hållningssätt relateras till bibliotekarierollen upplever respondenterna att det etiska 
förhållningssätt som bibliotekarierna arbetar utifrån kan ”krocka” med vårdens etiska 
riktlinjer. Bibliotekarieetiken utgår från att biblioteket är ett fritt och demokratiskt rum, 
vilket bibliotekarierna upplever som grundläggande i biblioteksarbetet. Som exempel tar 
några bibliotekarier upp de ungdomar som har diagnosen anorexi och därför inte skall 
tillåtas låna böcker om till exempel anorexi och bantning, vilket i detta sammanhang 
inte anses förenlig med en gällande vårdplan. Avseende bokvagnsarbetet uppger biblio-
tekarierna att tankarna på denna ”olämpliga” litteratur måste finnas med vid besök på 
avdelningar där ungdomar med ätstörningar vårdas. Däremot hävdar bibliotekarierna att 
en tonåring som har anorexi inte kan nekas att låna de böcker hon/han vill då de själva 
väljer att besöka biblioteket. Bibliotekarierna anser att de försöker anpassa sig till de 
etiska rik tlinjer som gäller inom vården då de arbetar ute på avdelningarna, eftersom 
detta är en förutsättning för att samarbetet med andra yrkesgrupper skall fungera.  



 73 

Möjlighet att vid behov diskutera uppkomna etiska dilemman i det dagliga arbetet med 
kollegor förs fram som angeläget. 
 
Uppfattningarna kring att ett etiskt förhållningssätt utgår från egna värderingar speglas 
under kategorin bibliotekariens förhållningssätt baseras på personliga etiska värde-
ringar. Bibliotekariernas etiska förhållningssätt ses här utgå från en allmän etik där man 
i första hand relaterar etiska frågor till personliga värderingar och inte till vårdmiljön 
eller bibliotekarierollen. Bibliotekarierna i denna kategori anser att alla människor har 
rätt till integritet och respekt, oavsett vilken miljö de befinner sig i, med utgångspunkt 
från alla människors lika värde. Uppfattningar framträder i intervjumaterialet där biblio-
tekarierna med åren, genom att reflektera kring sitt eget etiska agerande i olika situatio-
ner, utvecklat en ”egen etisk kompetens” baserad på personliga etiska värderingar.  
Bibliotekarierna poängterar olika förmågor och egenskaper som till exempel att vara 
lyhörd, kunna göra avvägningar och ”ha känselspröten” ute. Dessa anses vara betydelse-
fulla förmågor för att kunna hantera skiftande etiska situationer som kan uppkomma i 
bibliotekariens arbete, främst ute på sjukhusets avdelningar.  
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7. Diskussion och reflektion  
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka ett antal sjukhusbibliotekariers uppfattningar av 
yrkesrollen i arbetet med barn och ungdomar. Som metodologisk utgångspunkt har vi 
för detta syfte valt en fenomenografisk ansats som tillika innehåller både teori och 
metod. Sju sjukhusbibliotekarie r har intervjuats kring sina upplevelser och erfarenheter 
av sin yrkesroll och utifrån två perspektiv: kunskap/kompetens och etik. Frågeställning-
arna utgår från yrkesrollen och dessa två perspektiv.  
 
Med utgångspunkt i de tre frågeställningarna förs i den första delen av detta kapitel en 
diskussion kring resultatet i vår analys. Diskussionen kopplas även till litteraturstud ien 
och egna reflektioner. I den avslutande delen ges övergripande reflektioner kring den 
fenomenografiska ansatsen som metod, intervju och intervjumaterial, studiens resultat 
och till sist ges förslag till vidare forskning. 
 
 
7.1 Hur uppfattar sjukhusbibliotekarierna sin yrkesroll i arbetet med 
barn och ungdomar? 
  
I det empiriska materialet har tre olika sjukhusbibliotekarieroller framträtt: en rehabili-
terande roll, en traditionell roll och en social roll. 
 
7.1.1 Bibliotekarien i en rehabiliterande roll 
 
Övergripande i den rehabiliterande rollen sker bibliotekariernas arbete nära och inte 
sällan som en del av den övriga vårdens arbete. I denna bibliotekarieroll har kultur i 
olika former fått en central plats och bibliotekarierna strävar efter att kultur skall bli en 
naturlig och integrerad del i vårdens rehabiliterande arbete med barn. Bibliotekarierna 
bedriver vidare ett aktivt arbete med att föra fram betydelsen av kulturens läkande kraft 
och att uppmärksamma vårdens personal om denna. I den rehabiliterande rollen ut-
trycker respondenterna att barnens vård sätts i fokus och att denna målgrupp bedöms ha 
särskilda behov. Riktade insatser från biblioteket och bibliotekarierna ses i detta sam-
manhang ingå som en betydande faktor för barnens tillfrisknande. Biblioteksarbetet 
utgår inte i första hand från biblioteket utan bedrivs framförallt ute på avdelningarna 
genom olika arrangemang. För att stärka barnens ställning i vården, men också i sam-
hället i övrigt uppger två respondenter att de arbetar utifrån ett bredare nationellt  
perspektiv, då främst genom att aktivt utgå från FN: s konvention om barnets rättigheter 
som grund för biblioteksverksamhet.  
 
Vi menar att den rehabiliterande rollen kan placeras in under Maj Klassons dialog- 
eller samarbetsmodell.153 Sjukhusbibliotekarien i den rehabiliterande rollen ses arbeta 
nära barnen, främst ute på avdelningarna och strävar efter att finna individuella lösning-
ar för att möta varje enskilt barns behov. Den uppsökande verksamhet som Klasson  
anser ingå i denna modell ser vi utgörs av sjukhusbibliotekariernas bokvagnsarbete och 
olika kulturarrangemang. Respondenterna betonar särskilt en förmåga att kunna kom-
municera med personalgrupper i och utanför vården. En utvecklad förmåga till kommu-
nikation med användarna, barnen [vår anm.] lyfts av Klasson fram som central för just 
dialog- eller samarbetsmodellen. Ytterligare en dimension som vi ser framträda i den 
                                                 
153 Klasson 1996 , s. 16ff.  
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rehabiliterande rollen är den som Klasson definierar som kulturbyggaren. 154 Kultur-
byggaren ser möjligheter till förändring och utveckling av arbetet, vilket sjukhus-
bibliotekarierna i denna roll kan sägas göra genom att arbeta med otraditionella metoder 
och genom att ta initiativ till nya arbetssätt. Vår studie visar att i den rehabiliterande 
rollen har bibliotekarierna som arbetar med barn i hög grad anpassat sina arbetsmetoder 
till de förutsättningar som råder inom vården. Respondenterna uttrycker att arbetet med 
kultur ofta sker utifrån en särskild strävan om ett nä ra samarbetet med vården och 
gränsöverskridande arbetsmetoder, där den uppsökande verksamheten kan ses som  
central. 
 
Kultur i olika former, litteratur, teater och film, står i fokus i denna bibliotekarieroll och 
vi kan här dra paralleller till det som Anders Ørom benämner som kulturförmedlar-
identitet. Denna identitet har sina rötter långt tillbaka i bibliotekens historia då bibliote-
karien i första hand arbetade med att förmedla kultur.155 I Susanna Månsbys undersök-
ning från 1996 framkom att kulturförmedlaridentiteten var på väg att försvagas för att 
ersättas av andra roller som var mer överensstämmande med den informationsutveck-
ling som skett i samhället.156 Den rehabiliterande rollen kan tjäna som exempel för att 
synliggöra att kulturförmedlaridentiteten fortfarande uppfattas som central inom sjuk-
husbiblioteksverksamhet. 
 
