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Abstract  The main purpose of this thesis was to examine the collection 

management at five different hospital libraries´ children and 
youth’s section to discern different roles of the collections. We 
made qualitative interviews with five hospital librarians. The 
purpose was also to see how the collection development affected 
the different roles of the collections.  

 
We used two theories. One involves six dimensions of collection 
development and the other involves the purposes of collections 
which are divided in to four different roles. 

 
The hospital librarians had the users in mind when working with 
the collections. The users have different needs, not only because 
they are children and young people but also because they are 
patients. We could see that many different circumstances had an 
impact on the collection development, such as limited and narrow 
spaces, short treatment times for patients and low circulation on 
children and youth material. 

 
The three roles we could distinguish were the Dispensing role, the 
Advisory role and the Symbolic role. The librarians tried to have a 
diverse range of materials to satisfy the different needs. The 
librarians made certain collections visible by different headlines 
that would appeal to the users. We could see that materials with 
medical substance were prioritized in many ways. This material is 
important for both patients and the medical staff. Medical material 
also justified the patient hospital libraries existence in times when 
the medical libraries get more and more space. 
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1. Inledning  

Det är en frisk värld i ett sjukt hus 
                (Carina, Sjukhusbibliotekarie) 

 
Sjukhusbiblioteket är en frisk plats på sjukhuset där patienter får chans att tänka på något 
annat än sin sjukdom. Biblioteket är också en källa för information där de inlagda och dess 
anhöriga bland annat kan läsa om sjukdomar och om alla de moment som kan ingå i en 
sjukhusvistelse.  
 
Vårt intresse för sjukhusbibliotek väcktes redan innan föreliggande uppsats. I vår B-uppsats 
Kultur är ju som livet – En fallstudie om sjukhusbibliotekets arbete med barn och ungdomar 
under deras sjukhusvistelse (2007) studerade vi sjukhusbibliotekariers olika arbetsmetoder 
och på vilka sätt dessa kunde förbättra sjuka barn och ungdomars hälsa under deras 
sjukhusvistelse. Under arbetets gång insåg vi att barn och ungdomar som av olika anledningar 
befinner sig på ett sjukhus är under en enorm stress. Undersökningar, provtagningar, samt 
rädsla och osäkerhet för vad som komma skall är några av de moment och känslor som de står 
inför. Vi såg att sjukhusbibliotekariernas arbete kunde vara en hjälp att lindra obehag och 
dämpa de farhågor som kan uppstå under en sjukhusvistelse, vilket var oerhört betydelsefullt 
för många av de inlagda barnen och ungdomarna. Att kultur är ett viktigt komplement till den 
övriga vården var vi och våra informanter eniga om. Mot bakgrund av detta började vi efter 
avslutad B-uppsats fundera kring hur dessa omständigheter påverkade bestånden samt arbetet 
med dem. Vi valde därför att titta närmare på ett område som den föregående uppsatsen 
endast snuddade vid, nämligen bestånd och beståndsarbete på sjukhusbiblioteks barn- och 
ungdomsavdelningar. Det stod ganska omgående klart för oss att beståndsarbete i samband 
med sjukhusbibliotek inte förärats någon svensk forskning de senaste 30 åren. Vårt ämnesval 
kändes därför både relevant och spännande.   

1.1 Bakgrund till ämnet 

1.1.1 Det allmänna sjukhusbiblioteket – en kort historik 

Den internationella framväxten av sjukhusbibliotek kan förläggas till tidpunkten för första 
världskriget då verksamheten sköt fart vid militärsjukhusen i England och USA. 
Verksamheten spreds senare samma period också till de större civila sjukhusen.1 När man 
efter fredsslutet skulle återgå till hur det brukade vara visade det sig att böckerna kommit att 
spela en så stor roll i vården av de sjuka patienterna att man inte ville upphöra med 
verksamheten. Ett stort biblioteksarbete organiserades för det permanenta behovet.2  
 
I Sverige brukar sjukhusbiblioteket av folkbibliotekskaraktärs födelse förläggas till 1920-talet, 
då de första biblioteken med litteratur anpassad för patienterna startades. Framväxten hänger 
samman med utvecklingen av den moderna svenska biblioteksrörelsen och tanken om att 
biblioteket ska tjäna alla.3 Verksamheten tillkom och bedrevs genom frivilliga insatser.4 Det 

                                                 
1 Larsson, Estrid 1964. Sjukhusbibliotek i de nordiska länderna: organisation och administration, s. 7. 
2 Linder, Greta & Söderbergh, Maja-Lina 1937. Sjukhusbibliotek, s. 2.  
3 Tellander, P-O 2002. Sjukhusbiblioteken i Dalarna 90 år 1912-2002, s. 5-6. 
4 Sjukhusbibliotek : en översyn av de allmänna bibliotekens verksamhet, organisation och arbetsformer 1976, s. 
11. 
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fanns dock troligen föregångare, till exempel finns det en förteckning från 1906 över Falu 
lasaretts boksamling bestående av predikningar, biblar, bönböcker samt en del skönlitteratur. 
Något som förstärkt intrycket av 20-talet som startpunkt är biblioteksförfattningen av år 
1920:s bestämmelse om statsbidrag till sjukhusbibliotek.5 1930 kompletterades 
biblioteksförfattningen med en bestämmelse angående statsbidragen som visade sig vara av 
stor betydelse för sjukhusbiblioteksverksamheten. Det bestämdes att statsunderstödet till 
biblioteksverksamheten på sjukhusen kunde utgå till kommunen istället för till 
sjukhusbibliotekets styrelse. Detta skapade förutsättningar för de större stadsbibliotekens 
länsbiblioteksverksamhet. Tanken var att sjukhusbiblioteket skulle skötas med hjälp av 
stadsbiblioteket. Denna samverkan blev efter hand den vanligaste organisationsformen för 
allmänna sjukhusbibliotek.  
 
Under mitten av 1900-talet ökade sjukhusbiblioteken markant i omfattning. 1956 fanns det 
ungefär 185 sjukhusbibliotek mot 131 sjukhusbibliotek år 1944 och 7 stycken år 1921. 1973 
fanns det hela 355 sjukhusbibliotek i Sverige.6 Den markanta ökningen i slutet av 60-talet och 
70-talet berodde på en allmänt gynnsam utveckling av landets folkbibliotek och en stark 
kulturoptimism som färgade av sig även på sjukhusbiblioteken.7 Resurserna 
sjukhusbiblioteken hade att röra sig med ökade dock inte i takt med verksamhetens expansion 
och skillnaderna i kvalitet mellan olika sjukhusbibliotek var stora.8  
 
En förändring i kulturpolitiken skedde under 80-talet och kultursatsningarnas innehåll såväl 
som inriktning förändrades. Utvecklingen gick fortfarande framåt men minskade i hastighet. 
Det tidigare offensiva kulturbegreppet med rötter i en folkbildning för alla ersattes av ett mer 
villkorat begrepp. Kulturens betydelse i vården blev något exklusivt kopplat till de 
långtidssjukas situation.9  
 
1990-talet innebar en djup kris för sjukhusbiblioteksverksamheten. På grund av besparingar 
minskade antalet allmänna sjukhusbibliotek i Sverige dramatiskt. Mellan 1990-1996 var 
minskningen 30 %, från 237 till 168 stycken. De korta vårdtiderna och ÄDEL-reformen 
användes som argument för att skära ned på biblioteksverksamheten. ÄDEL-reformen 1992 
innebar att ansvaret för långtidssjuka vid sjukhemmen överfördes från landstinget till 
kommunerna.10 
 
Under 2000-talet har turbulensen som präglade det förra decenniet stabiliserats något. Enligt 
Bibliotekskalendern 2007 fanns det år 2006 cirka 120 sjukhusbibliotek, då räknat både 
bibliotek som riktar sig till personal och till patienter.11 Enligt siffror från Statens Kulturråd 
fanns det år 2006 34 stycken sjukhusbibliotek i Sverige, där medicinska bibliotek inte är 
inräknade, vilket är två färre än vad som fanns år 1997. En del sjukhusbibliotek har försvunnit 
och andra tillkommit och antalet bibliotek har under åren varierat. Den procentuella 
utlåningen av barnböcker, räknat mot den totala bokutlåningen, var år 2006 drygt 10 % mot 
12 % år 1997.12 I Biblioteksbladets temanummer från 2004 kan man i flera olika artiklar läsa 
                                                 
5 Tellander 2002, s. 5. 
6 Sjukhusbibliotek 1976, s. 11-12. 
7 Tellander 2002, s. 5. 
8 Sjukhusbibliotek 1976, s. 12. 
9 Tellander 2002, s. 20. 
10 Sjukhusbibliotek i Sverige: En kartläggning för verksamhetsutveckling projekt genomfört av sjukhusbiblioteket 
vid universitetssjukhuset MAS i Malmö 1999, s. 13. 
11 Bibliotekskalendern 2007 2006, s. 148-163. 
12 Folkbiblioteken. 2006 2007, s.25f och Folk- och skolbiblioteken 1997 – Mediebestånd, låneverksamhet, 
resurser, öppethållande m.m 1998, s. 6. 
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att sjukhusbibliotekets framtid är långt ifrån säkrad. Där rapporteras det både om 
nedskärnings- och nedläggningshot samt aktuella nedskärningar och faktiska nedläggningar 
av många sjukhusbibliotek.13 P-O Tellander, sjukhusbibliotekarie och författare, slår fast att 
sjukhusbiblioteket idag inte har samma ställning som övriga bibliotek. Han menar att läget är 
allvarligare än någonsin och att de nedläggningar som då nyligen hade genomförts bara är 
toppen av ett isberg.14   

1.1.2 Bibliotekets betydelse i vården 

 I en rapport från statens folkhälsoinstitut, Kultur för hälsa – En exempelsamling från 
forskning och praktik (2005), går det att läsa att när det kommer till barn och ungas utveckling 
är det viktigt att hänsyn tas till många olika aspekter av hälsan, så som fysiska, emotionella, 
intellektuella, andliga och sociala, då de samspelar med varandra. Att barn och unga får ta del 
av kultur gör att deras förmåga att förstå, avläsa, uppleva och uttrycka känslor utvecklas. 
Goda kulturupplevelser är viktiga för barns och ungas utveckling och deras tillvaro blir rikare 
och mer meningsfull.15   
 
I magisteruppsatsen ”Kultur är läkande, verkligen” – En fallstudie av sjukhusbibliotekariers 
arbete med ungdomar (2007), av Emilie Hedlund och Liza Zetterberg, konstateras att på ett 
sjukhusbibliotek går mycket ut på att arbeta hälsofrämjande, just för att biblioteket befinner 
sig på ett sjukhus. Sjukhusbibliotekarierna som intervjuades i uppsatsen menade att 
sjukhusbiblioteket påminner patienterna om den vanliga världen utanför. Detta försöker 
bibliotekarierna ta fasta på och försöker i sitt arbete påminna patienterna om deras friska liv 
som de har hemma. Biblioteket ska försöka göra det möjligt för patienterna att vara sig själva 
så mycket som möjligt, även då de inte befinner sig på hemmaplan. De ska kunna använda sig 
av samma medier på sjukhuset som de gör hemma. Sjukhusbibliotekarierna ville att det skulle 
finnas ett helhetsperspektiv på hälsa och att den traditionella vården skulle smälta samman 
med den vård som har med kultur att göra.16   
 
