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Abstract: The main purpose of this thesis was to examine how hospital 

librarians worked with young people at a children’s and 
young people’s hospital in Sweden. We wanted to see how 
they promoted their health with culture and cultural means 
such as book trolleys. We did a case study, and made three 
qualitative interviews with the hospital librarians. The 
purpose was also to find out what the hospital librarians 
thought of young peoples. As a complement we also used 
textual analysis to analyse a pilot study and a few monthly 
programs concerning an ongoing culture project in the 
library. The purpose with these documents was also to see 
how health could be promoted by culture, and to see how 
young people were described. 

 
We have used two theories. One involves what roles hospital 
librarians fitted into while dealing with young persons. The 
other one deals with different aspects of health. 
  
The role that emerged most clearly among the librarians was 
one called the rehabilitative role. We could also find traces 
of this role in the pilot study, which we believe indicates 
why all three librarians tended to fit into that role.  

 
The librarians seemed to do their best to involve young 
people in the activities in the library. In contradiction to this, 
the documents didn’t involve young people very much; they 
mostly mentioned ways of working with children. Young 
people were only involved in a few cases. 

 
We also found that both the librarians and the documents 
were striving to promote health among the patients. To do 
this they tried to see to the well being of the whole person.  
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1. Inledning 
 Kulturens betydelse för hälsan är idag ett högaktuellt ämne. Under skrivandet av denna 
uppsats har det tillkännagivits att det i Göteborg finns planer på att starta ett tvärve-
tenskapligt forskningscentrum som skall arbeta med denna fråga.  (Franck 2007) 
    Äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson och kulturministern Lena Adelsohn 
Liljeroth skriver att de vill skapa en politik där kultur får en funktion när det gällde folk-
hälsoarbetet. De anser i en debattartikel från Göteborgs-posten att kultur och hälsa är 
tätt sammanhängande då kultur ofta sammankopplas med företeelser som är värdefulla 
för människan. De önskar att centrumet för kultur och hälsa skall kunna ge bättre förstå-
else för alla frågor som finns om kulturens betydelse för hälsan. (Adelsohn Liljeroth & 
Larsson 2007, s. 27) 
    Författarna skriver vidare att de vill tillgängliggöra kulturen för så många människor 
som möjligt. Det nämndes särskilt att ungdomar skall kunna vara med i kulturella sam-
manhang, kunna vara kreativa och själva skapa. Kulturen är utvecklande för unga 
människor menar Larsson och Adelsohn Liljeroth, den gör bland annat att de lättare kan 
förstå och uttrycka känslor. De skriver också att det finns mycket inom kultur som inte 
är känt, till exempel vilken betydelse kultur egentligen kan ha för människans mentala 
förmåga att hantera problem. Författarna undrar om det på något sätt kan undersökas om 
kultur verkligen spelar roll för människor och vilken roll är det lämpligt att kulturen ges 
för patienters rehabilitering på ett sjukhus? (Adelsohn Liljeroth & Larsson 2007, s. 27) 
    Gunnar Bjursell professor i molekylärbiologi och ordförande i den nationella styr-
grupp som kommer att driva projektet om kultur och hälsa, påpekar att Sverige ligger 
efter inom forskningen på området. (Franck 2007) 

I Storbritannien och USA har man i studier av våra känslor och belönings-
system kunnat visa att hjärnan reagerar positivt på beröring, konst och musik. 
Det tycks vara fråga om effekter som låter sig användas såväl preventivt som 
terapeutiskt. Med kultur kan man med andra ord både förebygga och bota. 
(Franck 2007) 

I en artikel från Svenska dagbladet betonas vikten av sjukhusbiblioteken och deras 
nytta. Artikelförfattaren menar att det bibliotekarierna erbjuder via sjukhusbiblioteket 
förhöjer livskvalitén för patienter. (Lindvall 2004, s. 35) Kulturaktiviteter är viktigt ef-
tersom det kan få patienterna att tänka på annat och tillfriskna fortare. Det är även vik-
tigt för patienterna att kunna få information om sitt sjukdomstillstånd, eftersom det kan 
var en betydande del i tillfrisknandet. (Kristiansson 1999, s. 40ff) Å andra sidan är det 
också viktigt att sjukhusbibliotekarierna tänker på vilken information de förmedlar till 
patienterna eftersom en del kan ha svårt att hantera information om sin sjukdom. 
    Att arbeta med kultur på ett sjukhusbibliotek, som att låna ut filmer, är ett exempel på 
hur sjukhusbibliotekarierna kan hjälpa patienterna att få något att sysselsätta sig med 
och kanske för en stund glömma sina symptom. Arbetet med kultur som medel blir på 
detta sätt en viktig del av sjukhusbiblioteket. Ett annat medel som bibliotekarierna kan 
använda sig av i sitt kulturfrämjande arbete är att gå bokvagnsronder, en arbetsmetod 
som särskiljer sjukhusbibliotekariernas arbete gentemot arbetet på ett folkbibliotek.  
    I litteraturen rörande ungdomars användning av bibliotek har vi mest funnit under-
sökningar av ungdomars relation till folkbibliotek. När det gäller detta arbete med ung-
domar har debatten gått i cirklar de senaste 30 åren. Det finns en ständig diskussion 
kring ungdomar, vad som görs för dem och att de inte drar nytta av bibliotekets verk-
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samhet och att de ofta glöms bort. (Rydsjö 2001, s. 2f; Dahlström 2000, s. 5; Spejare 
1998, s. 3)  
    Vår magisteruppsats kommer att utföras på ett barn- och ungdomssjukhus med tillhö-
rande patientbibliotek. Anledningen till att vi kommer att utgå från just detta bibliotek 
beror på att det där, under uppsatsens skrivande, pågår ett kulturprojekt, vilket har som 
mål att ge de barn och ungdomar som vistas på sjukhuset tillgång till kultur under den 
tid de ligger på sjukhuset. (Pilotstudie 2005, s. 2) 
    Vi vill belysa hur situationen ser ut idag på detta barn- och ungdomssjukhus och vil-
ken betydelse arbetet med kultur och hälsa har i relation till ungdomar.  
    Under vårt första besök på det barn- och ungdomssjukhus vi har undersökt slog oss 
tanken att sjukhusbibliotekets lokaler föreföll till stora delar anpassat för en yngre mål-
grupp. Biblioteket ligger till exempel i anslutning till lekterapin, som med sitt namn av 
många ungdomar kan anses mindre lockande.  
    I denna uppsats kommer vi att fokusera på sjukhusbibliotekariernas kulturarbete för 
att främja ungdomars hälsa. Detta kommer vi bland annat att undersöka genom att ta 
reda på vilken syn bibliotekarierna har på ungdomar och hur de arbetar för att göra pati-
entbiblioteket åtkomligt för ungdomarna. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Såsom vi skrev i inledningen glöms ungdomar ofta bort i folkbibliotekens verksamhet. 
Vi vill nu istället undersöka hur ungdomar prioriteras i sjukhusbibliotekets verksamhet.  
    Det är viktigt för unga människor att få uttrycka sig genom kultur, det är även viktigt 
att de får tillgång till kultur genom användning av olika medier. Detta gäller särskilt när 
ungdomarna ligger på sjukhus eftersom det kan spela roll i deras läkandeprocess, 
samtidigt som skapande verksamheter kan verka utvecklande för dem. På grund av detta 
blir kultur ett viktigt arbetsområde för sjukhusbibliotekarierna. 
    Syftet med denna magisteruppsats är att ta reda på hur ett sjukhusbibliotek arbetar 
med kultur för att främja ungdomarnas hälsa när de vistas på ett barn- och ungdoms-
sjukhus. För att kunna undersöka hur sjukhusbibliotekarierna arbetar med ungdomar 
och hälsa är det viktigt att även ta reda på deras syn, det vill säga deras åsikter om olika 
företeelser, eftersom synen påverkar hur de tar sig an sina arbetsuppgifter. Synen är 
något som framkom dels via bibliotekariernas egna utsagor och dels via de dokument 
som deras arbete grundar sig i. Därför vill vi även ta reda på vilken syn 
sjukhusbibliotekarierna har när det gäller arbetet med ungdomar och hälsa. Syftet är 
också att se vilken syn på ungdomar och hälsa som finns i några kulturdokument knutna 
till sjukhusbiblioteket.  
    Detta syfte har lett oss fram till följande frågeställningar: 
 

• Hur och med vilka medel arbetar sjukhusbiblioteket på ett barn- och ungdoms-
sjukhus med kultur? 

• Vilken syn på ungdomar och hälsa har sjukhusbibliotekarierna? 
• Vilken syn på ungdomar och hälsa beskrivs i kulturdokumenten? 
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1.4 Avgränsningar 
I den arbetsgrupp som arbetar med projektet ingår de bibliotekarier som arbetar på 
biblioteket, en lekterapeut1, projektledaren2, samt sjukhusbibliotekets chef. Vi har valt 
att avgränsa oss till det arbete som bibliotekarierna utför. De andra aktörerna har vi valt 
bort i vår uppsats, för att inte göra den för omfattande. Därav har vi avgränsat vi oss till 
att intervjua tre av de sex sjukhusbibliotekarier som arbetar på det sjukhusbibliotek vi 
undersökte. Dock har vi samtalat med projektledaren under ett studiebesök för att sätta 
oss in i de omständigheter som rör projektet.  
    Vi har också avgränsat oss till att undersöka sjukhusbibliotekariernas arbete med och 
syn på ungdomar, inte med barn. Vi har nämligen tagit del av ett antal undersökningar 
som inriktat sig på sjukhusbibliotekariernas arbete för barn och därför ville vi se hur det 
ser ut för ungdomarnas del. Däremot kommer vi inte att i vår undersökning själva ta del 
av vad ungdomarna på sjukhuset vi undersöker tycker, eftersom det inte ryms inom 
fokuseringen i uppsatsen. 
    I textanalysen kom vi inte att göra någon utvärdering av projektet eftersom det inte 
kommer att avslutas inom ramarna för den tidsperiod som denna magisteruppsats 
omfattar.  
    Vi har även avgränsat oss till att endast utvärdera fyra dokument textanalytiskt, efter-
som de är de mest relevanta dokumenten vilka är knutna till arbetsplatsen. De dokument 
vi kommer att använda är pilotstudien som projektet bygger på samt tre månadsprogram 
rörande kultur. Med mest relevanta menar vi inte nödvändigtvis de tre 
månadsprogrammen vi har valt att analysera utan månadsprogrammen i sig.  
   I pilotstudien finns en redovisning över tidigare gjord forskning om bland annat barn- 
och ungdomsbibliotek på sjukhus och kultur i vården, dessa avsnitt har vi valt att inte 
analysera eftersom det inte rör vårt specifika fall utan sjukhusbibliotek i allmänhet. 
Detta avsnitt använder vi inte heller som grund för vår kartläggning av den tidigare 
forskningen gjord på området, då översikten i pilotstudien främst rör de mindre barnen 
och inte ungdomarna. Vi är endast intresserade av de aspekter som rör just 
kulturprojektet på det sjukhus vi undersöker. Med andra ord kom vi att fokusera på de 
delar i dokumenten som rör själva projektets utformning. I tidigare forskning tittade vi 
dock på hur det ser ut på andra sjukhusbibliotek i Sverige eftersom det gav en bra grund 
för att förstå en specifik verksamhet. 

1.5 Begreppsdefinitioner  
I begreppsdefinitionerna kommer vi att redogöra för begrepp som kommer att vara rele-
vanta för uppsatsen. Det är varierande begrepp som redogörs för, allt från materiella 
tillgångar i sjukhusbiblioteksmiljön till breda företeelser. Detta avsnitt finns med i upp-
satsen för att vi vill introducera läsaren för olika begrepp som vi anser kan underlätta 
förståelsen av texten. 
 

                                                 
1 En lekterapeut är en utbildad förskollärare eller fritidspedagog, ibland har de också en 
specialpedagogisk utbildning. Lekterapi ingår i vårdarbetet på sjukhuset, där man bland annat syftar till 
att ge de sjuka barnen och ungdomarna stimulans, och ge barn och ungdomar möjlighet att bearbeta 
upplevelser och hämta kraft i samband med sjukhusvistelsen. (Föreningen Sveriges lekterapeuter) 
2 Projektledaren är bibliotekarieutbildad i Borås under mitten av 1970-talet. Innan hon började arbeta med 
det här projektet har hon bland annat varit bibliotekschef och kulturchef. (Studiebesök på 
sjukhusbiblioteket)    
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Bokdeposition: En hylla med böcker och filmer från biblioteket som är utställda ute på 
avdelningarna. (Erika 1; Marianne 1) 
 
Bokvagn: En bokvagn är en vagn vilken bibliotekarien går runt med på avdelningarna 
för att förmedla medier till patienterna.  
 
Bokvagnsrond: En bokvagnsrond är vad bibliotekarien utför när hon eller han går runt 
med bokvagnen på avdelningarna på sjukhusen och erbjuder patienterna olika medier. 
(Kristiansson 1999, s. 7) 
 
Hälsa och ohälsa: Med hälsa menar vi inte bara att personen i fråga skall vara fysiskt 
frisk, utan för att få en patient att vara vid god hälsa behöver insatser även göras 
psykiskt, socialt med mera (Ewles & Simnett 2005, s. 15ff).  
     Med hälsa menar vi både när sjukhusbibliotekarien bara för en kort stund kan lindra 
symtomen och få patienten att glömma sin sjukdom, men vi menar också det mer lång-
siktiga förebyggande arbetet. Det är en metod att komma närmare en nivå av hälsan där 
personen i fråga mår bra.  
    Ohälsa är i motsats till hälsa när något inte stämmer i de olika hälsokriterierna och 
som orsaker människan psykiskt eller fysiskt obehag. 
 
Kultur: Ordet kultur är ett mångtydigt begrepp under vilka flera betydelser kan inord-
nas. Dels kan det ges betydelsen i form av musik, dans och dylika konstformer även 
kallat finkultur, dels kan det ges en bredare definition såsom radio, TV, dagstidningar 
och liknande medier. Kultur kan även inbegripa all mänsklig aktivitet och vanemönster. 
(Fokus 06 2006, s. 7f) I denna uppsats omfattas kultur av de medier som finns på 
sjukhusbiblioteket, de kulturaktiviteter vilka anordnas samt det arbete 
sjukhusbibliotekarierna utför i samband med ungdomar.  
  
Medier: Vi definierar medier efter det utbud som finns på sjukhusbiblioteket. Det vill 
säga böcker, filmer, cd-skivor och talböcker. (Erika 2)  
 
Patient: En person som ligger på sjukhus och får vård för ett eller flera sjukdoms-
tillstånd (Florén & Malmgren-Neale 1989, s. 1). I vår undersökning är patient synonymt 
med ungdomar (se definitionen för ungdom nedan) förutom på de ställen där det av 
texten framgår att det handlar om patienter i ett vidare begrepp.   
 
Sjukhusbibliotek: Sjukhusbiblioteket vänder sig främst till de patienter som vistas på 
sjukhuset och det har i stort sett samma uppgifter som ett folkbibliotek, fast med en till 
viss del annan målgrupp (Arbetsgruppen för… 1976, s. 10). Biblioteket vi undersöker är 
ett patientbibliotek, vilket innebär att det är till för patienter och deras anhöriga, 
personalen kan även komma dit men det är inte bibliotekets huvudsakliga uppgift att ge 
dem service. 
   I motsats till denna variant av sjukhusbibliotek finns de medicinska biblioteken, vilket 
är bibliotek på sjukhus som vänder sig till personalen med medicinsk litteratur och lik-
nande. (Sjukhusbibliotek i Sverige 1999, 24f) Dock kommer vi inte att fokusera på 
medicinska bibliotek i uppsatsen. 
    Vi använder ordet sjukhusbibliotek synonymt med patientbibliotek i uppsatsen, även 
ordet bibliotek används som en synonym, när inte sammanhanget visar på annat.  
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Ungdom: Vi kom att definiera användargruppen ungdomar enbart efter ålder. Detta 
gjorde vi eftersom det på så sätt skulle bli lättare för bibliotekarierna vi intervjuade att 
kunna identifiera ungdomar som grupp. Det är lättare för dem att avgöra ungefär hur 
gammal en person är än vad det är för dem att bedöma den personens livsstil och 
mentala tillstånd under ett kort biblioteksbesök.  
    Det är svårt att finna en enhetlig definition på ungdom, ”en 15-åring kan kallas både 
barn, ungdom, och ung vuxen i offentliga dokument.” (Fokus 06 2006, s. 23) Vi har valt 
att definiera ungdomar som dem mellan 14 och 25 år. Att vår definition sträcker sig så 
högt upp beror på att sjukhuset tar emot patienter upp till 25 år. 
    Vi har valt att i vårt material hålla oss till begreppet ungdomar och utesluta tonåringar 
och unga vuxna. Detta har vi gjort dels för att det skulle skapa tvetydigheter och dels för 
att vi anser att termerna inte inbegriper alla de åldersintervaller vi skall undersöka.  

1.6 Relevans för biblioteks- och informationsvetenskap 
Denna uppsats är relevant inom biblioteks- och informationsvetenskap eftersom den tar 
upp sjukhusbibliotekariernas arbete med kultur för att främja hälsan hos ungdomarna 
och sjukhusbibliotekariernas syn på denna användargrupp. Med uppsatsen finns för-
hoppningen om att kunna synliggöra sjukhusbibliotekariernas arbete med ungdomar.  
    Vi har använt aspekterna kultur och hälsa som underlag för teorin i uppsatsen. Kultur 
brukar ofta användas i bibliotekssammanhang, genom att också lägga till aspekten hälsa 
till vår uppsats har vi kunnat se vilken betydelse kulturen har för hälsan. Detta är också 
relevant för biblioteks- och informationsvetenskap eftersom sjukhusbibliotekarierna 
arbetar kulturfrämjande med användare som lider av sjukdomar.  

1.7 Förförståelse 
Vi anser att det är viktigt att sjukhusbibliotekarierna uppfyller de behov som ungdomar 
har av kultur och medier när de ligger på sjukhus. Vår förförståelse är att kultur och 
medier är viktiga för ungdomar när de är sjuka för att underlätta deras tillfriskande. Vi 
anser att sjukhusbiblioteket spelar en betydelsefull roll när det gäller att hjälpa ungdo-
mar tillbaka till bättre hälsa. Vi tror också att sjukhusbibliotekarierna och bibliotekets 
utbud kan vara en ingång till kultur för många ungdomar som kanske inte har kommit i 
så stor kontakt med detta i sitt vardagsliv, särskilt inte med bokvagnsronder som är väl-
digt specifikt för sjukhusmiljön. Vi tror att många ungdomar minskar sin biblioteks-
kontakt när de blir just ungdomar eftersom de då får andra konkurrerande intressen.  
    Vi tror att den fysiska ohälsan är den mest förekommande ohälsan på sjukhus, efter-
som det är sådana problem som de allra flesta där vårdas för. Detta tror vi eftersom de 
fysiska problemen är lättare att upptäcka hos en person än de psykiska. Fysiska problem 
är lättare att diagnostisera, och de psykiska tar mycket längre tid att utreda då de är mer 
komplexa eftersom de oftast inte kan ses med blotta ögat, vi tror att ett psykiskt problem 
är svårare för patienten att medge att de lider av. Sjukhusvistelse kan leda till tillfälliga 
psykiska besvär, vilket biblioteket kan hjälpa att underlätta. 
    Vi är medvetna om att denna förförståelse kan komma att få konsekvenser för hur 
uppsatsen kommer att utformas och vilket resultatet kommer att bli. Särskilt eftersom vi 
i inledningen av arbetet träffade projektledaren som skrivit pilotstudien (se vidare i 
avsnitt 5.3). Därför har vi i avsnitt metoddiskussion försökt diskutera andra möjliga sätt 
att använda materialet på. 
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2. Bakgrund till ämnet 
Detta är ett historiskt avsnitt med syfte att redogöra för hur sjukhusbibliotekariens ar-
bete har sett ut genom åren och hur sjukhusbiblioteken har utvecklats.  Detta kommer vi 
att göra genom att skriva om sjukhusbibliotekets framväxt, hur bokvagnarnas historia 
ser ut samt hur sjukhusbibliotekarierna arbetat med ungdomar historiskt. 

2.1 Sjukhusbibliotekens framväxt 
För att på ett bra sätt kunna förstå hur sjukhusbibliotekarien arbetade med ungdomar 
ansåg vi att det var viktigt att få en förståelse för arbetsplatsen och vilka förutsättningar 
som fanns, eftersom mycket av arbetet skedde just i sjukhusbiblioteket. Därför följer i 
detta avsnitt historiken över sjukhusbibliotek. 
    Sjukhusbibliotekariernas arbetsplats utgår från sjukhusbiblioteket. Även om den upp-
sökande verksamheten med bokvagnar som medel sker ute på avdelningar utgår sjuk-
husbibliotekarierna från biblioteket. Vid traditionella informationspass, och ”brow-
sande” längs hyllorna sker mötet mellan bibliotekarien och ungdomen på sjukhus-
biblioteket. Sjukhusbiblioteket blir även det med andra ord ett medel som bibliotek-
arierna använder sig av i sitt arbete.     
    Tellander skrev i Sjukhusbiblioteken i Dalarna 90 år 1921 – 2002 att de första 
sjukhusbiblioteken i Sverige med litteratur anpassad för patienterna, dök upp under 
1920-talet. Dock var det inte förrän några årtionden senare som sjukhusbiblioteken fick 
ordentligt fotfäste. Det fanns föregångare till biblioteken redan innan dess, till exempel i 
form av bokförråd på sjukhusen.  (s. 5f) 
    Under mitten av 1900-talet ökade sjukhusbiblioteksverksamheten markant i 
omfattning (Arbetsgruppen för… 1976, s. 12). Det berodde på en allmänt gynnsam 
utveckling för folkbiblioteken i landet och en stark kulturoptimism, vilket även färgade 
av sig på sjukhusbiblioteken (Tellander 2002, s. 14). 
   Efter den kraftiga utveckling som skett bland sjukhusbiblioteken, särskilt under 1970- 
och 1980-talen, inträdde verksamheten i en djup kris under 1990-talet. Situationen 
präglades av nedläggningar beroende på besparingar, kortare vårdtider och det nya fe-
nomenet patientinformation. 30 % av sjukhusbiblioteken lades ner mellan 1990 och 
1996. Efter 1996 fanns det 168 stycken sjukhusbibliotek kvar. (Sjukhusbibliotek i Sve-
rige 1999, s. 4, 15)  
    Patientinformation framträdde under 1990-talet men existerade under andra former 
även innan dess. Det innebär att patienten har rätt till information om sitt sjukdoms-
tillstånd, olika behandlingsmetoder och liknande. Detta var något som kunde ses som en 
ny uppgift för biblioteken att ta itu med, men det var inte så det såg ut överallt i landet. 
Som exempel tog rapporten Sjukhusbibliotek i Sverige upp Linköpings universitets-
sjukhus som lade ner sin biblioteksverksamhet till fördel för patientinformations-
centraler vilka sköttes av sjuksköterskor och som hade som mål att stå utanför 
bibliotekssfären. (Sjukhusbibliotek i Sverige 1999, s. 13) 
    En anledning till varför sjukhusbibliotekens historia har varierat så mycket har sina 
förklaringar i att det inte finns något lagligt stöd för dem.  I bibliotekslagen står det att 
alla medborgare skall ha tillgång till ett folkbibliotek (Bibliotekslag 1996, §2), vilket då 
även innefattar patienterna på ett sjukhus, men inte direkt sjukhusbiblioteken.  
    I Hälso- och sjukvårdslagen står det inte heller något om bibliotek eller liknande 
verksamhet på sjukhusen. Dock står det att ”Patienten skall ges individuellt anpassad 
information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och be-
handling som finns”. Lagen skulle kunna vara ett stöd för verksamheten med patient-
information. (Hälso- och sjukvårdslag 1982, § 2b).  
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    Ett annat problem för sjukhusbibliotekens vara eller icke vara är den ekonomiska 
frågan och vilka som skall hålla i verksamheten. På en del sjukhus är biblioteket en fi-
lial till kommunens folkbibliotek och på andra ställen är det landstinget som driver 
verksamheten. Ett statligt stöd fanns fram till 1965 med en bestämd summa pengar per 
vårdplats, men sedan dess har verksamheten inte haft något fast ekonomiskt stöd. 
(Arbetsgruppen för… 1976, s. 12) 
    Sjukhusbibliotekens roll idag har stabiliserats något sedan den turbulenta tiden förra 
decenniet. 2006 fanns det cirka 120 sjukhusbibliotek, då räknat både bibliotek som rik-
tar sig till patienter och till personal (Bibliotekskalendern 2007, s. 148–163). Dock var 
inte bibliotekens framtid säkrad för det, så sent som 2004 utkom ett specialnummer av 
Biblioteksbladet som undersökte sjukhusbibliotekets roll idag. Där rapporteras det dels 
om nedläggningar och nedskärningshot för en del sjukhusbibliotek men även om andra 
sjukhusbibliotek som har integrerats med sjukhusen och blivit en självklar del av dem, 
beroende på vilka bibliotek de tittade på. (Steinsaphir 2004, s. 3) 

2.2 Historik över sjukhusbibliotekariers arbete med bokvagnar 
Ett av de medel som är viktigast i sjukhusbibliotekariens arbete med att nå patienter är 
bokvagnsronder. Det är dessutom det verktyg som är mest användbart när det gäller den 
uppsökande verksamheten på sjukhus. Via bokvagnar kan bibliotekarierna nå de ung-
domar vilka inte själva kan ta sig till biblioteket, men även informera dem som inte vet 
om att sjukhusbiblioteket finns. Det finns många intressanta aspekter att ta upp angå-
ende sjukhusbibliotekarier och deras arbete via sjukhusbiblioteket. Vi har gjort ett urval 
och har i detta bakgrundskapitel valt att redogöra för hur det har sett ut för bokvagnen 
som arbetsform. Bokvagnen är ett viktigt kulturellt uppsökande medel som är specifikt 
för just sjukhusbibliotek, och särskiljer sjukhusbibliotekariernas arbete från till exempel 
folkbibliotekariernas.  
    1930-talet kännetecknades enligt Linder och Söderbergs (1937) Sjukhusbibliotek av 
att det öppna hyllsystemet hade vunnit mark i bibliotekskontexter. Därmed 
introducerades bokvagnarna som var ett sätt att försöka efterlikna det arbetssättet, och 
ge patienter möjlighet att välja fritt ur utbudet vid tillfällena för ronderna. Utlånen ökade 
ofta vid användandet av denna arbetsform på sjukhus. (s. 8f) 
    1936 började en bibliotekarie från ett folkbibliotek att gå ronderna på ett icke namn-
givet lasarett i Sverige, tidigare hade sköterskorna på avdelningarna stått för utlånen. 
Vid denna tid återfanns boksamlingen för detta sjukhusbibliotek i två skåp, och alla 
utlån till patienterna gjordes via bokvagnen. Ett besök per vecka var brukligt. (Linder & 
Söderberg 1937, s. 8f)  
    1974 tillsattes en utredning som hade i uppdrag att ”framlägga förslag till framtida or-
ganisation av biblioteksverksamheten inom hälso- och sjukvårdsnämndens område.” 
(Biblioteksutredningen 1976, s. 5) I utredningen står det att den största delen av antalet 
utlånade böcker på allmänna sjukhus sker vid bokvagnsronderna. Ungefär 40 % av bib-
liotekariens yrkesverksamma tid går åt till denna verksamhet. (Biblioteksutredningen 
1976, s. 32) 
    Enligt Florén och Malmgren-Neales (1989) Man orkar inte be om allt var 
bokvagnsronder det centrala för sjukhusbibliotekens verksamhet i mitten av 1980-talet. 
(s. 3) Helsingborgs lasaretts bibliotek fick 1985 och 1986 pengar för att genomföra ett 
utvecklingsprojekt kallat ”Arbetsmetoder för biblioteksservice på vårdavdelningarna 
inom akutsjukvården”. I detta projekt var syftet att ta reda på hur bokvagnsronds-
verksamheten fungerade, om den kunde ersättas med bokdepositioner och om det fanns 
andra alternativ som biblioteket kunde erbjuda istället. (Florén & Malmgren-Neale 
1989, s. 10ff)  
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    De fördelar som det framkom att bokvagnsronder hade, var att de gav åtkomst till de 
patienter som har förflyttningsproblem och är bundna till sin vårdsäng. Den kontakt som 
bildas vid mötet underlättade urvalsarbetet i biblioteket eftersom patienten då fick 
möjlighet att ge sina synpunkter och förslag på vilka medier som skulle köpas in. En 
annan fördel som framkom var att det kunde uppstå givande kommunikation i mötet 
mellan bibliotekarien och vårdtagaren där de diskuterade exempelvis läsning. Det kunde 
också minska tidsåtgången för vårdpersonalen då de inte behövde gå till biblio-
tekslokalen utan bekvämare kunde prata med bibliotekarien då denne befann sig på av-
delningen och tala om vilka patienter de för tillfället ansåg behövde stimulans. De nack-
delar som framkom var att det regelbundna veckobesöket inte nådde ut till alla patienter 
eftersom det vid tillfället för ronden var i snitt 4-5 patienter på varje avdelning som 
saknades, på grund av till exempel operationer. En ytterligare nackdel var att det gick åt 
mer tid för att gå bokvagnsronder jämfört med att använda sig av bokdepositioner.  
(Florén & Malmgren-Neale 1989, s. 11f)   
    De förändringar vilka ansågs vara lämpliga att göra efter projektet var att mer infor-
mation om biblioteket och dess funktion behövdes. På operationsavdelningarna kom 
lasarettet dock fram till att bokvagnsronderna skulle fortsätta användas som arbetsform. 
(Florén & Malmgren-Neale 1989, s. 32) 
    Marita Kristiansson har skrivit magisteruppsatsen, Vilken roll spelar läsning för pati-
enter på sjukhus? I den har hon intervjuat personal och patienter på tre stycken avdel-
ningar på universitetssjukhuset i Malmö (1999, s. 22) Sjukhusbibliotekarien som Kristi-
ansson intervjuade sa att arbetet med bokvagnsronder bara förekom på deras palliativa3 
enhet. Anledningen till att det förelåg så var att patienterna inte vistades lika länge på 
sjukhuset som förr och bibliotekarierna upplevde därmed att de inte hann etablera en bra 
dialog med patienterna. Efter införandet av IT hade bibliotekariens yrke förändrats och 
det rådde även brist på personal. (Kristiansson 1999, s. 39) På de tre avdelningar som 
Kristiansson undersökte har hon intervjuat två patienter på vardera. Hälften av dessa 
hade någon form av kommunikation med sjukhusbibliotekarien, resten hade inte det till 
exempel på grund av att de inte hade ork. Patienterna visste sedan innan om att 
bokvagnsronder fanns, eller också har de kommit underfund med det på egen hand 
under sjukhusvistelsen. Det var alltså ingen i personalstyrkan som informerat dem om 
detta. (Kristiansson 1999, s. 26)  
    Rapporten Sjukhusbibliotek i Sverige, vilken var Sveriges allmänna 
biblioteksförenings kartläggning av verksamheten på patientbibliotek och kombinerade4 
sjukhusbibliotek i Sverige tog upp att bokvagnsronder var den vanligaste aktiviteten på 
sjukhusbibliotek, både för de kombinerade biblioteken och för patientbiblioteken. Totalt 
80 av de 95 sjukhusbibliotek som undersöktes i rapporten arbetade med bokvagnsronds-
verksamhet. Majoriteten av dessa bibliotek uppgav att de inte har förändrat sina bok-
vagnsronder de senaste åren. Ungefär en tredjedel av de tillfrågade biblioteken uppgav 
att de hade minskat sina bokvagnsronder. Den vanligaste anledningen till att ronderna 
lagts ner var att de avdelningar som besökts också lagt ner, eller att antalet patienter på 
avdelningarna minskat. Andra anledningar för minskning av bokvagnsronderna uppgavs 
vara minskat antal lån, tidsbrist, personalbrist samt ointresse från vårdtagarna. Under 
denna tidsperiod hade 8 av de tillfrågade biblioteken lagt ner sina bokvagnsronder. 
(Sjukhusbibliotek i Sverige 1999, s. 52ff) 

                                                 
3 Palliativ innebär lindring av symtom för patienten utan att sjukdomens gång påverkas. Palliativ vård ges 
oftast till patienter som har symtom som inte kan botas och där patienten inte förväntas ha särskilt lång 
livstid kvar. (NE uppslagsord ”palliativ” och ”palliativ vård”)  
4 Ett kombinerat sjukhusbibliotek vänder sig både till patienter och till personal på sjukhuset, både med 
skönlitteratur och avancerad medicinsk litteratur. (Sjukhusbibliotek i Sverige 1999. 24f) 
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    I en senare del i rapporten Sjukhusbibliotek i Sverige har ett antal bibliotekarier på 
universitetssjukhuset i Malmö intervjuats bland annat om sina åsikter om bokvagns-
ronder. De allra flesta av de tillfrågade tyckte att bokvagnarna är en av de viktigaste 
delarna i sjukhusbibliotekets verksamhet. En av de intervjuade tyckte till och med att de 
är så viktiga att personen i fråga kör dem i smyg. En del ansåg dock att bokvagnarna 
inte längre har någon viktig funktion. (Sjukhusbibliotek i Sverige 1999, s. 81) 
    Samordnat med dessa intervjuer gjordes det även undersökningar om attityderna 
gentemot bokvagnsronder ute på avdelningarna, både bland patienter såväl som perso-
nal. Bibliotekarierna hade vid början av undersökningen misstänkt att de skulle behöva 
lägga ned ronderna, då intresset inte föreföll så stort. Detta fick de dock ändra uppfatt-
ningar om då de ventilerade sina åsikter för de berörda parterna. Försöket slutade istället 
i ökad bokvagnsverksamhet. (Sjukhusbibliotek i Sverige 1999, s. 81) 
    I Biblioteksbladet står det 2004 hur arbetet med sjukhusbiblioteket och bokvagns-
ronderna har gått på Malmös universitetssjukhus. De enda avdelningar som då priorite-
ras var barnavdelningarna och de psykiatriska avdelningarna, alla andra avdelningar be-
söktes bara på begäran. (Steinsaphir 2004, s. 12) 
   Flera av de sjukhusbibliotek som Biblioteksbladet varit i kontakt med inför ett speci-
alnummer av tidskriften om sjukhusbibliotek från 2004 uppgav att de kraftigt minskat 
sina bokvagnsronder eller helt slutat med dem. Senare i artikeln talades det om 
bokvagnsronder som något gammalt och mossigt. Det anses av bibliotekarier snarare 
som finare att tillhandahålla information till de olika yrkesverksamma grupperna på 
sjukhuset. Den nytta vilken framhålls med bokvagnsronderna är att fånga upp de som är 
bundna till sin sjukhussäng och de som ligger länge på sjukhuset. (Steinsaphir 2004, s. 
3f) 

2.3 Historik över sjukhusbibliotekariernas ungdomsarbete 
Den användargrupp som vi inriktar oss på i denna uppsats är ungdomar, därför anser vi 
att det är relevant att ta med ett eget avsnitt om hur sjukhusbibliotekarierna historiskt 
har arbetat med denna grupp.  
    Rapporten Barn på sjukhus – lekterapi, bibliotek och skola från Spri5 skrev om hur 
sjukvården kunde förbättras för ungdomar. Ett av de områden som rapporten påpekade 
var viktigt är att det skulle finns bibliotek som riktade sig till unga människor. 
Utvecklingen av sjukhusbibliotek för målgruppen hade gått relativt sakta i jämförelse 
med verksamheten på folkbibliotek. När det under 1900-talets senare del blivit klarare 
vilken roll bibliotek och liknade verksamheter kunde spela för ungdomarnas 
tillfrisknande har även denna verksamhet tagit fart. Rapporten rekommenderade att alla 
sjukhusbibliotek skulle ha en hörna avsatt för barn- och ungdomslitteratur, där det 
skulle finnas allt från pekböcker till ungdomsböcker och lättläst vuxenlitteratur. Även 
att det fanns musik och ljudböcker för dem att lyssna på var viktigt och att biblioteket 
tillhandahöll den rätta utrustningen för att patienterna skulle kunna lyssna på denna 
media. (Barn på sjukhus… 1979, s. 58ff) 
    Vidare rekommenderade rapporten att biblioteket borde organisera kulturaktiviteter 
som filmvisningar, teaterföreställningar och sagostunder och att bibliotekarierna 
regelbundet bör gå bokvagnsronder till avdelningarna för att förmedla bibliotekets 
utbud till de ungdomar som inte har möjlighet att ta sig till biblioteket. Slutligen skulle 
det finnas bokdepositioner på alla avdelningar samt i väntrum och andra offentliga 
lokaler på sjukhuset. (Barn på sjukhus… 1979, s. 60) 

                                                 
5 Spri är förkortningen på sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (Barn på 
sjukhus… 1979) 
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    Almroth och Jansson (1983) liksom Boberg (1981) ansåg i sina artiklar Lekterapeuter 
och vårdpersonal: bibliotekets förlängda arm och Utökad barnbiblioteksverksamhet på 
sjukhus att om sjukhusbiblioteksarbetet skulle fungera bra när det gällde att nå barn och 
ungdomar behöver sjukhusbibliotekarierna ha kontinuerlig kontakt med lekterapeuter, 
lärare på sjukhuskolan, och övrig vårdpersonal. Detta eftersom de har större kontakt 
med patienterna och därför kan hjälpa bibliotekarierna med att få ut rätt media till rätt 
patient. (s. 139ff; s. 138f)  
    För att ett sjukhusbibliotek skulle fungera bra i arbetet med ungdomar måste persona-
len vara rätt utbildad, de behövde utöver en grundläggande bibliotekarieutbildning ha 
god kännedom om barn- och ungdomslitteratur, så att de kunde ge patienterna goda råd 
när de valde ut böcker, och så att de kunde fylla bokvagnarna med de böcker vilka 
patienterna vill låna. (Barn på sjukhus… 1979, s. 60) 
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3. Tidigare forskning och övrig litteratur 
I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning och litteratur inom området vi 
undersöker för att vi vill ge en bild av hur forskningsområdet har sett ut. Vi presenterar 
forskningen i följande teman: 3.1 kulturens betydelse för hälsan, 3.2 
sjukhusbibliotekariens, 3.3 sjukhusbibliotekariens arbete med ungdomar arbete med 
patienter, 3.4 bibliotekariers syn på ungdomar som användare och 3.5 ett bibliotek 
anpassat för ungdomar. I slutet av varje stycke följer en sammanfattning av vad som 
framkommit. 
   I detta kapitel kommer vi att presentera material med olika vetenskaplig grund. Ett 
exempel på litteratur som är forskningsbaserad är Ewles och Simnetts bok Hälsoarbete. 
Vi har i detta avsnitt även använt annan litteratur som är erfarenhetsbaserad, ett exempel 
på denna sortens litteratur är skriften Kultur i vården, vilken bygger på erfarenhet inom 
området. Mycket av den litteratur vi har använt är svårare att placera in i det vetenskap-
liga spektrat, exempel på detta är magisteruppsatser, eftersom de både kan vara erfaren-
hetsbaserade och ha vetenskaplig grund.  
    Den litteratur vi har valt att använda oss av i detta avsnitt är i huvudsak svensk, efter-
som vi intresserar oss för svenska förhållanden. Undantaget är en norsk skrift, eftersom 
vi anser att denna är applicerbar på svenska förhållanden då den tar upp ett projekt som 
har paralleller med det projekt vi undersöker. Det andra undantaget som använts är av 
engelskspråkigt ursprung, dock har det vi har använt oss av i texten behandlat svenska 
förhållanden. Den tidigare forskningen och övriga litteraturen vilken kommer 
presenteras här har använts som en inspirationskälla och en ingång till utformandet av 
vår egen undersökning.  