7.1.2 Bibliotekarien i en traditionell roll 
 
I den traditionella rollen utgår bibliotekariernas arbete från biblioteket som fysisk plats. 
Respondenterna ger uttryck för att barn erbjuds samma service som vuxna och ingen 
målgrupp prioriteras framför någon annan på biblioteket. Barnen måste oftast själva ta 
sig till biblioteket för att kunna få tillgång till dess tjänster. Barn ses som en patient-
grupp bland övriga och bibliotekarierna har ingen riktad verksamhet speciellt för dem. 
Respondenterna anser att biblioteket är en frizon i vården som barn och ungdomar kan 
besöka för att koppla av. Biblioteksmiljön kan vara känd sedan tidigare och de känner 
sig därför av naturliga skäl trygga i den. Bibliotekarierna utgår vidare från ett traditio-
nellt sätt att förmedla service till sina användare och av bibliotekets tjänster. Sjukhus-
bibliotekets tjänster jämförs i detta sammanhang med ett folkbiblioteks förmedling av 
litteratur och information. Bibliotekarierna lyfter särskilt fram informationsförmedling-
en som central, samt rätten att informera sig om sin sjukdom.  
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen § 2b har patienter, barn och föräldrar, rätt till informa-
tion kring sin sjukdom och sin behandling.157 Förmedlingen av denna information ser vi 
särskilt framträdande i denna bibliotekarieroll. I fokus står biblioteket som ett fritt och 
demokratiskt rum och som en rättighet inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Vidare ser 
vi i materialet att bibliotekarierna och biblioteket i första hand prioriterar information 
och traditionell utlåning av litteratur och att kulturaktiviteter och uppsökande verksam-
heter tenderar att bortrationaliseras. I den traditionella rollen kan vi ana att utformning-
en av biblioteksverksamheten påverkas och styrs av behov och önskemål från sjukhus-
ledning och samhället i stort. Bibliotekarien, anser vi, måste vara flexibel och kunna 
anpassa sig efter det omgivande samhällets ökade behov av information. Vi kan i denna 
bibliotekarieroll urskilja likheter med Klassons marknadsmodell, där det i första hand är 

                                                 
154 Klasson 1996, s. 19f.  
155 Ørom 1993, s. 228. 
156 Månsby 1997.  
157 Hälso- och sjukvårdslag: SFS 1982:763. 
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marknadens krav (i detta sammanhang som vi tolkar, sjukhusledning och samhällets 
krav) som får avgöra hur verksamheten skall utformas.158 Den traditionella bibliote-
karierollen kan ses följa de utvecklingstendenser som Månsby förutsåg i sin studie, det 
vill säga att bibliotekarierna måste inrikta och begränsa sitt arbete och sina arbetsupp-
gifter till ett mer avgränsat områden.159 Vi kan då se att sjukhusbibliotekarierna i denna 
roll främst valt att satsa på medicinsk information. Vi kan också dra paralleller till det 
Ørom kallar informationsförmedlaridentiteten i den traditionella bibliotekarierollen, då 
förmåga att hantera olika informationssystem och förmedling av relevant information 
till främst föräldrar särskilt ses framträda.160 
 
7.1.3 Bibliotekarien i en social roll 
 
Den enskilda bibliotekariens personliga hängivenhet och engagemang för barn ligger till 
grund för den sociala rollen. I denna bibliotekarieroll beskriver bibliotekarierna att ett 
aktivt arbete på många olika fronter bedrivs för att synliggöra barns behov av sjukhus-
biblioteket och dess tjänster. Våra respondenter förmedlar att biblioteksarbetet utförs 
utifrån ett samhällsengagemang för barn och det anses angeläget att prioritera och rikta 
sina resurser till barn framför andra patientgrupper. Ambitionen att ”kliva ur yrkesrollen 
som bibliotekarie” för att ”bara vara” medmänniska är en uppfattning som ses framträda 
i denna bibliotekarieroll. Bokvagnsarbete är den primära arbetsmetoden för att nå ut till 
de barn som inte själva kan ta sig till biblioteket.  
 
I den sociala rollen kan vi urskilja det som Ørom beskriver som socialarbetaridentite-
ten, där vissa användargruppers behov sätts i fokus och prioriteras och där det upp-
sökande arbetet är en metod som förespråkas för att nå specifika grupper.161 Maj Klas-
son benämner bibliotekarien som kulturbäraren och som kan kopplas till kulturbevara-
ren (som arbetar med utgångspunkt i att bevara en subjektivt god kultur), men som mer 
inriktar sig på bibliotekarien som person och det arbete hon/han bedriver.162 Vi kan se 
likheter mellan kulturbäraren och bibliotekarien i den sociala rollen, då bibliotekarien 
har ett personligt intresse för barn och agerar utifrån ett socialt engagemang för barns 
rättigheter. Bibliotekarierna i den sociala rollen kan också ses som ”eldsjälar” när det 
gäller biblioteksarbete för barn. Torgil Persson, musikvetare och universitetslektor på 
institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, skriver i sin avhandling inom 
musikvetenskap om ”eldsjälsbegreppet” i samband med den kommunala musikskolans 
framväxt.163 Persson menar att en ”eldsjäl” kännetecknas av en person som bland annat 
är energisk, har en stark utstrålning, har en stark tilltro till verksamhetens möjligheter, 
inspirerar andra och ingår i nätverk.164 I den sociala rollen ser vi att ”eldsjälen” har en 
förmåga och ett engagemang att påverka sin omgivning för att synliggöra barnens behov 
och driva sina frågor även utanför själva biblioteksinstitutionen.  
 
Kulturrådets tre rapporter Kultur i vården har undersökt och uppmärksammat kulturens 
roll i vården och Kulturrådet betonar vikten av att arbeta aktivt med kultur i vården.  
                                                 
158 Klasson 1996, s. 18f.   
159 Månsby 1997.  
160 Ørom 1993, s. 230f.  
161 Ibid.  
162 Klasson 1996, s. 19f. 
163 Vi är medvetna om att vi inte nämnt Torgil Persson i vår text förut, men anser att Perssons definition 
av vad begreppet eldsjäl kan sägas innefatta är relevant att ta upp i detta sammanhang. 
164 Persson, Torgil 2001. Den kommunala musikskolans framväxt och turbulenta 90-tal: En studie av 
musikskolorna i Mörbylånga, Tranås, Kiruna och Borås, s. 329f.  
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Ett av målen sågs vara att kulturen skulle ingå som en naturlig och integrerad del av 
vårdarbetet. Vidare rekommenderade Kulturrådet att personal inom vården skulle ut-
bildas för att få insikt om vilken betydande roll kultur kan spela i behandlingen av olika 
sjukdomar.165 Tyvärr saknas ett barnperspektiv i dessa rapporter och tonvikten läggs i 
första hand på äldre vuxna patienter. Enligt vår mening kan man i samhällsdebatten 
skönja ett ökat intresse för sambanden mellan kultur, hälsa och rehabilitering. Ett ut-
tryck för detta utgör riksdagens nationella mål för folkhälsan och forskningsprogrammet 
Kultur i vården och vården som kultur som bedrivs av Stockholms läns landsting i sam-
arbete med Stockholms museum och är ett femårs projekt där äldre patienter återigen 
står i fokus.166 Det har även skrivits magisteruppsatser kring ämnet ”kultur i vården” ur 
olika perspektiv. Ett exempel är Kultur: En viktig del i vården, en aktuell studie från 
2004, som vi ser kan fungera som ett inlägg i debatten kring kulturens positiva inverkan 
på vårdarbete och patienters hälsa.167 Det är viktigt, anser vi i likhet med författaren, att 
inte rationalisera bort all kulturverksamhet till förmån för den informationsiver som 
råder i samhället. Det gäller att försöka hitta en balans mellan behoven av kultur och 
information. Vi saknar över lag en forskning som riktar in sig på studier kring barn och 
ungdomars upplevelser och hur de påverkas av olika kulturinsatser i vå rden.  
 