I tidsskriften Vård – utbildning – utveckling – forskning (1993), går det att läsa om biblioteket 
som kulturbärare i sjukvården. Biblioteket står för det friska på sjukhuset och ger patienten 
kulturupplevelser som sätter denne i centrum, vilket är viktigt för dess integritet. 
Bibliotekspersonalen går inte klädda i vita rockar och representerar därmed något annat än 
sjukvård.17 En människa består av både kropp och själ och det är viktigt att man inom 
sjukvården utvecklar en helhetssyn på människan. Kulturinslag i vård och omsorg är av stor 
betydelse för välbefinnandet och för många patienter ett viktigt led i rehabiliteringen. En 
kulturupplevelse kan också vara den enda gemensamma upplevelsen för patienter, personal 
och anhöriga som inte är förknippad med sjukdom. Det är viktigt att ta till vara på dessa 
tillfällen som kan ge den sjuke glädje.18  
 
Även om fördelarna med kultur i vården konstaterats på många håll, så uppskattar inte alla 
bibliotekets tjänster. I magisteruppsatsen Patienter och sjukhusbibliotek – en diskursanalys av 
uppfattningar om sjukhusbibliotek och deras betydelse för patienter i tre svenska 
biblioteksskrifter (2004), skriver Åsa Molin och Lovisa Zander att trots att många patienter 
                                                 
13 Biblioteksbladet 2004:2.  
14 Ibid., s. 4. 
15 Kultur för hälsa – En exempelsamling från forskning och praktik 2005, s. 32. 
16 Hedlund, Emilie & Zetterberg, Lisa 2007.”Kultur är läkande, verkligen” – En fallstudie av 
sjukhusbibliotekariers arbete med ungdomar, s. 43f. 
17 Vård, utbildning: utveckling: forskning 1993:4, s. 56. 
18 Ibid., s. 18. 
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mår bra av kultur i olika former och att det till och med kan vara livsavgörande för vissa, kan 
man inte förvänta sig att alla patienter reagerar likadant. En del vill bara vara i fred och vill 
varken lyssna på musik eller läsa en bok. Det är viktigt att bibliotekarierna lyssnar på 
patientens faktiska behov och inte bara gå efter det som patienten tros behöva.19  

1.1.3 Barns tankar och reaktioner vid sjukhusvistelser 

Maare Tamm har skrivit boken Hälsa och sjukdom i barnens värld (1996). Boken tar upp 
vikten av att vårdpersonal, föräldrar och andra vuxna i det sjuka barnets närhet känner till hur 
barn i olika åldrar ser på hälsa och sjukdom och hur de reagerar vid sjukhusvistelser. Detta är 
viktig kunskap för vårdpersonal och närstående för att veta hur de på bästa sätt kan få barnet 
att känna sig tryggt. Inte sällan kan en sjukhusvistelse för ett barn te sig traumatiskt. Utöver 
den smärta eller obehag som sjukdomen medför kan barnet vara trött och känna oro över vad 
detta ska innebära.20 Sjukhusvistelsen innebär också att barnet måste skiljas från flera av de 
närmaste i sin omgivning. Idag är det ovanligt att barnet får tillbringa sin tid på sjukhuset utan 
någon förälder närvarande. Dock separeras barnet ifrån eventuella syskon, eventuellt den 
andra föräldern, samt kamrater. Det kan också vara jobbigt att byta hemmets trygghet mot 
sjukhusets främmande miljö. Sjukhuset är en institution där egna lagar och normer utgörs. 
Långa korridorer, främmande sängar och samarbete med personalen blir för många en 
omställning som kan skapa olika psykiska påfrestningar, oavsett vistelsens längd.21  
 
Sidsel Tveiten är högskolelektor vid högskolan i Akershus i Norge. Hon har lång erfarenhet 
av undervisning för blivande sjuksköterskor. I sin bok Omvårdnad i barnsjukvården (1993) 
skriver hon att anpassningen till den nya miljön ofta utlöser stress som barn i olika åldrar har 
svårt att klara av. Ett vanligt sätt att hantera stressen är att regrediera, det vill säga att barnet 
återgår för en kortare eller längre period till ett tidigare utvecklingsstadium, som en sorts 
försvarsmekanism. Detta kan ta sig i uttryck genom att barnet kissar på sig, börjar prata 
”barnspråk” eller blir extra ”klängigt”.22  
 
Det är många olika faktorer som bidrar till hur barn reagerar under och efter en 
sjukhusvistelse. Barnets ålder, personlighet och tidigare erfarenheter spelar tillsammans med 
sjukdomens karaktär stor roll. Oavsett dessa faktorer kan sjukdomen väcka tre av barndomens 
svåra ångestområden: rädslan för att bli övergiven, rädslan för att bli stympad och rädslan för 
att dö.23  

1.2 Problemformulering  

I den inledande fasen av vårt arbete kom vi i kontakt med Michael Bucklands, professor i 
biblioteks- och informationsvetenskap, artikel The Roles of Collection and the Scope of 
Collection Development (1989). Buckland skriver i artikeln att det finns en stark ekonomisk 
motivation till att titta närmare på beståndsarbete och vilka olika roller ett bestånd kan tänkas 
få genom detta arbete. En stor del av bibliotekets budget går åt till införskaffandet av nytt 
material. I den kostnaden ingår inte bara själva inköpskostnaden för materialet utan också 
arbetskostnader för urvalsprocessen samt katalogisering, hantering och lokalisering av det nya 
                                                 
19 Molin, Åsa & Zander, Lovisa 2004. Patienter och sjukhusbibliotek – en diskursanalys av uppfattningar om 
sjukhusbibliotek och deras betydelse för patienter i tre svenska biblioteksskrifter, s. 60f. 
20 Tamm, Maare 1996. Hälsa och sjukdom i barnens värld, s. 53. 
21 Ibid., s. 39. 
22 Tveiten, Sidsel 1993. Omvårdnad i barnsjukvården, s. 103. 
23 Tamm 1996, s. 53. 
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materialet. Samlingarna av material utgör dessutom en stor del av ett biblioteks 
utrymmesbehov. Inte bara genom den plats som själva materialet tar utan också genom det 
utrymme de anställda behöver för att kunna sköta beståndsarbetet. Olika bibliotek har olika 
förutsättningar, dock menar Buckland att rent generellt har många av dem ont om både 
utrymme och pengar. Detta är enligt Buckland anledningar till varför det är intressant att titta 
på beståndsarbete, då man utifrån den vetskapen kan se vilka olika roller ett bestånd har. 
Genom att titta på dessa roller kan man få en förståelse för på vilket sätt beståndet gör 
materialet tillgängligt för användarna.24  
 
Materialet, de fysiska objekten, är enligt Michael Buckland en outbytbar del av bibliotekets 
väsen och den kärna myriader av tankar, idéer och kunskap cirkulerar kring.25 Under 
föregående uppsats blev vi varse om att sjukhusbiblioteks barn- och ungdomsavdelningar 
tenderar till att ha både ont om pengar och utrymme. Vi såg dessutom att även då 
sjukhusbibliotekarierna sade sig vara intresserade av att satsa mer på elektroniska resurser var 
det ändå det fysiska beståndet som arbetet kretsade mest kring. Vi menar att som bibliotekarie 
är det viktigt att vara medveten om hur beståndsarbetet kan påverka beståndet och dess 
tillgängliggörande av material.  
 
Vi undersöker detta ämne ur bibliotekariernas perspektiv, men det skulle också vara möjligt 
att genomföra studien ur både ett användarperspektiv och ur ett rent vårdperspektiv. 
Problematiken med användarperspektivet, alltså att utgå från bland annat sjukhusets patienter 
i vår undersökning, belyser vi i uppsatsens metodkapitel under rubriken Forskningsetik. För 
att uppsatsen ska ha en så stark Biblioteks- och Informationsvetenskapsrelevans som möjligt 
har vi även valt att inte ge vårdperspektivet något större utrymme. Vi framhåller dock att det 
är ett viktigt perspektiv, som vi heller inte helt exkluderar. Då studien är utförd på ett 
sjukhusbibliotek och således i en vårdmiljö är perspektivet ständigt närvarande. Fokus bör 
enligt oss dock ligga på det Biblioteks- och Informationsvetenskapliga och vår förhoppning är 
att vårt arbete ska utgöra ett relevant bidrag till den vetenskapen.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna magisteruppsats är att utifrån några sjukhusbibliotekariers utsagor 
undersöka arbetet med det fysiska beståndet för barn och ungdomar på några allmänna 
sjukhusbibliotek samt att, med hjälp av dessa utsagor, urskilja vilka roller bestånden har och 
hur beståndsarbetet påverkar dessa roller.  
 
För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats:  
 

• Vilka resonemang för sjukhusbibliotekarierna kring beståndsarbetet på barn- och 
ungdomsavdelningarna? 

 
• Vilka roller kan urskiljas i bestånden utifrån sjukhusbibliotekariernas resonemang? 

 
• Hur påverkar sjukhusbibliotekariernas beståndsarbete beståndens roller? 

 
 

                                                 
24 Buckland, Michael 1989. The Roles of Collection and the Scope of Collection Development, s. 213f. 
25 Ibid., s. 213. 
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1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att endast titta på det allmänna sjukhusbiblioteket och utelämnar därmed det 
medicinska biblioteket. Vi har dessutom på det allmänna biblioteket valt att avgränsa oss till 
att endast titta på barn- och ungdomsavdelnings bestånd. Eftersom detta är en kvalitativ studie 
är omfånget av studieobjekt begränsat. Vi har valt att intervjua fem sjukhusbibliotekarier vid 
fem olika sjukhusbibliotek i Sverige. När det gäller materialet sjukhusbiblioteket köper in har 
vi i våra intervjuer avgränsat oss till att prata endast om det fysiska materialet. Vi utelämnar 
därmed icke-fysiskt material som hemsidor, länksamlingar och dokument tillgängliga endast 
via webben. För att göra det överskådligt för oss har vi även valt att avgränsa oss när det 
gäller det fysiska materialet till litteratur, film, musik och tidsskrifter. Vi utelämnar därmed 
annat material som går att låna på sjukhusbiblioteket, så som konst, möbler, pysselmaterial, 
datorer, bandspelare, freestyles och leksaker. Det går att argumentera för att katalogisering är 
en del av beståndsarbetet men då vi anser att katalogisering är en allt för stor och komplicerad 
process för att rymmas inom denna studie har vi valt att inte titta närmare på det. Vi har heller 
inte valt att titta närmare på de eventuella styrdokument och policys som sjukhusbiblioteken 
arbetar efter. Det är sjukhusbibliotekariernas egna utsagor angående beståndsarbetet som 
intresserar oss i denna studie och inte hur de arbetar enligt officiella dokument. Vi är 
medvetna om att dessa avgränsningar kan påverka vårt resultat i den mån att vi inte kan ge en 
helhetsbild av beståndsarbetet, men det är heller inte, på grund av uppsatsens omfång, vår 
ambition. 