3.1 Kulturens betydelse för hälsan 
Litteraturen vi har använt i detta avsnitt handlar till största delen om kulturens inverkan 
på hälsan i stort, vi har inte gått djupare in på speciella kulturformer. Detta är för att vi 
inte har ansett detta nödvändigt för studien eftersom det är kulturens betydelse i stort 
som vi vill undersöka. Vi presenterar också begreppet ”kultur i vården”, som har spelat 
en stor roll för sjukhusbibliotekens utveckling i Sverige.  
    Kultur förknippas ofta med bibliotek, detta gäller även sjukhusbibliotek. Ett viktigt 
mål för sjukhusbibliotekarierna att arbeta mot är patienternas tillfrisknande. Via olika 
medieformer som sjukhusbiblioteket erbjuder sina användare, alltså främst barn och 
ungdomar, blir kultur ett medel för att främja hälsa hos ungdomarna som vistas på sjuk-
hus. Därför inleder vi vår tidigare forskning med ett avsnitt om just vilken betydelse 
kultur kan ha för hälsan i sjukhusmiljö. 
    Under 1980-talet var det begreppet ”kultur i vården” som satte stor prägel på sjuk-
husbibliotekens verksamhet. 1984 utkom Statens kulturråd med en rapport om detta och 
hur kulturen borde utformas för att passa vården. Utgångspunkten var att alla skulle ha 
lika rättigheter och tillgång till kultur, även de som var intagna på sjukhus eller andra 
vårdinstitutioner. Kulturutbudet på sjukhusen skulle vara varierat och inte bara finnas 
där för terapeutiska skäl utan det skulle vara en rättighet i sig liksom rätten till själva 
vården. Som terapiform kunde kulturen göra att människor engagerades såväl fysiskt 
som psykiskt. Kultur som terapi kunde också minska risken för att passivitet utvecklas 
vilket ofta blev en följd av sjukhusvistelse. Kulturen på 1980-talet skulle även integreras 
i vården utifrån den enskilde patientens behov till en slags vardagskultur. (Kultur i 
vården 1984, s. 7ff) Kultur i vården försökte inbegripa all slags kultur och kunde på så 
sätt bidra med både positiva och negativa konsekvenser för sjukhusbiblioteken. De 
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kunde utvecklas till kulturella centrum eller försvinna i kulturflödet. (Tellander 2002, s. 
20) 
    I Statens Folkhälsoinstituts rapport Kultur för hälsa stod det att olika kultur-
upplevelser kunde stimulera tillväxt av vissa delar av hjärnbalken, vilket ökade 
människans motståndskraft mot bland annat cancer och infektioner. Det stod även att 
kulturupplevelser kunde minska risken för depressioner och emotionell stress genom 
påverkan av HPA- axeln6, vilket kunde påverka patienter genom förhöjd levnadsglädje. 
(Kultur för hälsa 2005, s. 36) Dock var det svårt att bevisa att kultur har en långvarig 
positiv effekt på hälsan, detta bland annat för att det är komplicerat att följa upp 
människors liv under längre perioder (Kultur för hälsa 2005, s. 79f). 
    Denna rapport innehöll även en forskningsöversikt över området vilken betydelse 
kultur har för hälsan. Vi har inte haft möjlighet att gå till primärkällorna av alla dessa 
artiklar, eftersom vi inte har kunnat få tag på dem. På grund av detta har vi valt att an-
vända oss av översikten. De flesta av forskningsrapporterna som redovisades har 
kommit fram till att kultur i olika former har lugnande effekter, att de minskar psykiska 
problem och fysiska smärtor samt gör det lättare för människor att hantera tidigare 
traumatiska upplevelser. Dock är det bland personer med lättare diagnos eller som är 
friska där metoderna visar sig effektivast, särskilt när det gäller kroppsliga sjukdomar. 
Vid psykisk ohälsa är kulturen oftast mer effektiv än när det gäller kroppsliga 
sjukdomar. Olika former av dans och musik visade sig vara särskilt avslappnande och 
de mest positiva resultaten fanns bland barn och ungdomar. (Kultur för hälsa 2005, s. 53 
– 71) 
    Flera forskningsresultat visade på att läsning är av stor betydelse när det gällde bar-
nens språkutveckling och därav deras fortsatta välbefinnande i samhället. Detta spelade 
störst roll för mindre barn men är även viktigt att inte förbise för äldre barn och ung-
domar. Biblioteket spelade här en stor roll, särskilt för barn och ungdomar som inte har 
stor tillgång till böcker och liknande hemma. (Kultur för hälsa 2005, s. 60f) Att skriva 
om sina upplevelser och att fästa tankar på papper har även det en positiv inverkan på 
särskilt den mentala hälsan hos människor. Om en person skriver om traumatiska min-
nen från sitt liv får den lättare att bearbeta dem vilket ökar välbefinnandet efteråt. Skri-
vandet och diskussioner om texter som andra har skrivit ökar även människans förstå-
else för andras känslor. (Kultur för hälsa 2005, s. 62ff) 
    Den kulturform vilken framstod som den mest effektiva för ungdomar är drama. 
Detta visade sig gynna deras språkutveckling samt öka deras förmåga till empati och 
möjligheter i sociala situationer. Den form av drama som utvärderades var att 
ungdomarna själva medverkade i dramaövningar, inte att de såg på till exempel tea-
terföreställningar. (Kultur för hälsa 2005, s. 70f)  
    I Nationella Folkhälsokommitténs slutbetänkande Hälsa på lika villkor slogs det fast 
att kultur gynnade både hälsa och kreativitet. Vidare stod det också att dödligheten i 
åldrar under 70 år var lägre för dem som levde ett aktivt kulturliv. (Hälsa på lika… 
2000, bilagedel B,  s. 427, 433) Betänkandet framhöll även vikten av att alla skulle få 
tillgång till kultur, oberoende av social bakgrund, ålder, hälsotillstånd eller liknande. 
Särskilt viktigt var det att barn och ungdomar fick tillgång till kultur då det bland annat 
främjade deras koncentration. (Hälsa på lika… 2000, bilagedel B, s. 449) 
    WHO7 arbetar aktivt för att hälsan skall främjas i världen, de anordnar bland annat 
olika konferenser för hälsofrämjande arbete. Ewles och Simnett skrev bland annat om 
en av dessa konferenser vilken är Ottawa-manifestet. Detta innehåller fem områden som 
                                                 
6 HPA-axeln ”består av en del av hjärnan, hjärnbihanget och binjurarna” (Kultur för hälsa 2005, s. 36) 
7 WHO är förkortning på Världshälsoorganisationen (World Health Organisation) och är ett FN-organ 
grundat 1948. (NE, uppslagsord ”WHO”) 
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skall vara prioriterade inom arbetet med att uppnå bättre folkhälsa. Dessa punkter 
berättade bland annat att de olika medverkande länderna skall ”skapa stödjande miljöer 
för hälsa” och ”utveckla människans kompetens”.  (Ewles & Simnett 2005, s. 27)  
     Sveriges riksdag tog 2003 beslut om elva folkhälsomål som den svenska folkhälso-
politiken skall utgå från. Där stod det till exempel, under delmål ett, att individens möj-
ligheter och förmåga att delta i olika sociala och kulturella aktiviteter skall öka, särskilt 
för de grupper i samhället som är extra utsatta ekonomiskt och socialt samt för barn, 
ungdomar och äldre. I övrigt tog målen bland annat upp individens trygghet i samhället, 
barn och ungdomars rätt till en trygg uppväxt, ett väl fungerande hälso- och sjukvårds-
system som innefattar bra skydd mot spridning av farliga sjukdomar, ökad fysisk akti-
vitet, hälsosamma matvanor och minskad konsumtion av alkohol, tobak och andra 
skadliga substanser hos folket. (Ewles & Simnett 2005, 30ff) 
    I samma region som intervjuerna med sjukhusbibliotekarierna har genomförts fanns 
ett dokument som behandlade kulturpolitik. Detta dokument har antagits av region-
fullmäktige under 2005. I dokumentet stod det bland annat att barn och ungdomar skulle 
integreras i kulturen. Kultur är ett svårdefinierat begrepp men i kulturdokumentet står 
det att kultur kan ha flera betydelser. Alla medborgare skall få sitt behov av kultur till-
fredställt för att kunna bli berörd i sitt eget hälsofrämjande syfte. (Kulturpolitiskt doku-
ment 2005, s. 2) I ett avsnitt rörande visioner som finns för kulturen i regionen har do-
kumentet en särskild punkt som berör kultur och hälsa. I den stod det att det finns ett 
tydligt samband mellan kulturaktiviteter och just hälsa. I dokumentet beskrevs att kultur 
är viktigt i olika vårdsammanhang eftersom det kan hjälpa till att få patienter friska. 
Kulturen kan göra människor mer kreativa och ge möjlighet till avkoppling vid kultur-
utövande. (Kulturpolitiskt dokument 2005, s. 7)  
    Trots att flera kulturformer visade sig ha positiv inverkan på människors hälsa finns 
det även enligt rapporten Hälsa på lika villkor…, negativa effekter som kultur-
konsumtion kan ha. Dessa negativa effekter är exempelvis tinnitus. Tinnitus orsakas av 
att människans öra utsätts för höga ljudvolymer under en längre period, till exempel 
genom musik på konserter och diskotek. (Hälsa på lika… 2000, bilagedel B, s. 426). 
Musik kan även användas som ett manipulativt verktyg för att få personen i fråga i rätt 
sinnesstämning, till exempel vid krigsföring och under köptillfällen. Enligt Kultur för 
hälsa tyder detta på att människor, när kultur skall användas vid hälsofrämjande och 
läkande aktiviteter, alltid först bör tänka på om detta är något som kan ha negativa 
effekter eller inte. (Kultur för hälsa 2005, s. 77) 
    Flera av de källor vi tagit del av påpekar kulturens positiva inverkan på hälsan. Dock 
påpekar flera av dem även att den positiva effekt som kulturen kan ha på hälsan är svår 
att bevisa, särskilt på längre sikt. På kortare sikt kan den däremot till exempel minska 
depressioner och smärta.  

3.2 Sjukhusbibliotekariens arbete med patienter  
En aspekt på sjukhusbibliotekariernas arbete är deras kontakt med patienterna. Vi vill få 
en bättre förståelse för hur detta går till. Ungdomar är en patientgrupp som vårdas på 
sjukhus och därför berörs de av arbetet som rör alla patienter. Här presenterar vi den 
litteratur vi har funnit rörande sjukhusbibliotekariens arbete med patienter oberoende av 
åldersgrupp, hur de upplever patienternas medieval och kulturens betydelse för dem och 
liknande. Den litteratur som förekommer här är sådan som inte är specifik för någon 
åldersgrupp och därför relevant även för arbetet med ungdomar. 
    Kristiansson (1999) har bland annat intervjuat en sjukhusbibliotekarie, verksam i 
Karlstad som har initierat en serie föreläsningar vilka handlade om så kallad ”läkande 
läsning”.  Hon ansåg att läsningen kunde vara betydande för patienter på ett sjukhus 
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både i underhållningssyfte, undanflykt från vardagslivet och i vissa fall även för att få 
reda på information om sin sjukdom. Bland cancerpatienter fanns det ett flertal vilka 
gärna läste om vad det innebar att ha just cancer. När det gällde patienternas medieval, 
trodde sjukhusbibliotekarien att patienterna valde det som de normalt brukade vara 
intresserade av. (Kristiansson, s. 37) När sjukhusbibliotekarien fick förfrågan om hon 
använde litteratur som terapi i arbetet sa hon nej men medgav att läsning kan ha en viss 
terapeutisk effekt. Sjukhuset försökte dock kommunicera med patienterna i form av att 
de gavs möjlighet att berätta om en bok som varit betydande. Sjukhusbibliotekarien 
visste inte om läkande läsning var något som användes på avdelningarna eftersom det 
inte finns någon uppföljning av föreläsningsserien. (Kristiansson 1999, s. 38) 
    När det gällde information till patienterna om sjukhusbibliotekets verksamhet i Karl-
stad så är varje sjukhusbibliotekarie ansvarig för en klinik. De fick på detta sätt närvara 
via möten och utgjorde därmed en länk till biblioteket. Ute på avdelningarna fanns 
informationspärmar och broschyrer om biblioteket. (Kristiansson 1999, s. 38) 
    Vidare berättade sjukhusbibliotekarien att hon tyckte att alla människor skulle kunna 
integreras med kultur, även om personen i fråga ligger på sjukhus. Hon ansåg även att 
kultur har en självläkande kraft.  (Kristiansson 1999, s. 38) 
    Även om det från många håll påpekats att kultur har en helande kraft så fanns det 
patienter som ville undvika påverkan från olika medier. Molin och Zander påpekade i 
sin magisteruppsats Patienter och sjukhusbibliotek – en diskursanalys av uppfattningar 
om sjukhusbibliotek och deras betydelse för patienter i tre svenska bibliotekstidskrifter 
att en del patienter föredrog att vara i fred och de blir då bara irriterade av att en 
bibliotekarie kom med en bokvagn. Detta är något som kulturförespråkarna inom 
vården ofta glömmer bort då de bara koncentrerar sig på de patienter som uppskattar 
kulturverksamheten. (2004, s. 60f) Detta betyder inte att sjukhusbiblioteken skulle 
upphöra att existera, eftersom det även finns många patienter som uppskattade läsning 
under sjukhusvistelsen (Kristiansson 1999, s. 34).  
    En stor del i sjukhusbibliotekens verksamhet är bokvagnsronderna, och det är 
speciellt de som urskiljer sjukhusbiblioteken från folkbiblioteken. I artikeln En bokvagn 
kommer lastad beskrivs sjukhusbibliotekariens unika uppsökande roll, men denna 
uppsökande roll borde inte gå till överdrift. (Eriksson 1995, s. 5) 
    Sjukhusbibliotekarier ansåg att kultur och särskilt läsning är något som främjar pati-
enternas hälsa, det ansågs vara något som är behagligt för patienterna att ha tillgång till 
under sjukhusvistelsen. Det fanns stora grupper patienter vilka uppskattade det utbud 
biblioteket erbjuder. Bibliotekarierna tror att det patienterna använde medierna till är 
främst information om sin sjukdom och identifikation genom att läsa om andra personer 
som har liknande erfarenheter. Dock ville inte vissa patienter ha tillgång till bibliotekets 
tjänster. 

3.3 Sjukhusbibliotekariens arbete med ungdomar  
För att kunna sätta oss in i hur bibliotekarier arbetar med ungdomar på sjukhusbibliotek 
idag har vi läst några magisteruppsatser som behandlar barn- och ungdomsbibliotek på 
sjukhus och arbetet med dessa grupper. Av detta material har vi sorterat ut det vi anser 
är viktigt i ett sammanhang som endast rör ungdomar vilket kommer att presenteras i 
detta avsnitt.  
   Carina Lindgren och Anna Remin skrev i sin magisteruppsats Sjukhusbibliotekarier i 
fokus – en fenomenografisk undersökning av sjukhusbibliotekariers uppfattningar av 
yrkesrollen i arbetet med barn och ungdomar om hur arbetet med barn och ungdomar 
går till på de olika sjukhusbibliotek där de har intervjuat bibliotekarier. De kunde se en 
uppdelning i sjukhusbibliotekariernas arbete som direkt och indirekt. Det direkta arbetet 
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skedde i mötet med ungdomarna under bokvagnsronder eller då de kommer till 
sjukhusbiblioteket. Det indirekta arbetet skedde genom att de hade kontakt med andra 
yrkesgrupper inom vården eller patienternas föräldrar och på så sätt förmedlar 
bibliotekets arbete. Arbetet skiljde sig markant åt mellan deras olika informanter, från 
att mest syssla med inköp och katalogisering till att tillbringa den största delen av 
arbetstiden med att gå bokvagnsronder eller att anordna kulturarrangemang. En 
framträdande arbetsuppgift bland sjukhusbibliotekarierna var att marknadsföra 
biblioteket, till personal, patienter och anhöriga på sjukhuset. (Lindgren & Remin 2005, 
s. 47f) 
    Både bibliotekarierna och övrig personal på sjukhuset var tvungna att tänka på etiken 
i sjukvårdsarbetet med unga patienter, så att de inte lämnade ut för mycket känslig 
information. Viss information gjorde att bibliotekarierna kan utföra sitt arbete med 
patienterna väl, medan för mycket information kunde göra att bibliotekarierna fick 
förutfattade meningar vilka inte stämde överens med verkligheten. (Lindgren & Remin 
2005, s. 81) 
    Lindgren och Remin frågade sina informanter om vad de anser att sjukhus-
bibliotekarier behöver ha för olika kunskaper och kompetenser för att sköta sitt arbete 
väl. De svarade bland annat att de bör ha en god kännedom om vårdmiljön de arbetar i. 
Vilken kunskap de anses behöva för att kunna utföra ett bra bibliotekariearbete med 
barn och ungdomar var olika beroende på var de olika bibliotekarierna arbetade, men till 
exempel särskilda kunskaper om språksvårigheter, olika etniska grupper och deras litte-
ratur och grundläggande kunskaper inom barn- och ungdomspsykologi nämndes som 
sådant som bibliotekarierna ansåg viktigt. (Lindgren & Remin 2005, s. 71) 
    Social kompetens var en annan kunskap och kompetens som de intervjuade bibliote-
karierna ansåg vara viktig. De ansåg att de i sitt yrke behöver ha bra hand med unga 
människor och god kännedom om den litteratur som denna grupp vill läsa. (Lindgren & 
Remin 2005, s. 71) 
    Anna-Lena Edlund skrev 2001 sin magisteruppsats Biblioteket Bokskogen – perspek-
tiv på bibliotek för barn på sjukhus där hon bland annat tog upp ett sjukhusbiblioteks 
arbete med barn. De sjukhusbibliotekarier hon har intervjuat anser att deras huvud-
uppgift var att göra livet lättare för patienterna på sjukhuset och att ge dem den 
stimulans de behöver under den tiden de är sjuka. De framhävde också att 
bokvagnsronderna var väldigt viktiga för att deras arbete med patienter skall fungera. 
(Edlund 2001, s. 31f) 
    De berättade också att det var viktigt att alltid jobba utifrån att den unga människan 
står i fokus. När de mötte en patient första gången informerade bibliotekarierna alltid 
först om att biblioteket finns och vad de kan låna där. Efter det försökte de ta reda på 
vad patienten var intresserad av, så att de kunde låna ut rätt medier till dem. När de gick 
med bokvagnar arbetade bibliotekarierna mer uppsökande och pratade med alla 
ungdomar de stötte på, i vårdrum eller korridorer. Om patienterna däremot kom till 
sjukhusbibliotekets lokaler var de inte lika påträngande, utan lät dem leta runt själva 
bland hyllorna. (Edlund 2001, s. 31) 
    Via sjukhusets intranät fick bibliotekarierna information om vilka som låg inne på 
sjukhuset, om deras ålder, sjukdom och i vilket rum de låg. Denna information hjälpte 
dem att planera bokvagnsronderna då de kunde se vilka rum de skall besöka och även 
vilka som ligger på rummen så att de kunde tilltala dem med namn och på så sätt få ett 
mer personligt möte. Dessa listor var tvungna att förstöras efter ronderna, på grund av 
sekretessen. Det var inte heller alltid de använde dem då de kunde vara inaktuella. 
(Edlund 2001, s. 34) Det samarbete som bibliotekarierna hade med lärarna på 
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sjukhusskolan, lekterapeuterna och sjukvårdspersonalen på avdelningarna var även till 
stor hjälp när de skall förmedla litteratur och andra medier. (Edlund 2001, s. 37) 
    Det sjukhus som detta sjukhusbibliotek låg på har, liksom det vi undersökte, olika 
kulturaktiviteter för de barn och ungdomar som vårdas där, som till exempel teater, 
dock var det inte sjukhusbiblioteket som höll i dem utan lekterapin. De aktiviteter som 
biblioteket höll i var endast sagostunder som de hade på prov. (Edlund 2001, s. 43) 
    Mycket av det som togs upp om hur sjukhusbibliotekarierna arbetar med ungdomar i 
detta avsnitt, liknar det som det skrevs om i bakgrundskapitlet. I bakgrundskapitlet har 
vi försökt framhäva samarbetet mellan sjukhusbibliotek och andra delar av sjukhuset 
liksom vad en sjukhusbibliotekarie bör ha för kunskaper för att kunna arbeta med 
ungdomarna, detta är aspekter som även har framkommit i den nyare litteraturen. Den 
litteratur som finns på området har förändrats lite, genom att lägga en större vikt på 
etiken i bibliotekariernas arbete.  

3.4 Bibliotekariens syn på ungdomar som användare 
Eftersom denna uppsats handlar om sjukhusbibliotekariernas syn på ungdomar på ett 
barn- och ungdomssjukhus ägnas ett avsnitt åt att redogöra för litteratur som berör 
bibliotekariers syn på ungdomar. Dock är sjukhusbibliotek inte ett väl beforskat område 
när det gäller användarstudier. Därför har vi valt att i detta avsnitt redogöra för hur 
folkbibliotekarier ser på ungdomar som användare. Folkbibliotekarierna tillhör samma 
yrkesgrupp som sjukhusbibliotekarier och arbetar delvis med samma målgrupp.  
    Lena Spejare undersökte i sin magisteruppsats Bibliotek för alla? – om 
ungdomsverksamhet på bibliotek vilken verksamhet som då fanns för ungdomar på 
folkbibliotek och folkbibliotekariernas ställning till densamma. För att ta reda på deras 
syn intervjuade hon ett antal folkbibliotekarier. (Spejare 1998, s. 12)  
    Några av informanterna i studien såg ett problem med folkbibliotekets hierarkiska 
uppbyggnad, vilken gör att det för det mesta är barnbibliotekarien som tar hand om 
barn- och ungdomsavdelningarna medan vuxenbibliotekarien inte bryr sig om den sär-
skilt mycket. Informanterna ansåg det viktigt att ungdomsavdelningen aktivt samarbetar 
med vuxenavdelningen för att passa ungdomarna. De diskuterade också ungdomarnas 
vilja att bli vuxna och inte sammanknippas med barnvärlden, därför trodde de att ung-
domarna föredrog vuxenavdelningen framför barnavdelningen. (Spejare 1998, s. 40) 
När det kommer till frågan om speciella ungdomsrum på biblioteket ansåg flera infor-
manter att det var onödigt. Böcker och annan media behöver inte flyttas från sin pla-
cering, eftersom ungdomarna skall kunna hitta allt som de efterfrågar där det återfinns 
för tillfället. Andra sa att de inte trodde att ett ungdomsrum i anslutning till barnavdel-
ningen skulle vara uppskattat, dock var det inte många som såg detta rum i samband 
med vuxenavdelningen som ett alternativ. (Spejare 1998, s. 37f) 
    När det kommer till arbetet med ungdomar menade en del av bibliotekarierna att de 
behövde sätta sig in i ungdomarnas kultur för att förstå sig på dem, och därmed möta 
dem på samma plan. Det framgick också att bibliotekarierna trodde att både ungdomar 
och bibliotekarier hade förutfattade meningar om varandra, de ansåg också att många 
bibliotekarier upplevde ungdomar som stökiga och jobbiga. Ett annat hinder kunde vara 
att bibliotekarierna, med anledning av sin ringa kunskap om ungdomskulturen, köpte in 
böcker, musik och liknande till biblioteket som ungdomarna inte intresserar sig för. På 
så sätt möter inte utbudet ungdomarnas förväntningar och efterfrågan. Dock påpekade 
informanterna att ungdomarna skall mötas med respekt. (Spejare 1998, s. 41f) 
    Britt Dahlström skrev år 2000 magisteruppsatsen ”Stå mellan hyllorna och kramas” – 
bibliotekariers attityder till ungdomar biblioteksanvändning och läsning där hon 
intervjuade ett antal folkbibliotekarier och ungdomar på ett mindre filialbibliotek, om 
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hur bibliotekarierna arbetade för att tillmötesgå ungdomarna respektive vad 
ungdomarna tyckte om biblioteket och hur de använde det. (Dahlström 2000, s. 5f) 
    I de intervjuer som Dahlström gjorde med folkbibliotekarier om deras syn på ung-
domar framkom det att bibliotekarierna inte trodde att ungdomarna brydde sig om bibli-
oteket särskilt mycket och att de inte såg ungdomarna som potentiella användare. De 
trodde inte heller att ungdomarna läste mycket och om de läste var det främst tidningar 
och tidskrifter de var intresserade av. Dock gjorde de inte något för att intressera ung-
domarna för biblioteket och läsning (Dahlström 2000, s. 53f). De ansåg att det var sko-
lans uppgift att få ungdomarna intresserade av att läsa och om de skulle kunna hjälpa till 
var det tvunget att bli lugnare på biblioteket. (Dahlström 2000, s. 58).       
    Bibliotekarierna såg på ungdomarna som ett störande inslag som stökade ner, väsna-
des och skrämde bort andra användare. De vågade inte ha utställningsskärmar, eftersom 
de säkert skulle gå sönder. De har dessutom råkat ut för stölder på biblioteket. (Dahl-
ström 2000, s. 51). Bibliotekarierna hade inte någon tydlig bild av hur de kunde för-
ändra biblioteket för att det skulle passa ungdomarnas behov bättre, eftersom de inte 
hade tagit reda på vad ungdomarna var intresserade av. Däremot trodde de att de ville ha 
fler sittplatser och större tillgång på datorer och CD-skivor. (Dahlström 2000, s. 57)  
    Susanne Dahlkvist har i sin magisteruppsats Att arbeta för ungdomar på folkbibliotek 
– hur visar sig bibliotekariens synsätt och kunskaper undersökt folkbibliotekariers 
attityder till ungdomar och vad de vet om denna grupp (Dahlkvist 2003, s. 8). Till 
skillnad från de andra studierna i det här stycket, om bibliotekariers attityder till 
ungdomar vilka vi har tagit del av, framkom det i denna uppsats snarare en positiv 
inställning från bibliotekariernas sida. De intervjuade bibliotekarierna uttryckte att de 
trivdes med att arbeta med ungdomar och att de intresserade sig för både deras behov 
och att hålla sig uppdaterade inom ungdomskulturen. (Dahlkvist 2003, s. 48, 50) Hon 
påpekade bland annat att bibliotekariernas syn på ungdomarna kunde variera med tanke 
på vilken erfarenhet de hade av dem, de som hade mer negativa erfarenheter såg dem 
oftare i ett negativt ljus och vise versa (Dahlkvist 2003, s. 52).    
    Mycket litteratur vi har läst inom detta område tyder på att bibliotekarier anser att 
ungdomar inte är intresserade av biblioteket. De ses som en stökig grupp som är be-
svärlig att handskas med. Bibliotekarierna tror inte heller att ungdomarna är intresserade 
av det biblioteket erbjuder dem. Mycket av dessa åsikter kommer fram genom att bibli-
otekarierna i fråga inte har någon fungerande kommunikation med ungdomarna. Dock 
finns det bibliotekarier som har positiva upplevelser av ungdomar som användare, detta 
beroende på att de inte har några negativa erfarenheter av gruppen.  