Vi ser att bibliotekarierna främst i den rehabiliterande rollen men också i den sociala 
rollen medvetet försöker arbeta för att kulturen skall få en självklar roll i vården. I den 
rehabiliterande och sociala rollen arbetar bibliotekarierna aktivt för barnen utifrån en 
insikt om barnens utsatta situation som patientgrupp på sjukhus. Maare Tamm beskriver 
hur barn kan uppvisa stressymptom och oro vid sjukhusvistelse, då de tvingas lämna sitt 
normala sociala liv och istället måste acceptera en vistelse i en okänd och otrygg sjuk-
husmiljö.168 Här kan den uppsökande verksamheten och olika kulturarrangemang ses 
som ett positivt inslag för barnen samt medverka till ett avbrott i sjukhusets rutiner och 
en stunds avkoppling från tankarna kring sin sjukdom. Bibliotekarierna i en traditionell 
roll förmedlar information till främst föräldrar kring barnens sjukdomar. Att få tillgång 
till relevant information medverkar också till att lindra oro och ångest och underlättar 
för barnens rehabilitering. 
 
 
Sammanfattningsvis under den första frågeställningen noterar vi att olika arbetsmetoder 
som kan sägas grundas i den relation bibliotekarierna har till sjukvårdens arbete styr 
bibliotekarierollernas inriktning. Tillika vilken funktion bibliotekarierna anser att biblio-
teket skall fylla i vården. De olika bibliotekarierollerna kan relateras till vårdens arbete i 
olika hög grad. Synen på barn som patientgrupp kan också ses ligga till grund för hur 
bibliotekarierna utformar sitt arbete. I den litteratur vi studerat kring ”kultur i vården” 
har ett barnperspektiv helt saknats. Vi ser, med en viss gradskillnad, att både i den  
rehabiliterande och sociala rollen finns en strävan att på ett naturligt sätt integrera  
kultur i vården som en betydelsefull faktor i barnens tillfrisknandeprocess. 
 
 
 
 

                                                 
165 Statens kulturråd 1983 och 1984. Kultur i vården: rapport 1983:5, rapport 1983:6 samt rapport 1983:7. 
166 Stockholms läns museum 2005.  Kultur i vården och vården som kultur. 
167 Wennberg 2004. 
168 Tamm 1996.   
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7.2 Hur uppfattar sjukhusbibliotekarierna kunskap/kompetens i arbe-
tet med barn och ungdomar? 
 
I materialet framträder bibliotekariernas kunskap och kompetens under tre olika katego-
rier; relateras till vårdmiljön, relateras till ett engagemang för barn och som relateras 
till bibliotekariepraktiken.  
 
7.2.1 Bibliotekariens kunskap/kompetens relateras till vårdmiljön 
 
I denna kategori, kunskap/kompetens relateras till vårdmiljön uttrycker bibliotekarie rna 
att en förtrogenhet och kännedom om vårdmiljön är grundläggande. Flertalet av biblio-
tekarierna i vårt material har ett långt yrkesliv bakom sig inom vården som de menar har 
bidragit och medverkat till en reflekterad kunskapsutveckling. Även en praktisk kun-
skap lyfts fram som formad i nära relation till vårdmiljön. Denna kunskap kan inte fö r-
medlas teoretiskt på en utbildning, men bibliotekarierna upplever att deras tidigare ar-
betslivserfarenhet inom vården medverkar till kunskap/kompetens som ger en trygghet i 
arbetet, då miljön inte uppfattas som skrämmande eller okänd. Bibliotekarierna beskri-
ver även att vissa psykologiska kunskaper kan vara relevanta i arbetet med barn i vård-
miljö. Det gäller att införskaffa specifik kunskap/kompetens utifrån det enskilda barnets 
behov eller andra behov bibliotekarierna känner sammankopplade med den vårdmiljö 
arbetet sker i. Bibliotekarierna har dock stora möjligheter att inhämta vad de ser som 
nödvändig kunskap från andra yrkesgrupper inom vården, såsom lekterapeuter och sjuk-
sköterskor. Enligt vårt sätt att tolka den litteratur vi studerat i ämne kan denna kun-
skap/kompetens vara svår att verbalisera och kan då sägas vara tyst. 
 
Bibliotekarierna uppfattar att en förtrogenhet med vårdmiljön och hur den fungerar ses 
som en viktig kunskap/kompetens att inneha. Dessutom är det en värdefull kunskaps-
plattform att utgå ifrån i det dagliga arbetet med barn som är sjuka. I kategorin lyfts 
förtrogenhetskunskap och färdighetskunskap fram, som enligt forskare knutna till 
Arbetslivscentrum, uppfattas som osägbar kunskap.169 Vi ser att i materialet uttrycks 
även att många års erfarenhet i yrket medverkar till det som kan definieras som färdig-
hetskunskap, en kunskap som av många upplevs vara svår att förmedla och förklara. 
Ingela Josefson, som har bedrivit forskning utifrån Arbetslivscentrum kring olika  
professioners yrkeskunskaper, belyser ytterligare en dimension av förtrogenhetskunskap 
och menar att i denna form av kunskap ingår även en förmåga att reflektera över sina 
erfarenheter.170 Den yrkeskunskap som bibliotekarierna i denna kategori förmedlar, kan 
vi således se innehålla former av tyst kunskap. 
 
7.2.2 Bibliotekariens kunskap/kompetens relateras till ett engagemang för barn 
 
Bibliotekariernas kunskap/kompetens relateras till ett engagemang för barn. I katego-
rin ger bibliotekarierna särskilt uttryck för social kompetens och det är i första hand 
bibliotekariernas egenskaper och förmågor som beskrivs som kunskap/kompetens.  
Bibliotekarierna menar att social kompetens innebär att de måste vara flexibla och kun-
na ”läsa av” varje barns behov i dagliga möten samt att kunna samarbeta med olika yr-
kesgrupper inom vården. Sjukhusbibliotekarierna uppfattar inte att kunskap/kompetens 
kopplas ihop med en teoretisk yrkesutbildning i någon större omfattning. I stället beto-

                                                 
169 Gustavsson 2000, s. 112ff.  
170 Josefson 1991, s. 15-27. 



 79 

nas betydelsen av den enskilda bibliotekarien som empatisk person och förmågan att 
fungera i relation med andra människor.  
 