1.5 Begreppsförståelse; beståndsutveckling, samling och bestånd 

Den svenska termen beståndsutveckling översätts i Bibliotekstermer (1997) till Collection 
Development men på 1980-talet började termen Collection Management användas allt mer.26 
Collection Development användes ofta för aktiviteter som rörde uppbyggnaden av en samling, 
det vill säga urval och inköp, medan Collection Management är ett vidare begrepp som 
innefattar såväl inköp som frågor om bevarande, gallring och mer organisatoriska frågor, till 
exempel personal- och budgetfrågor.27 De båda termerna används idag ofta synonymt men 
med Collection Management som det överordnande paraplybegreppet.28 Begreppet Collection 
Management har idag inte någon svensk direkt översättning. Kanske är det så att bristen på 
svensk forskning har inneburit att den engelska terminologin inte har getts svenska 
motsvarigheter. Diskussioner förs i den internationella litteraturen om att dagens begrepp 
kanske spelat ut sin roll och istället borde ersättas av begrepp som är bättre anpassade efter de 
förhållanden som råder på bibliotek idag i och med den elektroniska utvecklingen. Content 
Management, som betonar innehållet framför mediet, och Resource Management, som 
ifrågasätter den lokala samlingens betydelse är två av dessa begrepp.29 I vår användning av 
begreppet beståndsutveckling i denna uppsats menar vi den övergripande termen Collection 
Management med den enda skillnaden att vi i vår studie inte går på djupet när det gäller 
personal- och budgetfrågor. Då vi anser att begreppet beståndsutveckling ger associationer av 
en framåtrörelse, en utveckling eller process med ett mål, kommer vi i uppsatsen använda 
begreppet beståndsarbete synonymt med beståndsutveckling. Det är dock inte enbart 

                                                 
26 Benito, Miguel 1997. Bibliotekstermer: svenska – engelska – franska - spanska – tyska – finska, s. 5. 
27 Jenkins, Clare 1997. Collection Management, s. 61f. 
28 Johnson, Peggy 2004. Fundamentals of Collection Development & Management, s. 1-2. 
29 Budd, John M & Harloe, Bart M 1997.  Collection Development and Scholarly Communication in the 21st 
Century, s. 3f. 
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uppbyggnaden av en samling vi är intresserade av utan även hur de arbetar med det befintliga 
beståndet.   
 
Beståndsutveckling är det arbete där man på olika sätt systematiskt hanterar bibliotekets 
samlingar för att de på bästa sätt ska tjäna användarnas behov när det gäller till exempel 
studier, forskning, undervisning och fritidsläsning. Denna process inkluderar urval och bortval 
av aktuellt och äldre material, planerandet och utvecklandet av strategier för fortgående inköp 
och utvärdering av samlingen för att se hur väl de uppfyller användarnas behov.30  
 
Det förekommer i dag, om än i liten utsträckning, diskussioner kring begreppet samling och 
dess betydelse. Hypertext, World Wibe Web och andra nya accessmöjligheter utmanar den 
tidigare betydelsen om samling som något lokalt. Vart samlingens gränser går idag när 
dokument lagras på servrar och länkas till via webben är oklart. Det diskuteras i litteraturen 
om det överhuvudtaget finns ett behov av lokalt uppbyggda samlingar i dagens allt mer 
digitaliserade värld.31 Vi anser dock att behovet av fasta och permanenta samlingar i högsta 
grad ännu finns och att definitionen av en samling som flytande resurser fortfarande ligger i 
framtiden. Det är därför vi i denna uppsats valt att definiera begreppet samling som en lokal 
företeelse.  
 
Bestånd är allt material och media som ett bibliotek innehåller. Begreppet bestånd har till sin 
karaktär mer än samling en bindning till platsen där det befinner sig, det fysiska biblioteket. 
Samling är en specifik del av ett bestånd men eftersom det endast är det fysiska beståndet och 
då också de fysiska samlingarna vi tittar på i vår studie har vi valt att definiera båda 
begreppen som fysiska företeelser. Därmed utelämnas i denna uppsats alla icke-fysiska 
definitionsdelar dessa båda begrepp kan tänka innehålla. Vår definition av beståndsarbete i 
denna uppsats är inspirerad av Michael Bucklands teori om beståndsarbetets olika 
dimensioner. Vi presenterar dessa närmare i uppsatsens teoridel. 

1.6 Begreppsdefinitioner 

Vi redogör här för våra definitioner av vissa begrepp som är väsentliga för vår uppsats. 
 
Användare: Med användare menar vi alla som får låna på sjukhusens barn- och 
ungdomsavdelningar. 
 
Barn och ungdom: Vi har valt att definiera barn och ungdom som dem mellan 0 och 18 år.  
 
Bestånd: Med bestånd menar vi de samlingar av material som finns ordnade på barn- och 
ungdomsavdelningen, om inget annat anges. 
 
Beståndsarbete: Med beståndsarbete syftar vi på beståndsarbetet på barn- och 
ungdomsavdelningen. 
 
Material: Med material menar vi böcker, film, musik, samt tidsskrifter, om inget annat anges. 
 
Medicinskt material: Med medicinskt material menar vi både facklitteratur och 
skönlitteratur av medicinsk karaktär, samt tidsskrifter och filmer med en medicinsk inriktning. 
                                                 
30 Ibid., s. 2f. 
31 Lee, Hur-Hi  2000. What is a collection?, s. 1109-1112. 
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Patient: Med patient menar vi barn och ungdomar som befinner sig på sjukhuset där 
biblioteket är beläget, för att få medicinsk eller terapeutisk behandling. 

1.7 Ordlista  

Allmänt sjukhusbibliotek: Sjukhusbibliotek med allmän folkbiblioteksfunktion. Det vänder 
sig både till personal och patienter. En tidigare benämning var patientbibliotek. 
 
Medicinskt sjukhusbiblioteket: Sjukhusbibliotek som bedriver en verksamhet anpassad till 
sjukvårdenhetens målsättning och behov av biblioteksservice. Det kallas även fackbibliotek. 
 
Integrerat sjukhusbiblioteket: En kombination av allmänt sjukhusbibliotek och 
fackbibliotek, där de två är en organisation med gemensamma lokaler.32  
 
DAISY: Står för Digitalt anpassat informationssystem. Det är en digital teknik som 
strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som förenklar sökning i och läsning av en text.33  
 
Lekterapeut: Lekterapeuten erbjuder barnet/ungdomen att genom lek, skapande verksamhet 
och social samvaro bearbeta sjukdom och sjukhusupplevelse.34  
 
Äppelhylla: Många bibliotek samlar medier för och om barn med funktionshinder på en 
särskild hylla som kallas Äppelhylla.35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Samtliga definitioner av sjukhusbiblitek är tagna från Sjukhusbibliotek – en exempelsamling från Spris 
byggbank 1982, s. 3. 
33 Talboks- och punktskriftsbiblioteket: DAISY- teknik. 
34 Landstinget Västmanland: Vad är lekterapi? 
35 Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Äppelhyllor. 
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2. Litteraturöversikt och tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning och litteratur på det område vi 
undersöker i uppsatsen. Materialet består uteslutande av svensk forskning. Detta är inget vi 
medvetet har valt. Vi har dock inte hittat relevant internationell forskning som behandlat vårt 
specifika område. Även då det är svenska förhållanden vi främst är intresserade av hade vi 
välkomnat någon form av internationell forskning på området. Vi inleder med att redogöra för 
vår litteratursökningsprocess. 

2.1 Litteratursökningar  

Vi började vår informationssökning med att söka i den lokala bibliotekskatalogen Voyager på 
Högskolan i Borås. Mycket av materialet vi fann var bekant sedan innan då vi under arbetet 
med vår B-uppsats ”dammsög” biblioteket efter litteratur om sjukhusbibliotek. Vi var därför 
också förberedda på att det inte skulle finnas aktuell forskning på ämnet och hade inga stora 
förhoppningar att finna material som specifikt berörde beståndsutveckling på 
sjukhusbibliotek. En stor mängd av den litteratur som skrivits om sjukhusbibliotek är utgiven 
kring slutet av 70-talet fram till 80-talets mitt, vilket var ett problem under arbetet med vår B-
uppsats. Problemet kvarstår och eftersom mycket av sjukhusbiblioteksarbetet har förändrats 
sen 70-talet måste vi vara källkritiska och värdera materialets relevans om vi ska använda oss 
av det. Av materialet vi hittade i våra inledande sökningar fanns det ett antal 
magisteruppsatser som tittade närmare på sjukhusbibliotek. Deras källförteckningar utgjorde 
dock inga undantag utan materialet om sjukhusbibliotek bestod till största del av material från 
70- och 80-talet. Sökningarna fortsatte i LIBRIS, BADA och LISA med liknande resultat. Vi 
hittade material om beståndsutveckling, visst material om beståndsutveckling av barn- och 
ungdomsmaterial, men ingen litteratur som kopplade ihop dessa områden med 
sjukhusbiblioteket på ett för vår studie relevant sätt. För att riktigt bevisa för oss själva att vi 
vänt på de flesta stenar bokade vi en söksupport på UB i Borås där vi fick hjälp att söka i 
olika databaser. Vi använde oss av Samsök, LISA och WorldCat. Bibliotekarien som hjälpte 
oss blev mycket förvånad över bristen på material om sjukhusbibliotek och tyckte det var 
anmärkningsvärt att en så stor mängd av de relevanta träffarna bestod av svenskt material från 
70-talet.  

2.2 Barn- och ungdomsbibliotek 

Kerstin Rydsjö och Anna Carin Elf har gjort kunskapsöversikten Studier av barn- och 
ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt (2007) över forskning om barn- och ungdomsbibliotek 
i Sverige. Författarna menar att mycket lite forskning finns inom området och att de inte 
kunnat hitta en enda avhandling i ämnet. Därför bygger översikten mycket på 
magisteruppsatser, andra undersökningar, samt rapporter. Materialet de använt har varit från 
1990 och framåt. 
 
Folkbiblioteket ses som en demokratisk plats som vänder sig till alla i samhället och 
barnbiblioteket är en del av folkbiblioteket. Verksamhet som är riktad mot barn bygger på 
samma uppgifter som verksamhet riktad mot vuxna. Vissa skillnader kan dock urskönjas, 
framförallt när det gäller lokaler, medier och metoder. Barnbibliotekets lokaler är utformade 
för att passa sina besökare, till exempel genom inbjudande möblering och färgsättning. 
Litteratur och övrig media införskaffas med hänsyn till barnens egna önskemål och intressen. 
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Det är också viktigt att materialet passar deras läsförmåga och läspreferenser. Barn väljer 
dock tidigt att låna även från bibliotekets övriga avdelningar och vuxna kan i sin tur låna vissa 
böcker ifrån barnavdelningen. Varje folkbibliotek har en barnavdelning vars verksamhet 
vänder sig till målgruppen barn. Dock är målgruppen unga lite otydligare. Barnbibliotek har 
ofta ansvar för att ge service till ungdomar och på större bibliotek finns det också en 
avdelning för unga vuxna.36  

2.3 Beståndsutveckling för barn och ungdomar på allmänna 
sjukhusbibliotek  

Emilie Hedlund och Liza Zetterberg har skrivit magisteruppsatsen ”Kultur är läkande, 
verkligen” – En fallstudie av sjukhusbibliotekariers arbete med ungdomar (2007). Syftet med 
uppsatsen är att undersöka hur ett sjukhusbibliotek arbetar med kultur för att främja 
ungdomars hälsa när de vistas på ett barn- och ungdomssjukhus. Författarna menar att för att 
ta reda på detta är det viktigt att undersöka sjukhusbibliotekariernas åsikter om olika 
företeelser, eftersom detta påverkar hur de tar sig an sina arbetsuppgifter. De vill ta reda på 
vilken syn sjukhusbibliotekarier har när det gäller arbetet med ungdomar och hälsa, samt att 
se vilken syn på ungdomar som ges i några kulturdokument knutna till sjukhusbiblioteket. 
Sjukhusbibliotekariernas syn framkommer dels genom intervjuer, dels genom de dokument 
som deras arbete grundar sig i. Undersökningen utfördes på ett barn- och ungdomssjukhus 
med tillhörande patientbibliotek, där ett kulturprojekt pågår. 
 