3.5 Ett bibliotek anpassat för ungdomar 
Vi har valt att ta med ett kortare stycke om litteratur rörande ungdomarnas syn på folk-
bibliotek. Liksom litteratur rörande sjukhusbibliotekariernas arbete med och uppfattning 
av ungdomar har vi inte funnit något om ungdomars användning av sjukhusbibliotek, 
därav skriver vi om deras användning av folkbibliotek. För att på ett bra sätt kunna 
arbeta med ungdomar är det viktigt att lyssna på vilka synpunkter de har på biblioteket 
och eventuella förslag på förbättringar. Detta för att bibliotekarierna på ett bra sätt ska 
kunna arbeta och kommunicera med ungdomarna. Ungdomar kan ha mycket egna 
åsikter om vilka medel de vill ha tillgång till på bibliotek. Det är viktigt att vi i denna 
uppsats på ett grundläggande plan är insatta i hur ungdomar kan se på bibliotek. När en 
ungdom kommer till sjukhuset och upptäcker att där finns ett bibliotek är det logiskt att 
anta att han eller hon tror att det är upplagt som ett folkbibliotek, därför är ungdomarnas 
åsikter om just folkbibliotek relevanta för denna studie.   
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    Astrid Skjærseths rapport Bok till lyst – Ungdom og bibliotek tar upp resultaten av ett 
folkbiblioteksprojekt för ungdomar i Norge. Projektet undersökte hur de kunde få ung-
domar att bli intresserade av att gå till biblioteket. (Skjærseth 1991, s. 16) 
    Skjærseth beskriver hur folkbiblioteket är anpassat för barn respektive vuxna och hur 
ungdomarna lätt glöms bort i bibliotekets uppbyggnad med barn- och vuxenavdelningar. 
Det finns oftast en ungdomsavdelning, men den är liten i jämförelse med övriga avdel-
ningar. (Skjærseth 1991, s. 16f) 
    För att undersöka hur de kunde göra biblioteket mer ungdomsvänligt inreddes ett 
ungdomsrum i det folkbibliotek som var centrum för projektet. Först inreddes ungdoms-
rummet i anslutning till barnavdelningen, men vid denna placering var det nästan bara 
besökt av äldre barn medan ungdomarna föredrog att hålla till på vuxenavdelningen. 
Detta gjorde att ungdomsrummet flyttades så att det låg i anslutning till 
vuxenavdelningen, vilket blev mycket uppskattat. Bara efter några månader var de 
tvungna att flytta ungdomsrummet igen till en före detta läsesal, eftersom verksamheten 
hade växt ur den ursprungliga lokalen. (Skjærseth 1991, s. 19ff)  
    Inköpen till ungdomsrummet skedde i samråd med ungdomar. Detta innebar att de 
köpte in en speldator, en musikanläggning och att utbudet av musik som gick att låna på 
biblioteket utökades. För att anpassa bokbeståndet köptes det in mycket ungdoms-
litteratur men även en del vuxenlitteratur av både skön- och facklitterär art. När projek-
tet var avslutat hade folkbiblioteket som fått ungdomsrummet utökat sina utlån till ung-
domar med 70 % (Skjærseth 1991, s. 54ff). 
    Kerstin Rydsjö (1994) påpekar i artikeln Ungdomar och bibliotek, liksom Skjærseth, 
att det lätt blir ett problem vem som har hand om ungdomsavdelningen på 
folkbiblioteken, då barnbibliotekarierna har fullt upp med barnavdelningen respektive 
vuxenbibliotekarierna med vuxenavdelningen. Ungdomarna å sin sida finner sig inte 
riktigt till rätta bland leksakerna på barnavdelningen men inte heller i vuxenmiljön på 
vuxenavdelningen. Ungdomarna har på så sätt blivit den användargrupp som har 
kommit i kläm mellan bibliotekets krav på ordning och omvärldens vilja till förändring. 
(Rydsjö 1994, s. 127)  
    Dahlström (2000) intervjuade ungdomar till sin magisteruppsats, för att ta reda på vad 
de tyckte om biblioteket. Det som framkom var att ungdomarna överlag var nöjda med 
biblioteket. Ungdomarna efterfrågade tydligare skyltning för att det skulle bli lättare att 
hitta. De efterfrågade också en ordning bland hyllorna som är lättare att överblicka. In-
formanterna uppger också att de till största delen brukar leta själva i biblioteket för att 
finna vad de vill läsa. (Dahlström 2000, s. 47) 
    Ungdomarna tyckte att biblioteket skulle införskaffa mer böcker och särskilt böcker 
på fler språk. De tyckte även att det borde finnas mer sittplatser i biblioteket, så att de 
kunde sitta där och läsa eller liknande utan att störas av andra. (Dahlstöm 2000, s. 48)  
    I rapporten Vad vill ungdomar ha på biblioteket? undersökte Stig Elofsson högstadie- 
och gymnasieungdomars biblioteksvanor genom enkäter. När ungdomarna svarade på 
frågor om vad de tyckte var viktigast på biblioteket uppgav de tillgången till böcker, ny 
kunskap, en plats att studera på och liknande som det viktigaste. Sedan kom tillgången 
till andra medier som videor, datorer och tidskrifter. (Elofsson 2004, s. 13)  
    I Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 06, vilken har undersökt ungdomarnas 
kulturvanor och fritidssysselsättningar, tas folkbiblioteken upp som en kulturell 
mötesplats för ungdomar bland annat genom att de kan anordna bokcaféer och 
skrivargrupper (Fokus 06 2006, s. 96). Där stod det också att 7 av 10 ungdomar sysslade 
med någon form av kulturell verksamhet på fritiden, där det populäraste var att lyssna 
på musik. (Fokus 06 2006, s. 69) 
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    Ungdomar har ofta gett ett intryck av att inte passa in på biblioteket och av att vara en 
bortglömd grupp. I det klassiska upplägget på biblioteken kan ungdomsavdelningen lätt 
komma i kläm mellan barn- och vuxenavdelningarna. Ett sätt att lösa detta är genom att 
skapa ett ungdomsrum på biblioteket, ett rum där ungdomarna kan få vara med och be-
stämma vad som skall finnas. Ungdomarna själva vill ha tillgång till mer litteratur som 
de tycker om på biblioteket och mer sittplatser så att de kan sitta och läsa. De använder 
biblioteket som en plats för studier där de kan få tag på information de behöver.  
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4. Teori 
Vi har valt att använda oss av två teorier i denna uppsats, en rollteori vilken kan hjälpa 
oss att tolka sjukhusbibliotekariernas arbete med ungdomarna och en som belyser vilka 
olika hälsoaspekter som sjukhusbibliotekarierna bidrar till för ungdomarna på sjukhuset. 
Dessa teorier kompletterar varandra då de belyser olika aspekter på en sjukhus-
bibliotekaries arbete, dels bemötandet av patienter och syn på dem, dels arbetet med att 
förmedla olika former av kultur och medier till de inlagda som en rehabiliterande ser-
vice. De kommer hjälpa oss även att gå djupare in i pilotstudien och 
månadsprogrammen rörande kulturprojektet, då det är ett verktyg för att förstå kulturens 
och hälsans betydelse i sjukhusbibliotekskontext.  

4.1 Sjukhusbibliotekariens roll 
Teorin som rör sjukhusbibliotekariens roller är tagen från Carina Lindgren och Anna 
Remins magisteruppsats Sjukhusbibliotekarier i fokus – En fenomenografisk under-
sökning av sjukhusbibliotekaries uppfattning av yrkesrollen i arbetet med barn och 
ungdomar. I denna uppsats har författarna undersökt hur sjukhusbibliotekarier arbetar 
med barn och ungdomar upp till 18 år (Lindgren & Remin 2005, s. 3). Trots att de har 
gjort denna definition av ålder tror vi att det resultat de har kommit fram till kan 
appliceras på den åldergrupp vi undersöker, eftersom de delvis överlappar varandra och 
eftersom sjukhusbibliotekarierna arbetar i samma kontext trots ålder på användaren. Ur 
de intervjuer de gjorde kunde de urskilja tre stycken roller vilka sjukhusbibliotekarierna 
arbetade efter. (Lindgren & Remin 2005, s. 48). 
   De roller som författarna upptäckte är enligt följande:  
 

• Den rehabiliterande rollen: En bibliotekarie som jobbar enligt denna roll strä-
var efter att kulturen skall integreras som en rehabiliterande del i vården. Biblio-
tekarien jobbar gärna nära patienterna som en del av den övriga vårdpersonalen. 
Bibliotekarien bedriver även ett aktivt arbete för att föra fram den läkande kraf-
ten hos olika kulturformer. Just vården av barn och unga sätts ofta i fokus då 
denna grupp anses ha speciella behov och därav även vara i större behov av bib-
liotekariens arbete. En bibliotekarie med detta synsätt ser inte biblioteket som 
rum som en begränsning utan jobbar mycket ute på avdelningarna med till ex-
empel bokvagnsronder och olika kulturprojekt. FN: s barnkonvention ses gärna 
som en grund till arbetet med kulturförmedlandet till barnen och ungdomarna. 
(Lindgren & Remin 2005, s. 74) 

• Den traditionella rollen: Arbetet inom denna roll utgår från biblioteket som 
rum och att förmedla patientinformation. Barn och unga prioriteras lika i hänsyn 
till andra grupper som uppsöker biblioteket och arbetet bygger på att patienterna 
skall kunna ta sig till biblioteket av egen maskin. Biblioteket ses som en slags 
frizon för patienter att koppla av i. Biblioteksarbetet sköts i den här rollen 
mycket mer likt det traditionella bibliotekariearbetet på ett folkbibliotek snarare 
än som en anpassad biblioteksform för att passa in i vården. Här ses informatio-
nen om patientens sjukdom viktigare än kulturen när det gäller att återgå till 
friskt tillstånd. Utlåning av böcker, både av patientinformationskaraktär och 
skönlitteratur prioriteras framför uppsökande arbete och andra kultur-
verksamheter. Bibliotekets arbete är också mer fokuserat på att anpassa sig till 
olika gruppers behov och önskemål, såsom sjukhusledningen och samhället i 
stort. (Lindgren & Remin 2005, s. 75) 
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• Den sociala rollen: I den här rollen ligger bibliotekariens enskilda engagemang 
för barn och unga som grupp och deras rättigheter till grund för arbetet. Här ar-
betar bibliotekarien för att synliggöra barn och ungas behov av sjukhus-
biblioteket framför andra grupper på sjukhuset. Bibliotekarien strävar efter att ta 
sig ur sin roll som bibliotekarie för att istället bli medmänniska, vilket sker ge-
nom att främst jobba med bokvagnsronder för att nå barnen och ungdomarna på 
plats. (Lindgren & Remin 2005, s. 76) Det är också viktigt för bibliotekarierna i 
den här rollen att marknadsföra biblioteket för att få både patienter och personal 
att känna till att biblioteket finns och allt som de har att erbjuda (Lindgren & 
Remin 2005, s. 54). 

 
Denna teori kommer vi att ha användning av när vi försöker förstå hur våra intervjuade 
bibliotekarier arbetar, hur de ser på sitt arbete och vad de anser är viktigt. Vi kommer 
inte att behandla de olika rollerna som fasta utan vi ser det som att de kan förekomma 
parallellt inom en individs arbete. 
    Det kan också hända att rollerna inte alls passar in på de sjukhusbibliotekarier som vi 
har undersökt. Om detta inträffar kan det hända att vi stryker redan befintliga roller, om 
bara en eller två passar oss. Vi kommer alltså att använda oss av dessa roller som en 
grund att bygga vidare på och analysera. 
    Via bibliotekariens arbete och hur denne väljer att utföra detta, återspeglas valen och 
prioriteringarna i vilken syn på arbetet med ungdomar de olika rollerna representerar. 
Synen har betydelse för hur bibliotekarierna arbetar och under vilken roll de passar bäst.  

4.2 Hälsoaspekter 
Den andra teorin vi kommer att använda oss av är en modifierad modell vilken rör olika 
hälsoaspekter. Vi kompletterar arbetet med denna teori eftersom vi anser att ett av sjuk-
husbibliotekariens viktigaste mål är att arbeta mot att få patienterna friska. Sjukhus-
sammanhanget gör därmed att hälsa blir väldigt viktigt.   
    Vad som gör detta intressant är att kulturprojektet som pågår på det sjukhusbibliotek 
som vi undersöker har som ett av sina mål att ”göra litteratur, andra medier och olika 
kulturformer till en integrerad del av vård och rehabilitering” (Pilotstudie 2005, s. 2).  
    Joseph A. Durlak8 skriver i sin bok Successful prevention programs for children and 
adolescents om hur olika sorters förebyggande arbete ökar hälsan hos barn och ung-
domar, de områden han koncentrerar sig på är fysisk, psykisk, social och intellektuell 
hälsa. Det förebyggande arbete vilket han talar om kan bestå av allt möjligt, till exempel 
att spela ett spel tillsammans i en grupp, i skolklass eller terapigrupp för att minska ag-
gressioner hos barnen och öka deras sociala hälsa. Eller att låta barnen se filmer om de 
medicinska ingrepp de kommer att genomgå innan de skall läggas in på sjukhus för att 
minska oro hos dem, vilket ökar den psykiska hälsan. (Durlak 1997, s. 30f och 35f). 
Han skriver också att hjälp skall sättas in i tidig ålder för de barn som kan komma att få 
inlärningsproblem i skolan för att förhindra att de senare under ungdomsåren hoppar av 
skolan och råkar ut för ekonomiska, mentala och/eller sociala problem. Detta kan leda 
till att de som vuxna lider brister på flera områden inom hälsa, såsom inom de fysiska 
och psykiska aspekterna men även socialt och definitivt intellektuellt. Insatser i tidig 
ålder kan därför vara betydande under hela uppväxten. (Durlak 1997, s. 55-74).  
    När det gäller ungdomar framhäver Durlak främst drogförebyggande arbete tillsam-
mans med olika fysiska åkommor som fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, olika sexuellt 

                                                 
8 Joseph A. Durlak professor i klinisk psykologi vid Loyola universitetet i Chicago. (Psychology 
Department…) 
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överförbara sjukdomar samt psykisk ohälsa som kan uppstå på grund av föregående 
åkommor. Detta kan förebyggas genom att bland annat lära ungdomarna hur de skiljer 
nyttig mat från onyttig eller ge dem information om säkert sex eller att lära ungdomarna 
att stå emot grupptryck. I den här åldern, påpekar författaren, att information inte är nog, 
för att uppnå bra resultat. I det förebyggande arbetet måste även många personer i 
ungdomarnas närhet involveras så att de får influenser från flera håll. I längden kan 
detta förebygga ohälsa på flera områden, men främst fysiskt och psykiskt.  (Durlak 
1997, s. 75-86 och 98-113) 
    En av de grupper som Durlak menar är i särskilt behov av förebyggande arbete och 
stöd är barn och ungdomar som upplever eller snart kommer att uppleva stress- och oro-
fyllda delar av livet eller förändringar som kommer att få stor betydelse för deras fort-
satta liv. Detta kan vara att de till exempel skall genomgå någon slags medicinsk be-
handling, eller stora förändringar på det personliga området, som att föräldrarna står 
inför en skilsmässa. (Durlak 1997, s. 2f)  
    De aspekter som återfinns i Ewles och Simnetts9 bok Hälsoarbete är fysisk, psykisk 
och samhällsbetingad hälsa. Dessa är deras huvuddimensioner, men de anser att till ex-
empel social hälsa ingår i psykisk hälsa. De påpekar också att för olika personer kan 
hälsa ha många olika betydelser. En person som lider av ständig värk kan anse sig frisk 
de dagar då värken är lindrigare medan för någon annan kan det vara mycket viktigare 
att vara stark mentalt och att kunna ta hand om personer i sin närhet för att kunna anse 
sig fullt frisk. (Ewles & Simnett 2005, s. 17f).  
    Att dela upp hälsan på detta sätt i olika aspekter är något som kan få människan att se 
hur komplext hälsobegreppet är. Det måste dock betänkas att alla delarna av hälsan 
hänger ihop och är beroende av varandra. En person kan må bra psykiskt samtidigt som 
den har fysisk smärta, men det kan lika väl vara så att den mår dåligt psykiskt för att den 
har fysiska problem. (Ewles & Simnett 2005, s. 20) 
    Av dessa synvinklar på hälsa har vi valt att ta ut de enskilda aspekterna på hälsa vilka 
de olika författarna talar om för att sammanställa dem till en modell (se figur 1). Så som 
modellen ser ut här ser inte den inte ut i böckerna. Vi har ändrat den så att den skall 
passa vårt arbete och för att det skall bli tydligare för läsaren att förstå det verktyg vi 
kommer använda. De fysiska psykiska, intellektuella och sociala aspekterna av hälsa har 
tagits från Durlak. I Ewels och Simnetts bok återfanns fysisk och psykisk hälsa ännu en 
gång men även samhällsbetingad hälsa. På detta sätt har vi skapat oss ett verktyg som är 
till hjälp när vi skall se hur det sjukhusbibliotek vi undersöker arbetar med att främja 
hälsa genom till exempel kulturen, vilka delar av hälsan de koncentrerar sig mest på och 
liknande.   
    Efter att nu ha presenterat de olika författarnas syn på hur ohälsa kan förebyggas och 
hur de olika aspekterna av hälsa spelar in på det kommer vi nu att koncentrera oss på det 
specifika verktyget vi skall använda. Nedan, i figur 1, presenterar vi de olika hälso-
aspekterna närmare, vad de inbegriper och hur de kan identifieras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Linda Ewles, fil. mag. och Ina Simnett fil. dr. arbetar och forskar inom området hälsa och folkhälsa 
(Ewles och Sinmett 2005) 
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Figur 1:  

 
(Figur 1: Olika aspekter på hälsa som är tagen från Ewles och Simnetts Hälsoarbete 
(2005, s. 20) och Joseph A. Durlaks Successful prevention programs for children and 
adolescents (1997, s. 1-25). Det ursprungliga upplägget på modellen kommer från en 
figur från Statens folkhälsoinstituts Kultur för hälsa (2005, s. 25).)  

Olika aspekter på hälsa 
Hälsoaspekter Funktion 

Fysisk hälsa Den här kategorin innefattar en människas kroppsliga hälsa. Här 
återfinns alla kroppsliga sjukdomar och åkommor. För att vara 
vid fysisk hälsa skall alla kroppens mekaniska funktioner vara i 
god kondition.   

Psykisk hälsa Denna hälsotyp innebär aspekter som speglar patientens psyke, 
det vill säga funktioner som till exempel självförtroende och för-
måga att hantera sitt liv och förstå sina känslor. Det innebär även 
att ha förmågan att tänka klart på ett sätt som inte förvrider om-
världen. 

Intellektuell hälsa Här återfinns aspekter som speglar människans intellekt så som 
förmågan att lära och producera kunskap. 

Social hälsa Denna hälsoaspekt innefattar förmåga till sociala relationer och 
förmågan att förstå sig på andras känslor. Personen skall kunna 
agera tillsammans med andra individer utan större problem.  

Samhällsbetingad 
hälsa 

Här finns det som omger personen som levnadsförhållanden, 
samhällets struktur med mera.  
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5. Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder vi kommer att arbeta efter. Detta görs genom att 
gå närmare in på metodstrategin fallstudie, urval samt genomförandet av studien, vilket 
vi kommer att göra genom underrubrikerna intervjuer och textanalys. Efter det kommer 
vi att skriva om etik i samband med sjukhus och hur det påverkat vår uppsats, samt hur 
vi går tillväga för att söka litteratur. 

5.1 Fallstudie 
Vi har gjort en kvalitativ fallstudie med vissa mindre kvantitativa inslag som återfinns i 
avsnitt 8.5. 
    Enligt Denscombe10 (2000) kännetecknas fallstudier av att det inte är en 
forskningsmetod utan en metodstrategi, och att författarna inriktar sin studie på ett en-
skilt objekt eller några få istället för många olika som vid exempelvis surveyunder-
sökningar. (s. 41, 43) Eftersom vi har genomfört vår undersökning på ett barn- och 
ungdomssjukhus i Sverige, ansåg vi att fallstudien var en lämplig metod att använda oss 
av. Alla delar vi undersökte var nämligen koncentrerade till denna enhet. 
    En styrka med fallstudien är att forskaren som använder sig av den kan gå till många 
olika forskningsmetoder. Det har varit relevant för oss eftersom vår undersökning har 
genomförts med hjälp av både intervjuer och textanalys (Denscombe 2000, s. 43). 
    En annan fördel med fallstudien är att den passar för mindre forskningsprojekt. Vi har 
inte behövt resa till många olika platser för att utföra våra intervjuer. (Denscombe 2000, 
s.53) 
    Fallstudiens resultat ökar förhoppningsvis kunskapen kring sjukhusbibliotekariers 
arbete med kultur och vad de anser att detta har för betydelse för ungdomar och deras 
hälsa när de vistas på sjukhuset. Fallstudien som metod har varit ett redskap för att ta 
reda på vilken syn sjukhusbibliotekarierna har på ungdomar, samt vilken syn som 
uttrycks i kulturdokumenten. 
    Även om fallstudien primärt tillför kunskap om själva fallet så kan användandet av 
den också ge värdefull information i andra syften eller större sammanhang och få 
ytterligare följder enligt Denscombe (2000, s.41). Vårt undersökta barn- och 
ungdomssjukhus är en enhet, och är ett exempel på hur denna verksamhet kan se ut 
dock ingår det i kategorin sjukhus. Fallet ger därmed viss kunskap om det som är 
generellt för kategorin sjukhus, till exempel olika basfunktioner som är en del av alla 
sjukhus. (Denscombe 2000, s. 48) Studien ger en större förståelse för fallet, och 
sjukhuset skulle till exempel kunna använda sig av våra resultat för att utveckla 
ungdomsverksamheten.  
    Kunskapen som framkommer av resultatet kan förhoppningsvis även användas inom 
andra områden där ungdomsinriktat arbete görs. Vår förhoppning är att studien kan ge 
kunskaper som kan vara värdefulla för utvecklandet av hälsa och fler insikter genom 
mer kulturinriktat arbete. (Denscombe 2000, s.41) Det behöver inte nödvändigtvis vara 
inriktat mot just sjukhus, även inom skolan skulle tillämpning gentemot ungdomar och 
deras hälsa vara fullt möjlig.  
    Anledningen till att vi har använt oss av detta specifika sjukhusbibliotek är att de 
hade ett kulturprojekt där. Det utgjorde därmed ett intressant undersökningsobjekt 
eftersom vi var intresserade av sjukhusbibliotekariers arbete med kultur för att främja 
hälsa. Kulturprojektet innebar att sjukhusbibliotekarierna försökte införliva kultur i det 

                                                 
10 Martyn Denscombe är professor i social forskning vid De Montfort universitetet i England (Denscombe 
2000).  
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hälsofrämjande arbetet. Via fallstudien har vi haft möjlighet att uppmärksamma just 
detta fall med kulturprojektet. Fallstudiens fördelar är att den ger en detaljrikedom och 
en djup insikt i den speciella enheten som undersöks. (Denscombe 2000, s. 41) Vissa 
aspekter hade antagligen inte blivit lika synliggjorda om vi till exempel hade gjort en 
surveyundersökning. 
    Vi fokuserar i vår uppsats på bibliotekarierna och hur de arbetade med och upplevde 
ungdomar som användare. Det fall vi undersökte var bevisligen annorlunda i jämförelse 
med andra sjukhus som inte får särskilda projektpengar för att hålla igång kulturlivet. 
De resultat vi har fått är alltså bara applicerbara på det sjukhusbibliotek vi har 
undersökt.  
    De olika delar som studerades var sjukhusbibliotekarierna, en pilotstudie till kultur-
projektet samt månadsprogram och de utgjorde därmed vår fallstudie. Sjukhus-
bibliotekarierna arbetade vid tidpunkten enligt pilotstudien, och månadsprogrammen var 
ett av de medel de använde för att kunna göra detta. På sjukhusbiblioteket finns det en  
arbetsgrupp som bestämmer hur arbetet med olika idéer skall bedrivas inom projektets 
ramar. 
    Vi har använt oss av intervjuer och textanalys för genomförandet av fallstudien, detta 
har vi gjort för att dessa två metoder väl kan besvara de frågeställningar vi har ställt upp 
för uppsatsen.  

5.2 Urval 
Vi valde att intervjua tre av de sex anställda på sjukhusbiblioteket eftersom vi ville 
diskutera med dem som hade störst erfarenhet av projektet. Av de tre som vi valde bort 
var två plustjänster11 som bara hade arbetat på sjukhusbibliotek under en kort period och 
en hade haft friår12 och var därför inte tillräckligt insatt i kulturprojektet för att vilja 
medverka i en intervju. De tre som vi valde att intervjua var alltså de som hade mest 
insikt i hur arbetet fungerade kring kulturprojektet. Vi har använt oss av ett bekvämlig-
hetsurval enligt Alan Brymans13 (2002) bok Samhällsvetenskapliga metoder, det vill 
säga att vi har intervjuat de personer som vi har ansett passat våra frågeställningar och 
som har funnits tillgängliga på den arbetsplatsen vi valde. (s. 114) 
    Vi är även medvetna om att vårt urval och val av intervjupersoner kan tyckas litet, 
detta har dock gjorts dels för att de ur personalen som vi inte intervjuade av olika anled-
ningar, som redogjorts för ovan, inte passade som intervjupersoner och dels för att vi 
dessutom ville göra en textanalys.     
    De texter vi har använt till textanalysen valde vi för att de är relevanta för projektet 
och dess uppbyggnad, och via dem kunde vi tolka hur arbetet gick till när det gällde att 
nå ut till ungdomarna. Att vi valde att endast använda oss av tre månadsprogram är för 
att det verkade vara en rimlig mängd med tanke på utformningen av dem, samt att det 
gav en tillräcklig bild för att vi skulle kunna uttala oss om och jämföra dem. Det finns 
ett program från i stort sett varje månad sedan början av 2006. Av de tre vi har valt att 
använda är ett från så tidigt under projekttiden som vi kunde komma åt. Ett 
månadsprogram var från mars 2007, vilket var det senaste vid den tidpunkt valen 
gjordes. Det tredje och sista är från en månad mellan dessa tidpunkter. Detta val gjordes 
för att se ifall verksamheten har förändrats under projektets gång. 

                                                 
11 En plustjänst är en person som har varit arbetslös under en längre tid som får ett kortare vikariat till 
exempel för en anställd person som tagit friår (se nedan). De kan även fungera som extra resurser.  
12 Friår är möjligheten för en anställd att ta ledigt under en kortare tid, från tre månader upp till ett år. För 
att vara berättigad till friår måste man ha varit anställd hos samma arbetsgivare i två år. (NE, uppslagsord 
”friår”). Systemet infördes under 2002 och avvecklades under 2007.  
13 Alan Bryman är professor vid Lougborough universitetet i Storbritannien (Bryman 2002). 
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5.3 Genomförande 
När vi har skrivit denna uppsats har vi för det mesta arbetat med olika delar av uppsat-
sen som vi sedan har bearbetat tillsammans. Bearbetningen har gjort att det är svårt att 
skilja på vem som har skrivit vad, texten är formulerad enligt båda författarnas önske-
mål. Vissa avsnitt har vi däremot skrivit tillsammans från grunden. 
    För att sätta oss in i ämnet och skaffa oss en bakgrund till vårt fall, började vi vår 
uppsats med att göra ett studiebesök på det barn- och ungdomssjukhus som utgör vårt 
fall. Detta gjorde också att vi skaffade oss en bild av hur verksamheten på just detta 
sjukhusbibliotek såg ut. Vid detta besök samtalade vi om verksamheten med projekt-
ledaren för kulturprojektet på sjukhusbiblioteket som också är författaren till 
pilotstudien, dessutom samtalade vi med en sjukhusbibliotekarie. Sjukhusbibliotekarien 
vi träffade vid detta tillfälle intervjuade vi också senare. Vid besöket fick vi reda på att 
bokvagnar är ett medel vilket sjukhusbibliotekarierna använder sig av i sitt arbete. 
    Vi har i denna uppsats använt oss av två metoddelar, dessa är intervjuer och 
textanalys. 
    Som första del i metod intervjuade vi tre stycken av de anställda bibliotekarierna om 
deras arbete, syn på ungdomar och verksamhet för ungdomar med ett underliggande 
hälsoperspektiv. Som komplettering till intervjuerna har vi även haft e-postkontakt med 
informanterna för att få ytterligare information. Vid referering till intervjuer och e-post 
har vi namngett dem efter den informant som har gett oss informationen samt att vi har 
numrerat dokumenten i kronologisk ordning. 
    Den andra metoddelen var att genomföra en textanalys på några relevanta dokument 
knutna till sjukhusbiblioteket. Dessa har vi analyserat efter liknande aspekter som vi 
intervjuade de anställda om. Det vill säga, verksamheten för ungdomar, hälso-
perspektivet i materialet samt hur pilotstudien stämde överens med hur vi upplevt arbe-
tet genom intervjuerna. 

5.3.1 Intervju 
De tre intervjuerna har ägt rum vid två olika tillfällen. Vid det första tillfället 
intervjuade vi en bibliotekarie och vid det andra de två resterande. Vi har försökt ge 
informanterna anonymitet där referering görs till dem i uppsatsen. Vi satte oss ner i en 
lugn miljö för att genomföra intervjuerna. Vid det tillfället som vi gjorde två intervjuer 
genomfördes de separat.  Den första intervjun tog ungefär en timme, medan de andra två 
tog närmare en och en halv timma att genomföra. Alla tre intervjuerna har skrivits ut i 
sin helhet och finns i författarnas ägo. 
    Den typ av intervjuer som vi har genomfört är semistrukturerade intervjuer. Vi har 
utformat en intervjuguide (se bilaga), med de frågor som vi har ställt till de personer vi 
intervjuade och sedan använde vi dessa frågor som ett diskussionsunderlag när vi 
genomförde intervjuerna. Målet med denna intervjuguide var inte att den skulle följas i 
den exakt angivna ordningsföljden, utan att den skulle vara ett verktyg för oss att nå den 
information vi behövde. Till exempel så ställdes inte alla frågor till alla tre 
bibliotekarierna, detta beroende bland annat på om de går bokvagnsrond eller inte. Vi 
valde att använda oss av intervjuguiden framför att göra en ostrukturerad intervju 
eftersom vi inte ville att de svar vi fick skulle sväva för långt utanför det område vi 
ämnat studera. (Bryman 2002, s. 301f) 
    Intervjuguiden har växt fram under arbetet med uppsatsen, för att den skulle grundas i 
både litteraturen, teorin och syftet med arbetet. För att göra frågorna lättare att över-
blicka, både för oss och för de vi intervjuade, delade vi upp dem i fem teman. Vi har 
även tänkt på att göra språket förståeligt för dem vi intervjuade. De har visserligen alla 
gått samma utbildning som vi går nu, under en eller annan form, men det var flera år 
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sedan de tog sin examen och därför är det möjligt att viss terminologi kan vara oklar. 
(Bryman 2002, s. 305) 
    Vi studenter närvarade båda två vid varje intervjutillfälle. Detta för att vi på ett bra 
sätt skulle kunna analysera resultaten tillsammans. Det fanns annars risk att våra kun-
skaper skulle bli fragmentariska där vi var införstådda med olika delar av informationen 
vi delgavs. Vi bedömde det som nödvändigt att båda medverkade eftersom vi gjorde så 
få intervjuer, behövde båda vara insatta i vad som sades för att vi tillsammans skall 
kunna analysera resultatet. 
    Alla informanterna gav sitt godkännande till att vi bandade intervjuerna och använde 
det de sagt under intervjun i vår uppsats. Intervjuerna har bandats och skrivits ut för att 
underlätta analysen av materialet. Vi har även fört anteckningar både under intervjuerna 
och efter, för att påminna oss själva om hur det har gått, hur de vi intervjuade reagerade 
och betedde sig samt annan information som kan vara relevant angående intervju-
tillfället. (Bryman 2002, s. 306f) 
    En fördel med att göra intervjuer gentemot observationer, som Bryman (2002) tar upp 
är att genom intervjuer är det lättare att få reda på tidigare viktiga händelser och hur 
situationen har blivit som den är nu. Information av sådan art är svår att få fram genom 
observationer, och den information som vi ville få fram var till vissa delar av den arten 
då vi till exempel ville veta hur bibliotekarierna arbetade med kulturprojektet. (s. 319) 
    Även om denna aspekt på intervjuers fördelar framför observationer är relevant så är 
det dock etiken som har varit den viktigaste aspekten i vårt arbete. Vid observationer 
kan personer observeras som inte har samtyckt till observationerna, en så kallad dold 
observation, detta är något som kunde ha inträffat om vi hade observerat 
sjukhusbibliotekariernas arbete i sjukhusbiblioteket eftersom patienter kommer och går 
där hela tiden. Detta är något som etiskt sett skulle ha kunnat ställa till komplikationer 
då sekretessen är viktig på sjukhus. Observationer kunde även ha varit påfrestande för 
både de som arbetar på biblioteket och patienterna som besöker det, eftersom det stör 
det dagliga arbetet och kan ta lång tid. En intervju kan i sig ta ganska lång tid, men en 
observation tar med största sannolikhet längre tid, och då stör intervjun mindre i arbetet. 
(Bryman 2002, s. 319ff) Aspekten med observationer på sjukhusbibliotek ur ett etiskt 
perspektiv diskuteras vidare i avsnitt 5.4. 
    En annan fördel med att göra intervjuer är att det är lättare att få djup i svaren, det är 
lättare att ställa följdfrågor och att få mer detaljerad information än till exempel om un-
dersökningen hade gjorts med enkäter. Det är även mycket enklare att justera frågorna 
för att de skall passa den person som intervjuas, beroende på den intervjuades erfarenhe-
ter och kunskaper. (Denscombe 2000, s. 161f) 
    Enligt Hansagi och Allebeck14 (1994) är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid 
semistrukturerade intervjustudier bortfallet av informanter och vilken betydelse detta 
har. Hade resultatet blivit annorlunda om vi intervjuat alla sjukhusbibliotekarier på 
sjukhuset eller hade det inte skiljt sig nämnvärt? Detta är givetvis svårt att avgöra. (s. 
81) Vi kunde ha intervjuat alla sjukhusbibliotekarier för att verkligen ha gått på djupet i 
verksamheten och fått en fullt uttömmande bild med åsikter från allas sidor. Detta hade 
varit fullt möjligt att göra om vi inte skulle ha haft textanalysen som en del i vår metod. 
Vårt syfte har varit att få med åsikter som kan redovisa en bild av verksamheten, inte 
alla. Denna uppsats presenterar ett sätt att använda materialet på. 
    För att analysera det material vi har fått via intervjuerna har kodning använts. Detta 
innebär att efter att intervjuerna skrevs ut, kodades det som har sagts inom olika teman 
                                                 
14 Helen Hansagi är sociolog och doktor i medicinsk vetenskap, Hansagi är verksam vid psykiatriska 
beroendekliniken, S:t Görans sjukhus Stockholm. Peter Allebeck är läkare och professor i socialmedicin 
vid Göteborgs universitet. (Hansagi & Allebeck 1994) 
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för att lättare få materialet från de olika intervjuerna att passa samman. Detta 
genomfördes via till exempel olika kategorier från bibliotekarierollsteorin och 
hälsoaspektsteorin som koder. Det kunde då hända att det till en början skapades många 
koder, men vissa av dem kunde vid behov ha rensats bort . (Bryman 2002, s. 383ff) Mer 
om hur vi har gått tillväga för att analysera materialet finns att läsa i avsnitt 8.1. 
    Vi har valt att ge våra informanter fiktiva namn, och det är vid dessa namn som de 
kommer att benämnas under resten av uppsatsen. De namn vi har valt att använda oss av 
är Erika, Marianne och Irene. 