Vi ser att när det gäller kunskap/kompetens i denna kategori utgör bibliotekariernas 
starka och personliga engagemang för barnen en grund. När det gäller social kompetens 
i arbetslivet tolkar Anders Persson detta ur ett sociologiskt perspektiv som förmågan att 
kunna samspela i relationer med enskilda individer samt att också kunna anpassa sig i 
grupp.171 Bibliotekarierna måste kunna etablera relationer till de barn de möter utifrån 
barnens speciella förutsättningar. Därutöver måste bibliotekarierna också ha en förmåga 
att hämta in kunskap/kompetens från andra yrkesgrupper eftersom de ofta samarbetar 
över yrkesgränserna. Bibliotekarierna i vårt material uttalar också ett intresse för kom-
petensutveckling ur ett personligt perspektiv som kan hänföras till ett personligt enga-
gemang för barnen. Sjukhusbibliotekarierna upplever dock att de saknar ett forum för 
kunskapsutveckling eller möjlighet till vidareutbildning. Bibliotekarierna upplever att 
de kurser och utbildningar som finns tillgängliga i första hand utgår från arbete med 
barn på folkbibliotek och inte kan relateras till den speciella arbetssituationen på sjuk-
hus. Vi anser att detta kan ses som en försvårande faktor för en gemensam kun-
skap/kompetensutveckling inom gruppen sjukhusbibliotekarier som arbetar med inrik t-
ning mot barn. 
 
7.2.3 Bibliotekariens kunskap/kompetens relateras till bibliotekariepraktiken 
 
I kategorin bibliotekariernas kunskap/kompetens relateras till bibliotekariepraktiken 
syns tyst kunskap åter igen framträda. Den kunskap/kompetens som bibliotekarierna 
utvecklar i detta sammanhang kan sägas var färdighetskunskap, en form av osägbar 
kunskap. Svårigheten att beskriva kunskap/kompetens verkar vara utmärkande för bib-
liotekariekåren, vilket framkommit i våra litteraturstudier. Ett exempel är resultatet i den 
rapport som publicerades år 2000 och sammanställts av Peter Almerud. I rapporten, 
utförd i fyra nordiska länder, framkommer att bibliotekarierna upplever sin kun-
skap/kompetens osynlig i samhället.172 De intervjuade bibliotekarierna i vårt empiriska 
material speglar också en bild av en yrkeskår som har svårighet med att ”se” sin kun-
skap/kompetens och som också tenderar att förringa den kunskap/kompetens de faktiskt 
innehar.  
 
Vi har av flertalet bibliotekariers beskrivningar kunnat utläsa att kunskap/kompetens 
upplevs som alltför teoretiska begrepp som sällan tas upp till diskussion, utan finns na-
turligt och implicit i bibliotekariepraktiken. Ett exempel är den speciella kun-
skap/kompetens kring bokvagnsarbetet och som upplevs som svår för respondenterna att 
beskriva. Ytterligare ett exempel är bibliotekariernas svårigheter att förklara vilka 
tankar och bedömningar som ligger till grund för det val då viss litteratur presenteras för 
barnen. En förutsättning för detta arbete är att bibliotekarien har en viss kännedom om 
litteratur. Denna kunskap om litteratur kan ha sin grund i teoretiskt tillägnad kunskap, 
men också tillägnad genom erfarenhet i det dagliga arbetet. Uppfattningar om att det är 
viktig att kunna artikulera sin kunskap/kompetens för att höja sjukhusbibliotekariernas 
status framkommer i materialet. Vi anser dessutom att det är betydelsefullt att lyfta fram 
en speciell grupp bibliotekarier som tenderar att bli allt mindre till antal.  
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Ytterligare en förutsättning för att kunna vidareutveckla sin kunskap/kompetens är att 
bibliotekarierna kan synliggöra sin kunskap/kompetens och lyfta fram den för diskus-
sion. Vi menar att särskilt viktig är då kunskap/kompetens kring sjukhusbibliotekariers 
arbete med barn. 
 
 
Sammanfattningsvis under andra frågeställningen ser vi variationer utkristalliseras  
avseende bibliotekariernas upplevelser kring kunskap/kompetens i arbetet med barn.  
Per-Erik Ellström beskriver att yrkeskunskap och kompetens är två begrepp som inne-
hållsmässigt ligger nära varandra, vilket vi erfar i vår stud ie.173 Framträdande uppleve l-
ser under den andra frågeställningen rörande kunskap/kompetens är att det inte varit helt 
lätt för bibliotekarierna att verbalisera sin kunskap/kompetens i förhållande till arbetet 
med barn. Den litteratur vi läst kring bibliotekariers kunskap/kompetens pekar just på 
svårigheter med att definiera vad bibliotekariers kunskap/kompetens egentligen består 
av, vilket även får stöd i vårt empiriska material. Generellt upplever bibliotekarierna att 
arbetet med inriktning mot barn inte värderas lika högt som annat biblioteksarbete inom 
vården, till exempel patientinformerande verksamhet och medicinska fackkunskaper. 
Bibliotekarierna upplever kompetensutveckling inom området med patientgruppen barn 
som användare i det närmaste obefintlig. Det som eventuellt erbjuds gäller främst arbe-
tet med barn på folkbibliotek. Vi menar att bibliotekariernas uppfattningar speglar att 
social kompetens värderas högre än den formella teoretiska utbildningen. Vidare fram-
kommer i materialet att sjukhusbibliotekarierna kan ses ha svårigheter att redogöra för 
sin samlade sakkunskap då det gäller arbetet med barn och ungdomar. Vi menar att en 
strävan och utveckling av en professionell status inom ämnet biblioteks- och informa-
tionsvetenskap kan bidra till att sjukhusbibliotekarierna förhoppningsvis ges en stärkt 
yrkesidentitet.  
 
 
7.3 Hur förhåller sig sjukhusbibliotekarierna till etik i arbetet med 
barn och ungdomar? 
 
Följande kategorier ser vi framträda ur materialet. Bibliotekariens etiska förhållnings-
sätt med utgångspunkt i vårdmiljön, bibliotekariens etiska förhållningssätt relateras 
till bibliotekarierollen och bibliotekariens förhållningssätt baseras på personliga 
etiska värderingar. 
 
7.3.1 Bibliotekariens etiska förhållningssätt med utgångspunkt i vårdmiljön 
 
I kategorin bibliotekariens etiska förhållningssätt med utgångspunkt i vårdmiljön ut-
trycker bibliotekarierna att deras förhållningssätt till etik påverkas av den speciella 
vårdmiljö arbetet sker inom. Sjukhusbibliotekariernas arbete inom en ”vårdande miljö” 
innebär att en medvetenhet om de etiska riktlinjer som finns inom vården måste reflek-
teras över och att dessa kan skilja sig från bibliotekariernas etiska riktlinjer. På vårdav-
delningar kan bibliotekariernas arbete ske under andra omständigheter och förutsätt-
ningar än på biblioteket och vårdpersonalen är då till god hjälp i bibliotekariernas etiska 
överväganden.  
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Sjukhusbibliotekarierna i vårt material uttrycker en ambivalent inställning till den in-
formation de kan erhålla kring barnens sjukdomstillstånd. I vissa fall kan det vara 
mycket tillfredställande att få utförlig information om barnens tillstånd inför ett möte.  
För mycket information kan dock medverka till förutfattade meningar inför mötet med 
barnen och bibliotekarierna säger sig uppleva att detta kan påverka dem på ett negativt 
sätt. Det uppsökande arbetet innebär att information av känslig art också kan komma 
bibliotekarierna tillhanda genom andra yrkesgrupper. Information som måste hanteras 
med respekt för det sjuka barnet och med en medvetenhet om vilken miljö arbetet sker i. 
Integritet och tystnadsplikt kan då ställas i ett annorlunda läge på grund av omständig-
heter som inte bibliotekarien rår över. Erwin Bischofberger betonar speciellt barns ut-
satta situation inom vården och för fram det etiska ansvar som vilar på den vuxna i 
mötet med barnet.174 Detta ansvar menar vi att sjukhusbibliotekarierna i vår undersök-
ning är väl medvetna om och hanterar på ett insiktsfullt vis. 
 