En av de intervjuade bibliotekarierna berättar att det som hon upplever att ungdomar lånar är 
film i form av VHS och DVD, musik på CD-skivor, faktaböcker, samt lite skönlitterära 
böcker. En annan av de intervjuade bibliotekarierna menar att många ungdomar lånar sådant 
som de kan identifiera sig med i sin sjukdom. Om en patient läser en bok om anorexi kan 
denne kanske identifiera sig med boken och förhoppningsvis få tips och råd på vad patienten 
själv kan göra för sitt tillfrisknande. Därför köper de in böcker som handlar om 
sjukdomsupplevelser. Bibliotekarien poängterar dock att det kan vara väldigt individuellt om 
patienterna orkar läsa sådana böcker eller inte. Även om patienten själv inte orkar läsa dem 
kan böckerna vara användbara för patientens anhöriga. Bibliotekets medier används dock 
mestadels i underhållande syfte.37  
 
Hedlund och Zetterberg konstaterar att en stor del av sjukhusbibliotekariernas arbete består i 
att marknadsföra sjukhusbiblioteket till personal och patienter. Bibliotekarierna menar att det 
kan vara svårt att motivera många av patienterna att komma ner till biblioteket för att låna. 
Detta gäller främst ungdomar och de tror att detta beror på att det ligger i anslutning till 
lekterapin, som anses vara alltför barnsligt. Ungdomarna vet inte alltid om att biblioteket även 
har medier för dem, utan tror att det är till för de mindre barnen. De blir ofta överraskade när 
de får veta att det till och med finns vuxenböcker.38  
 
De intervjuade bibliotekarierna understryker att ”kultur är läkande” och det är något som de 
ofta återkommer till under intervjuerna. De kan märka på de ungdomar som återkommer till 
biblioteket att de har fått ut något positivt utav besöket. De anser att det finns svårigheter att 
avgöra vad utbudet på ett sjukhusbibliotek kan ha för påverkan på ungdomarna. Dock har de 
som målsättning att erbjuda patienterna både underhållning och möjlighet till 
                                                 
36 Rydsjö, Kerstin & Anna-Carin, Elf 2007. Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, s.24f. 
37 Hedlund & Zetterberg 2007, s. 41. 
38 Ibid., s. 43. 
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behandlingsarbete. En del av personalen har däremot ifrågasatt om det är lämpligt att ha vissa 
filmer som handlar om sjukdomar som kan vara känsliga för dem som är drabbade av dem.  
En av de intervjuade konstaterade att en person mår mycket bättre om denne får se sin 
favoritfilm eller läsa en bra bok och att detta är så självklart att det inte behövs något 
vetenskapligt bevis för att konstatera det.39  
 
Anna-Lena Edlund har skrivit magisteruppsatsen Biblioteket Bokskogen – Perspektiv på 
bibliotek för barn på sjukhus (2001). Syftet med uppsatsen är att göra en jämförelse mellan 
Biblioteket Bokskogen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och barn- och ungdomsavdelningen 
på Eslövs stadsbibliotek, för att tydliggöra verksamheten på ett sjukhusbibliotek för barn. 
Uppsatsen, som är en fallstudie, tar upp fyra aspekter av biblioteksarbetet: arbetsmetoder, 
samarbetspartners, media, samt programverksamhet. 
 
Edlund konstaterar att personalen på barnsjukhuset betonar vikten av att ge barnen stimulans 
och att underlätta vardagen för dem medan de vistas på sjukhuset. På barnbiblioteket talas det 
mer om vikten att förmedla böcker på olika sätt. Författaren menar dock att en gemensam 
nämnare för båda biblioteken är tanken om det enskilda barnets värde. Båda biblioteken vill 
att varje barn ska få hjälp att finna något de vill ha.40 En annan gemensam nämnare 
biblioteken emellan är deras liberala hållning vid inköp av media. Båda har böcker som av 
vissa klassas som ”skräplitteratur”, till exempel Tvillingböckerna. Den främsta anledning till 
att biblioteken tillhandahåller sådana böcker är för att man vill möta låntagarnas önskemål. De 
vill båda låta efterfrågan styra till stor del när det gäller bokinköp. Dock får barnsjukhuset 
sällan önskemål om att köpa in böcker. Barnen där frågar mest efter skivor och kassetter. 
Barnsjukhuset lånar mest ut böcker av det lättlästa slaget, som till exempel olika sorters 
bilderböcker, spökhistorier och serier. De lånar även ut mycket kassettband, videoband och 
CD-skivor. Böcker som handlar om kärlek, tjejer och killar efterfrågas på båda biblioteken.41  
 
Författaren konstaterar i sina slutsatser att trots att båda biblioteken har så kallad 
skräplitteratur i sina hyllor, har sjukhusbiblioteket en mer liberal inköpspolicy än 
barnbibliotek i allmänhet. Barnbiblioteken har en tydligare kultur- och bildningstanke bakom 
sin verksamhet än vad sjukhusbiblioteken har. Författaren menar vidare att barnbibliotek 
troligtvis brukar köpa in böcker på efterfrågan, men att det sällan händer på sjukhusbibliotek, 
då barnen ofta har väldigt korta vårdtider och inte hinner få boken. Då bibliotekspersonalen 
kommer i kontakt med barnen kan det vara mer väsentligt att låna dem något att fördriva tiden 
med än att försöka få tag på en särskild bok. Edlund menar att barnen är där på sjukhuset 
främst för att bli friska och inte för att låna böcker. Dock får sjukhusbiblioteket fler önskemål 
om en särskild musikskiva, troligtvis för att musik är lättare att ta till sig än litteratur. När 
skivan väl kommer så har barnet dock ofta redan skrivits ut från sjukhuset.42  
 
Lena Sewall har i ett flertal böcker, utgivna under mitten av 1970-talet, skrivit om sina 
erfarenheter som sjukhusbibliotekarie. Vi är medvetna om att mycket har förändrats inom 
sjukhusbilbioteksverksamheten de senaste 30 åren. Vi anser trots det att det finns mycket i 
hennes böcker som är relevant än idag. I Bibliotek på sjukhus – om böcker konst och musik 
(1976) berättar hon om sina tankar och erfarenheter i hur sjukhusbiblioteket kan göra tillvaron 
för patienterna mer stimulerande. Sewall menar att det allmänna sjukhusbiblioteket fungerar 

                                                 
39 Ibid., s.44. 
40 Edlund, Anna-Lena 2001. Biblioteket Bokskogen – Perspektiv på bibliotek för barn på sjukhus, s. 46. 
41 Ibid., s. 47. 
42 Ibid., s. 54. 
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ungefär som ett folkbibliotek. Den har i stort sett samma uppgifter, men befinner sig i 
sjukhusmiljö.43  
 
I Bibliotek på sjukhus kan man läsa att det centrala i all biblioteksverksamhet är det material 
man arbetar med. Så är även fallet på ett sjukhusbibliotek på avdelningen för barn och 
ungdomar. Detta gäller böcker, men även skivor, film med mera.  När det gäller böcker är det 
i stort detsamma som för friska barn, det vill säga att sjuka barn läser ungefär det samma som 
de friska. Dock är det några saker man får ta hänsyn till när man planerar bokbeståndet. Till 
ett sjukhus kommer alla sorters barn, både de som är vana biblioteksbesökare och de som är 
ovana sådana. Det kommer även barn som är läsovana och de som redan läser avancerad 
litteratur. Detta får man ta i beaktande vid sina bokinköp, då det ska finnas något för alla. En 
annan faktor att ta hänsyn till vid planering av boksamlingen är att barn på sjukhus tenderar 
att regrediera, det vill säga, de går tillbaka i utvecklingen. Det innebär till exempel att barn i 
låg- och mellanstadieåldern ofta väljer böcker för yngre barn, till exempel bilderböcker. De 
äldre barnen väljer ofta något som är avsedd för deras ålder, men som är mer lättläst, till 
exempel serier eller så kallad ”skräplitteratur”.44 Inte sällan frågar den redan läsintresserade 
efter något lättläst. Begreppet lättläst har naturligtvis olika innebörd för olika personer, 
beroende på tidigare kunskaper, läsvana och sjukdomstillstånd och detta får bibliotekarien 
komma underfund med genom att samtala med patienten i fråga.45  
 
Vissa sorters böcker är särskilt viktiga att tänka på vid bokinköp. Det är främst böcker om 
barn på sjukhus, men även sysselsättningsböcker som barnen kan förströ sig med är viktiga att 
ha. Lätta faktaböcker och lättlästa böcker är också viktiga i boksamlingen, samt 
bilderböcker.46 Tidningar och tidsskrifter har också stor betydelse i ett sjukhusbibliotek. Dels 
är det ett bra sätt att få kontakt med biblioteksovana låntagare, dels är det ett bra alternativ till 
dem som på grund av sin sjukdom inte har kraft att läsa en bok.47  
 
Det är även viktigt att ha möjlighet att få lyssna på musik. Det kan man göra på biblioteket 
hemma, därför är det viktigt att kunna göra det även på ett sjukhusbibliotek. Detta för att 
försöka göra återkopplingen till det friska livet lite tydligare.48 Musik kan ge ytterligare 
stimulans åt de människor som redan använder sig av bibliotekets övriga tjänster, men den 
kan dessutom nå de patienter som inte kan eller orkar läsa överhuvudtaget.49 
 
Författaren menar att i varje väntrum där det kan tänkas att barn befinner sig ska det finnas 
barnböcker. För att barnen ska hinna läsa färdigt dem innan de lämnar stället ska böckerna 
vara lättlästa. Bilderböcker och seriealbum är exempel på bra väntrumslitteratur.  Dessa 
depositioner ska även finnas där barn förväntas ligga stilla länge, som till exempel på 
röntgenavdelningar. Depositionerna ska även finnas hos förskolelärarna, lärarna, 
sjukgymnasterna, samt psykologerna. Ansvaret för alla deponerade böcker ska ligga hos 
biblioteket.50  
 
På ett allmänt sjukhusbibliotek är det viktigt att ha en god översyn av bokbeståndet. 
Författaren menar att slitaget på sjukhusbibliotekets böcker är mycket större än vad det är på 
                                                 
43 Sewall, Lena 1976. Bibliotek på sjukhus – om böcker konst och musik i vårdsituationen, s. 9. 
44 Ibid., s. 59f. 
45 Ibid., s. 99. 
46 Ibid., s. 60. 
47 Ibid., s. 114. 
48 Ibid., s. 60. 
49 Ibid., s. 130. 
50 Ibid., s. 64. 
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det vanliga folkbiblioteket. Låntagarna som ofta är sängliggande kan till exempel spilla 
mediciner eller sin mat över böckerna. Omsättningen är också stor då låntagarna inte har 
böckerna i sina ägor särskilt länge, eftersom vårdtiderna är relativt korta. Precis som på ett 
mindre bibliotek med litet hyllutrymme, är det viktigt att hålla bokbeståndet aktuellt.51  
 
Lena Sewall skriver i Att arbeta i sjukhusbibliotek – Några erfarenheter av arbetet som 
sjukhusbibliotekarie i Karlstad (1971) om, som titeln antyder, sina erfarenheter som 
sjukhusbibliotekarie i Karlstad. Här tar hon bland annat upp den eventuella smittospridning 
som det innebär att ha böcker i omlopp på ett sjukhus. Hon menar att några särskilda 
föreskrifter för en sjukhusbibliotekarie angående detta inte finns och att om man som 
sjukhusbibliotekarie följer samma hygienföreskrifter som avdelningspersonalen inte löper 
någon risk att smitta eller smittas. Har böckerna varit i kontakt med några särskilt smittsamma 
sjukdomar måste de självklart särbehandlas, men i övrigt är risken minimal att föra bakterier 
vidare genom böcker.52  
 
1976 kom rapporten Sjukhusbibliotek – En översyn av de allmänna bibliotekens verksamhet, 
organisation och arbetsformer ut. Den var utarbetad av Kulturrådets arbetsgrupp för 
undersökning av biblioteksverksamheten vid sjukhus. Genom en omfattande 
enkätundersökning och en arbetsundersökning vid åtta sjukhusbibliotek av olika storlek ges 
förslag till riktlinjer för verksamheten vid de allmänna sjukhusbiblioteken. Arbetsgruppen 
menar att sjukhuspatienternas krav på biblioteksservice ska kunna jämställas med kraven på 
de allmänna folkbiblioteken. Därför bör också dess bestånd vara så likt som möjligt. Barn- 
och ungdomsböcker ska, som vid varje folkbiblioteksenhet, finnas i varje allmänt 
sjukhusbibliotek.53 Mycket har ändrats i sjukhusbiblioteksverksamheten sen Kulturrådet kom 
med sin senaste rapport. Vi anser dock att riktlinjerna är relevanta än idag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Ibid., s. 114. 
52 Sewall, Lena 1971. Att arbeta i sjukhusbibliotek – Några erfarenheter av arbetet som sjukhusbibliotekarie i 
Karlstad, s. 113. 
53 Sjukhusbibliotek – En översyn av de allmänna bibliotekens verksamhet, organisation och arbetsformer 1976, 
s. 33f. 
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3. Teori  

I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier som ska användas vid analysen av vår 
empiri. Teorierna beskrivs generellt och kommer i detta avsnitt inte att kopplas samman med 
vårt empiriska material. Detta sker i analysdelen av vår uppsats. 
 