5.3.2 Textanalys 
Via de dokument som kommer att presenteras närmare i slutet av detta avsnitt, ämnade 
vi som delmoment två i uppsatsen utföra en textanalytisk studie. Detta för att vi ville ta 
reda på hur de olika dokumenten behandlade ämnena kultur, hälsa och ungdomar. Vi 
har även tittat på ifall dessa synsätt och arbetssätt stämmer överens med 
bibliotekariernas utsagor på områdena.  
    Som utgångspunkt för textanalysen har vi valt Bergström och Boréus15 bok Textens 
mening och makt. Enligt Bergström och Boréus studeras ofta människor i relation till 
varandra, hur de interagerar med varandra. Kulturmönster nämns som ett exempel på ett 
sådant studieobjekt. (2000, s. 12) 
    För att kunna utföra en acceptabel textanalytisk studie är det viktigt att först reda ut 
vad som menas med en text. Med text avses i denna magisteruppsats, som Bergström 
och Boréus definierar det, skriftligt källmaterial. Bilder och verbal kommunikation in-
kluderas inte i den textanalytiska delen av uppsatsen. Vidare skall texterna som är före-
mål för analys också förmedla någon slags innehåll av betydelse, i detta fall hälso- och 
kulturrelaterade aspekter i relation till sjukhusbibliotekariernas arbete med ungdomar 
som användare. Vilka delar som är väsentliga och undersöks skiljer sig åt från text till 
text. Dock är tolkning något som finns i stort sett alla textanalyser. (Bergström & Bo-
réus 2000, s. 16ff) 
    När en samhällsvetenskaplig studie genomförs finns det enligt Bergström och Boréus 
fem stycken punkter att ta hänsyn till. Dessa är: texten, kontexten i vilken texten är 
skriven, avsändaren, mottagaren samt uttolkaren. Med avsändaren menas en enstaka 
person eller en ”sammansatt social aktör” (Bergström & Boreus 2005, s. 24). Med mot-
tagare menas de som läser och använder texten. Mottagare kan vara en enstaka person, 
men det kan även vara flera. Med uttolkare avses oss studenter. (Bergström & Boreus 
2005, s. 24) 
    Det finns enligt författarna också fyra olika tolkningsstrategier vilka kan användas 
vid textanalytiska studier. Av dessa har vi använt oss av två stycken. Det första 
tolkningsperspektivet inriktar sig på uttolkaren, alltså vi studenter som analyserar tex-
ten. Textanalysen består av det vi ser. Det är det som vi har tagit fasta på, har använt 
och tolkat som har varit det viktiga i texten. Något som också är viktigt är att resonera 
kring sina tolkningar eftersom en bättre förståelse då kan uppnås och nya insikter kan 
göras. Textanalysen omfattas alltså av vår tolkning av graden av överensstämmelse 
mellan dokumenten vi har analyserat och sjukhusbibliotekariernas arbete. (Bergström & 
Boréus 2005, s. 24f) 
    Vi har inte haft som avsikt att försöka reproducera eller återskapa det som varit 
avsändarens, alltså författaren eller författarnas, avsikt. Det är en annan tolkningsmodell 
som inte omfattas av denna uppsats och därmed inte diskuteras närmare. Vi är i likhet 

                                                 
15 Göran Bergström och Kristina Boréus är båda forskare och lärare vid Stadsvetenskapliga institutionen 
vid Stockholms universitet (Bergström & Boréus 2000) 
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med Hans-Georg Gadamer,16 av den uppfattningen att vi inte närmar oss texten utan 
vissa förkunskaper. (enl. Bergström & Boréus 2000, s. 26f) Vi har våra tidigare 
upplevelser av samhället, människor och allt runtomkring med oss i bakhuvudet. Vi har 
via sjukhusmiljön vi besökt och sjukhusbibliotekarierna vi intervjuat utan tvekan fått en 
hel del information och därmed har en viss förförståelse vid arbetet med textanalysen. 
Vi tror dock att bara vi har vetskap om detta, reflekterar över det och har det i åtanke 
under arbetets gång så bör textanalysen ändå vara fullt genomförbar. 
    Till viss del har vi även kunnat relatera till tolkningsstrategin där betydelsen av ett 
dokument för en mottagare är det som är väsentligt. Detta för att sjuk-
husbibliotekariernas uppfattningar av målen i regionens dokument som de förutsätts 
arbeta efter nu, i och med det pågående kulturprojektet har stor betydelse. Vid denna 
strategi är varje sjukhusbibliotekaries kunskap och förståelse det som står i fokus. 
(Bergström & Boréus 2000, s. 29) 
    Det finns fyra kriterier som vi har tänkt på och reflekterat över hos textdokumenten 
innan analysering. Dessa är autencitet, trovärdighet, representativitet och innebörd. Det 
första autencitet, har att göra med att det är viktigt att fastställa att dokumentet är äkta 
och inte en förfalskning. Det andra kriteriet innebär att undersöka hur dokumentet är 
skrivet, av vem, i vilket syfte och i vilket sammanhang? Det tredje kriteriet ställer 
frågan om dokumentet är fullständigt och typiskt för sitt slag. Det fjärde och sista 
kriteriet är innebörd och det innebär att ta hänsyn till språket i texten, till exempel om 
det innehåller fackuttryck och om läsaren måste läsa mellan raderna för att förstå hela 
meningen med texten. Det språk vilket används i texten har betydelse för vad som 
kommer till uttryck. (Denscombe 2000, s. 198f) 
    Fördelen med dokument som datakälla är att de är icke-reaktiva det vill säga att det 
finns ingen forskare, eller i detta fall student, som kunnat påverka dokumenten som kan 
ske vid exempelvis en intervju. (Bryman 2002, s. 203) 
    Något som brukar vara en nackdel vid textanalytiska studier är att det är en sekundär 
analys och dokumentet som används är ofta skapat i ett helt annat syfte. Detta har inte 
varit ett större problem för oss, då dokumenten som har använts är kopplade till vårt 
fall. 
    En annan nackdel är att uppgifterna i texten kan vara snedvridna, det kan vara förfat-
taren eller författarnas åsikter som framhävs i en subjektiv mening, istället för att vara 
objektiv.  (Denscombe 2000, s. 201) 
    Textanalys omfattar granskning av sekundära data, därför är dokumenten redan 
skrivna av en eller flera individer i deras anda. Det vi fokuserar på är hur de överens-
stämmer med det arbete sjukhusbibliotekarierna bedriver i sitt nuvarande kulturprojekt. 
(Denscombe 2000, s. 201) 
    Den textanalys vi har genomfört är kvalitativ innehållsanalys, en innehållsanalys 
fokuserar på innehållet i ett dokument. Dock innehåller studien ett visst mått av 
kvantifiering eftersom vi till exempel har tittat på hur ofta ordet ungdom respektive barn 
förekommit i månadsprogrammen. (Bergström & Boréus 2005, s. 53; Graneheim & 
Lundman 2004, s. 7) 
    Graneheim och Lundman, författarna till Qualitative content analysis in nursing re-
search; concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness skriver att inne-
hållsanalys från början var kvantitativt inriktat och mestadels fokuserade på det som var 
uppenbart uttryckt i dokument, inte det latenta underliggande innehållet. Numera är 
även underliggande innebörder i dokument föremål för analys. Vid användandet av 
kvalitativ innehållsanalys analyseras aspekter som rör mening i en text. Innehållsanalys 
                                                 
16 Hans-Georg Gadamer (1900-2002) var hermeneutiker och professor i filosofi vid universitetet i 
Heidelberg. (Gadamer, 1997) 
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rör också ett visst mått av tolkning. Artikeln är mestadels inriktad på kvalitativ inne-
hållsanalys i samband med intervjuer och observationer. (Graneheim & Lundman 2004, 
s. 1ff) Den användning vi tycker att vi kan ha av den när det gäller textanalys är för att 
få en bättre förståelse. Graneheim och Lundman har hjälpt oss att få en bättre förståelse 
för skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. 
    De kvantitativa inslagen i textanalysen återfinns under analysen av 
månadsprogrammen, eftersom språket och förekomsten av enskilda ord var väldigt 
viktigt i denna del (Bryman 2002, s. 197). Det har även varit svårare att tolka 
månadsprogrammen kvalitativt då de är mycket kortfattade och inte har ett berättande 
innehåll.  
    De texter som är föremål för analys i denna uppsats är Pilotstudie (2005) samt 
Månadsprogram 1-3 (2006, 2007). Alla namn har anonymiserats för att identifikation 
skall försvåras, vissa titlar på texterna avslöjar nämligen direkt vilken plats som åsyftas 
därför väljer vi att fingera titlarna på texterna.  I avsnitt 8.3 står det närmare om hur vi 
praktiskt har gått till väga för att använda oss av textanalys i arbetet med analysen. 

5.4 Etik och omstrukturering av uppsatsen 
Forskningsetiken på ett sjukhus är mycket viktig, trots att vi i vårt arbete inte har 
kommit i kontakt med patienterna personligen utan har koncentrerat oss på 
bibliotekarierna så är platsen ett sjukhus med många sekretessregler. Vår uppsats hade 
tidigare ett helt annat fokus, där etiska dilemman gjorde att vi fick byta inriktning på 
uppsatsen. 
Från början var det tänkt att vi skulle göra en kvalitativ enkät och lämna den till cirka 30 
ungdomar. I enkäten var vi intresserade av vilken betydelse läsning spelar för ungdo-
marna under deras sjukhusvistelse och vilken roll sjukhusbibliotekarierna hade för att de 
skulle få tillgång till denna litteratur. 
    Vi visste från början att etik var viktigt i dessa sammanhang, men inte exakt hur vik-
tiga. Vi frågade bibliotekarierna på sjukhusbiblioteket om detta och de trodde då att den 
undersökning vi planerade att utföra inte skulle orsaka några problem. Vi hade då varit 
noga med att utforma enkäten så att informanterna skulle vara anonyma och att vi inte 
skulle ställa några frågor som rörde deras medicinska tillstånd. 
    Vi beslutade oss även för att inrikta oss på så pass gamla ungdomar att de själva 
kunde förväntas fatta beslut rörande om de ville medverka i undersökningen utan måls-
mans tillstånd. Detta hade nämligen sjukhusets informationschef informerat oss om att 
vi behövde beträffande barnen och de yngre ungdomarna. 
    Så småningom fick vi dock reda på, genom en sjuksköterska, att hon trodde att vi 
även behövde tillstånd hos etikkommittén för att dela ut enkäterna. Genom henne kom 
vi i kontakt med sjukhusets kvalitetschef. Hon informerade oss till slut exakt om vilka 
regler som gällde för att få tillstånd att ge enkäterna till de patienter som vårdades på 
sjukhuset. Hon berättade att vi behövde söka tillstånd hos sjukhusets etikkommitté, och 
att det även kostade en viss summa pengar att söka detta tillstånd. Detta gjorde att vi 
ändrade fokus en första gång. Dels för att vi inte visste hur lång tid det skulle ta att få 
kommitténs godkännande, och vi kunde inte vänta för länge eftersom detta skulle göra 
att arbetet med uppsatsen försenades för mycket, dels för att vi tyckte att det blev för 
kostsamt. 
    Vår ursprungliga tanke var också att intervjua en sjukhusbibliotekarie och därmed få 
två fokus, dels ungdomarnas syn och dels bibliotekariens syn. När vi bestämt att inte 
genomföra en enkätundersökning funderade vi istället på att komplettera vår metod med 
observation av ungdomarnas interaktion med sjukhusbibliotekarierna i biblioteket, 
istället för att fråga dem om deras åsikter direkt. Detta gjorde vi för att ändå försöka få 



 

31 

med ungdomarnas syn. Efter att ännu en gång ha skickat e-post till kvalitetschefen vi-
sade det sig dock att vi även behövde tillstånd till detta. På grund av det ändrade vi åter 
inriktning på uppsatsen till det fokus vi sedan har arbetat efter, som har redogjorts för i 
tidigare avsnitt. 
    Helen Hansagi och Peter Allebeck understryker i sin bok Enkät och intervju inom 
hälso- och sjukvård (1994) hur viktigt det är att ta hänsyn till etik när en studie utförs i 
sjukhusmiljö. Detta gäller främst när patienterna är inblandade, och då särskilt på ett 
barn- och ungdomssjukhus, eftersom patienterna där inte ännu är vuxna och dessutom är 
försvagade av sjukdomar. På grund av detta har vi varit ytterst noga med att försöka 
anonymisera och att inte ta upp frågeställningar i intervjuerna med sjukhus-
bibliotekarierna som på något sätt kan skada patienterna på sjukhuset. Om det mot för-
modan visat sig att det trots våra försiktighetsåtgärder kommit med etiskt ifrågasättbart 
material under vår insamling kommer vi inte att använda den delen av materialet i den 
slutgiltiga uppsatsen. 
    Vi har även varit noga med att informera de bibliotekarier vi intervjuade om att det de 
sa under intervjuerna skulle behandlas anonymt (Bryman 2002, s. 306). Vi har valt att 
ge alla våra informanter fiktiva kvinnonamn, vilket försvårar identifieringen av dem. 
Även de dokument som vi använder för textanalysen är anonymiserade så identifikation 
av sjukhusbiblioteket skall försvåras.  
    Sjukhuset har anonymiserats genom att det endast benämns som ett barn- och 
ungdomssjukhus. Vi är medvetna om att det ändå kan vara möjligt att komma 
underfund med vilket det är, eftersom det inte finns så många sådana sjukhus i Sverige. 
Benämningen barn- och ungdomssjukhus är ändå viktigt för sammanhanget i uppsatsen, 
då det skulle bli missvisande på grund av de speciella omständigheter som råder på ett 
barn och ungdomssjukhus om vi hade valt att endast benämna det som sjukhus. De 
tryckta anonymiserade källor vi har använt oss av har vi placerat i en egen del av 
källförteckningen, eftersom vi har varit tvungna att utforma dessa poster annorlunda 
mot hur en vanlig post i en källförteckning skall vara utformad. Detta för att vi skall 
kunna behålla anonymiteten hos källorna.   

5.5 Litteratursökningar 
För att finna den litteratur vi har använt i denna uppsats har vi främst sökt i biblioteks-
kataloger, närmare bestämt Borås Högskolebiblioteks katalog och LIBRIS katalog. Vi 
har även sökt i en del databaser, främst i Nordiskt BDI-index. Detta eftersom vi har 
varit mest intresserade av svensk eller nordisk litteratur. Detta val har vi gjort för att det 
är svenska förhållanden vi undersöker, och vi vill att den litteratur vi använder skall 
stämma överens med dem. Hade vi dock sökt mer aktivt efter utländsk litteratur kan det 
hända att vi hade fått andra svar på till exempel kulturens betydelse för hälsan, av den 
anledningen att forskningen i andra länder ligger längre fram på detta område än i Sve-
rige. Även sökfunktionen Samsök har använts. I databassökningen använde vi oss även 
av några medicinska databaser som till exempel Medline och Cinahl, men de gav oss 
inte så mycket. 
    Vi har också flitigt använt oss av olika sökmotorer för att söka bland uppsatser, som 
till exempel LIBRIS sökfunktion Uppsök. Något annat som vi har haft stor användning 
av är olika böcker och uppsatsers litteraturförteckningar som har fört oss vidare till 
andra relevanta informationskällor. 
    De sökord som vi har haft störst användning av är olika kombinationer av sjukhus-
bibliotek, hälsa, kultur, bibliotek, ungdom, bokvagn och sjukhusbibliotekarie. Vi har 
även trunkerat dessa sökord för att öka möjligheterna att få bredare träffar. Vid våra 
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sökningar har vi varit tvungna att sortera bort mycket material som handlar om medicin, 
vård, omvårdnad och liknande i sjukhusmiljön, eftersom detta ligger utanför vårt fokus. 
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6. Presentation av sjukhusbiblioteket och projektet 
I och med detta kapitel kommer vi att börja presentera den empiri vi har samlat in angå-
ende sjukhusbiblioteket. Detta kapitel består av bakgrundsinformation för att lägga en 
grund för de kommande intervjuerna och textanalysen. Detta kommer att göras med 
underrubrikerna historik, lokaler och arbete, arbetet med projektet och planer inför 
framtiden, pilotstudien samt månadsprogrammen. 
    I detta kapitel har vi hämtat information från pilotstudien, de tre olika 
månadsprogrammen, det studiebesök vi inledde uppsatsen med, samt från intervjuer och 
e-post från våra informanter och projektledaren. Vi kommer inte att använda oss av 
referenser, förutom när vi använder oss av andra källor än ovan nämnda. Detta beror på 
att vi bedömer det som att det stör läsningen av uppsatsen.  

6.1 Historik 
Det sjukhusbibliotek vi har undersökt ligger på ett barn- och ungdomssjukhus vilket är 
en del av ett större sjukhus. I det undersökta området fanns det tidigare flera stycken 
sjukhusbibliotek för patienter som verkade under sjukhusets regi. År 2004 beslutade 
dock sjukhusstyrelsen att lägga ner alla patientbibliotek inom sjukhusets ledning, vilket 
mötte starkt motstånd. Det anordnades bland annat demonstrationer och en 
namninsamling för att visa allmänhetens stöd för att patientbiblioteken skulle få vara 
kvar. Namninsamlingen fick flera tusen underskrifter, men ändå valde sjukhusstyrelsen 
att lägga ner största delen av patientbiblioteksverksamheten. Dock blev en del av 
patientbiblioteksverksamheten kvar och det var biblioteket för barn och ungdom. Av de 
över 10 miljoner kronor som patientbiblioteken kostade per år stod barn- och 
ungdomsbiblioteket för närmare 2 miljoner, så det blev ändå en besparing. Förutom 
barn- och ungdomsbiblioteket finns även medicinska biblioteket kvar. 
    Den personal som blev kvar efter nedläggningarna hade som uppgift att arbeta med 
de patienter som vistades på barn- och ungdomssjukhuset men även att vara behjälpliga 
för deras föräldrar, syskon och andra anhöriga som kan vara med under sjukhusbesöket. 
De skulle även förmedla viss media till de vuxenpatienter som låg länge på sjukhusets 
andra delar. 
    Ungefär ett år senare beslutade regionen att starta ett kulturprojekt på sjukhus-
biblioteket. Regionen bestämde att projektet skulle rikta sig till den grupp som redan var 
prioriterad på biblioteket, det vill säga barn och ungdomar.  
    Regionens kulturnämnd är uppdragsgivare, initiativtagare och finansiär för projektet. 
De har satt upp målen som biblioteket arbetar med. 
    När vuxenverksamheten lades ner innebar det en knuff framåt för barn- och ung-
domsverksamheten i och med satsningen från regionen, eftersom kulturprojektet som 
startade strax efter nedläggningarna, riktar sig till just dessa målgrupper. Tidigare har 
det mest varit sjukhusclowner och liknande verksamheter, som har varit inriktade på de 
yngre barn, som besökt sjukhuset. 
    Basen för projektet är på det barn- och ungdomssjukhus där denna fallstudie är ut-
förd, men det strävar även efter att nå alla barn och ungdomar som vårdas på andra delar 
av det sjukhus där barn- och ungdomssjukhuset är en del. De som vårdas på det sjukhus 
där vår fallstudie är gjord är främst barn men även ungdomar upp till 25 år. 
    Projektet har nu hållit på i ungefär två år och det skall avslutas om cirka ett år. Vad 
som kommer att ske med kulturverksamheten på sjukhusbiblioteket efter projekttiden är 
osäkert. Dock skall rapportering till kulturnämnden ske. 



 

34 

6.2 Lokaler och arbete 
Av de bibliotekarier som arbetar på sjukhusbiblioteket är tre stycken fastanställda bib-
liotekarier, en är visstidsanställd bibliotekarie och två är plustjänster, även de med bib-
liotekarieutbildning. De tre personer som inte har fast anställning har anställning till och 
med att projektet slutar i mitten av 2008. Av den personal som är fastanställd på bibli-
oteket har en arbetat på barn- och ungdomsbiblioteket sedan länge och två blev förflyt-
tade dit under nedläggningarna av patientbiblioteksverksamheten för vuxna, men innan 
dess har de arbetat inom sjukhusbibliotek under en längre tid. 
    Bibliotekarierna arbetar för att genomföra projektet enligt den pilotstudie som 
projektledaren har författat på uppdrag av kulturnämnden. Den personal som var 
anställd på biblioteket när pilotstudien skrevs har även bidragit med åsikter och 
synpunkter på hur pilotstudien skulle utformas. Arbetet med projektet går före all annan 
verksamhet som förekommer på sjukhusbiblioteket, även om de olika aktiviteterna kan 
smälta samman.     
    För att kunna genomföra projektet finns en styrgrupp, en arbetsgrupp och en refe-
rensgrupp. Styrgruppen består av projektets chefer, det vill säga sjukhusbibliotekets 
chef, regionbibliotekets chef samt projektledaren. Deras uppgift är att se till att projek-
tets mål som kulturnämnden ställt upp följs och att arbetet fortgår enligt planerna. De 
beslutar även hur projektpengarna skall fördelas. Arbetsgruppen består av alla bibliote-
karierna samt en lekterapeut, projektledaren och sjukhusbibliotekets chef. De är basen 
för projektet och har som uppgift att föra det framåt. Referensgruppen består av samma 
personer som ingår i arbetsgruppen och styrgruppen samt representanter från vårdperso-
nalen på sjukhuset. Referensgruppens uppgift är bland annat att ge idéer och förslag till 
kulturprojektet. 
    Arbetet i sjukhusbiblioteket är uppdelat så att en av bibliotekarierna sitter i bibliote-
ket under de timmar då det är öppet, medan övriga arbetar med andra uppgifter så som 
kulturarrangemang på sjukhuset eller bokvagnsronder. 
    Biblioteket har ett nära samarbete med lekterapin och sjukhusskolan, då de delar lo-
kaler med dem. För att komma till sjukhusbiblioteket måste besökaren passera genom 
lekterapin. På grund av detta delar biblioteket öppettider med lekterapin. De har öppet 
alla vardagar, dock har de inte öppet hela dagen på måndagar och fredagar. Då är det 
stängt på förmiddagen den ena dagen och på eftermiddagen den andra. För de patienter 
vilka vill låna böcker efter stängningstid finns det möjligheter att få tillgång till 
biblioteket genom lekterapeuter, som kan låsa upp biblioteket för dem. Särskilt de 
patienter som är infektionskänsliga kommer till biblioteket efter stängningsdags, för att 
kunna vistas där utan risk för sin hälsa. 
    Den nuvarande lokalen som barn- och ungdomsbiblioteket använder har funnits se-
dan 2002. Tidigare var biblioteket inhyst i en annan mindre lokal. 
    Bibliotekslokalen som den är nu, är ett ganska litet rum vilket ligger längst in i lek-
terapin. Rummet är inrett för att så mycket som möjligt skall få plats i det, utan att det 
ger ett intryck av att vara överbelamrat. Precis utanför dörrarna till biblioteket hänger ett 
ställ för att visa upp tidsskrifter på. När en besökare sedan kommer in i biblioteket 
kommer den först till hyllan med litteratur som är anpassad för funktionshindrade, den 
så kallade Äppelhyllan17, sedan ses hyllan med ungdomsböcker och med filmer. Fil-
merna är intressant uppställda då de som har femtonårsgräns står högst upp och de som 
är barnfilmer står längst ner. 

                                                 
17 Äppelhyllan är ett informellt samlingsnamn på anpassade medier för funktionshindrade. (Pilotstudie 
2005, s.23). 
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    Den största delen av biblioteket tas upp av faktaböcker och barnlitteratur. Det finns 
även några böcker för vuxna och ett mindre antal ljudböcker, både på CD och kassett. 
Det finns också en soffa och lite andra möbler som ger ett intryck av att passa i en barn-
kammare. 
    I det rum av lekterapin som ligger närmast biblioteket återfinns bibliotekets bestånd 
av CD-skivor. Det är ett ganska stort bestånd, men det är inte särskilt uppdaterat då de 
har satsat mycket inköpspengar på annat som till exempel film den senaste tiden. De 
skivor som finns är till stora delar sådana som biblioteket har ärvt från de andra patient-
biblioteken när de lade ner. 
    Även en stor mängd böcker kom till bibliotekets förfogande när dessa andra patient-
bibliotek lade ner. Av dem har många lämnats ut på avdelningar eller slängts. De som 
finns kvar förvaras i närheten av bibliotekariernas arbetsrum. Till detta rum med böcker 
kan de äldsta patienterna komma för att få ett större utbud av vuxenböcker, om de skulle 
önska det. 
    De flesta patienter tar sig till sjukhusbiblioteket själva. Dock är det undantag för dem 
som av någon anledning inte får eller kan röra sig. 
    Det är tre bibliotekarier som går bokvagnsronderna och de förekommer oftast tre da-
gar i veckan, men det kan variera. Det är långt ifrån alla avdelningar som nås av bok-
vagnsronderna. De avdelningar som bokronderna går till är onkologiavdelningen18, kar-
diologiavdelningen19 för barn, två medicinska avdelningar samt två kirurgavdelningar. 
Inga av de avdelningar som besöks ingår i den psykiatriska vården. Dock är det inte 
möjligt för bibliotekarierna att gå fler ronder för tillfället, då de endast har tillgång till 
en bokvagn. Bibliotekarierna försöker att anpassa ronderna så att de inte går de dagar då 
det är operationsdagar. Dessa dagar är det nämligen färre barn och ungdomar som kan 
låna. 
    Bibliotekarierna har dessutom lagt ut bokdepositioner om cirka 30 böcker på alla 
avdelningar. Dessa har de patienter som ligger på just den avdelningen tillgång till un-
der den tid de ligger där. Böckerna på dessa hyllor byts inte ut särskilt ofta, då patien-
terna ofta växlar på avdelningarna. 

6.3 Arbetet med projektet och planer inför framtiden 
Biblioteket har utnyttjat kulturprojektet mycket för att utvidga och förbättra sin verk-
samhet. 
    Äppelhyllan har startats för de funktionshindrade patienterna och de har inrett en mu-
sikstudio i ett rum som ligger i lekterapin. I detta rum har patienterna möjlighet att spela 
in sin egen musik och mixa den eller bara spela för skojs skull. Något som försiggår 
kontinuerligt är även att olika clowner och artister kommer och uppträder för patien-
terna, antingen med större föreställningar eller att de går runt på avdelningarna och bara 
framträder för några få patienter. För ett tag sedan hade de till exempel en balett-
föreställning på besök. De har haft besök från olika museer med mera. Biblioteket har 
också fått besök av några författare, både av barn och ungdomslitteratur och en poet är 
anlitad för att hålla i skrivarverkstäder. 
    Planerna för biblioteket i framtiden är stora. Bland annat planerar de att inreda ett 
ungdomsrum i sjukhusets entré när den byggs om. Det finns även planer på att inreda en 
filmstudio där patienterna kan spela in och redigera film.  De planerar också att bygga 
upp ett bestånd av elektroniska filmer som patienterna skall kunna ladda ner till datorer i 
                                                 
18 Onkologi betyder läran om tumörsjukdomar. Patienter på en onkologiavdelning kan exempelvis ha en 
cancertumör och bli behandlad med strålning. (NE uppslagsord ”onkologi”) 
19 Kardiologi betyder medicinsk specialisering för behandling och rehabilitering av hjärtsjukdomar (NE 
uppslagsord ”kardiologi”)  
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sina rum. De jobbar också för att bygga upp ett demotek, det vill säga en hylla i biblio-
teket dit patienterna själva kan lämna in sina alster i form av texter, musik, filmer med 
mera, som sedan skall finnas för utlåning till alla andra som besöker biblioteket. De 
jobbar även med att utveckla sitt artotek så att alla patienter skall kunna välja en tavla 
eller affisch att sätta upp i sitt rum, så att det skall bli mer hemtrevligt. 

6.4 Pilotstudien 
Till grund för kulturprojektet på sjukhusbiblioteket ligger en pilotstudie som skrivits av 
projektledaren på uppdrag av regionens kulturnämd. Två av de sjukhusbibliotekarier vi 
har intervjuat har även blivit intervjuade av projektledaren inför skrivandet av 
pilotstudien. Den tredje sjukhusbibliotekarien var inte anställd då pilotstudien gjordes. 
Pilotstudien utgör grunden för bibliotekariernas arbete, vilket betyder att de alltid 
arbetar efter den. Den ligger även till grund för detta avsnitt. 
     Till grund för projektet låg FN: s barnkonvention. Konventionen antogs av FN 1989 
och består av 54 stycken artiklar, som handlar om barns rättigheter. Dessa rättigheter 
gäller under både fred och krig. Barnkonventionen vänder sig till barn som är mellan 0-
18 år. (Helleberg 1998, s. 3, 47) Flera sätt som sjukhusbibliotekariern arbetar efter har 
sin grund i denna konvention, och de arbetar aktivt för barnens rättigheter. De artiklar 
som sjukhusbiblioteket arbetar efter handlar bland annat om barns rätt till liv, utveckling 
och överlevnad samt lek, vila och fritid. Även barnens rätt att tänka och tycka vad de 
vill samt rätten att uttrycka det och barnens rätt till information och medier framhävs. 
Barn som härrör från andra länder än Sverige ska även få tillgång till sina specifika 
kulturer och religioner och funktionshindrade barn ska ha samma rättigheter och 
möjligheter som alla andra. (Hammarberg 2003, s. 36, 39ff och 49) 
    Begreppet empowerment tas också upp som något som har legat till grund för 
projektets värderingar. Empowerment betyder förmåga att styra över sitt liv. Begreppet 
har använts inom folkhälsa, där ges det betydelsen att när människor får kunskaper och 
färdigheter så kan de själva ta hälsofrämjande beslut. 
    De olika kulturformer ungdomarna på sjukhusbiblioteket kan komma i kontakt med 
är dels medier som inspelat eller tryckt material, exempel på det är filmer och böcker. 
Det finns också möjligheter att måla och skriva själv eller att göra detta med hjälp av en 
pedagog. Slutligen kan ungdomarna också möta levande kultur i form av musik, eller 
dansföreställningar. 
    I pilotstudien presenteras projektets tre målsättningar, som har grundats i kultur-
nämndens övergripande mål för projektet. Målsättningarna är: 

• Att ge barn och ungdomar […] kulturella upplevelser samt tillgång till 
olika medier. 

• Att göra litteratur, andra medier och olika kulturformer till en integre-
rad del av vård och rehabilitering för denna patientgrupp 

• Att utveckla nya metoder, ny teknik och nya samarbetsformer, som är 
intressanta ur såväl regionalt som nationellt perspektiv.” (Pilotstudie 
2005, s. 2) 

För att uppnå dessa mål har pilotstudien ställt upp elva teman som 
sjukhusbibliotekarierna arbetar med. En del av temana riktar sig främst till patienterna 
som åskådare, medan andra involverar patienterna i själva skapandet av kultur. Dessa 
teman har bibliotekarierna på sjukhusbiblioteket delat upp mellan sig, så att de ansvarar 
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för ett eller två teman var. De övriga tre som vi inte har intervjuat ansvarar också för 
varsina teman liksom den lekterapeut som ingår i projektet. Vi har valt att inte skriva ut 
vilken bibliotekarie som ansvarar för exakt vilket tema. Detta har gjorts eftersom vi inte 
har så stort fokus på dessa teman i uppsatsen. Den betydelse de har för vårt arbete är 
istället för att kunna ge en bild av hur pilotstudien och kulturprojektet ser ut. Inom de 
olika temana finns det ett mål och olika delmål och förslag på hur just det temats mål 
ska uppnås. I uppsatsen utgör dessa teman bakgrundsinformation för projektet och hur 
bibliotekarierna arbetar med det, det är inget som vi kommer att lägga någon större vikt 
på. 
    De olika temana är: 
 

• Kultur: Målet för kulturtemat är att ge patienterna kvalitativa kulturella upple-
velser som kan hjälpa dem med läkeprocessen och som kan aktivera dem. 

• Bibliotek: Målet för detta tema är att utveckla bibliotekets verksamhet så att 
den passar de olika användargrupperna som finns på sjukhuset och det ska ut-
vecklas i samverkan med dem, så att alla användargrupper nås av biblioteket. 

• Information: Målsättningen för detta deltema är att förmedla information till 
patienter och deras anhöriga som kompletterar den information de får från 
sjukvården. 

• Läsa: Temat läsa har som mål att se till att böcker, tidskrifter med mera finns 
tillgängliga för de patienter som vårdas på sjukhuset, men även för deras föräld-
rar och syskon. 

• Skriva: Detta tema har som mål att verka för att patienterna på sjukhuset ska få 
möjlighet att skriva och uttrycka sig skriftligt. 

• Musik: Målet i detta tema är att musik ska finnas tillgängligt för alla patienter 
på sjukhuset, både i inspelad form och som levande musik. 

• Scenkonst: I det här temat arbetar sjukhusbibliotekarierna efter målet att kunna 
erbjuda alla patienter möjligheter att ta del av teaterföreställningar, både ens-
kilda patienter på deras vårdrum och för grupper av patienter i offentliga loka-
ler. 

• Konst, form och design: Detta tema har som målsättning att ge patienterna 
möjlighet att skapa konst själva samtidigt som de ska få tillgång till andras 
konst. 

• Film och media: Temat film och media har som mål att ge patienterna möjlig-
heter att se film och att själva skapa film, för bearbetning av tidigare händelser 
och för verklighetsflykt. 

• Natur och kulturarv: Målsättningen för detta tema är att ge patienterna till-
gång till det natur- och kulturarv som finns i landet. 

• Arkitektur och rumslig gestaltning: Detta tema strävar efter att skapa kreativa 
och läkande miljöer för de barn och ungdomar som är inlagda på sjukhuset. 

 
Det finns en strävan efter att sjukhusbibliotekarierna genom de olika temana ska kunna 
samarbeta med olika företag och organisationer utanför sjukhuset, som olika teater-
grupper och museum. Detta för att biblioteket ska kunna erbjuda ett så brett kulturutbud 
på sjukhuset som möjligt. Det påpekas också att alla delarna kanske inte kommer att 
hinnas med eller rymmas inom ekonomin för projektet. De inledande idéerna som har 
presenterats kan alltså även komma att modifieras under projektets gång. 
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6.5 Månadsprogrammen 
Som ett redskap i arbetet med kulturprojektet presenterar sjukhusbiblioteket varje må-
nad ett månadsprogram som kort presenterar de aktiviteter som kommer att hända under 
den kommande månaden. I månadsprogrammen beskrivs till exempel vilka aktiviteter 
som patienterna kommer ha att välja mellan och var de kommer att äga rum. 
    De som arbetar med projektet på sjukhuset bestämmer vilka aktiviteter som ska fö-
rekomma i programmen. De väljer ut aktiviteterna så att de ska passa de olika mål-
grupperna som finns och så att de ska passa kulturprojektets budget. 
    De aktiviteter som har gått att välja mellan i de tre månadsprogram vi har tittat på var 
av stor variation. Allt från clowner som gick runt till barnen på deras rum till större 
föreställningar som spelades upp i lekterapins lokaler eller i entréhallen har gått att 
välja. De aktiviteter vilka förekom var från flera olika delar av kultursfären, det kunde 
vara en teatergrupp som kom, en orkester eller museum som visade insektsätande 
växter. 
    Antalet aktiviteter som stod till buds var även det stort, mellan 14 och 23 aktiviteter 
fanns det att välja på under de månader vi har studerat närmare. Antalet aktiviteter 
varierade från månad till månad, men oftast fanns en aktivitet varje vardag i månaden. 
Det anordnades inga aktiviteter på helger och oftast inte heller på kvällar, men det fanns 
undantag. 
    En del av aktiviteterna återkom flera gånger, både under samma månad och i flera 
månadsprogram medan andra bara dök upp en gång. 
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7. Presentation av intervjuerna 
I detta kapitel presenterar vi resultaten av de intervjuer vi har genomfört med sjukhus-
bibliotekarierna. Intervjuerna presenteras genom att vi sammanfattar det som sagts un-
der intervjutillfällena i delavsnitten om intervjupersonerna, sjukhusbibliotekariernas 
arbete med kulturprojektet, sjukhusbibliotekariernas arbete och syn på ungdomar, inköp 
och utlån av medier, ungdomarnas reaktion på sjukhusbiblioteket, kommunikation med 
ungdomarna, sjukhusbibliotekariernas arbete med bokvagnar, marknadsföring av sjuk-
husbiblioteket, sjukhusbibliotekariernas arbete med och åsikter om hälsa samt sjukhus-
bibliotekariernas åsikter om kultur i vården. 
    Oftast kommer vi att omformulera det sagda till skriftspråk. Detta gör vi eftersom att 
vi på så sätt anser att resultatet blir lättast att forma efter de underrubriker vi har skapat. 
Vi anser även att detta underlättar läsningen, eftersom direkt utskrift av intervjuer kan te 
sig svårförståeliga då läsaren bara har skriften framför sig, inte hela scenariot. Några 
enstaka citat finns med i detta avsnitt då den exakta formuleringen har varit talande och 
viktig innehållsmässigt. Eftersom detta kapitel endast rör resultatet av intervjuerna 
kommer vi inte att använda oss av referenser, då det stör texten och då all information är 
tagen från dessa källor. 
    Indelningen i detta kapitel har gjorts med tanke på frågeställningarnas ordningsföljd 
och metodens utförande. De underrubriker som återfinns i kapitlet har vi valt då vi anser 
att de är relevanta för uppsatsen och för att det var teman som diskuterades mycket 
under intervjuerna.  