Etisk kunskap kan vi se utvecklas i till exempel dialog med andra yrkesgrupper och det 
kan då vara av betydelse för bibliotekarierna att få diskutera etiska frågor med andra 
personalgrupper inom vården. Bernt Gustavsson tar som exempel upp en form av nutida 
etisk kunskap som grundar sig på filosofiska tankegångar som benämns sensus commu-
nis.175 En etisk kunskap som utgår från en gruppgemenskap där en ömsesidig intention 
kan sägas ligga till grund för ens handlingar. Vi utgår ifrån och antar att personal inom 
vården (inklusive sjukhusbibliotekarier) har patienternas, barnens, bästa för ögonen och 
med detta som bakgrund arbetar med en gemensam etisk inriktning. Ett sätt att forma 
denna gemensamma etiska kunskap ser vi exempel på då en bibliotekarie berättar att 
representanter från sjukhusets alla yrkesgrupper tillsammans träffas för att diskutera och 
delge varandra etiska perspektiv. Detta anser vi vara till gagn för alla inblandade parter 
då en gemensam förståelse utvecklas och i förlängningen gynnar även detta barnen. Vi 
ser även att professionell hjälp att hantera etiska situationer ger perspektiv på ett eget 
handlande och medverkar till att skapa etisk kunskap för den enskilda bibliotekarien.  
 
7.3.2 Bibliotekariens etiska förhållningssätt relateras till bibliotekariero llen 
 
Under rubriken bibliotekariens etiska förhållningssätt rel ateras till bibliotekarierollen 
lyfter bibliotekarierna särskilt fram barn och föräldrars rätt till information som kan 
hamna i konflikt med vårdens syn på relevant behandling. De yrkesetiska riktlinjer för 
bibliotekarier som finns utarbetade av DIK-förbundet känner bibliotekarie rna till. Dessa 
riktlinjer finns implicita i verksamheten och kunskapen om dessa ser vi framträda ur 
intervjumaterialet såsom tyst kunskap.176 Vi ser att det delvis råder olika etiska synsätt 
inom biblioteket och vården och att dessa existerar sida vid sida. Respondenterna på-
talar att det är av vikt att få stöd av kollegor när det gäller komplicerade etiska dilem-
man. Richard Ohlsson förespråkade för ett antal år sedan att en diskussion kring etiska 
frågor borde påbörjas redan under bibliotekarieutbildningen för att medverka till att 
skapa en gemensam och medveten etisk grund för bibliotekarier.177 Inom det biblioteks- 
och informationsvetenskapliga fältet förespråkar John M. Budd att en diskussion förs 
kring de normer som styr bibliotekariernas etiska ställningstaganden. Det är betydelse-

                                                 
174 Bischofberger 1991, s. 36f. 
175 Gustavsson 2000, s.  211ff.  
176 Tolkning av tyst kunskap enligt Polanyi återfinns i Rolf, Bertil 1991. Profession, tradition och tyst 
kunskap, s. 16-28 samt Gustavsson, Bernt 2000. Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i historisk belys-
ning, s. 114ff.   
177 Ohlsson 1999, s. 28ff.  
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fullt för bibliotekarierna att få möjlighet att utveckla en medvetenhet och förståelse för 
på vilka grunder etiska bedömningar och avvägningar görs. Det är inte bara frågan om 
att en etisk handling utförs utan även att ha insikt om varför man utför den. 178 Att 
grundlägga ett medvetet etiskt tankesätt anser vi i likhet med Richard Ohlsson bör på-
börjas redan under utbildningen för att detta sedan på ett naturligt sätt skall finnas med i 
yrkeslivet. Genom att bilda diskussionsgrupper/nätverk där bibliotekarier från olika 
sjukhusbibliotek ingår skapas möjligheter att reflektera kring och utveckla kunskap som 
ligger bakom etiska ställningstaganden. Mats Sjölin har i sin magisteruppsats diskuterat 
kring etisk kunskap i samband med bibliotekarieutbildningen och ser svårigheter med 
att på ett objektivt sätt resonera kring dessa. Sjölin menar att ett maktperspektiv implicit 
kommer till uttryck i etiska diskussioner och att detta kan vara svårt att förhålla sig till i 
utbildningen. 179 Vi är införstådda med Sjölins resonemang men tror ändå att den  
positiva effekten överväger och kan resultera i en ökad medvetenhet kring etiska frågor. 
 
7.3.3 Bibliotekariens  förhållningssätt baseras på personliga etiska värderingar 
 
I kategorin ses bibliotekariens etiska förhållningssätt baseras på personliga etiska  
värderingar, som i sin tur kan sägas grunda sig i en allmän etik om människors lika 
värde och rätt till integritet. Att bekräfta barnet som egen individ med ett eget männi-
skovärde ser respondenterna som grundläggande i biblioteksarbetet. Även etiska av-
vägningar grundas i en förmåga till intuition och empati och baseras på bibliotekariernas 
personliga etiska värderingar. 
 
Vi menar att bibliotekarierna har förvärvat en medveten och naturlig ”etisk kompetens” 
genom att ha arbetat många år i yrket. Enligt vår tolkning kan den ”egna etiska kompe-
tensen” kopplas till etisk kunskap genom att bibliotekariernas reflekterade livserfaren-
heter kan ses ligga bakom de etiska avvägningar som görs i det vardagliga arbetet.  
Etiska ställningstaganden och förhållningssätt utgår ifrån personliga etiska värderingar 
som kan appliceras i olika situationer och områden i livet. I intervjumaterialet uppfattas 
den etiska dimensionen av arbetet som en självklarhet och kan ses som en form av tyst 
kunskap. Detta borde i och för sig inte innebära att etiska frågor inte behöver ventileras. 
I Bibliotekarien och samvetet: En rapport om nordisk bibliotekarieetik betonas också 
vikten av att diskutera etiska frågor och att få möjlighet att se dessa frågor belysas ur 
olika synvinklar.180  
 
 
Sammanfattningsvis under den tredje frågeställningen ser vi att etiska aspekter på ett 
naturligt sätt genomsyrar sjukhusbibliotekariernas dagliga arbete och inga direkta behov 
uttrycks av teoretiska kunskaper kring etik. Med utgångspunkt i etiska dilemman som 
uppstår i det praktiska dagliga arbetet ger däremot bibliotekarierna uttryck för ett behov 
av personligt stöd i etiska frågeställningar, från kollegor och andra personalgrupper 
inom vården. Det är också mindre komplicerat att göra etiska avvägningar i arbetet med 
barn i jämförelse med vuxna. Möten med tonåringar kan dock medföra att etiska fråge-
ställningar blir mer aktuella, då ungdomarna befinner sig i gränslandet mellan barn och 
vuxen. Vårdetik kontra bibliotekarieetik kan kollidera i olika konkreta situationer, men 
gör det långt ifrån alltid. Att värna om patientens rätt till fri tillgång till information ses 
som en av bibliotekariernas centrala uppgifter.  
                                                 