Vi har valt att använda oss av två teorier54 i denna uppsats, som båda härrör från Michael 
Bucklands artikel The Roles of Collection and the Scope of Collection Development (1989). 
Michael Buckland är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid School of Library 
and Information Science vid University of California i Berkeley. Artikelns fokus är hur 
ökningen av elektroniska resurser i biblioteket påverkar beståndsarbetet och synen på 
beståndet som ett fysiskt ting. Även fast vi inte berör artikelns fokus anser vi att den rollteori 
samt tanke om beståndsarbetets sex dimensioner han presenterar i artikeln, på grund av dess 
generaliserbarhet, är högst applicerbar på vår studie och närmast vilken studie som helst om 
biblioteks beståndsarbete.  De två teorierna ska på olika sätt hjälpa oss i vår analys av 
informanternas utsagor om deras beståndsarbete, samt i analysen av vilka roller bestånden kan 
spela. 

3.1 Beståndets fyra olika roller  

I artikeln The Roles of Collection and the Scope of Collection Development (1989) presenterar 
Buckland tre olika syften eller roller ett bestånd kan spela. I artikeln What Will Collection 
Developers Do? (1995), som bygger på den tidigare, utvecklar han teorin något och 
ytterliggare en roll presenteras, den symboliska rollen. Vi har valt att använda oss av båda 
artiklarna då vi anser att de kompletterar varandra. Här presenteras de fyra olika roller ett 
bestånd kan spela.  
 

1. Den bevarande rollen. Om ett dokument ska finnas tillgängligt i även framtiden krävs 
det att åtminstone en kopia finns bevarat någonstans. Den bevarande rollen är 
mestadels sett hos bestånd som har att göra med manuskript, lokal historia, eller 
särskilda samlingar av olika slag. Dock är risken för att gå förlorad stor även hos 
mindre speciella material om det inte införskaffas och blir behållna i bestånd där de 
kan vara tillgängliga.  

 
2. Den spridande rollen. Även då den bevarande rollen kan kännas angelägen för 

bibliotekarier, är ändå huvudprincipen för ett bestånd i praktiken att erbjuda fysisk 
tillgång till material tänkt för den population som biblioteket vänder sig till.  

 
3. Den rådgivande rollen. Arrangemanget av material på hyllorna tillåter även beståndet 

att spela en rådgivande och bibliografisk roll. Det vill säga att beståndet fungerar som 
ett hjälpmedel för identifikation av material. Om exempelvis materialet är arrangerat 
efter ämne, söker användaren på hyllorna efter passande sådant. Samlingarna kan 
alltså göra användaren uppmärksam på vad som är tillgängligt, precis som en katalog 
eller bibliografi kan. Dock är samlingarna en selektiv och en inte allt för komplett 
guide. Beståndet är begränsat till vad som har införskaffats och att eventuellt mindre 
populärt material är outlånat och finns på hyllorna just vid sökningen. Trots detta 

                                                 
54 Vi har valt att benämna de tankar kring beståndets roller och beståndsarbetets sex dimensioner Michael 
Buckland presenterar i artikeln för teorier. 
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spelar beståndet en rådgivande och bibliografisk roll, då det drar till sig 
uppmärksamhet på det som ansetts vara bra nog att adderas till beståndet.  

 
4. Den symboliska rollen. Inköp av betydande samlingar, speciellt ovanliga och 

prestigefulla sådana, kan tillföra ett bibliotek status. Genom att göra detta kan 
beståndet spela en symbolisk roll.55 

 
Buckland poängterar att det kan vara komplext att försöka separera rollerna. Han 
exemplifierar detta med rollerna hos ett litet, inte katalogiserat bestånd med få titlar. Vad som 
där har blivit bevarat är vad som är tillgängligt och det som är tillgängligt kan då lätt bli 
identifierat, men endast genom att leta på hyllorna. I bibliotekssystem, liksom i andra system, 
leder ökad storlek och komplexitet till specialiseringar av dess funktioner. Där blir då 
beståndets roller mer tydliga och inte lika sammanhängande. Buckland menar vidare att en 
användare av ett bibliotek kan utöka bibliotekets resurser genom att använda sig av andra 
biblioteks resurser. Genom att samarbeta ges en möjlighet till ökad service och ökar därmed 
den spridande funktionen hos bestånden. Vidare förklarar han att förhållandet mellan titlar 
och kopior, inom eller mellan bibliotek, definierar den bevarande rollen. Finns det många 
kopior av samma titel är den bevarande funktionen tämligen liten. Består alla kopior av olika 
titlar, med bara en kopia av varje titel, är den funktionen större.56 Effektiviteten av ett 
bestånds rådgivande och bibliografiska roll avgörs genom beståndsutvecklingens 
beslutsfattande. Beslut om urval avgör mängden av material som kan bli aktuell och låne- och 
duplikationsbeslut påverkar den delmängd som faktiskt är aktuell. Att införskaffa en titel på 
grund av att vetskapen om dess existens är viktig för användarna, gör därmed att den 
rådgivande rollen hos ett bestånd praktiseras. Det är mycket på grund av denna roll som 
material ofta arrangeras efter ämnesinnehåll.57  

3.2 Beståndsarbetets sex dimensioner  

Det finns enligt Buckland sex dimensioner som är nödvändiga att ta i beaktning vid 
beståndsarbete. Vi definierar med hjälp av Bucklands artikel58 dimensionerna närmare nedan. 
 

1. Existens och lokalisering. Vilka samlingar existerar och var är de lokaliserade? Var 
ska nya samlingar lokaliseras? När ska nya samlingar skapas? När ska en existerande 
samling bli flyttad eller tas bort? 

 
2. Urval gällande inköp. Vilka nya dokument ska läggas till? Olika faktorer måste här 

räknas med i besluten, så som ämnesinnehåll, språk, svårighetsgrad, tillgänglighet, 
samt användarna. 

 
3. Urval gällande gallring. Urval gällande inköp är endast en av alla urvalsbeslut som 

måste göras inom beståndsutveckling. Gallring är dock ett viktigt komplement till 
inköp. Vad som ska behållas, kasseras, samt magasineras är viktiga frågor att ta 
hänsyn till. Beslut gällande inköp och gallring avgör tillsammans ett bestånds 
fullständighet. Beslut om att bibehålla material kan i vissa fall ge en antydan om beslut 
gällande ett bestånds bevarande roll. 

                                                 
55 Buckland, Michael 1995. What Will Collection Developers Do? , s. 155f. 
56 Buckland 1989, s. 218. 
57 Ibid., s. 220. 
58 Buckland, 1989. 
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4. Urval gällande duplikation. Hur många kopior ska läggas till? Antalet kopior avgör 

hur stor chanserna är att en titel ska finnas på hyllorna. Detta är en viktig faktor både 
för den spridande rollen och för den bevarande rollen. 

 
5. Urval gällande låneregler. Vilka ska tillåtas att låna vilket material och för hur länge? 

Varje typ av material har en låneregel, även om det innebär att ingen får låna det. 
Låneregler är det fjärde området inom urval, tillsammans med inköp, gallring och 
duplikation. Tillsammans avgör de den omedelbara tillgången av titlar som har 
förvärvats och bibehållits. 

 
6. Lån mellan bibliotek. Behovet av att ha ett lokalt bestånd beror på de alternativ som 

erbjuds. Desto sämre alternativ, desto större är behovet av ett lokalt bestånd. 
Följaktligen inverkar kostnad, hastighet och lämpliga lösningar för transport av 
material mellan bibliotek på behovet för ett lokalt bestånd. Detta anses normalt inte 
tillhöra beslut inom beståndsutvecklingen. Dock påverkar alternativen till ett lokalt 
bestånd och lösningarna gjorda för att komplettera detta, berättigandet av ett lokalt 
bestånd med hänsyn till den spridande rollen och kan därför ses som en del av 
beståndsutvecklingen.59 

 
Buckland menar att många diskussioner kring beståndsutveckling koncentrerar sig mestadels 
på urval gällande inköp, men alla dessa sex dimensioner är viktiga för att få en fullständig bild 
av beståndsutveckling.60   

3.3 Teoritillämpning  

Michael Buckland menar att för att en teori om bestånd och beståndsutveckling ska vara 
användbar måste den vara så pass generaliserbar och flexibel att den kan appliceras på olika 
sorters material och i olika kontexter.61 Vi anser att Bucklands rollteori är applicerbar och 
högst användbar vilket bestånd som än studeras. Därför har vi valt att använda oss av den i 
vår analys.  
 
De sex dimensionerna har vi i analysen av vår empiri valt att endast fungera som 
struktureringshjälp och används därmed inte som ett analysredskap. Eftersom det finns ett 
samband mellan rollteorin och de sex dimensionerna, det vill säga det är med hjälp av de sex 
dimensionerna som rollerna kan urskiljas, känns det naturligt att utgå ifrån dessa i 
strukturerandet av vår empiri och analysen av den. I kapitlet som heter Rollanalys kopplar vi 
ihop analysen av empirin med Bucklands rollteori. Rollterorin fungerar där som vårt 
analysredskap.  
 
 
 
 
 

                                                 
59 Ibid., s. 220f. 
60 Ibid., s. 221f. 
61 Ibid., s. 216. 
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4. Metod 

I detta kapitel presenterar vi de metoder vi arbetar efter. Detta görs under rubrikerna 
Diskussion kring den valda metoden, Urval av informanter, Intervjuguide, Genomförande av 
intervjuer, Genomförande av analys av intervjuer, Forskningsetik och Litteratursökningar.  

4.1 Förförståelse  

Som vi skriver i inledningen har vi under arbetet med vår B-uppsats fått en inblick i hur 
sjukhusbibliotekarier arbetar med barn och ungdomar. Vi har sett att biblioteket utgör en 
viktig plats för de barn och ungdomar som av olika anledningar befinner sig på sjukhuset. På 
biblioteket får de vistas i en stimulerande miljö och ta del av varierat material vilket kan verka 
hälsofrämjande. Vår förförståelse är att kultur i vården är av betydelse för patienter och dess 
anhöriga. Vi är medvetna om att vår förförståelse kan påverka hur uppsatsen kommer att 
utformas vilket också kan påverka hur resultat kommer att bli. 