7.1 Om intervjupersonerna 
De tre sjukhusbibliotekarier vi har intervjuat har alla olika erfarenheter av arbetet som 
bibliotekarie. 
    Erika har jobbat på sjukhusbiblioteket sedan mitten av 1990-talet, under den tiden har 
hon i huvudsak arbetat som barn- och ungdomsbibliotekarie på sjukhus. Hon utbildade 
sig på bibliotekshögskolan i Borås under slutet av 1980-talet. 
    Marianne är utbildad på bibliotekshögskolan i Borås där hon tog examen i början på 
1980-talet. Redan innan hon utbildade sig hade hon arbetat några år på sjukhusbibliotek 
och även efter utbildningen fortsatte hon med det. Från början ansåg Marianne att hon 
var en bibliotekarie som arbetade med alla åldrar. Den största anledningen till att hon 
valde att utbilda sig till bibliotekarie var att efter 1980 fick inte outbildad personal gå 
med bokvagnar längre, och detta var en arbetsform som hon tyckte mycket om. 
    Irene utbildade sig till bibliotekarie på bibliotekshögskolan under slutet på 1990-talet. 
Hon har arbetat på sjukhusbiblioteket sedan några år tillbaka. 

7.2 Bibliotekariernas arbete med kulturprojektet 
Kulturprojekt på sjukhusbiblioteket, startade under 2005. Biblioteket blev tilldelade 
projektet från regionens kulturnämnd, vilket betydde att bibliotekarierna själva inte hade 
någon bestämmanderätt när det gällde att välja projekt. Dock fick de vara med att 
utforma det tilldelade projektet till viss del. 
    Under projektets gång har bibliotekarierna fått ganska fria händer när det gällde att 
lägga upp det arbete de utför. Grunderna för arbetet var vad som stod i pilotstudien, men 
hur de sedan skulle använda sig av dokumentet fick de till stora delar bestämma själva. 
    Marianne trodde att sjukhusbibliotekarierna själva skulle få vara med och påverka 
vilket projekt de skulle få till sjukhuset men så blev inte fallet, projektet lades istället 
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fram av deras chef. Dock tyckte hon att projektet har inneburit många roliga arbets-
uppgifter. 
    Som situationen är nu vid skrivandet av uppsatsen arbetar alla 
sjukhusbibliotekarierna och den lekterapeut som är inblandad i projektet med några 
teman var av dem som pilotstudien ställer upp. Marianne uttryckte visst missnöje med 
detta upplägg, hon saknade att bibliotekarierna samarbetade mer sinsemellan. Förut satt 
de oftare tillsammans och diskuterade olika filminköp och liknande, nu får de göra det 
mesta själva inom sitt tema. 
    Problematiken som Erika upplevde, är att det är oklart vad som skall hända efter att 
projektet har avslutats. Kommer de som bestämmer över sjukhusbiblioteket att ta till sig 
av de upplevelser och erfarenheter som erhållits via projektet och införliva de positiva 
förändringar som framkommit eller kommer verksamheten att fortgå som innan, före 
projektets tid? Kommer sjukhusbiblioteket att räknas som en lika viktig verksamhet som 
exempelvis sjukgymnastiken? 

7.3 Sjukhusbibliotekariernas arbete med och syn på ungdomar 
Bibliotekarierna som arbetar på sjukhusbiblioteket kommer dagligen i kontakt med barn 
och ungdomar. För att verksamheten skulle kunna fungera väl behöver de arbeta på ett 
sätt som riktar sig till ungdomar och inte bara till barnen. En stor del av intervjuerna 
handlade om hur de olika bibliotekarierna arbetar med ungdomar och uppfattningen om 
ungdomarnas användning av biblioteket. 
    Erika berättade att de grupper av ungdomar som sjukhusbibliotekarierna arbetar mest 
med är BUP-patienter20 och onkologipatienter. De avdelningar som det finns mest 
ungdomar på är anorexi, psykiatri, och till viss del onkologi. I övrigt finns ungdomar på 
olika avdelningar på sjukhuset, dock inte i någon större omfattning. Ungdomar kan även 
återfinnas på avdelningar som inte hör till barn- och ungdomssjukhuset. På psykiatriska 
avdelningar såsom anorexiavdelningen och i en tonårsgrupp med före detta on-
kologipatienter har sjukhusbiblioteket gått ut med information om sin verksamhet, vad 
som går att låna på sjukhusbiblioteket och olika aktiviteter som anordnas i samband 
med kulturprojektet med mera. 
    Enligt Erika var det lättare att nå ut till ungdomar när arbetet sker ”med hela avdel-
ningen”, så att även vårdpersonalen engageras. Då är det lättare att även få med sig 
ungdomarna. När bibliotekarierna anordnar en aktivitet som ungdomarna kan vara in-
tresserade av ringer de till de avdelningar där ungdomar vårdas för att göra vård-
personalen uppmärksamma på att aktiviteten kommer att anordnas. Efter det, är det 
enligt bibliotekariernas uppfattning, vårdpersonalen som avgör vilka ungdomar som 
klarar av att medverka på aktiviteten. 
    Irene var av uppfattningen att det är många som försöker få ungdomarna intresserade 
av olika kulturaktiviteter. Hon upplevde en viss osäkerhet för vad som skulle hända om 
bibliotekarierna inte hade kontakt med personalen för att informera om sjukhus-
bibliotekets olika aktiviteter. 
    Irene berättade hur hon genom det tema hon ansvarar för arbetar med ungdomar. Ge-
nom det har en konstverkstad anordnats för ungdomar på ett korttidsboende en bit från 
sjukhuset. De som bor där har vårdats på sjukhuset tidigare, oftast för olika psykiska 
besvär. Efteråt har de fått flytta till korttidsboendet för fortsatt behandling. 
    Inom området film arbetar sjukhusbibliotekarierna extra ungdomsinriktat. De plane-
rade bland annat att anlägga en liten biograf där en sjukhussäng skall få plats. Detta för 

                                                 
20 BUP är en förkortning för barn och ungdomspsykiatrin (NE uppslagsord ”BUP”). 
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att det skall finnas något att göra för ungdomarna efter att biblioteket stänger. En föräld-
rafri filmfestival har också anordnats enligt Irene. 
    Bibliotekarierna upplevde att ungdomar prioriterats mer nu än för några år sedan 
eftersom de genom kulturprojektet kan arbeta med mer aktiviteter riktade mot denna 
grupp. Dock ansåg de att det fanns mer som kunde göras. I framtiden har de planer på 
att utöka aktiviteterna för ungdomar. Det tänker de bland annat göra genom att inreda 
ett ungdomsrum utanför själva bibliotekets lokaler i lekterapin, av den anledningen att 
lekterapin kan kännas främmande för ungdomar. 
    Att ungdomarna inte alltid känner sig hemma i lekterapin var något som både Irene 
och Erika påpekade. Den lokalen har som Erika uttryckte det ”mer doft av lek och yngre 
småglin”. Så som lekterapin är utformad nu så upplevde vi att den vände sig till barn. 
Erika ansåg att ungdomar behöver ha en plats i biblioteket som mer är anpassad för 
dem. Detta var den största anledningen till att möjligheten att skapa ett 
ungdomsanpassat rum diskuterats. Planerna är att detta rum skall ligga i entrén, då 
denna skall byggas om. 
    När diskussionen fördes in på ungdomsrummet i intervjun med Marianne verkade 
hon osäker på om det verkligen skall bli av eller om det fortfarande bara var på 
diskussionsstadiet. 
    Marianne berättade att hon blev lite besviken när hon fick reda på att kulturprojektet 
inte skulle vända sig till långliggande vuxna, eftersom det från början var meningen att 
biblioteksverksamheten skulle inkludera dem. Istället vände det sig till barn och ung-
domar, som redan var prioriterade. Hon påpekade att barn och ungdomar ofta har många 
människor runt omkring sig på sjukhuset, som anhöriga, lärare, lekterapeuter och annan 
vårdpersonal som kan hjälpa dem att komma i kontakt med biblioteket. Det har kanske 
inte alla vuxna, vilket gör att de inte får samma tillgång till bibliotekets utbud. 
    Det som Erika upplevde att ungdomarna lånar på biblioteket är film i form av VHS 
och DVD, musik-CD samt faktaböcker och lite skönlitterära böcker. 
    Irene upplevde att många ungdomar lånar sådant som de kan identifiera sig med i sin 
sjukdom, vilket betyder att de köper in böcker som handlar om sjukdomsupplevelser. 
Dock trodde hon att det är väldigt individuellt om patienterna orkar läsa sådana böcker 
eller inte. Även om patienten inte orkar läsa om sjukdomen så kan det finnas andra runt 
omkring som vill göra det som en förälder eller syskon. Erika trodde att medieutbudet 
kan hjälpa patienterna. Läser en patient en bok om till exempel anorexi kan patienten 
kanske identifiera sig med boken, känna igen sig och få tips och råd på vad patienten 
själv kan göra för att tillfriskna.  Hon upplevde däremot att medierna används mest för 
nöjes skull eller till någon typ av hobby. Sömnad och fotografering gavs som två 
exempel på hobbyverksamheter som ungdomarna lånar mycket om. 

7.4 Kommunikation med ungdomarna 
I allmänhet uttryckte bibliotekarierna att de har fått positiva reaktioner på 
sjukhusbiblioteket och det utbudet som finns där från ungdomarna. 
    Marianne berättade att många ungdomar sa att de blir positivt överraskade när de 
kommer in i biblioteket, eftersom de tycker att det är skönt att det finns så många olika 
medier. De blir ofta även positivt överraskade för att det var så fint i bibliotekets lokal.  
Det är många ungdomar som efterfrågar fler datorer. Detta var något som biblioteket 
planerar att köpa in. 
    På frågan om vad Irene har fått för reaktioner från ungdomarna på biblioteket svarade 
hon att hon inte har hört något särskilt, bara att hon kunde se att de återvänder dit för att 
låna filmer, böcker och musik om och om igen. Hon kunde också se att det är samma 
ungdomar som återvänder. 
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    Bibliotekarierna uttryckte en vilja att förbättra sin kommunikation med ungdomarna. 
Irene tyckte inte att ungdomarna aktivt för fram sina åsikter om biblioteket till henne, 
men hon brukar inte heller fråga dem om vad de tycker. Hon upplevde att hon skulle 
vilja jobba mer inom detta område, för att få kommunikationen att fungera bättre. 
    Marianne tyckte också att kommunikationen med ungdomarna kunde förbättras. Hon 
trodde att det skulle vara bra om ungdomarna själva kunde påverka mer. Hon upplevde 
det som lättare att få de ungdomar som ligger länge på sjukhuset att bli intresserade av 
bibliotekets verksamheter. Att få korttidspatienterna intresserade upplevde hon som 
mycket svårare. Dem kanske hon bara träffar en gång och är de då negativt inställda till 
biblioteket är det svårt att få dem intresserade, hon hade den uppfattningen att 
korttidspatienter är mer inriktade på att få komma hem och bli friska, medan de som 
ligger längre perioder eller är återkommande patienter är mer intresserade av att 
förändra och förbättra sjukhusbiblioteket. Detta trodde hon var för att de som tillbringar 
mer tid på sjukhuset har större användning av biblioteket. Samtidigt påpekade hon att 
det givetvis inte heller går att tvinga någon att bli intresserad av biblioteket. 
    Enligt Marianne frågar sjukhusbibliotekarierna de ungdomar som kommer till bibli-
oteket vad de vill ha men hon upplevde samtidigt att de borde kunna fråga ungdomarna 
mer aktivt om förslag på inköp och förändringar av biblioteket. Bibliotekarierna funde-
rar även på att sätta upp en förslagslåda där alla patienter kan lämna in förslag på vad de 
tycker om biblioteket, vad de tycker är bra eller sådant de tycker skulle kunna förbättras. 
    Irene ansåg sig fortfarande vara ganska ny i arbetet med ungdomar. Hon var vid 
tidpunkten för intervjun precis i starten av att göra mer konkreta insatser för dem. Hon 
gick till exempel en fortbildningskurs som var för bibliotekariearbete med äldre 
ungdomar. Kursen handlade om att knyta kontakter med ungdomarna och att få dem 
mer delaktiga i vad biblioteket skall innehålla och på så sätt få kommunikationen att 
fungera bättre med dem. 

7.5 Inköp och utlån av medier 
När bibliotekarierna arbetar med inköp av medier arbetar de oftast enskilt för inköp som 
rör det tema de arbetar med. Förut hade biblioteket tillgång till BTJ: s21 
sambindningslistor som Marianne tyckte ger en bra bild över utgivningen av böcker, 
film med mera som gick att köpa in till biblioteket via BTJ. Sedan det medicinska 
bibliotekets chef även blev chef på patientbiblioteket, har de inte fått ha kvar den. Detta 
innebär att Marianne tyckte att hon inte får så bra uppfattning om vad som ges ut och att 
det därför blivit svårare att köpa in nya medier. Särskilt som de nu ska ansvara för 
inköpen i sitt tema. Om de hade mer tid att diskutera och få tips från varandra hade det 
varit lättare att få en överblick över utgivningen. BTJ: s sambindningslista sparade tid. 
    Det som de använder istället för BTJ: s sambindningslista är recensioner i olika 
tidningar och andra medier. De försöker bevaka vad som händer i samhället, för att hålla 
sig uppdaterade om vad användarna kan tänkas fråga efter. Alla frågor som 
sjukhusbibliotekarierna får från patienter skrivs även upp för att tas till betänkande när 
inköp skall göras. 

7.6 Bibliotekariernas arbete med bokvagnar 
Bokvagnar är ett medel som det sjukhusbibliotek vi undersökte använder sig av regel-
bundet för att nå ut till patienterna. Av de tre bibliotekarier vi intervjuade går Erika och 
Marianne bokvagnsronder. Marianne berättade att hon går bokvagnsronder till två 
avdelningar på sjukhuset. Hon gick från början till alla aktuella avdelningar eftersom 

                                                 
21 BTJ är förkortning på Bibliotekstjänst. 
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Erika hade så mycket annat som tog upp hennes tid som kulturaktiviteter, artistkontakter 
med mera. Det är alltså de två samt ytterligare en bibliotekarie som vi inte intervjuade, 
som går bokvagnsronderna. Bibliotekarierna besöker två avdelningar var. 
    Erika upplevde det som viktigt att söka upp ungdomar med bokvagnen, särskilt efter-
som bibliotekarierna då når de ungdomar som har kortare vårdtider på sjukhuset och 
kanske inte vet om att det finns ett sjukhusbibliotek de kan gå till.  
    Marianne gav ett intryck av att vara väldigt engagerad i bokvagnsarbetet. Det som 
verkade få Marianne att tycka om ronderna så mycket var att hon ofta blev fäst vid 
patienterna. Hon tyckte också att det är givande att få träffa nya människor via ronderna, 
även om patienterna inte alltid lånar något. Hon tyckte att bokvagnsronder är en väldigt 
viktig del av sjukhusbibliotekariernas arbete, och att det är en arbetsmetod att satsa på i 
framtiden. 
    De avdelningar som Marianne besöker med bokvagnen är två kirurgiska avdelningar 
och på en av dem kan det finnas ungdomar. Dessa patienter upplevde hon ofta kunde 
vara svåra att intressera för de medier som fanns på bokvagnen. Hon tyckte att särskilt 
”äldre tonårskillar” kan säga nej när hon kom med vagnen. De har ofta med sig egna 
bärbara datorer med spel och DVD-filmer. 

7.7 Marknadsföring av sjukhusbiblioteket 
En stor del av sjukhusbibliotekariernas arbete består i att marknadsföra sjukhus-
biblioteket till personal och patienter, vilket framgick i alla intervjuerna. Marianne be-
rättade att hon särskilt under bokvagnsronderna arbetade för att informera patienterna 
om vad de kan finna i sjukhusbibliotekets utbud. 
    Vidare sa hon att det kan vara svårt att motivera många av patienterna, särskilt vissa 
ungdomar, att komma ner till biblioteket för att låna, eftersom det ligger i lekterapin. 
Dock har hon själv äldre barn så hon brukar vid de tillfällen hon stöter på patienter i 
dessa åldrar försöka att tala lite mer om bibliotekets utbud och marknadsföra att biblio-
teket har ett utbud av böcker, filmer och tidskrifter som vänder sig till ungdomar. Ung-
domarna har inte alltid kunskap om att det finns medier för dem på sjukhusbiblioteket 
utan de tror ofta att det bara finns medier som vänder sig till småbarn. Enligt Marianne 
kan de bli överraskade när hon talar om att de har vuxenböcker.  
    Irene upplevde också att biblioteket hela tiden behövde marknadsföra sig. De behöver 
tala om att det finns, vilka aktiviteter det finns och så vidare. Hon arbetar dock inte 
uppsökande med ungdomar eftersom hon inte går några bokvagnsronder. Detta gjorde 
att hon upplevde det som svårare att marknadsföra biblioteket. Hennes kontakt med 
ungdomarna är när hon har informationspass i biblioteket och de kommer dit som 
låntagare. Dock skulle hon gärna gå bokvagnsronder. Hon ansåg att hon missar mycket 
kontakt med patienterna när hon inte gör det. Hon har gått ronder tidigare och tycker att 
det är ”ett jättebra verktyg”, hon tycker att bibliotekarierna på så sätt lär känna 
personalen och får hjälp av dem. 

7.8 Sjukhusbibliotekariernas arbete med och åsikter om hälsa 
Arbetet på ett sjukhusbibliotek går mycket ut på att arbeta hälsofrämjande, detta på 
grund av att biblioteket är beläget just på ett sjukhus. Sjukhusbibliotekarierna som vi 
intervjuade uttryckte på olika sätt att sjukhusbiblioteket är det på sjukhuset som 
fortfarande är friskt och som påminner patienterna om den vanliga världen utanför. 
Patienterna som vistas på sjukhuset råkar vara sjuka men de har egentligen ett liv 
utanför sjukhuskontexten. 
    Arbetet handlar enligt Irene om att stödja den person vilken patienten är i normala fall 
när denne inte är sjuk. Detta höll Marianne med om. Hon berättade att de försöker 
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påminna patienterna om deras friska liv som de har hemma. Hon ansåg att biblioteket 
skulle försöka möjliggöra för patienterna att vara sig själva så mycket som möjligt även 
om de vistas på sjukhuset. Patienterna skall kunna vara samma människa på sjukhuset 
som hemma och de skall kunna vända sig till samma medier där, även om de råkar ha en 
sjukdom. Hon tyckte det är viktigt att patienterna inte bara blir ”ett kliniskt sjuk-
domstillstånd, ett organ som ligger på sjukhuset utan namn och identitet”. Hon ansåg att 
bibliotekarierna skall värna om att det faktiskt är en person som ligger i sängen. Erika 
nämnde att biblioteket kan hjälpa till att ta bort ”sjukhuslukten” från patienternas vis-
telse på sjukhuset. 
    Marianne ansåg att sjukhusbiblioteket bidrar till hela människans hälsa, men att det 
också kan vara individuellt vad olika människor tycker är hälsosamt för dem. 
    Sjukhusbiblioteket har bland annat ordnat så att olika museer har kommit på besök 
till sjukhuset med kringresande utställningar som bland annat teprovning. Detta gjordes 
för att patienterna skulle få något annat än sjukhuset att tänka på. Kultur överhuvudtaget 
ger mer kraft till den friska sidan. 
    Det är bra om både patienter och anhöriga är pålästa när det gällde den sjukdom som 
är aktuell eftersom de när de är insatta i frågan kan ställa mer relevanta krav på behand-
lingen och veta vad de skall fråga läkaren om. Detta är enligt Marianne något som bibli-
otekarierna kan bidra till. 
    Sjukhusbibliotekarierna vill att det skall finnas ett helhetsperspektiv på hälsa, den 
traditionella vården skulle smälta ihop med vård som har med kultur att göra. 

7.9 Sjukhusbibliotekariernas åsikter om kultur i sjukvården 
Marianne ansåg att ”kultur är läkande”, vilket var något hon ofta och gärna påpekade 
under intervjun. Erika och Irene höll med om detta. De tyckte att olika kulturella medier 
har läkande kraft. ”Det finns studier på sånt”, som Irene uttryckte det. 
    Marianne kunde märka på de ungdomar som återkommer till biblioteket att det ger 
dem något och att de var positiva. Erika tyckte att det fanns vissa svårigheter med att 
säga vad utbudet på sjukhusbiblioteket kan ha för påverkan på ungdomarna, i alla fall på 
kort sikt. 
    Enligt Erika är bibliotekets målsättning att erbjuda patienter både underhållning och 
möjlighet till behandlingsarbete.  Däremot har en del personal ifrågasatt lämpligheten av 
vissa filmer vilka handlar om sjukdomar vilket kan vara känsligt för en del patienter 
som behandlas för den sjukdomen. 
    Marianne ansåg att alla vet att en person mår bättre om denne till exempel får läsa en 
bra bok eller se sin favoritfilm. Hon tyckte inte att det behövs någon vetenskaplig, evi-
densbaserad undersökning för att konstatera detta. 
    Irene berättade om ett projekt som biblioteket arbetade med, nämligen att ge 
möjlighet till patienterna att låna tavlor eller konst till sitt rum. Dock gick det inte att 
låna något sådant för tillfället, då tavlorna på biblioteket är i dåligt skick. De arbetar 
med att kunna komma igång med denna verksamhet i framtiden. Att kunna låna tavlor 
till sitt rum anses vara viktigt för att rummen skall bli mer personliga och att patienterna 
skall ha möjlighet att påverka sin egen miljö. En annan målsättning omfattar 
möjligheten att låna flera konstföremål till vårdrummen. Önskemål från bland annat 
ungdomar skall också beaktas när beståndet av konst byggs upp. Irene påpekade att det 
är viktigt att ungdomarna får göra sitt eget val när det gäller vilken konst som skall 
finnas i rummet, ens egen identitet skall få spegla valet. 
    Marianne tyckte att det är viktigt att biblioteket samarbetar med övrig personal på 
sjukhuset eftersom de arbetar mot samma mål, nämligen att patienten skall bli frisk. 
Hon nämnde ett möte som hon tror heter vårdkonferens, där hon tyckte att det vore bra 
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om bibliotekarierna kunde vara med så att de kan få veta mer om patienterna och deras 
behov. 
    Irene såg sjukhusbiblioteket som en stor resurs, där möjlighet ges att komma i 
kontakt med det som är friskt hos patienten. När intervjun utfördes hade varje patient en 
medicinsk journal i vilken alla medicinska fakta kring patienten återfanns. Hon tog upp 
ett förslag på hur journalen skulle kunna utökas. Detta förslag gick ut på att införa en 
slags kulturjournal i vilken uppgifter finns rörande patientens identitet, vad patienten 
tycker är kul samt vilka medier patienten kan vara intresserad av på sjukhusbiblioteket. 
Detta syftade till att ge en bild av patienten och inte bara det som rör sjukdomen. 
Ambitionen var att det vid sidan av den medicinska behandlingen ska finnas en 
kulturbehandling. Precis som en läkare numera kan skriva ut fysisk aktivitet på recept 
skall också kultur kunna skrivas ut på recept, ansåg Irene. 
    Marianne berättade också om denna kulturjournal. Där skulle bibliotekarierna kunna 
anteckna om patienten hade deltagit vid något kulturarrangemang eller lånat någon bok. 
Liknande verksamhet trodde hon redan fanns för lekterapeuterna och hon trodde att det 
skulle kunna bli ett stort steg framåt för att synliggöra kulturen på sjukhuset och 
biblioteket som något som behövs i sjukhusorganisationen. Hur denna kulturjournal 
kommer att se ut är ännu inte klarlagt. 
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8. Analys 
I detta avsnitt kommer vi att genomföra analysen av det material vi har samlat in. För att 
få denna analys överskådlig kommer vi att dela upp den efter de tre huvuddelar vi har 
samlat in materialet i. Detta innebär att vi först kommer att analysera intervjuerna, följt 
av pilotstudien och sist månadsprogrammen. Före varje del av analysen kommer vi att 
kort skriva om hur vi har gått till väga för att genomföra analyserna. Inom varje 
analysområde kommer analysen att ske inom temana sjukhusbibliotekariernas roller, 
synen på ungdomar samt kultur och hälsa. Dessa teman kommer vi att använda för att 
de skall kunna besvara våra frågeställningar och passa samman med det syfte som 
uppsatsen har. Dock förekommer endast temat sjukhusbibliotekariernas roller under 
analysen av intervjuerna, eftersom vi inte som huvudsyfte har analyserat 
textdokumenten utefter rollteorin. Den del av textanalysen som ändå rör rollteorin 
kommer att tas upp under samma rubrik sjukhusbibliotekariernas arbete med rollerna. I 
kapitel åtta kommer vi åter att använda oss av referenser.  

8.1 Genomförande av analysen av intervjuerna 
Vid analysförfarandet av intervjuerna har vi fått sålla bland det material vi har samlat in, 
eftersom en del förvisso intressanta men för uppsatsens fokus ovidkommande aspekter 
diskuterades. 
    En viktig aspekt vilken skiljer kvalitativ analys från kvantitativ är växelverkan mellan 
analys och insamling av material. Vid kvantitativa dataanalyser brukar insamlingen av 
materialet ske först, sedan följer analysarbetet, men vid kvalitativa analyser kan ett hop-
pande fram och tillbaka ske, precis som det har gjort under vår uppsats. (Bryman 2002, 
s. 373) Då vi  ändrade fokus på vår uppsats efter att vi gjorde den första intervjun fick vi 
återkomma till denna informant via e-post och ställa några kompletterande frågor med 
de förändrade frågeställningarna i åtanke. Detta har även skett i andra sammanhang då 
vi har bett om ytterligare utsagor kring olika svar som exempelvis har varit ohörbara vid 
inspelningen av intervjuerna. 
    För att analysera materialet vi har samlat in genom intervjuerna kommer vi att 
använda oss av kodning. Detta kan enligt Graneheim & Lundman (2004) skapa ett nytt 
sätt att se på det material som analyserats (s. 3). Det finns olika sätt att beskriva denna 
typ av kvalitativ dataanalys (Bryman 2002, s. 382). I denna uppsats innebär det att vi, 
när vi har läst igenom utskrifterna av de tre intervjuer vi har gjort, genomgående 
kommer placera in intervjupersonernas utsagor i olika kategorier, det vill säga passa in 
dem under olika koder. 
    De koder vi kommer att använda har sitt ursprung i frågeställningarna och teorierna 
som vi använder oss av i uppsatsen, för att de skall kunna besvara frågeställningarna 
och analyseras i ljuset av teorin. Koderna är inte fasta utan kan vid kvalitativ dataanalys 
av detta slag komma att ändras under arbetets gång (Bryman 2002, s. 377). 
    Med hjälp av dessa koder underlättas placering av bibliotekariernas utsagor i de roller 
rörande sjukhusbibliotekariers arbete, där de passar in. Vi ämnar också identifiera vad 
de anser om hälsa, ungdomar och kultur. De koder vi har använt oss av när vi har 
arbetat oss igenom intervjuerna kommer även att ligga till grund för hur vi kommer att 
presentera resultatet av analysen. 
    Nackdelarna med kodning kan vara att känslan för sammanhanget i intervjuerna går 
förlorad då intervjumaterialet bryts ned i bitar (Denscombe 2000, s. 248). Därför kom-
mer vi att presentera analysen med citat från intervjuerna och genom text som binder 
samman utsagorna. Detta sätt att presentera analysen av intervjuerna väljer vi att 
använda oss av eftersom vi anser att hur intervjupersonen har uttryckt sig ger en mer 
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talande bild av vad informanterna vill säga. Citaten behövs eftersom de presenterar vad 
intervjupersonerna har sagt med sina egna ord. Dock kan citaten tas ur sitt sammanhang 
och därför kommer kompletterande text att behövas för att inte riskera att svaren skall 
bli misstolkade. (Denscombe 2000, s. 248) Vi tror också att det kan vara bra att 
genomläsa intervjumaterialet flera gånger för att se om en relevant aspekt kanske har 
förbisetts. Det kan också vara så att flera genomläsningar bidrar till ett bättre resultat, 
eftersom nya insikter kan göras och förståelsen ökar allteftersom arbetet utvecklas. 

8.2 Analys av intervjuerna 
I detta avsnitt kommer vi att analysera intervjuerna med bibliotekarierna. Detta sker 
genom underrubrikerna sjukhusbibliotekariernas roller, sjukhusbibliotekariernas åsikter 
om och arbete med ungdomar, deras arbete med och syn på hälsa och slutligen en sam-
manfattning. 
    I vissa citat kommer vi att använda denna symbol: [...], det betyder att vi tar bort text, 
för att behålla anonymiteten hos våra informanter eller att vi lägger till något själva för 
att förtydliga det sagda. När vi skriver något för att förtydliga det som informanten har 
sagt markeras det med beteckningen […;vår anm.]. 

8.2.1 Sjukhusbibliotekariernas roller 
För att undersöka om bibliotekariernas arbete passar in i de tre roller som Lindgren och 
Remin (2005) presenterar kommer vi nedan att gå igenom de tre rollerna och efterhand 
se hur de olika utsagorna passar in. 
    Vi har inte från början haft som avsikt att ge större betydelse åt någon av rollerna 
även om analysen har tenderat att ge den rehabiliterande rollen mest betydelse i arbetet. 
Detta är dock inte så konstigt eftersom sjukhusbibliotekarierna har varit överens i de 
flesta av sina utsagor, och kulturdokumenten är kopplade till sjukhusbiblioteket och 
deras arbete. Alla delar i fallstudien som har undersökts hänger samman. Precis som 
sjukhusbibliotekariernas åsikt om att hälsa är enhetligt.   
    Den traditionella rollen förespråkar biblioteket som rum och att patienterna skall 
komma dit, inte att bibliotekarierna skall komma till patienterna och ett arbete där inga 
grupper prioriteras annorlunda (Lindgren & Remin 2005, s. 75). Denna roll har vi i stort 
sett inte sett några drag av i bibliotekariernas utsagor. Det biblioteket vi har undersökt 
arbetar mycket ute på avdelningarna och det upplägget av arbetet verkar vara förankrat 
bland bibliotekarierna, vilket i detta sammanhang betyder att åsikter som passar den 
traditionella rollen inte dyker upp i deras arbete. Endast en av bibliotekarierna uttrycker 
något som passar i denna roll då hon även vill prioritera vuxna. 

Men jag känner ju för vuxna också, tycker det är väldigt orättvist att om man är 
över 25, man råkar vara 26 och är sjuk eller man kanske är man kanske är 85 
och är sjuk och behöver nånting att man inte ska kunna få det då så […] (Mari-
anne 1) 

Dock påpekade hon senare i intervjun att hon vill prioritera barn och ungdomar med, så 
att alla patientgrupperna på barn- och ungdomssjukhuset blir lika behandlade. Detta gör 
att hon passar i den traditionella rollen, men endast under denna aspekt.  
    En aspekt från den sociala rollen (Lindgren & Remin 2005, s. 54) vilken vi har åter-
funnit hos alla de tre intervjuade bibliotekarierna är ett behov av att marknadsföra bibli-
oteket, så att både patienter och personal på sjukhuset känner till att det finns, detta är 
något som särskilt förekommer under bokvagnsronderna, vilka i sig är en social aktivitet 
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då de innebär en social kontakt mellan sjukhusbibliotekarie och patient. Det har varit 
den tydligaste aspekten i bibliotekariernas utsagor som passar in i denna roll. 

Man får ju försöka tala om för dem vad som finns eftersom man har så litet ut-
bud med sig [på bokvagnen; vår anm.], säger man att det här är väldigt begrän-
sat men det finns mycket, mycket mer, så är det något du är intresserad av så 
[…] (Marianne 1) 

[…] man behöver hela tiden också marknadsföra biblioteket och tala om att vi 
finns där. Det finns de här telefonnumren, ring så kommer vi direkt. Eller på 
onsdag så är det den här föreställningen. Hela tiden behöver man ju säga så-
dana saker och det är då man gör det, när man går bokvagnsronder. (Irene 1) 

Den roll vilken vi har haft lättast att tolka som passande för det arbete bibliotekarierna 
utför är den rehabiliterande rollen. Arbetet inom denna roll handlar mycket om att integ-
rera kulturen i vården genom kulturaktiviteter och att inte se biblioteket som rum som 
en begränsning (Lindgren och Remin 2005, s. 74). 
    Alla bibliotekarierna gjorde uttalanden som passade in i denna roll. Bland annat dis-
kuterade de mycket om de olika kulturaktiviteterna som förekommer på sjukhuset, i och 
med projektet, men de sade även att sådana aktiviteter förekom innan projektet kom 
igång, dock inte i samma utsträckning eftersom det vid den tiden inte fanns samma re-
surser. 

[Två kollegor; vår anm.] har ju alltid sökt fondmedel och varit eldsjälar för just 
kulturaktiviteter som teatrar och musikföreställningar och dans och sånt och de 
hade de ju haft, jag tror sex år innan vi fick det här med [kulturprojektet; vår 
anm.], så de har ju rutin på att söka fondmedel och sånt där […] (Marianne 1) 

Såhär uttalade sig en av bibliotekarierna om kulturarbetet förr och nu på sjukhus-
biblioteket, vilket antyder att de har kulturverksamheten djupt rotad i den övriga verk-
samheten. Just detta med olika kulturarrangemang är viktigt för en bibliotekarie inom 
den rehabiliterande rollen. 
    En annan viktig uppgift för en bibliotekarie i denna roll är att arbeta nära patienterna 
och i samverkan med den övriga vårdpersonalen, biblioteket skall vara en del i vården 
och bibliotekarierna arbetar för att påvisa kulturens hälsosamma effekter. Även detta är 
något vi kan se hos alla våra informanter. 

Ja, jag tycker det är roligt [att gå bokvagnsrond; vår anm.], det ger en kick gör 
det, och även om de [patienterna; vår anm.] ibland skulle tacka nej så är bara 
mötet med nya människor… tycker jag är givande, även om det är någon som 
inte lånar så kan man kanske prata. (Marianne 1) 

Ja a… jag tycker att det är viktigt att man jobbar ihop också, med de andra, att 
vi inte som bibliotek isolerar oss… utan vi jobbar ju mycket tillsammans med 
lekterapeuterna men också med kanske med, tycker jag det är viktigt med sjuk-
gymnasterna, arbetsterapeuterna att man liksom… och avdelningspersonalen 
att man jobbar i team att man… jobbar ju för samma sak, samma mål då, att 
patienten ska bli frisk. (Irene 1) 

[Jag tycker att det är; vår anm.] viktigt med uppsökande bokvagnsverksamhet 
kanske speciellt för att nå enstaka ungdomar med kortare vårdtid, som inte på 
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annat sätt får nys om att det finns bibliotek på sjukhuset. Viktigt även för att ge 
muntlig info om biblioteket till både barn och föräldrar (Erika 2) 

Dessa citat passar inte bara in i den rehabiliterande rollen, men även i den sociala. 
Såsom vi har skrivit ovan är bokvagnsronderna en möjlighet till sociala kontakter.  
    Bibliotekarierna talade även om ett framtida projekt med kulturjournaler, vilket tyder 
på att de aktivt arbetar för att integrera kulturen i vårdarbetet och för att framhäva 
kulturens läkande krafter. 