178 Budd 2001, s. 327ff.  
179 Sjölin 2002, s. 50f. 
180 Balslev & Rosenqvist 1994. 
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7.4 Reflektion över vald metod  
 
Med utgångspunkt i en fenomenografisk ansats och genom att undersöka fenomenet; ett 
antal sjukhusbibliotekariers uppfattningar kring sin yrkesroll i arbetet med barn och 
ungdomar anser vi att vi med vår uppsats uppfyllt vårt övergripande syfte. Vi har dess-
utom upplevt studien både intressant och relevant att utföra. Inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap är studier kring sjukhusbibliotekariers arbete med barn och ung-
domar är i stort sett ett outforskat område. Då vi med hjälp av vald metod studerat varia-
tioner av uppfattningar kring upplevelser och erfarenheter i bibliotekariers yrkesroll har 
vår ambition med studien och dess resultat varit att förhoppningsvis medverka till en 
ökad förståelse och inblick i sjukhusbibliotekariers arbete med inriktning mot barn och 
ungdomar. Den fenomenografiska forskningsansatsens kvalitativa intervju syftar också 
till att ge de medverkande respondenterna möjlighet att reflektera på ett djupare plan 
kring sina uppfattningar i förhållande till det fenomen som undersöks.181 Till vår glädje 
har också majoriteten av de intervjuade i vår undersökning spontant givit uttryck för att 
det både varit nyttigt och lärorikt att få möjlighet att reflektera över sin yrkesroll.  
 
Det studerade fenomenet; sjukhusbibliotekariers uppfattningar kring sin yrkesroll i arbe-
tet med barn och ungdomar på ett sjukhusbibliotek är komplext och svårt att öve rblicka, 
vilket har medfört vissa problem. Vi har i ett försök att avgränsa fenomenet valt att an-
lägga på förhand valda perspektiv på bib liotekariens yrkesroll, såsom kun-
skap/kompetens och etik. Trots denna avgränsning tycks vårt material omfångsrikt och 
har givit oss anledning att förmoda att ett eftersträvat djup i materialet möjligen gått 
förlorat. Hade vi exempelvis avgränsat fenomenet ytterligare genom att endast under-
söka bibliotekarie rnas samarbete med lekterapin eller om bara ett av perspektiven valts 
befarade vi att detta i sin tur skulle kunna medfört nya problem i form av ett otillräckligt 
material för vår studie. Fördelen hade dock varit att vi då möjligen kunnat utgå från ett 
mer avgränsat och överskådligt material. Detta är enligt vår bedömning upp till läsaren 
att utvärdera. Som förslag på ett annat kvalitativt sätt att angripa uppsatsens frågeställ-
ningar är att analysera det empiriska materialet utifrån teorier kring tyst kunskap eller 
yrkesroller/yrkesidentitet.  
 
Vi är medvetna om att frågor som kan uppkomma är hur många variationer av uppfatt-
ningar det finns kring hur bibliotekarierna ser på sin yrkesroll som motiverar använd-
ningen av en fenomenografisk ansats som metod eller om materialet på sju respondenter 
givit oss tillräckligt underlag för vår studie. Ett större antal respondenter hade möjligen 
underlättat för oss i vårt analysarbete. Detta bedömdes dock inte vara rimligt, på grund 
av att antalet sjukhusbibliotekarier som arbetar med inriktning mot barn är relativt få 
och mot bakgrund av de tidsramar som satts upp för uppsatsens genomförande. I ana-
lysprocessen har vi valt bort utsagor i vårt intervjumaterial som vi känner osäkerhet 
kring om de verkligen avser yrkesrollen i arbetet mot barn och ungdomar. Genom att 
välja ut ”talande” citat från respondenternas utsagor har vi då med större säkerhet för-
sökt belägga de erhållna beskrivningskategorierna. 
 
 
 
 
 
                                                 
181 Larsson 1986, s. 23. 
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7.5 Reflektioner kring intervju och intervjumaterial 
 
Då analysprocessen tog vid efter själva intervjuförfarandet upplevde vi en osäkerhet 
kring huruvida frågorna genomgående styrts av våra teman/perspektiv på yrkesrollen i 
allt för hög grad och att detta då kunde ha inverkat på respondenternas tolknings-
utrymme. Samtidigt upplevde vi oss tvungna, inte minst av tidsskäl, att fokusera på  
dessa ämnen då frågorna i intervjun innefattade flera komplexa områden, som kun-
skap/kompetens och etik. Vi har övervägt om delar av våra intervjufrågor varit alltför 
komplicerade och vida till sin karaktär. Begreppen kunskap/kompetens och etik upp-
levdes av samtliga respondenter som komplexa begrepp. Som metod har den fenomeno-
grafiska ansatsen som strävan att på ett djupare plan belysa ett fenomen. Vår upplevelse 
var att vi möjligen inte nådde ända fram, på grund av att de olika perspektiven ställdes 
för mycket i fokus och på så vis styrde intervjuerna. I efterhand har vi också begrundat 
om inte valet av ett mer avgränsat och fokuserat fenomen, men med utgångsläge i  
samma öppna intervjuform, skulle ha givit respondenterna tillfälle till ytterligare reflek-
tioner. Detta hade i sin tur då möjligen medfört att ett djupare perspektiv kunnat ur-
skiljas ur intervjumaterialet.  
 
Inte någon av oss hade besökt ett sjukhusbibliotek innan intervjuerna genomfördes och 
inte heller hade någon av oss erfarenheter av att under en längre tid vistas/vårdas på 
sjukhus. Vi genomförde de sju intervjuerna tillsammans, där var och en av oss hade 
ansvar för att olika teman av intervjufrågorna i intervjuguiden blev besvarade. Vi reflek-
terar även över att vår kunskap och erfarenhet som intervjupersoner också spelar roll för 
hur intervjun utvecklades. Fördelen med att vara två intervjuare var att vi kompletterade 
varandra under intervjuns gång. Förhoppningsvis har också en del missförstånd und-
vikits genom att inte vara ensam intervjuare. Efter varje intervju gjordes en samman-
fattande reflektion kring vår egen upplevelser av intervjun, vilket utgjorde en bra grund 
för den vidare analysen. 
 
 
7.6 Reflektion över resultat 
 
Vi har med denna uppsats haft som ambition att sätta sjukhusbibliotek i allmänhet och 
sjukhusbibliotekariers arbete med barn och ungdomar i synnerhet i fokus. Detta har vi 
försökt göra genom att återge och lyfta fram några sjukhusbibliotekariers upplevelser 
och erfarenheter av sitt arbete med barn utifrån olika perspektiv. Resultatet har åskåd-
liggjorts genom kvalitativt skilda uppfattningar som sammanställts under olika katego-
rier för att besvara våra frågeställningar. Vi gör inga anspråk på att studiens resultat 
skall kunna tillämpas generellt, utan speglar endast ett begränsat antal sjukhusbiblio-
tekariers uppfattningar av sin yrkesroll. 
 