4.2 Den valda metoden 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. I Kvalitativa Intervjuer (2005) skriver Jan 
Trost att om man är intresserad av att försöka förstå människors sätt att reagera eller resonera, 
eller av att urskilja varierande handlingsmönster och förstå dessa ska man göra en kvalitativ 
studie.62 I en kvantitativ studie hade vi med största sannolikhet gått miste om det vi är ute 
efter, nämligen innehållet i sjukhusbibliotekariernas utsagor. Bristen på aktuell litteratur 
försvårar ett genomförande av en studie enbart grundad på tidigare forskning. En 
litteraturstudie skulle bli missvisande då litteraturen som finns beskriver förhållanden så som 
de var i Sverige under 1970-talet. Vissa av dessa förhållanden har dock visat sig vara gällande 
även idag och det är också därför vi ändå valt att använda oss, i begränsad omfattning, en del 
av den litteraturen i vår litteraturöversikt samt i vår analys. För att få en bild av hur 
sjukhusbibliotekariers beståndsarbete ser ut idag har vi valt att göra kvalitativa intervjuer. Vi 
anser att det är ett lämpligt tillvägagångssätt för att få svar på våra frågeställningar. Pål 
Repstad skriver i metodboken Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap 
(2007) att kvalitativa intervjuer lämpar sig om man vill ha insikter om det grundläggande eller 
särpräglade i en viss miljö63, vilket också talar för att det är en kvalitativ metod som är bäst 
lämpad för vår studie. 
 
I Praktisk intervjuteknik (1992) skriver författarna att när man börjar informera sig om ett nytt 
område kan den fria intervjun vara till stor nytta. Vi har därför valt att använda oss av en sorts 
fri intervjuform, nämligen den semistrukturerade intervjun. Denna sorts intervjuer innebär att 
man utgår från en färdig lista med frågor som man dock är fri att göra avvikningar från. En 
nackdel med denna metod skulle kunna vara att ämnena informanterna väljer att fördjupa sina 
svar kring kan skilja sig mycket åt och det finns en risk att vissa ämnen utelämnas helt om 
intervjun hålls allt för ostrukturerad.64 Detta var något som uppstod i några av de intervjuer vi 
genomförde. Vi valde därför att i efterhand kontakta vissa av informanterna och be dem 
komplettera sina svar på de områden där svar antingen saknades helt eller behövdes beskrivas 

                                                 
62 Trost, Jan 2005. Kvalitativa Intervjuer, s. 14. 
63 Repstad, Pål 2007. Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 13. 
64 Ekholm, Mats & Fransson, Anders 1992. Praktisk intervjuteknik, s. 13. 
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mer ingående och utförligt. Som en konsekvens av den fria intervjuform vi valde kan våra 
sammanfattningar av informanternas utsagor i resultatdelen verka inkonsekventa. Vi ser det 
dock som en styrka i uppsatsen att våra informanter inte alltid pratar om samma saker utan 
istället belyser olika aspekter av de sex dimensioner vi valt att strukturera resultatdelen 
utifrån. 

4.3 Urval av informanter 

I inledningsskedet kontaktade vi via e-post65 sex stycken sjukhusbibliotek. I mailet beskrev vi 
kort vår uppsats syfte, vad intervjun skulle behandla för ämnen samt att personen som i så fall 
skulle utgöra vår informant gärna fick vara inköpsansvarig för barn- och 
ungdomsavdelningen. Fem av de sex tillfrågade sjukhusbibliotekarierna var villiga att ställa 
upp på en intervju. Ett av de sjukhusbibliotek vi kontaktade var nedlagt och kunde av 
naturliga skäl inte delta i vår studie. Pål Repstad skriver att om intervjuerna blir för många 
riskerar analysen att bli ytlig och därmed faller ett av motiven varför man ska göra en 
kvalitativ undersökning.66 Analysen kanske inte hade påverkats i någon större utsträckning 
om en eller två ytterliggare intervjuer hade genomförts men vi hade ändå Repstads ord i 
bakhuvudet under urvalsprocessen och kände därför att fem intervjuer var tillräckligt.   

4.4 Vår intervjuguide  

I uppbyggnaden av vår första intervjuguide67 använde vi oss av en teori av Niels Ole Pors som 
delade upp beståndsarbete i tre områden: Användarna, Beståndet och Institutionen.68 Tanken 
från början var att dessa tre områden skulle löpa som en röd tråd genom uppsatsen och att 
Pors teorier kring beståndsutveckling även skulle användas i vår analys. Under vårt inledande 
intervjuarbete kom vi i kontakt med Michael Bucklands rollteori samt hans tanke om 
beståndsutvecklingens sex dimensioner. Vi diskuterade om det var möjligt att mitt i 
intervjuarbetet byta teori och kom fram till att vi i de intervjuer som redan var genomförda 
hade berört samtliga av de sex dimensioner Michael Buckland presenterar i sin artikel. 
Intervjuguiden modifierades något men några större ändringar ansåg vi inte vara nödvändiga. 
I efterhand kan vi konstatera att det hade varit till stor hjälp i arbetet med vår 
resultatsammanställning om intervjuerna hade varit strukturerade efter Bucklands sex 
dimensioner. Nu fick vi istället i efterhand sitta och sortera in svaren på våra frågor under de 
sex olika dimensionerna. Vi anser dock att resultatet hade blivit ungefär detsamma men vi 
hade som sagt gärna sluppit den arbetsbörda som sorterandet innebar. Ytterliggare 
reflektioner kring detta presenteras i avsnittet om genomförandet av intervjuanalys. 
 
Någon vecka innan intervjutillfällena skickade vi ut en förenklad och förkortad version av 
intervjuguiden till våra informanter. Vi var noga med att poängtera att det var just en 
förenklad mall och vi bad informanterna att inte utarbeta färdigformulerade svar inför 
intervjutillfället. Detta för intervjun skulle bli så levande och spontan som möjligt och för att 
inte informanterna skulle bli helt ställda när de fick frågor de inte var förberedda på.  
 
 

                                                 
65 Se Bilaga 1. 
66 Repstad 2007, s. 92. 
67 Se Bilaga 2. 
68 Pors, Niels Ole 1990. Tilgængelighed og græsning: Om bibliotekernes brugere, materialer og servicekvalitet. 
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4.5 Genomförande av intervjuer 

Då vi var intresserade av varje enskild bibliotekaries svar valde vi att genomföra intervjuerna 
enskilt med varje informant. Detta ansåg vi också vara enklast rent praktiskt då det på vissa 
sjukhusbibliotek inte finns tillräckligt med anställda för att kunna genomföra gruppintervjuer 
utan att störa deras arbetsdag allt för mycket. Samtliga intervjuer genomfördes på våra 
informanters arbetsplats i ett rum eller lokal som de själva fått välja och varade i drygt en 
timme. Vi tyckte att det var viktigt att besöka sjukhusbiblioteken som skulle delta i vår studie 
för att få en bild av beståndet informanterna pratade kring. Angående bandinspelning så 
genomfördes efter samråd med informanterna samtliga intervjuer med inspelningsapparatur 
påslagen. Under intervjuerna så ställde en av oss frågor medan den andre antecknade. Vår 
inspelningsapparatur krånglade under flera intervjuer med ständiga sekundlånga avbrott på 
bandet. Anteckningarna var i det skedet ovärderliga men förlusten av direkta citat var ändå 
besvärande. Vi kontaktade därför informanterna ifråga i efterhand via e-post och per telefon 
och fick på så sätt kompletterande svar. Vi är medvetna om att detta tillsammans med 
modifieringen av vår intervjuguide påverkar vår studies reabilitet då intervjuförfarandets 
förutsättningar skiljt sig något åt mellan intervjuerna.  

4.6 Genomförande av intervjuanalys  

I avsnittet 4.3 berättade vi att vi under uppsatsarbetets gång ändrat fokus på vår uppsats något. 
Det medförde bland annat att vi fick be våra informanter att svara på kompletterande frågor 
via e-post och per telefon. Detta gjordes också i de fall där informanternas inspelade svar var 
ohörbara, men viktiga för uppsatsen. Alan Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder 
(2002) att det inte är ovanligt att kvalitativa analyser innehåller en sorts växelverkan mellan 
analys och insamling av material. Att datainsamlingen slutförs innan analysarbetet tar sin 
början är inte lika självklart vid kvalitativa analyser som vid kvantitativa.69 Vi skrev tidigare 
om det faktum att vår intervjuguide inte var utformad efter Bucklands sex dimensioner. Det 
medförde en extra arbetsbörda då vi manuellt fick sortera in vårt intervjumaterial i de sex 
dimensionerna i efterhand. Att sortera in utsagor i olika kategorier är enligt Graneheim & 
Lundman (2004) vanligt i analyserandet av kvalitativa intervjuer och brukar kallas kodning. 
Syftet med det kan vara att skapa ett nytt sätt att se på materialet som ska analyseras.70 En 
nackdel med kodning kan vara att känslan för sammanhanget i intervjumaterialet går förlorad 
då intervjumaterialet bryts ned i bitar. Citat kan där fungera som en hjälp att binda samman 
utsagorna. Eftersom citat ibland tas ur sitt sammanhang är kompletterande text ofta 
nödvändig.71 Vi har använt oss av kodning både i strukturerandet av vårt resultat samt i 
analyserandet av våra intervjuer. Eftersom vi vill att läsaren ska hänga med i texten innehåller 
vår intervjuanalys både citat samt kompletterande text där vi anser det behövas.  

4.7 Forskningsetik 

Trots att vi inte kommit i kontakt med sjukhusets patienter eller bibliotekets besökare anser vi 
att forskningsetik är mycket viktigt på ett sjukhus, vilken sorts studie man än genomför. Att 

                                                 
69 Bryman, Alan 2002. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 373. 
70 Graneheim, Ulla & Lundman, Berit 2004. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 
procedures, and measures to achieve trustworthiness, s. 3. 
71 Denscombe, Martyn 2000. Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, s. 248. 
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det från sjukhusbibliotekens sida finns en medveten hållning gentemot studier som utförs i 
deras miljö var också något vi märkte i arbetet med vår B-uppsats. Budskapet från det berörda 
sjukhusbiblioteket var då redan från början mycket tydligt, de tillät inga studier som 
involverade patienter eller dess anhöriga. De förklarade att sjukhusbiblioteket ska vara en 
lugn plats, en frizon skiljd från den sjuka miljö som sjukhuset faktiskt är. Som patient eller 
anhörig ska man då inte behöva störas av forskare eller anta rollen som studieobjekt. I Enkät 
och intervju inom hälso- och sjukvård (1994) läser vi också att det är särskilt viktigt att ta 
hänsyn till etik när en studie utförs i en sjukhusmiljö.72 Detta gäller särskilt då patienter är 
inblandade och speciellt viktigt är det när det gäller patienter på barn- och ungdomssjukhus. 
Därför har vi valt att inte blanda in patienterna i våra frågeställningar, och i våra intervjuer 
med sjukhusbibliotekarierna inte beröra ämnen patienterna på något sätt kan skadas av. Vi har 
även valt att inte lämna ut sjukhusets namn eller dess geografiska lokalisering. Ingen av 
personerna beskrivs ingående vad gäller personkarakteristiska och inga namnuppgifter 
förekommer i uppsatsen. Samtliga informanter har getts fiktiva kvinnonamn, vare sig de är 
män eller kvinnor, vilket ytterliggare försvårar identifieringen av dem. Vi är medvetna att det 
ändå kan vara möjligt för den insatte att komma underfund med vilket sjukhusbibliotek de 
olika bibliotekarierna arbetar vid, men vi anser att vi har gjort vad vi kunnat för undvika 
identifikation. På grund av att vi inte skriver var i Sverige vi varit beskrivs inte urvalet av 
informanter så ingående som annars kanske kan önskas. I När kvalitativa studier blir text 
(1999) skriver författaren att det som forskare kan vara svårt att avgöra vad som kan uppfattas 
som känsliga frågor och material av de personer man har forskat om.73 Vi tycker det är viktigt 
att poängtera att vi är medvetna om problematiken och att vi, så gott det går, försökt att 
kritiskt pröva och reflektera kring vårt publicerade material.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
72 Hansagi, Helen & Allebeck, Peter 1994. Enkät och intervju inom hälso- och sjukvård, s. 16-19. 
73 Närvänen, Anna-Liisa 1999. När kvalitativa studier blir text, s. 68. 
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5. Resultatredovisning  

I detta avsnitt presenteras vår empiri. Avsnittet är strukturerat efter Michael Bucklands sex 
dimensioner av beståndsarbete. Då det inte finns mycket tidigare forskning inom vårt område, 
bestånd och beståndsutveckling på sjukhusbibliotek, bygger vårt arbete mestadels på vår 
empiri. Detta avsnitt utgör således en betydelsefull del i vårt arbete och vi har därför valt att 
ge avsnittet stort utrymme i uppsatsen. 