Att man försöker införa en slags kulturjournal på sjukhus. Alltså varje patient 
har ju en journal där alla medicinska fakta finns i den. Jag vet inte hur de ser ut 
riktigt men alltså där finns den här personens sjukdom man kan säga att det... 
på ena sidan men då skulle vi liksom på andra sidan eller bredvid eller någon 
annanstans ha ganska detaljerat en kulturjournal som vem är du, vad tycker du 
är kul och har du tankar om vad du skulle vilja göra med vårt utbud eller, alltså 
kartlägga vem är den här personen egentligen förutom att det här organ […] 
(Irene 1) 

En av anledningarna till att alla tre bibliotekarierna passar in i den rehabiliterande rollen 
bedömer vi vara att vi i pilotstudien har kunnat urskilja tydliga drag av denna roll. Detta 
gör att biblioteket som helhet och som idé passar in i den. Det nämns till exempel på 
flera ställen i pilotstudien att projektet har sitt ursprung i FN: s barnkonvention, liksom 
att den föreslår att bibliotekarierna skall arbeta med bokvagnsronder och med olika kul-
turarrangemang. Den ser inte bibliotekets lokaler som begränsning, biblioteket kan dyka 
upp var som helst. Kulturens rehabiliterande och läkande kraft framhävs dessutom. 
(Pilotstudie 2005) Detta är flera av de kriterier som Lindgren och Remin (2005) tar upp 
som betydelsefulla inom den rehabiliterande rollen (s. 74).  

8.2.2 Sjukhusbibliotekariernas syn på och arbete med ungdomar 
Delar av den litteratur vi har läst förmedlar att ungdomar är en grupp som åsidosätts och 
glöms bort på bibliotek och att bibliotekarierna finner dem svåra att handskas med (se 
bland annat kapitel 3.4). Hur ser de bibliotekarier vi har intervjuat på detta? 
    Vi kan urskilja en bild som överlag är positiv mot ungdomar, bibliotekarierna ut-
tryckte inte vid något tillfälle något som skulle kunna tolkas som negativt för ungdomar 
som grupp. De gav dock intryck av att ha svårt att skilja ungdomar från barn, de verkade 
se dem som en helhet av besökare på det bibliotek där de arbetar. 

Men jag gillar ju ungdomar, jag gillar ju barn… ja… men det är ju klart att 
man är positivt inställd barn och ungdomar, det är ju självklart. (Marianne 1) 

Detta citat visar precis som den rehabiliterande och den sociala rollen att ungdomar 
prioriteras, eftersom de ses som en rolig grupp. Detta tolkar vi som en positiv syn på 
ungdomar. 
    Bibliotekarierna har reflekterat över hur de skall nå ungdomar, då de berättade om att 
detta ibland kan vara svårt. De är lättast att nå som grupp på avdelningarna, men när det 
gäller att nå de individuella ungdomarna kan det vara problem att hitta dem. När de 
skall nå ungdomarna arbetar de då hellre med hela avdelningen så att även personalen 
blir involverade. 

[…] man jobbar mer med hela avdelningen, så att personal är med […] engage-
rad och vet om bibliotekets verksamhet och följer med ungdomarna. (Erika 2) 
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Genomgående i intervjumaterialet har vi funnit en viss likhet mellan de olika bibliote-
kariernas utsagor inom de huvudområden vi har undersökt, men när det rör arbetet med 
ungdomar kom det fram olika åsikter. En av bibliotekarierna lät det framträda att 
ungdomarna har varit mycket prioriterade under det tidiga arbetet med kulturprojektet 
och att de därför inte skall prioriteras lika mycket nu. 

Nej, jag tycker väl att vi försöker fördela det… [lika mellan åldrarna; vår anm.] 
…Ja, vi försöker det i alla fall. För ett tag [sedan; vår anm.] så hade vi ganska 
mycket för ungdomar och så sa vi det var hemskt vad lite för små barn… så nu 
har vi haft lite för små barn här då… ja… så vi försöker ha det jämt fördelat. 
(Marianne 1) 

I citatet ovan ger bibliotekarien uttryck för att de försöker ha en jämn fördelning. Detta 
illustrerar ingen särskild fokuserande syn på ungdomar. 
    En annan bibliotekarie sa sig gärna se mer prioriteringar på ungdomsområdet då hon 
ansåg att de inte gör tillräckligt för denna grupp. Nedan följer därmed en klart 
prioriterande syn på deras arbete med ungdomar som passar bra till den rehabiliterande 
rollen. 

Ja jag tycker nog, jag tycker att vi skulle kunna göra väldigt mycket mer fak-
tiskt. I och med [kulturprojektet; vår anm.] har det kommit igång flera såna här 
specialgrejer. Skrivarverkstad, musikstudio det kommer att bli mycket mer att 
man kan filma och göra sin egen film och så ska vi försöka att biblioteket blir 
liksom den här arenan för de egna sakerna som man producerar […] (Irene 1) 

Den tredje bibliotekarien gav uttryck för att aktiviteter som har förekommit på avdel-
ningarna hittills mest har riktat sig till yngre barn. 

[…] drop-in har annars hittills mest varit ambulerande sjukhusclowner men är 
nu även musikterapi, sagoberättande, dans till exempel men kanske hittills varit 
mest riktat mot yngre barn. (Erika 2) 

Bibliotekarierna hade även åsikter och strategier för hur de skall gå till väga i arbetet 
med ungdomar. Bibliotekarien i det första citatet nedan uppvisar en förstående syn på 
ungdomar, då hon relaterar sitt förhållningssätt till denna grupp via sina egna barn. 

[…] jag tror att man när man har egna barn och vet, man vet lite grann hur de 
funkar vad de kan tycka om… det är ju väldigt olika som individer där också 
förstås men ändå att man har en viss… ja… rutin sådär… så… så får man ut 
mycket mer av det, jag känner det att jag… ja, jag jobbar mycket bättre nu när 
jag har egna barn. (Marianne 1) 

I och med att jag började den här fortbildningskursen nu och man har… man 
försöker problematisera just det här med ungdomar hur ska vi få dem till bibli-
oteket? Hur ska vi göra så att de blir intresserade av det vi har och så? Då 
känns gruppen som att de är från en annan planet lite så där och hur ska vi tala 
deras språk och hur ska vi, vad håller vi på med egentligen? Då blir det som att 
de är väldigt märkliga ungdomarna på något sätt. Vi förstår inte varandra. 
Alltså man kan ju känna så givetvis men samtidigt är det ju alltså jag tror att 
man nog får försöka vara sig själv. Jag tror inte man ska låtsas vara en ungdom. 
Försöka lägga sig till med något språkbruk. Alltså ni fattar vad jag menar, jag 
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tycker man ska vara sig själv och stå för att jag är faktiskt inte tonåring. (Irene 
1) 

Bibliotekarierna på sjukhusbiblioteket verkar medvetna om problemen mellan ungdo-
mar och bibliotek och med tanke på deras utsagor så arbetar de aktivt för att förebygga 
dem. 
    Något vilket gör frågan om ungdomarnas trivsel extra intressant på just detta 
bibliotek är just dess läge inne i lekterapin. Det finns bland annat planer på att bygga ett 
ungdomsrum på ett annat ställe på sjukhuset som inte ligger i direktkontakt med resten 
av biblioteket. Om detta ungdomsrum uttryckte våra informanter åsikter som till viss del 
skiljer sig åt. Två av dem pratade om det som om det är en väldigt bra idé som kommer 
att bli av medan den tredje verkade mer skeptisk till om det skall bli av eller inte. 

[…] enstaka patienter kanske [känner; vår anm.] sig lite främmande att gå till 
lekterapin, som ju i lokalen har mer doft av lek och yngre småglin! Men det är 
meningen att vi också ska få ett biblioteksutrymme för tonåringar vid entrén 
inom en snar framtid, vi får se! Ungdomar behöver mer av "eget" rum på bibli-
oteket! (Erika 2) 

[…] sen så kommer det bli ett litet bibliotek som en filial till vårt redan pytte-
lilla bibliotek. Där inne på lekterapin så blir det liksom en liten, ett litet rum där 
ute som vi har pratat om att göra ungdoms, ja det ska vända sig mer till ung-
domar. Lekterapin signalerar ju rätt mycket småbarn och lek och allt det här. 
Och då så kanske vi kan vara där ute med ungdomsgrejer och så. (Irene 1) 

[ungdomsrum; vår anm.] har det varit tal på i alla fall… jag har bara hört vad 
de har redovisat från den där entrégruppen… och då blev det tal på att vi skulle 
kunna ha ett rum i entrén där […] så det har gått lite fram och tillbaks om var 
det skulle ligga… jag vet inte om det är spikat ännu […] (Marianne 1) 

Vi har övergripande sett en positiv syn på ungdomar i de utsagor bibliotekarierna har 
haft, i motsats till den största delen av den litteratur vi har läst på området. Dock tyckte 
en av bibliotekarierna att ungdomar inte behöver prioriteras mer på sjukhusbiblioteket 
då de redan har prioriterats mycket, hon tyckte att de ska satsa mer på barnen. De andra 
två bibliotekarierna gav snarare uttryck för att ungdomar behöver prioriteras mer.  
    Biblioteket planerar även att bygga ett ungdomsrum, liksom angående prioriteringen 
av ungdomarna gick åsikterna här isär om ifall detta rum kommer att byggas eller inte.  
    Trots den negativa åsikten om att ungdomar inte skall prioriteras mer så uppgav inga 
av bibliotekarierna att de tyckte illa om ungdomar som grupp. De tyckte snarare att det 
är en intressant grupp att arbeta med. 
     Om bibliotekarierna prioriterar barn och unga framför andra grupper så passar detta 
under den sociala rollen. En positiv syn på ungdomar går också att härleda till den 
rehabiliterande rollen, eftersom bibliotekarierna vill synliggöra dem och arbeta med 
deras behov. Även den rehabiliterande rollen går att härleda till en positiv syn på 
ungdomar eftersom den också förespråkar en fokusering på barn och unga. Den 
traditionella rollen har inte nödvändigtvis en negativ syn på unga men de prioriteras inte 
mer jämfört med andra grupper, sedan kan det också finnas variationer mellan just barn 
och ungdomar.  
    I den rollteori som vi har använt sätts oftast prioriteringen av barn och unga i motsats 
till prioriteringen av vuxna. Någon konkurrens mellan dessa grupper kan vi inte se hos 
våra informanter, på grund av att de arbetar på ett sjukhus som bara vårdar barn och 
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ungdomar. Detta gör att dessa utsagor inte är direkt applicerbara på den rollteori vi har 
använt oss av. Dock kan vi säga att både barn och ungdomar prioriteras likartat, vilket 
den rehabiliterande rollen förespråkar. Detta tolkar vi som att bibliotekariernas syn på 
ungdomar sammanfaller med den rehabiliterande rollen, men även till viss del med den 
sociala. 

8.2.3 Sjukhusbibliotekariernas arbete med och syn på hälsa 
I denna del av analysen skall vi försöka relatera det bibliotekarierna har sagt till hälso-
aspekterna vår ena teori består av. 
    Sjukhusbibliotekarierna arbetar inte efter de enskilda hälsoaspekterna som vi har haft 
som grund för vår teori. Därför har vi till viss del haft svårt att kunna placera in de olika 
hälsoaspekterna i intervjuutsagorna. Bibliotekarierna arbetar mer med hela patienten, de 
ser dem som en helhet, inte som olika aspekter att arbeta med. På grund av detta var det 
svårt att i intervjuerna få dem att svara tillfredställande på de intervjufrågor vilka skulle 
leda fram till denna del av resultatet. Istället är det i de olika medlen som de arbetar med 
som vi har kunnat se hälsoaspekterna som Durlak (1997) samt Ewles och Simnett 
(2005) tar upp i sina böcker. Ofta har vi också kunnat tolka det som att en hälsoaspekt 
går att relatera till en annan. 
    Liksom när det gäller en del av de andra teman som tagits upp tidigare i analysen så 
är våra tre informanter på detta plan i stort sett överens, alla ser kultur som något som är 
bra för hälsan. 

Kultur är läkande, verkligen. (Marianne 1) 

Dock fanns det variationer i åsikterna, särskilt mellan två individer. En av bibliotekari-
erna sade att det inte behövs några studier för att bevisa kulturens läkande kraft, att det 
räcker med att patienten kan märka det själv. 

[…] jag menar att kultur är ju läkande kultur är ju… man mår ju bra av kultur 
självklart… fastän en del inte säger att det är evidensbaserat, det är modeordet 
nu i den medicinska världen att det ska vara evidensbaserat, men jag tycker att 
det är självklart, alla som går till sig själva vet ju att man mår bättre om man 
ligger hemma och är dålig eller ligger på sjukhus och är dålig, man mår bättre 
av en bok som man gillar eller se en film eller lyssna på en skiva man gillar 
eller en föreställning, självkart är det, det behöver man inte ha nån slags veten-
skaplig undersökning på… [skratt] (Marianne 1) 

En annan av våra informanter verkade ha en delvis annan syn på kulturens läkande kraf-
ter. Det finns även här en övertygelse om att kulturen är läkande, men det uttalandet 
gjordes på en mer vetenskaplig grund. 

Ja, absolut det finns ju studier liksom det finns ju såna vetenskapliga studier på 
sånt [att kultur är läkande; vår anm.]. […] Det är som att många saker ställs på 
sin spets i ens liv och då tror jag absolut att kultur i många olika former är lik-
som [läkande; vår anm.] (Irene 1) 

En bibliotekarie hävdade att kulturens läkande kraft var viktig för sjukhusbibliotekarier 
och som något som är en naturlig del i deras arbete med ungdomar. 
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Naturligtvis tror vi att det vi gör innebär positiva glada upplevelser, som bidrar 
till att stärka patienternas försvar mot sjukdomen eller underlätta rehabiliter-
ingen i tillfriskningsprocessen. (Erika 3) 

När det kommer till bibliotekariernas dagliga arbete med hälsan såg de det inte som att 
de arbetade med olika aspekter av den. De såg det snarare som sitt primära mål att 
arbeta för att värna om det friska i patienten, de blir ofta påminda om sin sjukdom under 
vistelsen på sjukhuset så de mår bara bra av att bli påminda om sitt vanliga, friska liv. 

Ja… man påminner ju om deras friska liv… sitt… ens vardagliga liv hemma då 
(Marianne 1) 

[…] ja det är ju en väldigt stor fråga alltså, hela vårt arbete handlar ju om att 
jobba med det som är friskt. Eller den personen man är, man råkar vara sjuk 
men man har ett liv i ett annat sammanhang egentligen och man har, det mesta 
av en är friskt och det är ju det vi fokuserar på. Så vi jobbar ju hela tiden med 
det i åtanke. Och då handlar det ju om att stödja den personen som man egent-
ligen är så att säga. De intressen man har i den vanliga världen, och de önske-
mål och tankar och alltså allt sånt kan ju vi jobba med allt sånt kan ju vi plocka 
fram när vi jobbar. (Irene 1) 

[…] att man kan komma loss från avdelningen till en mer "civil" miljö eller 
hemliknande miljö för att lättare stå ut med sjukhusvistelsen. Både som av-
koppling och för att göra något annat, läsa, lyssna på musik, göra egen mu-
sik, få hjälp att skriva, filma med mera. (Erika 2) 

Bibliotekarierna hade svårt att knyta sitt arbete till olika aspekter på hälsan. Två av dem 
ansåg snarare att de arbetar med hela människan istället för olika aspekter av den. 

Ja, jag tycker att vi bidrar till hela människans hälsa… tycker jag ju… visst, jag 
tror att det är läkande överhuvudtaget med kultur […] (Marianne 1) 

En av dem berättade däremot om hälsoarbete riktat till olika målgrupper på sjukhuset, 
som till exempel anorexiapatienterna. För denna grupp, berättade hon, har biblioteket 
arrangerat speciella teaterföreställningar i samråd med avdelningspersonalen som skall 
verka för att hjälpa till i deras rehabilitering. 

Någon gång reaktioner från personal angående lämpligheten av någon film el-
ler teaterföreställning, som [har; vår anm.] tagit upp känslig problematik för 
psykpatienter. Vi har bland annat också haft en mycket stark enmansteater-
föreställning om anorexi vid tre tillfällen här med, som fått starka reaktioner, 
mest positiva men även att det varit lite jobbigt för någon patient, som inte 
kommit tillräckligt långt i behandlingsarbetet. (Erika 2) 

Aktiviteter liknande denna kan vara till hjälp för anorexiapatienterna när det gäller att 
tillfriskna från sin sjukdom, vilket med tanke på sjukdomens natur då kan hjälpa dem 
med de fysiska och psykiska aspekterna. 
    De trodde också att kulturen kan bidra till speciella hälsoeffekter hos människan. En 
av bibliotekarierna kunde från sin arbetslivserfarenhet berätta ett exempel på hur hon 
hade sett att kultur hade varit till hjälp för patienter hon hade stött på. 
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[…] jag tycker till exempel att lugn musik är väldigt… om man har ont i huvu-
det eller nåt så… som en [vuxen patient; vår anm.] som sa att hon behövde 
faktiskt mindre morfin när hon lyssnade på Enya till exempel eller lugn musik, 
och det påverkar ju rent fysiskt alltså […] (Marianne 1) 

Detta visar hur hon har sett att kultur kan ha hälsofrämjande effekter när det gäller den 
fysiska aspekten. Alla bibliotekarierna trodde även att de, genom den kultur de 
förmedlar kan få ungdomarna att må bättre. 
    Det som bibliotekarierna talade mest om när det kommer till frågan om deras hälso-
arbete är att de står utanför vården. De skulle vilja ha mer insikt och inflytande i den, så 
att de kan hjälpa dem som behöver på rätt sätt. De gav ett intryck av att se sig som utan-
förstående i vårdsituationen, med en strävan om att bli integrerade. 

Vårdkonferens tror jag det heter att man är med liksom och diskuterar, det 
skulle ju vara bra kanske om vi kunde vara med, det är lite grann tal på att vi 
har haft önskemål på att vara med där, men det beror väl på om det är möjligt, 
för då får man ju också reda på en del kanske sekretessgrejer som kan göra att 
man hittar den grejen som kan påverka då, ja att man vet vissa saker som bak-
grunds grejer […] det kan man få om man är med i en vård… att man jobbar 
ihop med resten av vårdpersonalen […] (Marianne 1) 

Vi vill att traditionell vård och vård som handlar om det här som jag pratade 
om kulturjournalen och så där att det liksom ska smälta ihop. Människan är 
komplex och saker och ting har ett samband hela tiden. Kroppen och hjärnan 
hör ihop. Känslo… kropp ja […] (Irene 1) 

När det gäller bibliotekariernas specifika utsagor har vi svårt att koppla dem till hälso-
aspekterna. En av sjukhusbibliotekarierna satte tydligt ord på detta dilemma: 

Jag har svårt att särskilja [de olika häloaspekterna; vår anm.], för mig hör det 
ihop så väldigt mycket och det är liksom själva, vi vill ju hela tiden att det ska 
höra ihop. (Irene 1) 

Endast vid några enstaka tillfällen har det varit möjligt att identifiera enskilda hälso-
aspekter direkt ur bibliotekariernas utsagor. Detta var när en av dem berättade om hur 
hon har kunnat se att musik haft en avslappnande och smärtnedsättande effekt hos vissa 
patienter, vilket då tyder på att den fysiska hälsoaspekten främjas. Dock berättade inte 
bibliotekarien vidare om hur hon använder detta i sitt arbete. 
    Vi kan också utläsa hälsoaspekter i det citat där en av bibliotekarierna berättade om 
att de arbetar med speciella teaterföreställningar för anorexipatienterna som rör deras 
sjukdom. Dock kopplade inte bibliotekarierna själva det till någon av aspekterna, vilket 
belyser problemet med att få deras utsagor att stämma överens med hälsoaspektsteorin. 
Medlet, alltså teaterföreställningar, är något vilket kan verka hälsofrämjande på de 
fysiska och psykiska hälsoaspekterna, men bibliotekarierna själva är inte medvetna om 
detta. De såg istället hela sitt arbete som något som tillsammans främjar hela patientens 
hälsa. 
    Även i bibliotekariernas arbete är det i medlen vi kan se drag som tyder på att de ar-
betar med de olika hälsoaspekterna. De arbetar bland annat med att låna ut böcker och 
filmer till ungdomarna. Detta kan bidra till att främja ungdomarnas fysiska och psykiska 
hälsa genom att det kan göra att de för en stund glömmer smärta. De kan också få mer 
information om sina sjukdomar, eller om andra som har genomgått liknande situationer 
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(Durklak 1997s. 75-86 och 98-113). Detta kan även få dem att se mer positivt på sin 
situation. 
    De olika kulturaktiviteterna som sjukhusbiblioteket anordnar kan förbättra ungdo-
marnas sociala hälsa. Aktiviteterna kan ge ungdomarna tillfällen att träffa andra vårdta-
gare eller överhuvudtaget andra människor på grunder som inte främst rör deras sjuk-
dom. Detta kan, särskilt för de patienterna som har psykiska problem, vara bra social 
träning. De får träffa andra människor och umgås med dem. Kulturaktiviteterna kan 
även främja ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa genom att de kan få annat än sina 
sjukdomar att tänka på. Sjukhusbibliotekets resurser är de medel som sjukhusbiblioteka-
rierna kan använda i sitt arbete med att få ungdomar att tänka på annat än sin sjukdom, 
och som då indirekt går att koppla till hälsoaspekterna. 

[…] att man får annat att tänka på än sjukhuset då. (Marianne 1) 

Genom olika teaterföreställningar, filmer och böcker kan även ungdomarnas sociala 
hälsa främjas, då de kan se och lära hur andra människor fungerar, tänker och känner, 
något som kan underlätta deras relationer med andra människor i framtiden. Detta kan 
även främja ungdomarnas intellektuella hälsa, då de behöver tänka och hålla sig aktiva 
för att följa med i de olika handlingarna. 
    Ett viktigt arbetsområde för bibliotekarierna är att ge ungdomarna möjlighet till sys-
selsättning. Detta är något som uppmärksammas i intervjuerna genom att en biblioteka-
rie har märkt att ungdomar lånar mycket som tyder på olika hobbyverksamheter, till 
exempel böcker om sömnad och fotografering. (Erika 2) Att ungdomarna har något att 
sysselsätta sig med kan vara viktigt, för om detta inte är möjligt så kan de bli uttråkade. 
Att biblioteket arbetar mot denna tristess som kan uppstå ser vi som ett främjande av 
hela människans hälsa, så som bibliotekarierna har uttryckt att de själva ser att de arbe-
tar. Tristess tror vi kan leda till problem på alla plan och motverkas den kan biblioteket 
anse att de motverkar ohälsa. 
    Den aspekt på hälsa som inte går att relatera till bibliotekariernas arbete och de medel 
de använder är den samhällsbetingade hälsan. Detta av den anledningen att denna aspekt 
på hälsa har ett perspektiv som rör klimatet i hela samhället och hur det påverkar den 
enskilda människan (Ewles & Simnett 2005, s. 20). På grund av detta innefattar det 
också samhället utanför sjukhuset och detta är ett område som sjukhusbibliotekarierna 
inte arbetar med. Deras område är endast det som ligger innanför sjukhusets väggar och 
därför ligger den samhällsbetingade hälsan utanför deras fokus. 
    Bibliotekarierna arbetar aktivt för att främja hälsan hos ungdomarna. I detta arbete 
gör de ingen skillnad mellan om patienten är barn eller ungdom, den enda skillnaden de 
gör är på en individnivå, de olika kulturformerna är anpassade efter den speciella pati-
entens önskemål. 

8.2.4 Sammanfattning 
Den roll vilken vi ser framträda tydligast i sjukhusbibliotekariernas arbete är den rehabi-
literande rollen. I alla de tre intervjuade bibliotekariernas utsagor så har vi sett störst 
drag av denna roll. Dock har vi kunnat utläsa av även pilotstudien att den förespråkar 
denna roll, vilket kan påverka bibliotekariernas arbete till att passa bättre in i ramarna av 
den rollen. Det vi har funnit i rollerna har mött de krav våra frågeställningar ställde, 
därav har vi inte sett behov av att skapa några nya roller.  
    Bibliotekarierna gav olika utsagor när det gällde arbetet med ungdomar. De har en 
positiv syn på gruppen, men har något olika syn på hur de ska prioriteras. Deras 
förhållningssätt till ungdomar passar under den rehabiliterande rollen men även till viss 
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del under den sociala. En av de intervjuade ansåg att de insatser som finns för ungdomar 
idag räcker och att de istället borde satsa mer på barnen. Två av de intervjuade tyckte 
däremot att det behöver satsas mer på ungdomarna. Dock var alla överens om att de 
medvetet arbetade för att nå ungdomar, så att de inte skulle glömmas bort i 
biblioteksverksamheten.  
    När det gäller synen på hälsan var bibliotekarierna överens om att de skall arbeta för 
att gynna det friska i patienterna och att de arbetar för en helhetsbild av hälsan. Detta 
har gjort att det varit svårt att finna stöd för de specifika hälsoaspekterna i bibliotekari-
ernas utsagor, dock har vi funnit att bibliotekarierna genom de medel de använder sig av 
i arbetet främjar flera av de olika aspekterna. Trots att de inte medvetet arbetar med 
speciella aspekter på hälsan har vi ändå kunnat urskilja att de arbetar hälsofrämjande 
med alla de aspekter på hälsa utom en som Ewles och Simnett (2005) samt Durlak 
(1997) tar upp i det kulturarbete de genomför. Den aspekt på hälsa som vi inte har fun-
nit några drag av är den samhällsbetingade hälsan. Bibliotekarierna arbetar dessutom 
aktivt för att integrera kulturen som en del i vården, så att den skall kunna spela en 
större del i patienternas tillfrisknande. 

8.3 Genomförande av textanalysen 
Innan vi övergår till den textanalytiska delen av vår uppsats kommer vi nu att skriva ett 
stycke om hur vi kommer att gå till väga metodologiskt för att genomföra denna 
textanalys. 
    Pilotstudien är skriven av projektledaren för kulturprojektet, därmed är hon 
avsändaren. Projektledaren har även hämtat synpunkter från sjukhusbibliotekarier och 
patienter med flera som har kopplingar till sjukhuset inför skrivandet av pilotstudien. Vi 
har själva träffat avsändaren några gånger.  
    En tolkning bygger på någons förkunskaper. Vår tolkning kommer att präglas av vår 
förförståelse, som vi har fått av att prata med henne, detta innebär att vi inte kommer att 
kunna vara helt objektiva inför texten eftersom den som analyserar en text vanligtvis 
inte brukar träffa avsändaren vars text de analyserar. (Bergström och Boréus 2005, s. 
24f) Vi ser dock inte detta som en nackdel utan en fördel, eftersom det ger oss en 
djupare inblick i textens mening. 
    Vem eller vilka som skall räknas som avsändare av månadsprogrammet är något som 
våra informanter har uttryckt sig olika om. (Bergström och Boréus 2005, s. 24) Den 
person som brukar färdigställa programmen är den lekterapeut som ingår i projektet, 
men det är inte hon som ensam bestämmer innehållet i dem. Det gör de allihop, i enlig-
het med sina teman, då de varje halvår gör en preliminär planering för de kommande 
månaderna. Efter det sker det ändringar efterhand. (Erika 4, Irene 3) Avsändaren av 
månadsprogrammen anser vi då blir kulturprojektet som helhet, eftersom de alla lägger 
sina aktiviteter till programmet. 
    Pilotstudien har skrivits i ett informativt sammanhang, där personal skall upplysas om 
tidigare forskning inom barn- och ungdomssektorn i samband med sjukhusbibliotek. 
(Bergström & Boréus 2005, s. 24). 
    Månadsprogrammen har skrivits i en kontext där de skall sättas upp på väggar och 
anslagstavlor för att informera patienter, personal och anhöriga på sjukhuset om vad för 
kulturaktiviteter som kommer att äga rum under den pågående månaden. (Bergström & 
Boréus 2005, s. 24) De är inte menade att vara några långa texter eller att ha ett berät-
tande innehåll. 
    Det finns flera mottagare av pilotstudien (Bergström & Boréus 2005, s. 24). De vi i 
huvudsak kan tänka oss att den vänder sig till är de som arbetar med projektet, de som 
finansierar det samt cheferna kopplade till projektet och andra som är intresserade. Vi 
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tror att sjukhusbibliotekarierna är en viktig grupp som pilotstudien vänder sig till efter-
som det är de vilka mest arbetar som kulturförmedlare med ungdomarna och andra pati-
enter på sjukhuset. 
     Mottagarna av månadsprogrammen är i första hand patienterna, men även de som 
jobbar på sjukhuset kan vilja läsa dem (Bergström & Boréus 2005, s. 24). 
    Att känna till mottagarna och avsändarna av ett textdokument är viktigt när de skall 
analyseras, då utformningen på dokumenten är olika beroende på vem som har skapat 
det och vem det är menat för.  
    Uttolkarna av alla texter är vi studenter, men även patienterna agerar som uttolkare 
när det gäller månadsprogrammen, eftersom de måste tolka texten för att se om det är 
något intressant för dem eller inte. Vi som studenter och författare till den här uppsatsen 
är uttolkare av dokumenten, men vi tolkar dem med andra ögon än vad patienterna gör. 
Vi kan givetvis inte veta vad patienterna tycker om kulturaktiviteterna eftersom vi inte 
kommer att fråga dem. Vi skall istället försöka tolka vilka aktiviteter i 
månadsprogrammen som vi tror att bibliotekarierna bäst kan arbeta ungdomsinriktat 
med. (Bergström & Boréus 2005, s. 24f) 
    Syftet med både pilotstudien och månadsprogrammen är att förmedla kultur på 
sjukhuset. Pilotstudien gör det genom att informera och engagera personalen medan 
månadsprogrammen gör det genom att informera och intressera patienterna om 
specifika aktiviteter (Denscombe 2000, s. 198). På cirka en rad skall aktiviteten och den 
berörda målgruppen presenteras och åskådarens intresse skall fångas. Därför är de 
enstaka ordvalen väldigt viktiga. För att kunna framhäva ordens betydelse kommer 
denna del av analysen att få kvantitativa inslag. 
    Pilotstudien är skriven för och anpassad till kulturprojektet, det är målen som kultur-
nämnden ställt upp och som bibliotekarierna arbetar efter (Projektledaren 1). 
    Texten i pilotstudien har till stora delar grundats i erfarenheter från de bibliotekarier 
och andra anställda på sjukhuset som har intervjuats, men den bygger även på forskning 
som har gjorts inom området. De stycken som är erfarenhetsbaserade är underbyggda 
med relevant forskning, vilket gör att pilotstudien framstår som trovärdig (Bryman 
2002, s. 357). 
    Vi ser från författarens sida inga uppenbara syften med att förfalska pilotstudien, 
därför tycker vi att den har autencitet. Det behöver givetvis inte betyda att det inte finns 
några skäl, men eftersom vi som sagt själva har pratat med författaren vet vi att hon 
verkligen är projektledare för kulturprojektet och att ambitionsnivån är hög.  
    Eftersom vi har hämtat pilotstudien och månadsprogrammen på kulturprojektets 
hemsida har vi egentligen inget sätt att bevisa att de är äkta, mer än att de är hämtade på 
den hemsida som vi har blivit hänvisade till av bibliotekarierna. Dock är det inte 
sannolikt att det skulle vara någon annan än de som arbetar med projektet som lägger 
upp material där eftersom det är en sida vilken ligger under regionens domännamn. De 
månadsprogram som finns att ladda ner från hemsidan är de fullständiga program som 
hängs upp på olika ställen på sjukhuset, enligt den slutsatsen vi kan dra av de program 
vi sett på sjukhuset och de vi har hämtat hem från Internet. 
    Vi tycker att det är svårt att uttala oss om ifall pilotstudien är representativ för 
sjukhus i allmänhet, vi tror att den är individuellt anpassad för just det sjukhuset där den 
är skriven. Vi har dessutom inte tagit del av några andra liknande studier så därför har vi 
inget att jämföra med. Samma sak gäller för månadsprogrammen. Däremot så anser vi 
att månadsprogrammen vi har valt ut är representativa för kulturaktiviteterna som 
regelbundet sker på sjukhuset eftersom flera arrangemang återkommer. (Bryman 2002, 
s. 357) 



 

58 

    Innehållet i de olika dokumenten är inte skrivet på en avancerad språklig nivå. Språ-
ket som dokumenten är framställda på är enkelt och lättförståeligt, för att budskapet 
snabbt skall nå fram. En del uttryck används kanske inte i det vardagliga livet utan de 
hör hemma i sjukhusmiljön. I övrigt ger språket ett intryck av att sträva efter att vara så 
lättbegripligt som möjligt. (Bergström & Boréus 2005, s. 16) 

8.4 Analys av pilotstudien 
I detta avsnitt kommer pilotstudien att analyseras. Detta sker enligt liknande modell som 
analysen av intervjuerna skedde. Det vill säga att vi först kommer att analysera hur ung-
domar framställs i pilotstudien följt av hur hälsa och kultur omnämns. Det hela kommer 
att avslutas med en sammanfattning. 