De övergripande slutsatser vi då kan dra, utöver de kategorier som presenterats i vårt 
analysresultat, är att vissa perspektiv framträder mer påtagligt under de tre frågeställ-
ningarna och kan därför särskilt lyftas fram. Vi ser att det faktum att biblioteket är  
placerat på ett sjukhus, i vårdmiljö, medför en tämligen unik arbetsmiljö med särskilda 
förutsättningar för bibliotekariernas arbete med inriktning mot barn. Även bibliotekari-
ens personliga engagemang för barnen inverkar på hur olika arbetsuppgifter och 
arbetsmetoder prioriteras och i sin tur även utformning av yrkesrollen. Bibliotekariens 
syn på sjukhusbibliotekets uppgift och funktion i arbetet inriktat mot barn inom vården 
varierar, från att vara en integrerad del i vårdarbetet till ett ”informationscentrum och 
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fritt demokratiskt rum” frikopplat från vården och kan också ses påverka yrkesrollens 
utformning. Dessa tre övergripande faktorer/aspekter har setts framträda tydligare för att 
de återkommer i kategorierna under frågeställningarna i det empiriska materialet och ses 
påverka hur bibliotekarierna uppfattar sin yrkesroll, inhämtning och utveckling av kun-
skap och kompetens. Vidare bidrar de olika faktorerna/aspekterna också till att forma 
det etiska förhållningssätt bibliotekarien agerar utifrån. 
 
Vi vill med vår studie lyfta fram och belysa sjukhusbibliotekariers arbete med inriktning 
mot barn och ungdomar samt medverka till en ökad förståelse kring yrkesrollen. Vår 
förhoppning är också att de medverkande sjukhusbibliotekarierna givits möjlighet att 
uttrycka och reflektera kring olika perspektiv på yrkesrollen och som kan vara till gagn 
även för deras utveckling.  
 
 
7.7 Förslag till vidare forskning 
 
Generellt när det gäller förslag till vidare forskning kring sjukhusbiblioteksarbete med 
inriktning mot barn har vi funnit området tämligen outforskat, vilket öppnar för möjlig-
heten att anlägga både fler och djupare perspektiv på ämnet. Perspektiven på sjukhus-
bibliotekariernas yrkesroll; kunskap/kompetens och etik kan då ses som ingångar till 
vidare studier. Ett förslag kan vara att fördjupa studierna kring ”kultur i vården” utifrån 
ett barnperspektiv, då detta helt verkar saknas. Ytterligare förslag till studier är att se 
närmare på hur sjukhusbibliotekarierna kan medverka till att arbeta på ett rehabiliteran-
de sätt kring barn på ett sjukhus. 
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8. Sammanfattning 

Sjukhusbiblioteken i Sverige har under de senaste åren drabbats av besparingar, vilket 
medfört att biblioteken varit tvungna att prioritera vissa verksamhetsområden och i vissa 
fall lagt ner delar av sin verksamhet. Mot bakgrund av detta anser vi att det är särskilt 
betydelsefullt att undersöka det arbete som sjukhusbibliotekarier bedriver mot barn och 
ungdomar, då denna målgrupp lätt kan glömmas bort och kan ha svårt att föra sin egen 
talan. Att ställa sjukhusbibliotekariers upplevelser av sin yrkesroll i arbetet med barn i 
fokus känns också angeläget, då studier kring sjukhusbibliotekariers arbete med barn 
inte utförts i någon större omfattning. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka några sjukhusbibliotekariers uppfattningar av 
den del av yrkesrollen som riktar sig mot arbetet med barn och ungdomar. Vi väljer att 
utgå från två perspektiv på yrkesrollen: kunskap/kompetens och etik. För att nå upp-
satsen syfte har tre frågeställningar fo rmulerats: 

• Hur uppfattar sjukhusbibliotekarierna sin yrkesroll i arbetet med barn och ung-
domar? 

• Hur uppfattar sjukhusbibliotekarierna kunskap/kompetens i arbetet med barn och 
ungdomar? 

• Hur förhåller sig sjukhusbibliotekarierna till etik i arbetet med barn och ung-
domar? 

I föreliggande studie används en fenomenografisk ansats som är kvalitativ till sin karak-
tär och som inbegriper både teori och metod. Fenomenografin möjliggör en metod att 
studera variationer av uppfattningar kring ett begränsat fenomen. Fenomenet i före-
liggande uppsats är: sjukhusbibliotekariers uppfattningar av sin yrkesroll i arbetet med 
barn och ungdomar. Ansatsen utformades för att möjliggöra olika studier kring inlärning 
och har sin grund i en pedagogisk tradition. Det pedagogiska perspektivet är dock inget 
som vi tar fasta på i uppsatsen. Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer 
med sju sjukhusbibliotekarier som i olika former arbetar med inriktning mot barn och 
ungdomar på sjukhusbibliotek av varierande storlek. 

Uppsats består av två delar. Den första delen utgörs av en litteraturstudie som presente-
ras i tre kapitel. I första kapitlet redogörs för sjukhusbibliotekens historiska utveckling 
och sjukhusbibliotekariers arbete med barn i allmänhet. Det andra kapitlet beskriver 
forskning och litteratur kring sjukhusbiblioteksarbete. Yrkesroll, kunskap/kompetens 
och etik är komplexa begrepp och belyses i ett separat kapitel, övergripande utifrån teo-
retiska perspektiv. Begreppen knyts därefter specifikt till ämnet biblioteks- och informa-
tionsvetenskap samt till bibliotekariepraktiken. Den andra delen utgörs av den empiriska 
undersökningen. De transkriberade intervjue rna har analyserats för att kunna urskilja 
likheter och skillnader i de variationer av uppfattningar som framträtt i materialet.   
Analysen har resulterat i olika beskrivningskategorier som innehåller kvalitativ skilda 
uppfattningar av det studerade fenomenet med utgångspunkt i våra frågeställningar. 

I materialet har tre kvalitativt skilda uppfattningar kring yrkesrollen i arbetet med barn 
och ungdomar framträtt. I den rehabiliterande rollen ses bibliotekariens arbete ske nära 
den övriga vården och bibliotekarien ser sig som en integrerad del av det rehabiliterings 
arbete som bedrivs med barn. Barn ses som en patientgrupp viktigt att kommunicera 
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med utifrån deras specifika villkor. Framträdande är att arbetet ofta sker på ett otraditio-
nellt och nyskapande sätt. 

I den traditionella rollen utgår bibliotekariens arbete från det fysiska biblioteket och 
barn erbjuds samma service som andra patientgrupper. Kärnan i denna roll anses vara 
att barn och föräldrar fritt får tillgång till objektiv och relevant information kring sjuk-
domar och sjukdomstillstånd. Informationsförmedlaridentiteten ses var stark i denna 
roll. 

I den sociala rollen utgår arbetet från den enskilda bibliotekariens sociala intresse, riktat 
mot barn och deras utsatta situation i vården. Att synliggöra barn och deras behov ses 
som centralt för bibliotekarierna och kan jämföras med en ”eldsjäls” arbete med barn. 
Det uppsökande arbetet i form av bokvagnsronder är betydelsefullt för att kunna nå barn 
som av olika anledningar är isolerade. 