5.1 Presentation av biblioteken och informanterna 

Vi har besökt fem sjukhusbibliotek i Sverige belägna på sjukhus av varierande storlek. Det är 
dels sjukhus på regionnivå, dels lite större läns- och universitetssjukhus. Fyra av biblioteken 
är så kallade allmänna sjukhusbibliotek, det vill säga de har en allmän folkbiblioteksfunktion, 
varav ett utav dem är ett placerat på ett barnsjukhus. Ett av de fem biblioteken är ett integrerat 
sjukhusbibliotek, vilket innebär att det medicinska och det allmänna biblioteket är kombinerat 
både organisatoriskt och lokalmässigt. Vi benämner dock samtliga berörda sjukhusbibliotek 
som allmänna då det är den allmänna delen av biblioteken vi tittar på.  
 
De fem informanter som intervjuats är i varierande åldrar och har skiftande erfarenhet inom 
bibliotekarieyrket. En gemensam nämnare dem emellan är att de alla har något sorts ansvar 
gällande urval av barn- och ungdomsmaterial. Några har det som sitt alldeles egna ansvars- 
och beslutsområde medan andra har det som sitt ansvarsområde men fattar beslut tillsammans 
med sina kollegor. Gällande den samlade personalstyrkan på biblioteken skiljer det sig inte 
mycket, från tre stycken anställda som minst till cirka sex stycken som mest.  

5.2 Dimension 1: Existens och lokalisering 

Nedan följer informanternas utsagor gällande materialets existens och placering. Vilka 
samlingar ska finnas? Var ska samlingar lokaliseras?  
 
Dimension 1, Bibliotekarie Anna 
 
Anna berättar att bibliotekets barnavdelning har minskat och att den krymper hela tiden. Den 
medicinska delen tar upp allt större plats och hon menar att för att överleva som 
sjukhusbibliotek måste de satsa på det medicinska. Den allmänna delen, bland annat barn- och 
ungdomsavdelningen, har inte samma prioritet i nuläget. 
 
Vidare berättar Anna att de valt att låta vissa samlingar få mer uppmärksamhet genom att 
placera de mer synligt. De samlingar som fått en mer framträdande plats består av medicinska 
och psykologiska böcker för barn. De har dessutom givits användaranpassade ämnesrubriker. 
Biblioteket har även Äppelhyllan, en sektion som består av material anpassat för barn med 
funktionshinder. Litteratur på utländska språk har också en synlig plats där många av 
böckerna är uppställda med framsidan utåt.  
 
Film har de valt att placera på vuxenavdelningen. En av anledningarna till detta är att 
ungdomar ibland vill låna filmer som är för barn, till exempel Astrid Lindgren-filmer och 
tecknat. För att ungdomarna inte ska känna sig generade över att behöva gå till barnhyllorna 
har de löst det på detta sätt. Biblioteket hyr så kallade filmpaket som de sedan byter ut varje 
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år. I paketen ingår det mest vuxenfilmer men några barn- och ungdomsfilmer är även 
inkluderade. När det gäller musik har de placerat skivor för de mindre barnen på barn- och 
ungdomsavdelningen. Tidigare har det inte varit mycket utlån på barnmusik men sen de 
flyttade om barnskivorna lite har det börjat röra på sig mer. All musik som inte är riktade till 
mindre barn är placerad på bibliotekets vuxenavdelning. Anna förklarar att de gjort på detta 
sätt på grund av att det kan vara svårt att avgöra vad som är ungdomsmusik och vad som är 
vuxenmusik. Många barn i mellanstadieåldern lyssnar, enligt Anna, på samma musik som 
ungdomar och vuxna.  
 
Dimension 1, Bibliotekarie Bodil 
 
Bodil förklarar att om de hade haft en större lokal skulle de ha mer av allt. Det skulle finnas 
mer exponeringsplats vilket skulle göra det lättare för användarna att bara ta tag i nåt. I en 
större lokal skulle de kunna låta material för ungdomar och unga vuxna få mer plats. De 
skulle även få mer plats att sitta, läsa och lyssna. 
 
Bodils bibliotek har en väl synlig och lättillgänglig Äppelhylla. Film sorterar de efter 
åldergräns: barntillåten, från 7 år, från 11 år och från 15 år. När det gäller musik har de skiljt 
ut barnmusik för mindre barn. De skivorna är placerade tillsammans med det andra materialet 
för mindre barn, som pekböcker, bilderböcker och ljudböcker. Resten av musiken är placerad 
tillsammans och indelad i genrer. För närvarande har de valt bort vissa sorters tidskrifter i 
beståndet. Det är tidskrifter riktade till tonårstjejer, som kan vara känsliga för vissa av deras 
användare. Bodil berättar att dessa tidsskrifter ändå cirkulerar i biblioteket på grund av 
kvarglömt material som inte tillhör biblioteket.   
 
Bodil berättar att de har planer att göra tydligare avdelningar med bra ämnesrubriker, 
ämnesord samt ämnesindelningar. På så vis kan det bli lättare för låntagarna att hitta i 
biblioteket och även underlätta för bibliotekarierna själva i beståndsarbetet. 
 
Dimension 1, Bibliotekarie Carina 
 
Carina berättar att det är främst den medicinska delen som dominerar på sjukhusbiblioteket 
och att barn- och ungdomsavdelningen är väldigt liten både till ytan och till mängden 
material. De har inte framhävt någon specifik samling, det vill säga de har inte 
uppmärksammat något visst material. Filmerna är placerade på vuxenavdelningen i snurror. 
Det finns en snurra för barn- och ungdomsfilm och en för filmer riktade till de vuxna 
låntagarna. De tillhandahåller inte särskilt mycket musik men den musik de har för barn finns 
placerad på vuxenavdelningen tillsammans med övrig musik. 
 
Dimension 1, Bibliotekarie Diana 
 
Diana förklarar att barn- och ungdomsavdelningen är relativt liten men att de ändå försöker att 
ha ett så brett utbud som möjligt. I dagsläget har de inte någon samling som är mer 
framträdande än någon annan. De har dock planer på att synliggöra böcker gällande medicin 
som idag inte har en särskilt framträdande plats. De har valt att placera psykologiböcker 
anpassade för barn, till exempel böcker som handlar om döden, på vuxenavdelningens 
psykologihylla. Detta för att det är föräldrarna som frågar efter sådana böcker till sina barn, 
inte barnen själva. Biblioteket tillhandahåller inte film för barn och ungdomar, eftersom det 
kostar för mycket. Det gör istället lekterapin och sjukhusskolan. Musik för ungdom och vuxen 
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har de placerat tillsammans i tidningsrummet som ligger i anslutning till biblioteket. Musik 
för de mindre barnen är placerad på barn- och ungdomsavdelningen.   
De har även tidningar riktade till barn. Dessa är placerade på barn- och ungdomsavdelningen. 
Tidningar riktade till ungdomar finns i tidningsrummet intill biblioteket, tillsammans med 
tidningar riktade till vuxna. 
 
Dimension 1, Bibliotekarie Ellen 
 
Ellen berättar att de har placerat ungdomsböckerna för sig på en avgränsad plats nära 
vuxenavdelningen. Tanken med detta är att det kan vara känsligt för ungdomar att låna sina 
böcker bland barnböcker. Bland ungdomsböckerna har de en liten sektion som innehåller 
medicin- och psykologiböcker. Böckerna handlar till stor del om sexualitet och kärlek. Detta 
är något som de vill föra fram mer och Ellen förklarar att eftersom sektionen inte är bra 
placerad i dagsläget tror hon att ungdomar kan känna sig utstuderade när de tar en bok 
därifrån. De ska försöka att placera sektionen så nära datorn som möjligt, så att ungdomar 
lättare kan hitta den. På detta sätt blir det inte blir lika känsligt att låna därifrån, tror Ellen. 
Vidare har de en särskild hylla med bilderböcker som handlar om sjukdomar och andra 
hälsorelaterade teman. Dessa två sektioner har ämnesindelats med användaranpassade 
rubriker. 
 
De har även planer på att flytta facklitteraturen för barn så att den hamnar närmare datorn. 
Ellen tror inte att barn och ungdomar är riktigt medvetna om att den sortens litteratur finns på 
biblioteket och genom denna lösning kan användarna förhoppningsvis upptäcka den lättare. 
När det gäller film förklarar Ellen att de inte anser sig ha råd att köpa in det.  
 
De har valt att inte ha vissa sorters tidskrifter riktade till tonårstjejer i beståndet. Detta för att 
tidningarna, innehållsmässigt, inte håller den kvalitet som Ellen och hennes kollegor 
eftersträvar. Gällande musik har de valt att placera barnmusik, det vill säga musik för mindre 
barn, på barnavdelningen och övrig musik på vuxenavdelningen. 

5.3 Dimension 2: Inköp  

Nedan följer informanternas utsagor gällande vilket sorts material de köper in till respektive 
avdelningar. Ämnesinnehåll, språk, svårighetsgrad, tillgänglighet, samt vilka som är 
bibliotekets användare är några olika faktorer att ta hänsyn till vid inköpen. 
 
Dimension 2, Bibliotekarie Anna  
 
Anna har huvudansvaret för urval och inköp. Dock lägger hon inte många timmar på det per 
vecka eftersom hon även har många andra ansvarsområden på biblioteket. Anna vet ungefär 
vilka det är som använder sig av bibliotekets tjänster och hon har det i bakhuvudet vid inköp. 
Smal litteratur eller böcker som kan upplevas svåra försöker hon att undvika, eftersom man 
vid sjukdom oftast inte orkar ta till sig något som är krångligt eller svårläst. Det ska vara 
lättsmält. Detta gäller både barn och ungdomar. Det finns naturligtvis undantag, till exempel 
då barn eller ungdomar har ett specialintresse för ett visst ämne.  
 
De köper sällan in material på förfrågan av inlagda patienter. Anna menar att när en bok väl 
har kommit till biblioteket är patienten som efterfrågade den redan utskriven då patienter idag 
oftast är inlagda en kortare tid.   
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När det gäller ungdomsböcker blir det mer och mer lättläst. Anna berättar att de satsar 
speciellt på killar eftersom hon har sett att det är hos dem läsproblemen är störst. Behovet har 
synts hos pojkarna i sjukhusskolan men även sjukhuspersonalen som lånar till sina egna barn 
har efterfrågat lättläst litteratur. Hon försöker att hitta något som de är intresserade av, något 
som kan locka dem till läsning och få igång läsprocessen. Anna poängterar att det naturligtvis 
finns ett behov av lättläst litteratur hos flickorna också men att det inte är lika stort.  
 