8.4.1 Synen på och arbetet med ungdomar enligt pilotstudien 
Pilotstudien tar sitt avstamp i FN: s barnkonvention, en grund vilken både kan vara till 
fördel och nackdel för ungdomarna. Barnkonventionen är avsedd för alla som inte ännu 
är myndiga, det vill säga alla under 18 år. Ett exempel på detta är när nuläget beskrivs 
på sjukhuset, vilka patienter som tas in och hur många som vårdas, här har författaren 
skrivit om ”barn och unga, 0-18 år”, som dem som vårdas. (Pilotstudie 2005, s. 3) Dock 
är det så att ungdomar upp till 25 år kontinuerligt vårdas på sjukhuset, vilket inte nämns 
på något ställe i pilotstudien. Majoriteten av patienterna på sjukhuset är barn, det är 
därför logiskt att den större delen av verksamheten rör just barn. Dock finns det en 
potentiell fara med detta och det är att ungdomarna hamnar i skymundan i 
bibliotekariernas arbete och i stor utsträckning sammankopplas med barn, att de anses 
vara ”äldre barn” och inte ses som en egen grupp med egna behov. 
    Trots pilotstudiens definition av barn och målgrupp, nämns det på andra ställen i 
pilotstudien att projektet har som mål att vända sig till alla som vårdas på sjukhuset. 
Detta går att utläsa ur till exempel hur målsättningarna för temat musik presenteras: 
”musik både levande och inspelad, skall finnas för alla barn och ungdomar på 
[sjukhuset; vår anm.]”. (Pilotstudie 2005, s. 28) 
    Språket i pilotstudien har gett ett intryck av att främst röra sjukhusbibliotekariernas 
arbete med barn på sjukhuset. Detta för att ordet barn förekommer ensamt på flera 
ställen. Ordet ungdom förekommer aldrig ensamt i något sammanhang utan det står 
alltid tillsammans med ordet barn. Ett exempel på detta är i sammanhang som barn- och 
ungdomsbibliotek. Endast vid ett tillfälle förekommer en synonym till ungdom i ett 
sammanhang där inte barn är inblandade. Det är när det under temat arkitektur och 
rumslig gestaltning föreslås att ett ”tonårsrum” skall byggas (Pilotstudie 2005, s. 33). 
    Lekterapin är en del av sjukhuset som flitigt nämns i pilotstudien, särskilt i samman-
hang som rör att barn och ungdomar lär av lek och skapande verksamheter. (Pilotstudie 
2005, s. 18). Detta att lekterapin och lek framhävs är något som sätter fokus utanför 
användargruppen ungdomar, då de är en grupp vilket oftast inte förknippas med lek. 
    Även om ordet barn är mycket mer flitigt förekommande i pilotstudien än ordet ung-
dom så kan den dock ge en öppen grund för läsaren att tolka texten. Detta beroende på 
hur de olika temana framställs. Det problematiska med pilotstudien är att de allra flesta 
aktiviteter som står under temana går att tolka antingen till fördel för barnen eller till 
fördel för ungdomarna, beroende på vilken av grupperna som läsaren väljer att gynna. 
Dessutom står det inte alltid uttryckt vad som syftas på i förhållande till användargrupp. 
De olika patientgrupperna förekommer som en helhet, som det till exempel uttrycks i ett 
av delmålen i temat konst, form och design: ”ge barn och ungdomar möjlighet till att 
skapa själva…” (Pilotstudie 2005, s. 30). Temana är anpassningsbara och aktiviteterna 
som de föreslår går att göra till fördel både för barn och för ungdomar. 
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    De personer som förväntas läsa pilotstudien är bland annat de bibliotekarier som 
arbetar på sjukhusbiblioteket, och hur ungdomarna omnämns i den kan då färga deras 
sätt att lägga upp sitt arbete med dem. Synen som pilotstudien förmedlar är tvetydig, 
dels utesluts de äldsta ungdomarna av grunden i FN: s barnkonvention, men ändå så går 
det mesta som står i den att tolka likaväl till fördel för barn som för ungdomarna, vilket 
kan ge upphov till en varierande tolkning hos dem som läser den. 

8.4.2 Pilotstudien i ett perspektiv av kultur och hälsa 
Pilotstudiens syn på hälsa tar sitt avstamp i Aaron Antonovskys22 bok ”Hälsans myste-
rium”. Det innebär att pilotstudien förmedlar en helhetssyn på hälsa som har sin grund i 
Antonovskys begrepp KASAM. (Pilotstudie 2005, s. 17). KASAM betyder känslan av 
sammanhang, för att uppleva detta behöver människan kunna begripa sitt liv, kunna 
skapa mening i det som sker och kunna göra sin kris hanterbar. (Antonovsky 2005, s. 42 
– 62) Pilotstudien förmedlar aktivt att biblioteket skall arbeta efter detta begrepp och för 
att hjälpa patienterna i deras arbete med att skaffa sig ett eget KASAM. Detta görs bland 
annat genom begreppet empowerment, som betyder att de skall arbeta för att kunna ge 
patienterna möjlighet att styra sina egna liv. (Pilotstudie 2005, s. 15) 
    Det andra målet med kulturprojektet, som vi presenterade i avsnitt 6.4, är att göra 
olika kulturformer till en integrerad del inom vård och rehabilitering (Pilotstudie 2005, 
s. 2), detta är en tydlig indikation på att pilotstudien har ett mål att främja hälsan genom 
kultur. Detta står det även mer om senare när de tre huvudmålen presenteras närmare: 

Kulturaktiviteter integrerat i vård och rehabilitering spelar en mycket viktig roll 
för patienterna. Det kan många vittna om som arbetar med kultur i vården och 
också många patienter själva. (Pilotstudie 2005, s. 17) 

Vidare skrivs det att de kulturella behoven som patienterna har är svåra att leva upp till 
under en sjukhusvistelse och därför finns sjukhusbiblioteket för att arbeta så att de olika 
behoven kan uppfyllas. (Pilotstudie 2005, s. 17) Det medel pilotstudien presenterar, som 
biblioteket har för att förmedla denna kultur är de olika kulturaktiviteter som de 
erbjuder genom de olika temana tillsammans med det traditionella biblioteksutbudet. 
    Detta mål att integrera biblioteksarbetet i vården är något som syns genom hela stu-
dien. Målen som ställs upp under varje tema har flera drag av att främja hälsan och att 
integrera kultur och traditionell sjukhusvård. Målen vänder sig till bibliotekarierna med 
förslag på hur de kan arbeta med patienterna, och med förslag på hur de kan informera 
och involvera övrig personal. Detta märks till exempel under temat kultur, där ett av 
målen lyder ”anordna fortbildning kring kulturens betydelse i vård och omsorg” 
(Pilotstudie 2005, s. 22), vilket vi har tolkat som att den övriga vårdpersonalen genom 
detta delmål kan få information om kulturens betydelse för hälsan. Vidare är ett av 
målen att införa ”drop-in-kultur”, det vill säga att biblioteket skall anordna olika 
kulturella verksamheter som går runt på avdelningarna, som till exempel clowner för att 
använda sig av ”humorns läkande kraft” (Pilotstudie 2005, s. 22). Detta å andra sidan är 
något som vänder sig till patienterna för att förbättra deras hälsa genom kulturen. Allt 
detta arbete med kulturens betydelse för hälsan genomsyras av Antonovskys värdegrund 
i KASAM.  
    Trots att utgångspunkten är en helhetssyn på hälsan har vi kunnat urskilja de olika 
hälsoaspekterna vi har använt oss av i pilotstudien. 

                                                 
22 Aron Antonovsky (1923 – 1994) var professor i medicinsk sociologi vid hälsovetenskapliga fakulteten, 
Ben Gurion University of the Negev i Israel. (Antonovsky, 2005, s. 12)   
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    Särskilt begreppet empowerment föreslår pilotstudien att sjukhusbibliotekarierna 
skall arbeta med för att främja ungdomarnas hälsa, då det kan hjälpa dem att styra sina 
egna liv. Om de har möjlighet till detta kan det bidra till den psykiska, sociala samt 
intellektuella hälsan. Ungdomarna känner sig inte så hjälplösa och därför kan de få 
större förtroende för sina egna förmågor, vilket kan stärka dem psykiskt, socialt och 
intellektuellt. De kan få bättre självförtroende och därav bättre förtroende för sina egna 
prestationer såväl socialt som intellektuellt. (Ewles & Simnett 2005, s. 20; Durlak 1997, 
s. 1-25) 
    Pilotstudien framhäver patienternas behov av att få tillgång till information om sin 
sjukdom och om litteratur som de kan identifiera sig med, till exempel genom biografier 
där erfarenheter av sjukdomar behandlas (Pilotstudie 2005, s. 16). Detta är något som 
tyder på aktivt arbete för att främja hälsan hos patienterna. Att förstå sin sjukdom och 
att få reda på information om den är något som är viktigt för att patienterna själva skall 
kunna förebygga till exempel återfall eller följdsjukdomar (Durlak 1997, s. 75-86 och 
98-113), vilket då främjar patienternas fysiska och psykiska hälsa, genom att de kan 
förstå sitt hälsotillstånd och genom att de kan identifiera sig med andra som lider av 
liknande åkommor. 
    Under flera teman ingår förslag om att använda sig av olika sorters terapeuter och 
pedagoger i det kulturförmedlande arbetet. (Pilotstudie 2005, s. 28, och 30f) Detta syftar 
till att kunna ge patienterna möjligheter att bearbeta sina upplevelser med hjälp av olika 
kulturformer vilket kan få dem att må bättre på flera plan, beroende på vad deras anled-
ning till att vara patient på sjukhuset är. Till exempel kan kultur vara smärtlindrande och 
främja den fysiska hälsan, då ungdomarna under aktivitetens gång kan stimuleras att 
tänka på annat och glömma sina symptom. Det kan också ha, vilket är tydligast, hälso-
främjande effekter på det psykiska planet, då patienterna får möjlighet att bearbeta svåra 
händelser eller psykiska bieffekter av sin sjukdom med hjälp av kulturen. (Ewles & 
Simnett 2005, s. 20; Durlak 1997, s. 1-25) 
    Ett annat sammanhang där de olika hälsoaspekterna syns i pilotstudien är där drama 
används som metod för bättre kroppsuppfattning för funktionshindrade, vilket kan 
stärka deras fysiska hälsa. (Pilotstudie 2005, s. 29 och 32f) 
    Näst intill alla de olika temana i pilotstudien tillsammans med sina delmål 
förespråkar arbete för att främja hälsan hos patienterna på ett eller annat sätt. Där finns 
bland annat aktiviteter som uppmuntrar barnen och ungdomarna att själva skapa; måla, 
skriva, spela in musik, film med mera. Aktiviteter som dessa kan hjälpa patienterna att 
bearbeta sin sjukdom genom kulturen och de uppmuntrar dem också att använda sitt 
intellekt, vilket då kan främja både den psykiska och den intellektuella hälsan. (Durlak 
1997, s. 1-25) 
    Genom de olika kulturaktiviteter vilka föreslås kan även patienternas sociala hälsa 
främjas då de uppmuntras att besöka biblioteket och de olika aktiviteterna och på så sätt 
träffar de andra patienter och tränas då i sociala kontakter (Durlak 1997, s. 1-25). 
Förutom detta så skapar även aktiviteterna tillfällen för ungdomarna att tänka på annat 
än sin sjukdom vilket kan få dem att för stunden glömma de symptom de har och då må 
bättre fysiskt och psykiskt. 
    I pilotstudien görs ingen skillnad mellan barn och ungdomar när det skrivs om hälsa, 
vilket vi tolkar som att den jämställer de olika användargrupperna. 
    Vi har inte i pilotstudien funnit något som tyder på att den förespråkar arbete med den 
samhällsbetingade hälsan. Detta beror troligen på att denna hälsoaspekt rör ett plan där 
sjukhusbibliotekarierna inte arbetar, vilket vi skrev om i 8.2.3. 
    När det gäller pilotstudiens syn på kulturens betydelse för hälsan är det sammanhang 
den är skriven i väldigt viktigt, och den är skriven för att användas på ett barn- och 
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ungdomssjukhus. Detta sammanhang gör att syftet med den till stora delar blir att sätta 
grunderna för ett arbete med att förmedla kultur och främja hälsan hos patienterna på 
sjukhuset. 

8.4.3 Sammanfattning 
Den övergripande syn på ungdomar vilken pilotstudien förmedlar, är att de inte är 
närvarande på sjukhusbiblioteket. Ungdomar generellt benämns sparsamt och de som är 
över 18 år räknas antingen till dessa åldersgrupper eller nämns inte alls. Ungdomarna 
nämns oftast i sammanhang med barn. Detta sker ofta i samband med att olika förslag 
på kulturaktiviteter presenteras vilket gör att tolkningsspektrumet på denna text blir stor. 
Det är till stora delar upp till mottagaren att tolka om något vänder sig till ungdomar 
eller barn, eller till båda grupperna. Dock är det barnen som är den dominerande 
gruppen i de delar av texten som inte rör de olika temana. 
    Vi tolkar att pilotstudien förespråkar ett aktivt arbete med hälsa, enligt Antonovskys 
helhetssyn på hälsa, KASAM. Detta genomsyrar hela texten då ett av de övergripande 
målen är att förena kultur med den traditionella vården. Under nästan alla teman finns 
det förslag på aktiviteter som är till för att främja patienternas hälsa. 
    Enligt de hälsoaspekter som vår ena teori har gått ut på så finns det i pilotstudien 
mycket vi kan tolka som hälsofrämjande. Detta går att göra till exempel genom att an-
vända musikterapeuter, olika sorters föreställningar, filmvisningar med mera. Dessa 
aktiviteter kan hjälpa patienterna att må bättre för stunden genom att de under en före-
ställning kan glömma sin sjukdom.  De kan under tillfällena för en aktivitet också få 
möjlighet att träffa andra patienter. Detta främjar alla de hälsoaspekter vi har använt oss 
av i teorin, förutom den samhällsbetingade. 

8.5 Analys av månadsprogrammen 
Vi kommer i detta avsnitt att presentera de tre månadsprogrammens olika aktiviteter för 
varje månad och ifall de aktiviteterna i våra ögon verkar vara anpassade för ungdomar. 
Detta sker i kronlogisk ordning efter när programmen publicerats. Efter detta kommer vi 
i ett avsnitt att titta på hur kultur och hälsa framställs och främjas genom dessa aktivite-
ter, slutligen kommer vi att sammanfatta det vi har kommit fram till i kapitlet. 
    I månadsprogrammen är förekomsten av ordet ungdomar av allra största vikt. Det är 
detta som ger oss en fingervisning om hur många aktiviteter som riktar sig till denna 
grupp. De kvantitativa inslagen i uppsatsen kommer att återfinnas under detta avsnitt, 
där vi alltså tittar på förekomsten av ordet barn respektive ungdom. 

8.5.1 Månadsprogram för mars 2006 
Det program vi har studerat som är kronologiskt äldst är från mars 2006. Denna månad 
fanns det 14 aktiviteter att välja på som var utspridda under nästan alla månadens var-
dagar. Två av dessa aktiviteter var skrivarverkstäder som i sin korta presentation på pro-
grammet tydligt visar att de vände sig till ungdomar, då ordet ”ungdomar” förekom i 
beskrivningen av aktiviteten. (Månadsprogram 1) 
    Flera av aktiviteterna var sådana som vi tror att både barn och ungdomar kan ha nöje 
av. Formuleringarna av vilken målgrupp som aktiviteterna riktade sig till var ofta vaga. 
”Barn” var ett ord som omgående nämndes i programmets punktbeskrivningar av 
aktiviteterna, även fast det ofta gäller en musikterapeut som går runt på avdelningarna. 
Den enda information vi har om denna musikterapeut är det som står i programmet, där 
hon presenteras med orden ”musikterapeut för enskilda barn på [avdelningarna; vår 
anm.]”. (Månadsprogram 1) Detta tyder på att den verksamhet hon bedriver på 
sjukhuset i första hand vänder sig till barnen som vårdas där. Musikterapeuten är en 
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person som var med i alla de tre program vi har analyserat och hon medverkade flera 
gånger per månad (Månadsprogram 1-3). 
    Några aktiviteter var sådana som tydligt vände sig endast till barn, detta har vi kunnat 
identifiera genom ord som ”dockteater” och genom att titta på vilken grad av lek och 
barn som målgrupp de olika artisternas namn förmedlade. (Månadsprogram 1) 
    Det var svårt att uttala sig om vilken målgrupp aktiviteterna vände sig till när det inte 
finns mer information tillgängligt om dem än vad månadsprogrammen ger. Dock är det 
så att dessa program i många fall är den enda information som ungdomarna har när de 
skall fatta beslut om ifall de är intresserade av att gå på aktiviteten eller inte, och då är 
det viktigt hur aktiviteterna presenteras i programmen in i minsta ord. 
    Den aktivitet vilken förekom oftast var clowner som går runt på avdelningarna. Dessa 
besöker cirka två avdelningar om dagen och de besöker sjukhuset fyra av veckans fem 
arbetsdagar. Denna verksamhet förekom varje vecka under alla de månader vi har tittat 
närmare på. (Månadsprogram 1-3) Detta är ytterligare en verksamhet som ger ett intryck 
av att vända sig främst till barnen på sjukhuset. 

8.5.2 Månadsprogram för oktober 2006 
Det mellersta av de tre program vi har undersökt är från oktober 2006. Detta är det pro-
gram som är det mest omfattande då det innehåller 23 aktiviteter. De aktiviteter som är 
mest dominerande denna månad är liksom för mars 2006 besök från clowner och mu-
sikterapeuten. (Månadsprogram 2) 
    Vi har kvantitativt försökt söka efter ordet ”ungdom” i programmen. Inte en enda 
gång denna månad förekommer ordet ”ungdom” eller någon synonym till det. Dock 
finns ordet ”barn” i 13 av aktiviteterna. En del av de aktiviteter kan vara intressanta 
både för barn och för ungdomar, såsom besök från ett museum som visar insektsätande 
växter eller när en orkester och en kör uppträdde för patienterna. Dessa aktiviteter pre-
senteras endast med en kort beskrivning av aktiviteten i sig på programmet, det före-
kommer inga ord som indikerar målgruppen. Dock finns det en aktivitet som vänder sig 
med musik och fika till ”hela familjen”, något som ungdomarna kan ha glädje av. Sär-
skilt då musiken inte beskrivs med några ord som kan få dem att tro att den skall vara 
barnslig på något sätt. (Månadsprogram 2) 
    En annan orsak som kanske kan få ungdomar att inte vilja vara med på aktiviteter av 
liknande slag som fikat och musiken för hela familjen som nämndes ovan är att de oftast 
anordnas i lekterapin (Månadsprogram 2). Denna plats ger ett intryck av lek och 
barndom som många ungdomar inte vill förknippas med. Dock är det missvisande för 
ungdomarna när det faktiskt finns möjligheter för aktiviteter som biljard, pingis, TV-
spel med mera i det rum i lekterapin som är tänkt att passa för ungdomar. 
    De flesta av aktiviteterna denna månad riktade sig tydligt till barnen på sjukhuset ge-
nom att beskrivas med ord som ”barn”, ”Pippi Långstump”, ”dockteater” och ”clown-
föreställning”. Musikterapeuten gick även denna månad runt till ”enskilda barn” på 
avdelningarna liksom en teatergrupp. (Månadsprogram 2) 

8.5.3 Månadsprogram för mars 2007 
Det program vi har undersökt vilket förekommit närmast i tiden har varit det från mars 
2007.  Under denna månad förkom det 21 punkter på månadsprogrammet. Liksom i de 
två föregående månaderna var det clowner som gick runt på avdelningarna och den 
förut nämnda musikterapeuten återkommer också, med samma arbetsuppgifter som 
tidigare. (Månadsprogram 3) 
    Denna månad förekom en aktivitet som tydligt riktae sig till ungdomar, nämligen en 
föreställning om anorexi. Dock är detta en aktivitet som kan ha varit begränsande i mål-
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grupp då den kanske bara lockade de patienter som vid tillfället var intagna på grund av 
ätstörningar. (Månadsprogram 3) Ungdomar som lider av andra sjukdomar kan även ha 
funnit denna föreställning intressant, dock var det troligen väldigt individuellt. 
    Denna månad fick biblioteket även besök av en författare. Denna författare skriver 
barnböcker vilka klassificeras inom Hcf och Hcg. (Månadsprogram 3) Dock tror vi att 
ett författarbesök som detta kan ha varit av intresse både för barn och för ungdomar. 
    I detta månadsprogram kan läsaren se att kulturprojektet har förändrats, då det två 
gånger i veckan fanns en musiker som besökte musikstudion i lekterapin för att assistera 
patienterna. Denna aktivitet beskrivs inte med några ord som tyder på att den förväntas 
rikta sig till barn, men inte heller ungdomar, vilket gör att vi tolkar att den vände sig till 
båda grupperna. (Månadsprogram 3) 
    Liksom i föregående månaders månadsprogram förekommer många ord som 
indikerar att aktiviteter riktar sig till barn, varav det tydligaste var att ”enskilda barn” på 
avdelningarna skulle få besök. Inte i någon programpunkt förekommer ordet ”ungdom”, 
men en del andra aktiviteter som kunde ha passa ungdomarna, men som även kan vara 
mer inriktade på barn, förekommer genom orden ”dansföreställning” och ”balett”. 
(Månadsprogram 3) 
    Detta månadsprogram avslutas på ett sätt som de andra inte har avslutats på. De andra 
avslutas med att hälsa besökarna välkomna och sen har sjukhusbiblioteket, lekterapin 
och kulturprojektet skrivit under. I slutet av texten till detta program erbjöd sig bibliotek 
och lekterapi att ta med sig intresserade patienter på aktiviteter utanför sjukhuset via 
förfrågan. Detta för att de ibland, genom sjukhuset, kan få tag på biljetter till olika 
evenemang som bio och teater. (Månadsprogram 3) Detta är något som kan utveckla 
kulturlivet för patienterna på sjukhuset, då sjukhusbiblioteket kan erbjuda sådant som de 
kanske inte har resurser till annars och det är därav en positiv förändring för 
ungdomarna. 

8.5.4 Månadsprogrammen i ett perspektiv av kultur och hälsa 
I månadsprogrammet för mars 2007 finns det en programpunkt som är en föreställning 
om anorexia, vilket är något som kan främja anorexiapatienternas hälsa. Det kan styrka 
deras psykiska och fysiska hälsa genom att de förhoppningsvis kan komma till insikt om 
och börja kämpa mot sin sjukdom (Durlak 1997, s. 75-86 och 98-113). En sådan här 
föreställning kan även stärka sammanhållningen mellan patienterna på avdelningen ef-
tersom de kan göra saker tillsammans som inte är direkt bundet till deras behandling. 
Genom detta kan de lära sig att stötta varandra bättre under behandlingsperioden. 
    Skrivarverkstäderna som förekom i det första månadsprogrammet, mars 2006, kan ha 
en positiv inverkan på ungdomarnas hälsa. Detta eftersom det kan vara ett sätt att bear-
beta händelser att få skriva om dem. Detta är i sin tur något som kan ha inverkan på 
deras psykiska hälsa då de mår bättre i sig själva och den sociala hälsan, då det kan göra 
det lättare för dem att handskas med liknande situationer. Det kan även ge dem träning 
på det intellektuella planet. Om de får kontinuerlig träning i att uttrycka sig skriftligt 
kan det göra att de till exempel får lättare att skriva arbeten i skolan, detta kan i sin tur 
minska risken för att under ungdomsåren hamna i sociala problem. (Durlak 1997, s. 55-
74). 
    De hälsoaspekter vi upplever att månadsprogrammen främjar mest är den fysiska och 
psykiska hälsan. Ungdomarna kan genom att ha deltagit i den aktivitet som biblioteket 
har anordnat, glömma bort sina besvär i några minuter. 
    Genom bibliotekets arbete med ungdomarna främjar de även ungdomarnas sociala 
och intellektuella hälsa genom att erbjuda dem möjligheter till att stimulera dessa hälso-
aspekter. Detta kan de till exempel göra genom att förmedla litteratur till dem, från vil-
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ken de kan ta reda på saker om sin sjukdom eller genom att träffa andra patienter under 
de aktiviteter som anordnas. (Ewles & Simnett 2005, s. 20; Durlak 1997, s. 75-86 och 
98-113) 
    I månadsprogrammen har vi dock inte sett något som tyder på arbete för den 
samhällsbetingade hälsan. 
    I stora drag hjälper de olika punkterna i månadsprogrammet patienterna med att skapa 
mening och glädje i en sjukhustillvaro som annars kan vara tristessbetingad. 

8.5.5 Sammanfattning 
Det vi har kunnat utläsa ut månadsprogrammen är att de flesta aktiviteter som 
biblioteket anordnar vänder sig till de barn som vårdas på sjukhuset. 28 aktiviteter 
vänder sig till barn i de tre undersökta månadsprogrammen, medan endast 3 stycken 
vänder sig till ungdomar. Många av aktiviteterna, närmare bestämt 22 stycken har varit 
svåra att avgöra vilken grupp de vänder sig till, eftersom varken barn eller ungdomar 
nämns i beskrivningen av dessa programpunkter. 
    Vi har även kunnat se drag av arbetet med de fysiska, psykiska, sociala och intellek-
tuella hälsoaspekterna i de aktiviteter som har anordnats. Detta genom att patienterna lär 
sig genom dem, träffar andra patienter samt blir distraherade så att de tänker på annat än 
sin sjukdom för en stund. Dock har vi inte funnit några drag av den samhällsbetingade 
hälsan. 

9. Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera och reflektera över de resultat vi har kommit 
fram till. Detta kommer att göras i ljuset av den tidigare forskning vi har använt oss av i 
uppsatsen. Diskussionen kommer att presenteras genom de övergripande temana hur 
sjukhusbibliotekariernas arbete passar in i rollteorin, synen på ungdomar, synen på 
kultur genom hälsa och hur bibliotekarierna arbetar för att främja ungdomarnas hälsa. 
Vi kommer att avsluta med avsnitten slutsatser, metoddiskussion och ett stycke med 
förslag till vidare forskning. 
    När vi refererar till litteratur i det här avsnittet kommer vi endast att skriva författare 
och årtal, inte någon exakt sida. Detta för att vi refererar till de olika skrifternas helhet, 
inte detaljer i dem. 

9.1 Sjukhusbibliotekariernas arbete kopplat till rollteorin 
Vi har analyserat sjukhusbibliotekariernas arbete utifrån tre roller vilka Lindgren och 
Remin (2005) presenterar i sin magisteruppsats. Den roll som vi såg tydligast drag av i 
intervjuerna när vi analyserade sjukhusbibliotekariernas arbete var den rehabiliterande 
rollen. Att bibliotekarierna arbetar på ett sätt som passar bra in i den rollen innebär att 
de försöker integrera kulturen i vården och att kulturens läkande kraft är viktig. De ser 
inte heller bibliotekslokalen som en begränsning utan arbetar mycket med 
bokvagnsronder och med olika kulturprojekt ute på avdelningarna.  
    Denna roll har vi även sett drag av i pilotstudien, något som vi har tolkat som att det 
ökar sjukhusbibliotekariernas arbete i enlighet med denna roll. Bibliotekarierna arbetar 
efter pilotstudien och blir på så sätt påverkade av det arbete som den föreslår. De drag vi 
såg av den sociala rollen var att de marknadsför biblioteket mycket och att de värderar 
social kontakt med patienterna högt eftersom den kontakten ger patienterna möjlighet 
till att spendera tid med någon som inte fokuserar på deras sjukdom. En bibliotekarie 
sade att hon även kände för vuxna och därmed ville arbeta med alla patientgrupper, 
vilket den traditionella rollen förespråkar. 
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    Vi tror att resultaten kunde ha blivit annorlunda, om vi hade undersökt samma 
bibliotekarier utan att de arbetar med kulturprojektet, eftersom de då inte skulle ha haft 
samma utgångspunkter att arbeta efter. 
    De olika månadsprogrammen är i sig något som knyter an till den rehabiliterande rol-
len, då de förmedlar olika kulturaktiviteter och därmed blir de ett redskap för att integ-
rera kulturen i vården. På grund av detta tolkar vi att biblioteket som helhet arbetar på 
ett sätt vilket passar in i den rehabiliterande rollen. Pilotstudien har vissa riktlinjer för 
arbetsplatsen, men givetvis kan bibliotekarierna ha egna synpunkter på hur de ska 
arbeta. En bibliotekarie ansåg att det genom pilotstudien har blivit flera positiva tillskott 
i verksamheten.  
    När vi presenterade rollteorin skrev vi att vi skulle använda de existerande rollerna 
som en grund att bygga vidare på. Rollteorin som den presenterades i magisteruppsatsen 
vi tog den från gick ut på att tolka de enskilda bibliotekariernas arbete och sedan se hur 
det stämde överens med rollerna. Detta upplägg passade inte riktigt vår magisteruppsats, 
de förändringar vi har gjort innebär att vi tolkar att hela bibliotekets arbete alltså även 
de medel som används som till exempel bokvagnsronder, månadsprogrammen, 
pilotstudien och kulturprojektets olika styrgrupper kan passa under en roll eller flera. 
Det finns alltså många aktörer som vi har vägt in och räknar till bibliotekets arbete 
förutom det enskilda arbetet som varje bibliotekarie utför för ungdomarna som vistas på 
sjukhuset. 
     Bibliotekarierna arbetar aktivt med bokvagnsronder, något som även pilotstudien 
föreslår att de skall göra. Detta är en aktivitet som den rehabiliterande rollen förespråkar 
som arbetsmetod. De besöker dock bara sex stycken avdelningar, varav alla behandlar 
medicinska problem, inga psykiska. Vi anser, liksom Edlund (2001) samt Lindgren och 
Remin (2005) att bokvagnsronder är viktiga, detta för att de främjar sjukhus-
bibliotekariernas kontakt med patienterna och för att de hjälper bibliotekarierna att 
marknadsföra biblioteket. Dock anser vi att bokvagnsronderna borde utökas, om det 
finns de resurser som krävs för detta. Av de avdelningar vilka besöks så vårdas ungdo-
mar på ungefär två av dem. Om bibliotekarierna skulle vilja nå ungdomarna bättre tror 
vi att de, genom att gå bokvagnsronder till flera av de avdelningar där ungdomar vårdas, 
kan skapa en bättre kontakt med dem. 

9.2 Synen på ungdomar 
De delar av teorin som synen på ungdomar har passat in på har varit när det gäller 
prioriteringen av unga. 
    Vi fick uppfattningen att barn och ungdomar prioriteras av sjukhusbibliotekarierna. 
Detta för att bibliotekarierna kunde berätta om konkreta insatser de gör för ungdomar 
och för att de verkade vara medvetna om att det traditionellt på bibliotek kan uppstå en 
viss klyfta mellan biblioteket och ungdomarna, såsom bland annat Skjærseth (1991) och 
Dahlström (2000) har skrivit om. Detta tror vi beror mycket på att en av dem vi 
intervjuade precis hade börjat gå en kurs som handlade om hur ungdomar skall 
integreras på bibliotek. I stort har bibliotekarierna gett ett intryck av att behandla barn 
och ungdomar lika. 
    Under analysarbetet med intervjuerna reagerade vi på att våra informanter tenderade 
att vara väldigt överens i sina utsagor, förutom gällande deras syn på ungdomar. En av 
informanterna tyckte att de borde satsa mer på vuxna och att barn och ungdomar redan 
har den tillgång till kultur som de behöver. De andra två informanterna gav inte sken av 
detta, de verkade snarare tycka att verksamheten som riktar sig mot ungdomar kan ut-
vecklas mer. Detta att deras utsagor stämde överens med varandra i så hög grad tror vi 
beror på att de arbetar på samma arbetsplats och att de utgår från samma styrdokument.  
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    När vi gick vidare till att analysera pilotstudien och månadsprogrammen pekade dock 
vår analys på att ungdomarna hade kommit i skymundan. I pilotstudien nämndes 
ungdomarna i stort sett alltid i sammanhang med barn, som i ”barn- och 
ungdomsbibliotek”. Den utgår även tydligt från FN: s barnkonvention, vilken endast 
berör ungdomar och barn upp till 18 år, samtidigt som det står att alla som vårdas på 
sjukhuset skall omfattas av verksamheten. Detta anser vi vara problematiskt då de 
ungdomar som är över 18 år på sjukhuset inte omfattas av det dokument som skall styra 
verksamheten. Vi funderar då på hur verksamheten till dem skall regleras. Skall de, på 
grund av att de befinner sig på sjukhuset, inkluderas i barnkonventionen ändå, eller skall 
de uteslutas från delar av det projekt som de, enligt projektets mål att nå alla barn och 
ungdomar, har rätt till? 
    I månadsprogrammen såg vi att det var många fler aktiviteter som riktade sig till barn 
än till ungdomar. Det fanns sammanlagt 23 aktiviteter där ordet barn förekom, men 
endast 3 stycken aktiviteter var för ungdomar. I månadsprogrammet för oktober 2006 
fanns det inte en enda aktivitet som riktade sig endast till ungdomar. På det sätt som 
projektet presenteras i pilotstudien är det upp till läsaren att tolka om de olika delmålen i 
teman vänder sig till barn eller till ungdomar på grund av den allmänna utformningen av 
språket. Eftersom det vårdas fler barn än ungdomar på sjukhuset indikerar detta att de 
flesta aktiviteter bör vända sig till barn. Dock är det så att väldigt många av aktiviteterna 
är för barnen, vilket ger en tydlig bild av att ungdomar kommer i skymundan när det 
gäller aktiviteterna. Till exempel så förekom det inte förrän under den sista månaden en 
aktivitet som återkom kontinuerligt som vände sig till ungdomar medan det under alla 
månaderna har funnits sådana för barn. Ytterligare en positiv utveckling för ungdomar 
som nämns i det sista månadsprogrammet var att biblioteket erbjöd biljetter till 
kulturaktiviteter utanför biblioteket. Detta gör att de kunde få möjlighet att medverka 
vid en aktivitet som sjukhusbiblioteket annars inte hade resurser att anordna. 
    I pilotstudien nämns det på flera ställen hur viktig leken är för patienterna på barn- 
och ungdomssjukhusets tillfriskande. Vi ser detta som konstigt att de ger sken av att 
anse att ungdomar mår bättre av lek. Ungdomar är oftast i en period av livet där lek har 
en väldigt liten betydelse för dem. Skjærseth (1991) och Rydsjö (1994) tog upp att en 
anledning till att ungdomar inte finner sig tillrätta på barnavdelningarna på bibliotek är 
att de utstrålar för mycket lek, vilket även lekterapin gör. Denna åsikt rörde i störst 
omfattning folkbibliotek, men vi har i vårt resultat ändå sett liknande tendenser i 
sjukhusmiljön vid vårt studiebesök. Detta tycker vi är ett tydligt tecken på hur 
ungdomar benämns i pilotstudien, de buntas ihop med barnen och tillskrivs samma 
behov som dem. Att biblioteket delar lokaler med lekterapin kan också signalera något 
negativt för ungdomarna. Ungdomarna kan bli avigt inställda då de tror att biblioteket 
bara är för barnen. Det intryck vi har fått av bibliotekets lokaler är att de till största 
delen vänder sig till barn, i det sätt det är möblerat och dekorerat. Detta kan göra 
ungdomarna motvilliga att besöka biblioteket. Däremot finns det ett ställ med tidskrifter 
som kan intressera ungdomarna utanför biblioteket och inne i själva bibliotekslokalen 
finns det en hylla med filmer för personer över 15 år samt en hylla med 
ungdomsböcker. 
    Det enda stället i pilotstudien där ungdomar omnämns ensamt, utan att 
sammankopplas med barn, är när ett ”tonårsrum” planeras. Även om vi ställer oss 
skeptiska till ordvalet ”tonår” så är detta i alla fall en bra indikation på att insatser ändå 
görs å ungdomarnas vägnar. De som arbetar där får inte heller glömma bort att det kan 
finnas patienter vilka har överskridit sin tonårstid, även om de inte är många. Även i 
intervjuerna togs detta rum upp. Två av informanterna var entusiastiska inför detta 
förslag medan en av dem var osäker på om det kommer att genomföras. Skjærseth 
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(1991) skrev om ett projekt på ett bibliotek som bland annat gick ut på att bygga ett 
ungdomsrum, detta resulterade i att ungdomarna trivdes mycket bättre på biblioteket. 
Ungdomarna behöver ett rum vilket de kan känna är mer ”deras”, med medier och 
inredning anpassade till dem, och inte kopplas ihop så mycket med lek som lekterapin 
förmodligen gör. 
    För att detta ungdomsrum skall fungera bra är det viktigt att bibliotekarierna har en 
kontinuerlig dialog med ungdomarna, för att ta reda på vad de vill kunna låna på bibli-
oteket. Bibliotekarierna uttryckte i intervjuerna förslag på hur de kunde förbättra kom-
munikationen, genom att prata med ungdomarna om vad de tycker om biblioteket, och 
att även använda sig av en förslagslåda. Detta är något vi tycker att de borde arbeta för 
att genomföra, då vi upplever att mer kommunikationen mellan bibliotekarie och patient 
är något som kan påverka deras verksamhet positivt. En av de anledningar som gjorde 
att det ungdomsrum som Skjærseth (1991) beskrev som ett så positivt projekt, var att 
biblioteket hade kontinuerlig dialog med ungdomarna om inköp och liknande, detta är 
något som bibliotekarierna i vår fallstudie arbetar för att etablera. 
    I Lena Spejares (1998) magisteruppsats om vilken inställning folkbibliotekarier har 
till ungdomar och vilken verksamhet som bedrivs för dem framkom en negativ bild av 
ungdomar från de intervjuade folkbibliotekariernas sida. Många bibliotekarier upplevde 
ungdomar som stökiga och jobbiga, och att bibliotekets utbud inte var anpassat till dem. 
Detta har vi inte kunnat relatera till i vare sig pilotstudien eller intervjuerna med 
sjukhusbibliotekarierna. Våra informanter har snarare i likhet med Dahlkvists (2003) 
magisteruppsats uppvisat en mera positiv bild av ungdomar. Dahlkvist påpekar att bib-
liotekariernas syn på ungdomarna kan variera med tanke på vilken erfarenhet de har av 
dem. En av våra informanter påpekade att hon tyckte att hon hade en bra förståelse för 
dem eftersom hon själv hade egna barn i den åldern och därmed erfarenhet av gruppen. 
    Dahlström (2000) skrev i sin magisteruppsats att hennes informanter hade upp-
fattningen att ungdomar främst var intresserade av tidningar och tidskrifter på bibliote-
ket. Denna åsikt kan vi även se hos våra informanter när de berättade vilka medier i 
bibliotekets utbud som de använder för att marknadsföra biblioteket till ungdomar. Ofta 
nämndes tidningar och tidskrifter i dessa sammanhang men även film. Dock trodde 
Dahlstöms informanter att ungdomar var ointresserade av biblioteket och att de mest 
störde andra användare när de var där, något som våra informanter inte gav uttryck av. 
De ansåg snarare att ungdomar var en viktig grupp som var rolig att arbeta med. 
    Det är etiskt svårt att avgöra hur mycket information ungdomarna har rätt att få ta del 
av om sin sjukdom. Ett sätt att se det är att det är en självklarhet att alla patienterna skall 
ha rätt till all tillgänglig information. Ett annat tänkbart sätt är att ungdomar delges viss 
information, då alla kanske inte klarar av att hantera nedslående besked, vilket kan med-
föra att de mår ännu sämre och kanske till och med förlorar viljan att påverka sin situa-
tion positivt. Vi tycker generellt att information är bra i sjukhussammanhang men att det 
kan vara en situation att bedöma från fall till fall. 