Uppfattningar kring kunskap/kompetens i arbetet med barn och ungdomar har inordnats 
under tre skilda kategorier. Bibliotekarierna kan ses relatera kunskap/kompetens till 
vårdmiljön. En förtrogenhet med vårdmiljön och det arbete som bedrivs inom vården 
kan ses i form av förtrogenhetskunskap. Vidare lyfts även yrkeslivserfarenhet som sjuk-
husbibliotekarie inom vården fram och som kan ses som erfarenhetskunskap. Båda   
dessa kunskaper kan ses som osägbar, tyst kunskap. Genom dialog med andra yrkes-
grupper inom vården utveckla r bibliotekarierna ny kunskap. Den kunskap som fram-
träder i denna kategori är enligt bibliotekarierna inte införskaffad genom teoretisk ut-
bildning. 

Bibliotekariens kan ses relatera kunskap/kompetens till ett engagemang för barn och 
uppger att arbetet med barn främst förutsätter personliga egenskaper och förmågor som 
kan inordnas under social kompetens. Två aspekter av social kompetens ses här tydligt 
framträda som viktiga, relationsaspekten och gruppaspekten. Brist på lämpliga fortbild-
ningar lyfts också fram. 

Svårigheter att se och uttrycka den kunskap/kompetens som man som bibliotekarie   
faktiskt innehar uttrycks som ytterligare en uppfattning kring kunskap/kompetens.   
Kunskapen/kompetensen kan relateras till bibliotekariepraktiken i första hand genom 
erfarenhet av praktiskt biblioteksarbete. Även detta kan ses som en form av färdighets-
kunskap som är svår att verbalisera. 

När det gäller bibliotekariernas förhållningssätt till etik i arbete med barn har även här 
tre skilda kategorier av uppfattningar kunnat tolkas ur intervjumaterialet. Vi kan se ett 
etiskt förhållningssätt med utgångspunkt i vårdmiljön. Bibliotekarierna i denna kate-
gori lyfter särskilt fram att i arbetet som sjukhusbibliotekarie krävs en medvetenhet om 
de etiska riktlinjer som gäller i vårdmiljön. Vidare medför biblioteksarbete ute på av-
delningarna en viss anpassningsförmåga till miljön inom vården. Vi ser att bibliotekari-
erna även kan utveckla etisk kunskap genom att samverka med andra yrkesgrupper 
inom vården. 

Några bibliotekarier ses relatera etiska förhållningssätt till bibliotekarierollen. Biblio-
tekarierna uttrycker att de ser att biblioteksetik och vårdetik inte alltid stämmer öve rens. 
Främst tonåringars rätt till information kan därmed hamna i konflikt med vårdens be-
handlingsplaner. Här betonas dock att på biblioteket utgår arbetet från bibliotekariernas 



 88 

yrkesetiska riktlinjer. Diskussion kring de etiska dilemman som kan uppkomma i var-
dagen förs med kollegor. Att så tidigt som på utbildningen diskutera etiska frågor kan 
underlätta för bibliotekarierna att internalisera etiska reflektioner som en naturlig del av 
biblioteksarbetet. 

Att i första hand relatera sitt etiska handlande till personliga etiska värderingar fram-
träder i denna kategori. Här ses det etiska förhållningssättet inte i första hand relateras 
till biblioteksyrket, utan bibliotekarien utgår från ett allmängiltigt etiskt synsätt. En etisk 
kompetens har utvecklats genom livserfarenhet som inte enbart hänför sig till yrkeslivet, 
utan ses som naturlig och självklar för bibliotekarien som person. 

I de övergripande slutsatserna ser vi att vårdmiljön, bibliotekariens personliga engage-
mang och bibliotekariens syn på bibliotekets uppgifter och funktion påverkar de förut-
sättningar utifrån vilka sjukhusbibliotekarierna prioriterar och arbetar med inriktning 
mot barn och ungdomar. Dessa tre aspekter/faktorer kan ses särskilt tydligt framträda i 
kategorierna under frågeställningarna och därmed också forma bibliotekariernas yrkes-
roll, kunskap/kompetens och etiska förhållningssätt.    
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Bilaga 1: Brev till respondenter  
 
 
Till berörda bibliotekarier på sjukhusbiblioteket i ……………………………………. 
 
Vi är två studerande i Biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås som 
skall skriva en 20 poängs magisteruppsats under våren 2005. Vi är intresserade av att 
komma i kontakt med sjukhusbibliotek som har en kontinuerlig barnverksamhet eller 
arbetar i någon projektform (t ex tillsammans med övrig sjukhuspersonal) med inrik t-
ning mot barn. 
 
Vår avsikt med uppsatsen är att belysa och lyfta fram sjukhusbibliotekariens roll och 
specifika arbetsmetoder/arbetsuppgifter med barn på sjukhus. Detta mot bakgrund av att 
vi inte tycker att sjukhusbibliotekariens kompetens gjorts tillräckligt synlig under ut-
bildningen. 
 
Vi ser fram emot att finna svar på våra frågor i ämnet och om Ni på………………….. 
………………….har något att berätta eller tipsa om vore vi tacksamma för snar åter-
koppling! Finns dessutom intresse eller möjlighet att längre fram ställa upp på en inter-
vju vore vi väldigt glada. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar  
Carina Lindgren och Anna Remin 
E-mail: s031518@utb.hb.se,   s032241@utb.hb.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
 
Först en presentation av informanten med fokus på hans/hennes yrkesliv. 

 
- ålder? 
- antal år inom yrket? 
- antal år i yrket som sjukhusbibliotekarie? 
 
 

Därefter utgå från hans/hennes yrkesroll som bibliotekarie på sjukhuset med in-
riktad verksamhet mot barn.      

 
Informantens arbetsuppgifter och arbetsmetoder. 

 
- förekommer samarbete med andra yrkesgrupper inom vården, hur är det 

utformat? 
- vilka viktiga erfarenheter har du skaffat dig genom just arbetet med 

barn? 
- hur skulle du vilja beskriva dina upplevelser i det speciella arbetet 

(sjukhusmiljön och barnperspektivet) mot sjuka barn?  
 
 
Om du reflekterar över kunskap och kompetens i förhållande till din yrkesroll 
(med inriktning mot barn)  

 
-   vilken/ vilka  kunskap/er  anser du dig behöva/ behövs för att utföra   

                    dina arbetsuppgifter? 
    -   hur skaffar/ har du skaffat denna kunskap 

-   vilken/vilka kompetens/er anser du dig behöva/behövs för att utföra  
    dina arbetsuppgifter? 

    -   hur har du skaffat dig denna kompetens? Hur håller du din kompetens  
        ”uppdaterad”? 

 
 
Hur ställer du dig till etik ”i mötet med barnen” i din roll som sjukhusbiblioteka-
rie? 
 

- vilka etiska dilemman eller aspekter kan du se/kan uppkomma i arbetet 
med barnen? 

- har du egna erfarenheter av dessa situationer, kan du ge ett exempel? 
- finns det formulerade etiska riktlinjer att följa i yrkesutövningen som 

sjukhusbibliotekarie? (kontexten inom vården ställer kanske andra krav 
och etiska överväganden?) 

- etiska aspekter på arbetet med barn kan även involvera fö räldrar och an-
nan vårdpersonal? 