9.3 Synen på hälsa genom kultur 
Genom hela pilotstudien och de tre intervjuerna kunde vi tolka ett underliggande 
helhetsperspektiv på hälsan. Pilotstudiens syn på hälsa är grundad i Antonovskys 
begrepp KASAM. Det är då logiskt att anta att bibliotekarierna även har fått sin 
helhetssyn från Antonovsky, då de arbetar utifrån pilotstudien. 
    Hur patienternas hälsa skall främjas är något vilket ofta tas upp i pilotstudien. Av 
texten framgår det tydligt att ett sjukhusbibliotek var centrum för detta projekt på grund 
av denna medvetenhet om hälsofrämjande arbete. I de allra flesta temana förekommer 
åtminstone något vilket går att tolka som hälsofrämjande. Kulturen benämns som 
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lugnande och terapeutisk, vilket även togs upp i Statens folkhälsoinstituts rapport Kultur 
för hälsa (2005). Pilotstudien ger definitivt ett intryck av att förespråka en syn där 
hälsoarbete är en viktig del i arbetet på ett sjukhusbibliotek. Samma medvetenhet har vi 
inte kunnat se hos bibliotekarierna, men de arbetar ändå mycket för att främja hälsan 
hos patienterna. De verkar mer se hälsan som en naturlig del i sitt arbete och inte något 
som de reflekterar över. 
    Bibliotekarierna försöker arbeta med det som är friskt hos patienten. De anser att när 
en person ligger på sjukhus skall de kunna vara som de är i vanliga livet, läsa samma 
böcker och se samma filmer. Ett viktigt mål för sjukhusbibliotekarierna, är att arbeta 
med att erbjuda patienterna sysselsättning, så att de skall ha något att göra under den tid 
då medicinsk rehabilitering inte tar upp deras tid. 
    Sjukhusbibliotekarierna nämnde i olika sammanhang att de såg kultur som något 
vilket främjar hälsan. I likhet med Kultur i vården (1984) ansåg bibliotekarierna att alla 
patienter skall få tillgång till kultur och att det därmed blir en rättighet att ha tillgång till. 
De var även övertygade om att patienterna mår bättre av kultur. Sjukhusbibliotekarierna 
ansåg att kultur är viktigt, precis som vi förväntade oss i vår förförståelse. 
    Varken pilotstudien eller de intervjuade bibliotekarierna har gjort någon skillnad på 
barn och ungdomar i det hälsofrämjande arbetet, de behandlar båda användargrupperna 
som om de är i lika stort behov av hälsofrämjande arbete. Dock är en majoritet av de 
aktiviteter som erbjuds via månadsprogrammen riktade till barn, vilket motsätter sig de 
mål pilotstudien förmedlar och vilket även går emot det sätt som 
sjukhusbibliotekarierna uppgav sig arbeta efter. 
    Sjukhusbibliotekarierna gav oss en uppfattning av att vilja involvera alla patienterna i 
de kulturaktiviteter de anordnar. Detta är i stort något som är positivt för verksamheten 
med sjukhusbiblioteket liksom för patienterna. Dock måste de tänka på att alla inte vill 
ta del av deras kulturaktiviteter. Molin och Zander (2004) skrev att vissa patienter 
föredrar att ligga i sina sängar hela dagarna eller att göra annat som inte har med kultur 
att göra. Detta var också något som återkom i vår undersökning då en 
sjukhusbibliotekarie sa att särskilt ”tonårskillar” kunde vara svåra att låna ut något till 
då de ofta redan hade med sig eget material att sysselsätta sig med. Det är viktigt att 
komma ihåg att det inte går att tvinga på någon kultur. Även om vi upprepade gånger 
har påtalat vilka positiva effekter kulturen kan ha så kan några ungdomar ha sina skäl 
till att tacka nej till medieanvändning, och då måste sjukhusbibliotekarien respektera 
detta. Tidpunkten kan också vara illa vald eller de kanske helt enkelt inte är 
intresserade.  
    Bibliotekarierna känner att de står utanför vården, vilket både kan vara positivt och 
negativt. Positivt kan det vara i den mening att biblioteket blir som en länk till världen 
utanför sjukhusmiljön. Det är ett ställe som inte förknippas med sjukdom och andra 
företeelser som hör till sjukhuset. Å andra sidan blir det en nackdel när det gäller sam-
arbetet mellan olika yrkesgrupper på sjukhuset. Biblioteket blir en del av sjukhuset 
samtidigt som de inte är riktigt involverade på samma gång. Bibliotekarierna arbetar för 
att integrera sitt arbete i vården, ett tecken på detta är att de skall försöka göra så att alla 
patienter skall ha en kulturjournal parallellt med sin medicinska journal. De försöker på 
så sätt arbeta för att visa att de är en viktig del i vården som behövs även när sjukhuset 
står inför svåra tider, vilket historiskt sett har inneburit nerskärningar eller ned-
läggningar för många sjukhusbibliotek, som bland annat Tellander (2002) skriver om. 
    Kultur kan enligt rapporten Kultur för hälsa (2005) också ha lugnande effekter, detta 
var något som en av sjukhusbibliotekarierna talade om då hon själv upplevde att en viss 
musik kan verka avslappnande och även kan se det hos patienter. 
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    I det kulturpolitiska dokumentet (2005) som vi redogjorde för i kapitel 3 står att det 
finns ett samband mellan kulturaktiviteter och hälsa. När det gäller vårdmiljön säger 
dokumentet vidare att kultur är viktigt eftersom det kan hjälpa till att få patienter friska, 
göra människor mer kreativa och ge möjlighet till avkoppling vid kulturutövande. Detta 
kan vi se återspeglat i de resultat vi har presenterat genom de aktiviteter som 
sjukhusbiblioteket erbjuder till exempel då de ofta stimulerar patienternas kreativitet. 
    Sjukhusbibliotekariernas åsikter om kulturens betydelse i sjukvårdsammanhang kan 
vi se likheter med i jämförelse med den sjukhusbibliotekarie som Kristiansson (1999) 
intervjuade. Liksom hon, uttryckte våra informanter att de ser kulturen som något 
viktigt och läkande. De ansåg, i likhet med Kristianssons (1999) undersökning, att 
sjukhusbiblioteken skall påminna om det som patienten är utanför sjukhuset. 

9.4 Hur bibliotekarierna arbetar för att främja ungdomarnas 
hälsa 
Det har varit svårt att placera in de olika hälsoaspekterna i det som framkommit vid 
intervjuerna. Detta anser vi beror på att bibliotekarierna själva inte medvetet arbetar 
efter hälsoaspekter utan med en helhetssyn på hälsan. Trots att vi inte har lyckats knyta 
deras utsagor till denna teoridel har vi i de medel de arbetar med kunnat se tecken på de 
olika hälsoaspekterna. 
    Av analysen av de olika dokumenten och intervjuerna har vi sett att bibliotekarierna 
arbetar aktivt för att förbättra hälsan för ungdomarna. Detta främst genom att de försö-
ker få dem att tänka på annat än den sjukdom de lider av och genom att ge dem möjlig-
het att sysselsätta sig med olika kulturaktiviteter. Det finns även på flera ställen i 
pilotstudien och månadsprogrammen förslag på aktiviteter som kan hjälpa ungdomarna 
att bearbeta olika händelser som de har upplevt. De områden som sjukhusbiblioteket 
arbetar med stämmer överens med de delar av hälsan som bland annat Statens 
folkhälsoinstituts rapport Kultur för hälsa (2005) och Nationella folkhälsokommitténs 
slutbetänkande Hälsa på lika villkor (2000) tar upp, det vill säga att de genom kulturen 
lindrar patienternas symtom genom att de ger dem annat att tänka på likaså som de kan 
minska till exempel depression och smärta. De arbetar också mycket med att gynna 
ungdomarnas kreativitet genom att erbjuda dem tillgång till olika sätt att uttrycka sig på. 
Detta kan bidra till ungdomarnas hälsa genom att både stärka dem fysiskt och psykiskt. 
Genom att stärka dem psykiskt tror vi även att det hjälper ungdomarna socialt och 
intellektuellt. Kultur för hälsa (2005) har tagit upp att det kan vara bra för ungdomarnas 
psykiska liksom intellektuella hälsa att skriva om sina upplevelser. Detta är något som 
sjukhusbiblioteket arbetar med då de anordnar skrivarverkstäder. 
    När det gäller hälsoaspekterna ser vi ingen större skillnad i arbetet såsom det beskrivs 
i pilotstudien mot det som verkligen genomförs enligt de medel som bibliotekarierna 
använder och månadsprogrammen. Där finns aktiviteter och liknande för att främja de 
fyra hälsoaspekter som nämndes ovan. Dock har vi inte funnit något som tyder på att 
sjukhusbiblioteket arbetar med den samhällsbetingade hälsan i några av de delar vi har 
undersökt. Detta tror vi beror på att denna aspekt på hälsa rör hela samhället, alltså även 
det som är utanför sjukhuset. Detta blir då av förklarliga skäl svårt för bibliotekarierna 
att arbeta med, då det inte ingår i deras arbetsuppgift att förändra hela samhället. Detta 
förklarar varför vi inte har sett något av denna aspekt på hälsan. Vi anser ändå att de 
väsentligaste typerna av hälsa finns representerade i sjukhusbibliotekariernas arbete. 
    När det gäller hälsoaspekterna, psykisk, fysisk, social och intellektuell, så har vi fått 
den uppfattningen att sjukhusbibliotekarierna prioriterar dem lika i sitt arbete och ge-
nom medlen som ingår. Detta beror mycket på att de inte själva medvetet arbetar för 
olika aspekter på hälsan utan för en helhetssyn på den. Det kan också variera mycket 
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från patient till patient vilken hälsoaspekt som är lättast för bibliotekarierna att arbeta 
med. De patienter vilka använder sig av en informativ bok har möjlighet att främja den 
intellektuella hälsan, medan de som mentalt tycker att det är jobbigt att vara på sjukhus 
kan må bättre psykiskt av att få kultur genom medieanvändning via sjukhusbiblioteket. 
Sedan finns det de patienter som inte vill ha någon påverkan från sjukhusbiblioteket. På 
så sätt blir det olika från patient till patient vilken aspekt av hälsan som bibliotekarierna 
främjar. 
    Dock har vi genom arbetets gång kommit fram till att de olika aspekterna av hälsa 
hänger samman, så som bibliotekarierna nämnde att de tyckte under intervjuerna. Vi 
tror att om biblioteket till exempel arbetar för att främja ungdomarnas psykiska hälsa så 
kan det även ge utslag i andra aspekter av hälsan, det vill säga att allt hänger ihop. 
Däremot tror vi att det är mycket svårt att kunna mäta om kultur har någon långsiktig 
inverkan på hälsan, såsom Kultur för hälsa (2005) tar upp. Vi tror att kulturen kan ha 
stort värde för ungdomarnas hälsa för stunden, till exempel att någon som är upprörd 
kan bli lugnad av att få titta på en bra film. Vi har kommit fram till att en blandning av 
den helhetssyn på hälsa som pilotstudien och bibliotekarierna förmedlar genom Anto-
novsky (2005) och de hälsoaspekter vi har använt oss av från Durlak (1997) samt Ewles 
och Simnett (2005) är användbart i sådana här sammanhang. Vi anser liksom Ewles och 
Simnett (2005) att det underlättar för att se hälsans komplexitet att dela upp den i 
aspekter, men att helheten även måste beaktas, för att inte förlora sambanden mellan 
aspekterna. På så sätt blir det lättare att inte glömma någon del av helheten som annars 
lätt kan lämnas utanför. 
    En annan aspekt att ta i beaktande kring sjukhusbibliotekariernas arbete med hälsa i 
samband med ungdomar är att ungdomarna förr eller senare lämnar sjukhusbiblioteket, 
vissa återkommer ofta, andra inte. Sjukhusbibliotekarierna har inga möjligheter att göra 
uppföljningar på de patienter som lämnat sjukhuset. Särskilt korttidspatienterna kan 
vara svåra att se någon effekt på, som de kanske bara träffar en gång. 
    De tre målsättningarna att barn och ungdomar skall få tillgång till kulturella upplevel-
ser, att olika kulturformer skall integreras i vården och att nya metoder skall utvecklas 
för sjukhusbibliotekets arbete är ett bra initiativ. Då finns det klara direktiv att arbeta 
efter, som dessutom uppmuntrar sjukhusbibliotekarierna att arbeta hälsofrämjande. 

9.5 Slutsatser 
I detta avsnitt avser vi att sammanfatta vad vi har kommit fram till i form av slutsatser. 
Våra frågeställningar i denna magisteruppsats har varit att ta reda på hur och med vilka 
medel sjukhusbiblioteket arbetar på ett barn- och ungdomssjukhus med kultur, vilken 
syn sjukhusbibliotekarierna har angående ungdomar och hälsa samt vilken syn som 
beskrivs i kulturdokumenten. 
    De slutsatser vi kan dra rörande denna frågeställning är att sjukhusbibliotekarierna 
aktivt arbetar med de olika medier som de har på biblioteket för att främja ungdomarnas 
hälsa. Detta gör de bland annat genom att låna ut litteratur till ungdomarna via 
bokvagnsronder och i biblioteket, de anordnar även olika kulturarrangemang som till 
exempel teaterföreställningar som kan fungera läkande för ungdomarna.   
    Den roll som vi kunde finna störst drag av enligt den rollteori vi använt är den reha-
biliterande rollen. Denna kunde vi se framträda via medlen både i 
sjukhusbibliotekariernas arbete och i det arbete som pilotstudien förespråkar. Detta gör 
att vi har dragit slutsatsen att biblioteket som helhet arbetar så att det stämmer överens 
med denna roll.  
    Vi har även återfunnit åsikter som är fullt applicerbara på den sociala rollen. 
Sjukhusbibliotekarierna har sett ett behov av att marknadsföra biblioteket. Mötet mellan 
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sjukhusbibliotekarien och ungdomen i form av till exempel bokvagnsronder ses som en 
social aktivitet av betydelse. 
    Sjukhusbibliotekarierna har en genomgående positiv syn på ungdomar, de tyckte att 
de är en intressant grupp att arbeta med och de ordnar särskilda aktiviteter som vänder 
sig till dem. En av bibliotekarierna tyckte att ungdomar har prioriterats mycket den 
senaste tiden och att de nu borde satsa mer på andra grupper på sjukhuset, men hon 
uttryckte inget negativt om ungdomar.   
    I pilotstudien och månadsprogrammen kom ungdomarna mer i skymundan. Det fanns 
endast 3 aktiviteter i de 3 månadsprogram vi har analyserat som vände sig till enbart 
ungdomar och i pilotstudien omnämndes de bara i sammanhang som rörde både barn 
och ungdomar. Pilotstudiens utformning gjorde att det vid många tillfällen var upp till 
läsaren att tolka om texten vände sig till barn eller ungdomar. 
    Sjukhusbibliotekarierna ansåg att kultur är läkande och de skulle gärna se att bibliote-
ket och kulturen hade en större roll i det hälsofrämjande arbetet på sjukhuset. Dock ar-
betar de inte utefter enskilda hälsoaspekter som den ena av de teorier vi har använt går 
ut på, istället arbetar de efter den utgångspunkten att de främjar hela personens hälsa. I 
de medel de använder för att förmedla olika medier och kulturaktiviteter har vi däremot 
sett drag av de olika hälsoaspekterna.  
   I pilotstudien och månadsprogrammen var det lättare att finna de olika 
hälsoaspekterna än i intervjuerna. Här kunde vi finna alla hälsoaspekter utom en av dem 
som togs upp i teorin. Pilotstudien förmedlade en hälsofrämjande grund för arbetet på 
sjukhusbiblioteket och månadsprogrammen är en del i hur detta hälsofrämjande arbete 
praktiskt utförs.  

9.6 Metoddiskussion 
Att använda fallstudien som metodstrategi, och intervjuer och textanalys som under-
sökningsmetoder har hjälpt oss att komma fram till många nya insikter om sjukhusbib-
liotek för denna magisteruppsats. Metoderna har varit användbara när det gäller att få 
information om sjukhusbibliotekariernas arbete med ungdomar. Ett annat tänkbart till-
vägagångssätt hade varit att endast använda antingen intervjuer eller textanalys. Ifall vi 
endast hade gjort intervjuer med alla sjukhusbibliotekarier hade vi kunnat få en djupare 
bild av sjukhusbibliotekariernas arbete, medan om vi endast undersökt textdokumenten 
hade vi kunnat få en mer detaljerad bild av hur arbetet med projektet bedrevs och hur 
ungdomarna respektive barnen prioriteras i månadsprogrammen. Vi tror att de olika de-
larna som använts har gjort att vi har kunnat få fler synvinklar på sjukhusbibliotekets 
verksamhet, de olika metoddelarna har belyst varandra. Det har delvis varit 
problematiskt att kunna koppla bibliotekariernas syn på ungdomar till teorin då den i 
störst mån rör bibliotekariernas arbete med målgruppen. Det är självklart att barn och 
unga är prioriterade på vårt sjukhus eftersom det är de enda målgrupperna som vistas på 
sjukhuset. Den distinktionen vi har inriktat oss på har istället att göra med skillnaden 
mellan hur just barn och unga prioriteras.  
    Det viktigaste som framkom i textanalysen var att barn prioriteras mer än ungdomar 
och att hela pilotstudien passade i den rehabiliterade rollen. Om vi hade gjort 
textanalysen före intervjuerna hade vi kanske som förförståelse trott att bibliotekarierna 
prioriterade barn mer. Vi hade även kunnat undersöka om den rehabiliterande rollen var 
något som utgick från bibliotekarierna själva eller om de endast hade anammat den på 
grund av det arbete som pilotstudien rekommenderade. Detta hade möjligtvis kunnat 
leda till att vi hade fått mer skilda meningar bland våra informanter.  
    Vi har omstrukturerat vår uppsats ett flertal gånger, innan vi kom fram till de tillvä-
gagångssätt som har presenterats i denna slutgiltiga version. Med tanke på de nuvarande 
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frågeställningarna och hur uppsatsen har utvecklats så har metoderna varit tillfredstäl-
lande. 

9.7 Förslag på vidare forskning 
Den här studien har gett upphov till många frågeställningar inför framtida arbeten inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Bland annat skulle det vara intressant att se 
resultaten av en studie som handlar om sjukhusbibliotekariernas verksamhet på flera 
olika sjukhus, så att en komparativ studie görs. Vilka skillnader uppkommer mellan 
arbetsplatserna? Hur stor betydelse har ekonomin för vilken typ av service och tillgång 
till kultur som patienterna får? En användarstudie som fokuserar mer på det etiska 
arbetet än vad som har gjorts i denna uppsats skulle förslagsvis också kunna göras. Hur 
tar bibliotekarier hänsyn till etiska frågor på sjukhuset samt hur påverkar detta deras 
arbete? 
    Det skulle också vara mycket intressant att göra en fallstudie liknande vår fast på 
andra grupper av människor vilka vistas på sjukhus. Hur främjar sjukhusbibliotekarierna 
hälsa bland till exempel äldre människor och vilka kulturinsatser finns för dem? 
    Ytterligare ett förslag på vidare forskning inom Biblioteks- och Informationsveten-
skap är att undersöka om sjukhusbibliotekarierna arbetar olika med pojkar och flickor 
som vistas på sjukhus. Går det att se om de erbjuder dem olika typer av kultur på grund 
av deras kön? Våra förslag på vidare forskning i denna mening är alltså att en magister-
uppsats som har ett genusperspektiv görs. Detta förslag på vidare forskning är med i vår 
uppsats därför att vi själva hyste tankar på att lägga upp vår uppsats med 
genusperspektiv under en period då vi ville se om det fanns någon skillnad på pojkar 
och flickors användning av sjukhusbiblioteket, men av olika skäl valde vi att inte låta 
uppsatsen ta den riktningen.  
    De svårigheter vi stötte på med att placera in bibliotekarierna i lämpliga roller enligt 
rollteorin vi använde oss av är något som vi gärna skulle se att någon forskade vidare 
på. Att arbeta på ett sjukhusbibliotek är inte samma sak som att arbeta på ett folkbiblio-
tek, även om det har många likheter, därför anser vi att en kompletterande studie på 
högre nivå än en magisteruppsats kunde undersöka detta med hur sjukhusbibliotekarier 
arbetar och vilken inställning de har till sin yrkesroll. 



 

73 

10. Sammanfattning  
 
I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta vad vi har kommit fram till i uppsatsen. 
Resultatet kommer vi att presentera enligt uppsatsens upplägg.  
    Uppsatsen inleds med att presentera syftet som var att undersöka hur 
sjukhusbibliotekarierna på ett barn- och ungdomssjukhus arbetar med ungdomar för att 
främja deras hälsa med hjälp av kultur. 
    För att kunna undersöka detta närmare formulerade vi dessa frågeställningar. 
 

• Hur och med vilka medel arbetar sjukhusbiblioteket på ett barn- och ungdoms-
sjukhus med kultur? 

• Vilken syn på ungdomar och hälsa har sjukhusbibliotekarierna? 
• Vilken syn på ungdomar och hälsa beskrivs i kulturdokumenten? 

 
Uppsatsens andra och tredje kapitel består av bakgrundslitteratur och tidigare forskning 
som vi har läst för att sätta oss in i ämnet, över bland annat hur sjukhusbiblioteken har 
växt fram, hur sjukhusbibliotekarier arbetar med ungdomar och vilken roll kulturen 
spelar för hälsan. Denna litteratur försökte vi genomgående att förankra i den studie vi 
själva utförde. Den tidigare forskningen och övriga litteraturen gav en djupare inblick i 
forskning kring de ämnen som uppsatsen berör.  
    Som redskap till uppsatsens utförande använde vi oss av två teorier, vilket presenteras 
i kapitel 4. Den första teorin var en rollteori rörande sjukhusbibliotekariernas arbete 
med barn och ungdomar, tagen från Lindgren och Remins (2005) magisteruppsats. Den 
andra teorin presenterade olika aspekter av hälsa, vilken vi har tagit dels från Durlaks 
(1997) och dels från Ewles och Simnetts (2005) böcker. 
    Den metod vi har använt oss av följer i kapitel 5 och är fallstudie, vilken har varit 
uppdelad i två moment. Första delen bestod av att vi intervjuade tre av de 
sjukhusbibliotekarier som vid tillfället för uppsatsens skrivande arbetade på sjukhus-
biblioteket. Den andra metoddelen gick ut på att vi genomförde en textanalys på 
pilotstudien till det kulturprojekt vilket för närvarande försiggår på biblioteket och tre 
av de månadsprogram som biblioteket använt sig av. 
    I kapitel 6 och 7 presenteras det fall vi har arbetat med och den empiri vi har samlat 
in. Kulturnämnden i den region som sjukhuset var beläget i tog initiativ till kulturpro-
jektet efter att sjukhuset hade planerat att lägga ner all patientbiblioteksverksamhet un-
der sin regi. Detta projekt riktar sig till de barn och ungdomar med anhöriga som vårdas 
på detta barn- och ungdomssjukhus. De arbetar genom att förmedla olika former av lit-
teratur till patienterna dels genom bokvagnsronder och dels genom traditionellt biblio-
teksarbete. De arbetar mycket med att arrangera olika kulturevenemang på sjukhuset, 
såsom teaterföreställningar, besök av clowner och musikterapeuter med mera.  
    Slutligen används kapitel 8 och 9 till att analysera och diskutera det material vi har 
samlat in. Den syn på ungdomar vi har kunnat urskilja i intervjuerna med 
bibliotekarierna har varit positiv. De har gett sken av att tycka att ungdomar är en 
intressant och rolig grupp att arbeta med. Dock har deras utsagor när det gäller 
prioriteringen av ungdomar skiljt sig åt, en av dem har tyckt att ungdomar är nog 
prioriterade medan andra tyckte att de borde prioriteras mer. 
    Den syn de har förmedlat gällande hälsans del i deras bibliotekariearbete har varit att 
de såg det som att de arbetar med hela människan. De såg det inte som om de arbetar 
med någon särskild aspekt av hälsan. De behöver istället alla aspekterna för att kunna 
arbeta tillfredställande med ungdomarnas hela hälsa. På grund av detta kunde vi inte se 
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att bibliotekarierna medvetet arbetade med de olika hälsoaspekter som den ena av våra 
teorier gick ut på. Dock arbetar de indirekt med dem genom de medel de använder i sitt 
arbete. Den enda hälsoaspekten som vi inte kunde tolka att bibliotekarierna arbetar med 
är den samhällsbetingade hälsan. Den är dock svår för dem att arbeta med, då den rör 
hälsan ur ett sammanhang utanför sjukhuset.  
   Det medel som sjukhusbibliotekarierna använder för att främja ungdomarnas hälsa är 
de medier som finns på sjukhusbiblioteket. Det kan till exempel ske genom att de ger 
information om den sjukdom patienten lider av och på så sätt ger dem större förståelse 
för sin situation eller för att hjälpa dem att bearbeta sjukdomen. De arbetar även 
kulturfrämjande genom att erbjuda olika kulturella aktiviteter, gå runt på avdelningarna 
med bokvagnar med mera, detta för att erbjuda ungdomarna sysselsättning.  
    Med tanke på sjukhusbibliotekariernas syn på hälsa och deras sätt att arbeta med 
ungdomar kunde vi dra slutsatsen att alla bibliotekarierna arbetar enligt den 
rehabiliterande rollen från den rollteori vi har använt oss av. Denna roll kunde vi även 
se drag av i pilotstudien och månadsprogrammen, vilket fick oss att dra slutsatsen att 
biblioteket som helhet arbetar efter denna roll. 
    I motsats till bibliotekariernas utsagor kunde vi dra slutsatsen att ungdomar inte är 
särskilt vanligt förkommande i de olika kulturdokumenten. I pilotstudien, nämns 
ungdomar nästan bara tillsammans med barn, såsom i frasen ”barn- och 
ungdomsbibliotek”. Ordet barn förekom dock oftare utan att vara i sammanhang där 
ordet ungdom även nämndes. Detta tror vi kan ha sin grund i att pilotstudien gör 
avstamp i FN: s barnkonvention, vilken vänder sig till alla barn under 18 år. Detta trots 
att det vårdas ungdomar som är upp till 25 år på sjukhuset. 
    Dock kunde vi urskilja både i pilotstudien och i månadsprogrammen att många mål 
med projektet och aktiviteter som förekom kunde vända sig både till barnen och till 
ungdomarna. Detta berodde på hur arbetet läggs upp med de olika målen eller hur de 
olika aktiviteterna är utformade. 
    I pilotstudien kunde vi se en tydlig ambition att arbeta hälsofrämjande för patienterna. 
Kultur beskrevs som något som är viktigt för patienternas tillfriskande och som något 
som skall integreras i det traditionella sjukhusarbetet. Månadsprogrammen förmedlar 
vidare dessa ambitioner genom att erbjuda patienterna förströelse och terapeutiska möj-
ligheter. 
    Ett av de medel sjukhusbibliotekarierna använde för att arbeta kulturförmedlande var 
de månadsprogram som analyserats, eftersom de förmedlar vilka kulturaktiviteter som 
erbjuds under varje månad. 
    I månadsprogrammen var det tydligt att det fanns många fler aktiviteter som vänder 
sig till barn än till ungdomar. Totalt 28 aktiviteter i de 3 månadsprogram vi analyserade 
var tydligt riktade mot användargruppen barn då termen ”barn” förekom i beskrivningen 
av dem. Endast 3 aktiviteter vände sig till enbart ungdomar genom att använda sig av 
termen ”ungdom” eller någon synonym till den. Detta har till viss del sin grund i att det 
vårdas fler barn än ungdomar på sjukhuset, men trots det så är det ett underskott på akti-
viteter för ungdomar. 
    Det som huvudsakligen har behandlats i denna uppsats är alltså sjukhusbibliotekari-
ernas arbete för att främja hälsa hos ungdomar som vistas på ett barn- och ungdoms-
sjukhus genom kulturens läkande kraft. 
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Bilaga: Intervjuguide  
 
Bakgrund 
 

• Vad har du för utbildning? Betraktar du dig som barnbibliotekarie, barn- och 
ungdomsbibliotekarie eller vuxenbibliotekarie? 

• Hur länge har du jobbat på bibliotek? 
• Hur länge har du jobbat på det här sjukhusbiblioteket? 

 
Ungdomar och deras biblioteksanvändning  
 

• Berätta om ditt arbete med ungdomar. 
• Hur arbetar sjukhusbiblioteket för att främja hälsa bland ungdomar? 
• Upplever du att det finns något samband mellan ungdomars medieval och deras 

sjukdomar? (till exempel att en anorektiker lånar annan litteratur jämfört med 
någon som precis blivit opererad?) 

• Ser du någon skillnad på ungdomarnas hälsa beroende på om de använder sig av 
bibliotekets medier eller inte?  

• Vilka aspekter av hälsa anser du att bibliotekarierna bidrar till? (Förklara: fysisk 
hälsa, psykisk hälsa, intellektuell hälsa, emotionell hälsa, social hälsa, eller and-
lig hälsa?)  

• Hur skulle du beskriva bibliotekets funktion för ungdomars hälsa här på sjukhu-
set?  

• Märker du om det gör någon skillnad för ungdomarna att de har tillgång till 
olika medier? 

• Hur upplever du ungdomarnas medieanvändning? Vad får de ut av det? 
• Vad upplever du att ungdomarna tycker om de olika kulturaktiviteterna ni anord-

nar?   
• Anser du att olika kulturella aktiviteter kan ha läkande kraft? (Förklaring ges) 
• Vilka reaktioner/åsikter har du fått angående biblioteket/utbudet/läsning/kultur-

projektet från ungdomarna? 
• Vad tror du att ungdomarna uppskattar mest på biblioteket? 
• Hur ser du på ungdomar som grupp? Finns några problem? 
• Är ungdomar en prioriterad grupp på ert bibliotek?  
• Bedriver ni någon särskild verksamhet som riktar sig till ungdomar? 
• Finns det något du tycker kan förbättras/förändras i ert arbete med ungdomar? 

 
Sjukhusbiblioteket 
 

• Berätta mer om sjukhusbibliotekets verksamhet?  
• Hur har nedläggningen påverkat er? 
• Vilka är dina erfarenheter av kulturprojektet? 
• Vilka är dina åsikter om verksamheten? Passar den ungdomar eller inriktar ni er 

främst på barn? 
• Hur ser du på den uppsökande delen av arbetet som sjukhusbibliotekarie? 
• Anser du att det finns något som behöver förbättras? 
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Bokvagnar 
 

• Berätta om arbetet med bokvagnsronder! 
• Hur ser du på bokvagnarnas framtid? 
• Hur uppfattar du att ungdomarna upplever bokvagnsronderna? Vilken funktion 

har de för ungdomarnas tid på sjukhuset?  
• Skiljer sig ungdomarnas efterfrågan på media beroende på om de lånar från bok-

vagnarna eller från biblioteket? 
 
Övrigt 
 

• Har ni fått någon respons angående bokdepositionerna på avdelningarna från 
ungdomarna? Vad tycker de i så fall? 

• Berätta mer om kulturprojektet och om temat skriva. Hur jobbar ni med det? 
• Tycker du att de arbetsmetoder ni har tillmötesgår ungdomarnas behov av me-

dier?  
• Något du vill tillägga?  

 
 
 