För tillfället prioriterar de barn som behöver specialmedier. En del av dem är inlagda på 
barnavdelningen medan andra går hos logoped och är då på sjukhuset endast korta stunder. 
Anna har sett att det lånas ut mycket av dessa medier, varför hon också köper in mer.  
 
Är det en medicinsk bok som handlar om sjukdomar eller kroppen och har fått bra kritik så 
köper de in den, även då den inte förväntas att lånas ut mycket. De köper även mycket 
bilderböcker om läkarbesök, sjukhus och sjukdomar. Anna menar att när det gäller mindre 
barn kan det vara terapeutiskt att läsa om andra barn som är sjuka eller ligger på sjukhus. 
Material kan ha många olika funktioner för användarna. Exempelvis vill tonårstjejer, som mår 
psykiskt dåligt, ofta läsa om andra i samma situation. Materialet kan då fungera som 
verklighetsflykt och terapi i ett, dock beror det lite på vad de tidigare råkat ut för, vilket Anna 
aldrig vet. De har mycket material av sådan karaktär och Anna känner ibland att det kan bli 
för mycket. Även patienter från vuxenpsykiatrin och dess personal läser sådana böcker, det är 
således inte enbart för tonårstjejer de köper in sådant material.  
 
När det gäller de mindre barnen som är inlagda på barnkliniken eller sitter i väntrum är det 
viktigt med material som kan fungera som förströelse och verklighetsflykt. Barnen kan till 
exempel vid provtagning bli uppslukade av en bild och glömma vad som händer för en stund. 
Anna berättar att sköterskorna uppskattar böcker av större format, då de kan fungera som en 
skärm mellan barnet och nålen. För de lite äldre barnen på sjukhusskolan får böckerna en 
annan funktion eftersom de där ska fungera som lästräning. Dock ska barnen inte enbart läsa 
för läsandets skull utan också för njutning. Det är därför många olika faktorer som är viktiga 
att tänka på vid inköpen, menar Anna. 
 
Anna berättar att de försöker vara bra på det medicinska och att de försöker framhålla det 
även på barn- och ungdomsavdelningen. Hon poängterar att stadsbiblioteket har lika många 
titlar på de medicinska hyllorna om inte mer, men att sjukhusbiblioteket är hårt nischat hela 
vägen. Även om skol- och folkbibliotek köper in bredare material än de anser Anna ändå att 
sjukhusbibliotekets barn- och ungdomsavdelning fungerar ungefär som ett litet barnbibliotek. 
  
Efterfrågan är tämligen liten när det gäller barn- och ungdomsmaterial. Anna tycker att det 
skulle vara roligt att köpa in mer barn- och ungdomslitteratur men att det inte är någon idé om 
det ändå bara blir stående. Hon vet böcker och serier som lånas ut mycket på ordinarie 
skolbibliotek men som inte efterfrågas över huvud taget här på sjukhusbiblioteket. Annas 
sjukhusbibliotek har helt enkelt inte tillräckligt med lån att de kan motivera ytterliggare inköp 
av barn- och ungdomsmaterial. Anna berättar vidare att den summa de har att röra sig med för 
inköp varit konstant de senaste åren. Förra året fick de dock extrapengar för att köpa material 
till Äppelhyllan. Anna menar att det är lättare att motivera inköp dit eftersom det finns en 
speciell målgrupp med särskilda behov.  Materialet efterfrågas också från logopeder och 
annan sjukhuspersonal. Utöver det har det varit kontinuerliga inköp, i alla fall under den tid 
hon arbetat på sjukhusbiblioteket.  
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Anledningen till att de inte köper in film, utan istället hyr filmpaket, är en kostnadsfråga, samt 
att det är svårt att tillgodose varje åldersgrupp. Hon berättar att de ändå har köpt viss barnfilm 
för att det är lättare med sådana filmer. Till skillnad från vuxna kan barn titta på samma film 
upprepade gånger. Hon förklarar att om filmerna är bekanta för barnen sedan innan kan det i 
sig fungera som en trygghet för dem. I och med detta behöver de inte köpa in nya barnfilmer 
hela tiden. 
 
Det värsta som kan hända i framtiden är enligt Anna att de bestämmer uppifrån att det inte ska 
finnas nåt allmänbibliotek på sjukhuset över huvud taget utan bara ett medicinskt 
fackbibliotek. Hon förklarar att barn har rätt till att ha tillgång till ett skolbibliotek och att 
sjuka barn ska ha samma tillgång till kultur som friska. Samtidigt menar hon att budget går 
före allt. Om inte något sådant drastiskt händer kanske de fortsätter att satsa mer på 
Äppelhyllan och lite mindre på ungdomsböcker och mer för de yngre barnen och de barn som 
använder specialmedier. Det är nämligen sådant material som lånas mest berättar Anna.  
 
Dimension 2, Bibliotekarie Bodil 
 
Bodil berättar att det material de köper in mest av är material för mindre barn och ungdomar. 
Barn i mellanåldern är inte lika frekventa besökare på sjukhuset. Den traditionella gränsen 
mellan mindre barn, barn i mellanåldern och tonåringar tenderar dessutom enligt Bodil att 
suddas ut när man är sjuk. Hon berättar att det är vanligt att barn som är sjuka tillfälligt 
stannar eller går bakåt i utvecklingen. Bodil poängterar dock att de köper material även till 
barn i mellanåldern, bara inte lika mycket.  
 
Något som fungerar väldigt bra till barn i alla åldrar är film, vilket är något de i dagsläget 
prioriterar. Bodil berättar att deras användare ofta är ganska svaga och att de då gärna ligger 
och tar det lugnt med en film. Hon förklarar att det dessutom finns en gemenskapsfaktor med 
film eftersom barn och vuxna kan titta tillsammans i dagrummet.  
 
De köper in allt från pekböcker, ungdomsböcker och facklitteratur till musik och tidskrifter. 
De köper även in mycket material som bygger på sinnesstimulering som är anpassat för barn 
och ungdomar med funktionshinder. Det är böcker på punktskrift, bilderböcker där läsaren 
kan känna på bilderna, tygböcker, DAISY-media samt material för döva. Materialet placerar 
de på Äppelhyllan. Hon berättar vidare att de även köper böcker på andra språk, ljudböcker 
och böcker om sjukdomar.  
 
De försöker undvika att köpa in för mycket material som inte förväntas användas. Detta på 
grund av att det finns en tydlig rumslig begränsning i biblioteket. Bodil menar att det är 
viktigt att biblioteket är en plats där människor kan andas. Det ska vara en atmosfär att trivas 
i. Material som trots allt ändå köps in med vetskap om att de inte lånas ut mycket är 
patientinformation samt aktuella böcker om sjukdomar och sjukdomsupplevelser. Det är 
material de bör ha. Annars tror Bodil inte att det är särskilt mycket som skiljer sig från en 
barn- och ungdomsavdelning på ett ”vanligt” folkbibliotek.  
 
Bodil menar att de verkligen jobbar för att bli bättre bevakare av dels utgivning, men också av 
barns och ungdomars önskemål och idéer. Hon poängterar att det är viktigt att jobba brett och 
inte bara ha material om hur det är att vara sjuk. Det är det friska i barnen vi vill plocka fram, 
berättar hon.  
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I framtiden tror Bodil på mer aktivitet i arbetet med inköp och förmedling. Hon vill ha mer 
inköpsförslag och idéer från barn, ungdomar, föräldrar, lekterapeuter och sjukhuslärare. Barn 
och ungdomar ska, enligt Bodil, vara deras medarbetare, bland annat i arbetet med beståndet. 
Hon tycker att kollen på utgivning och bevakningen av vad som händer inom barn- och 
ungdomsområdet behöver förbättras och att det är viktigt att de fortsätter delta i olika sorters 
fortbildning samt hålla kontakt med andra barn- och ungdomsbiblioteksforum.  
 
Dimension 2, Bibliotekarie Carina 
 
Carina berättar att sjukhusbiblioteket skiljer sig från folkbiblioteket, då det kommunala 
folkbiblioteket är en plats besökaren aktivt uppsöker medan till sjukhusbiblioteket kommer 
alla. Därför är det viktigt att sjukhusbibliotek är breda i sina inköp, det ska finnas något för 
alla. Carina poängterar dock att det inte betyder att de köper in vad som helst, vilket de av 
praktiska och ekonomiska skäl inte heller kan göra. De måste göra ett urval. Hon förklarar att 
de inte kan ta in 50 böcker på samma tema.  
 
De har samma kvalitetskriterier för barnböcker som för vuxenböcker. Böckerna ska vara 
skrivet på bra svenska och illustrationerna ska vara fantasifulla och detaljerade. Hon förklarar 
vidare att hon vill köpa bra material som är alternativ till ”det lättköpta och det förflackade”. 
Visst överseende har de dock när det gäller material med sjukdoms- och hälsoanknytning. 
Carina förklarar att det kan vara en väldigt bra beskrivning av ett barn som drabbats av en 
sjukdom men där språket inte är det bästa. Då köper de i regel in den ändå. De följer 
recensionsorgan, läser boktidningar och boktips samt tar emot önskemål från låntagare. 
Carina berättar att de försöker undvika att köpa in material som inte förväntas bli utlånat. Hon 
menar att är det något hon tycker ska finnas i beståndet ser hon och hennes kollegor också till 
att det blir läst. Det ligger, enligt Carina, i bibliotekariens yrkesuppdrag att se till att böckerna 
blir lästa.  
 
Carina berättar att de köper in mycket film. Hon förklarar att det beror delvis på att 
vårdtiderna är så pass korta idag. Många som är inlagda på sjukhuset är utskrivna igen inom 
två dagar och hinner oftast inte läsa ut en bok. Hon berättar vidare att hon är väldigt 
filmintresserad själv och tycker att det är roligt att kunna ge patienterna ett alternativ till det 
som visas på tv. Filmbeståndet bestod till en början bara av barnfilmer. Dock såg de både på 
barnavdelningarna och på akuten ett behov även av annan sorts film. Efter det började de 
köpa in spelfilmer med sjukdomsanknytning. Nu har de film både för barn och vuxen. 
 
Carina anser att bibliotekets material har olika funktion för olika människor. Om en person är 
inlagd på sjukhuset och mår dåligt räcker det ofta för patienten att med hjälp av en bok eller 
en skiva få en stunds avkoppling. Hon poängterar dock att hon vill att den avkoppling som 
biblioteket erbjuder har ett lite mer värde än att tiden bara försvinner. Materialet ska gärna 
väcka en tanke eller glädje hos patienten. Patienten ska inte erbjudas en verklighetsflykt så till 
vida att den flyr ifrån problemet, utan istället att man lyfter problemet från patienten en stund. 
Det är viktigt att patienten får något annat att tänka på. 
 
Carina berättar att när de köper in böcker till väntrum försöker de välja sådant som kan passa 
alla åldrar. Vidare berättar hon att det inte får vara för mycket text, eftersom barn och 
ungdomarna ska hinna läsa ut boken innan de lämnar väntrummet. De köper därför inte 
ungdomsböcker dit, då det är omöjligt att hinna läsa hela boken. Faktaböcker och böcker med 
gåtor är exempel på bra väntrumslitteratur. Carina förklarar att det är mycket pratiskt att tänka 
på vid inköp till väntrum. Böckerna får inte vara för stora, eftersom de då lätt ramlar av 
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boksnurran och får dessutom inte plats i bokhyllorna. De får heller inte vara för små eftersom 
det då är lätt att de slinker ned i fickan. Innehållsmässigt ska material dock hålla lika hög 
klass som allt annat. 
 
Carina förklarar att ungdomar som är inlagda idag ofta inte orkar läsa klassiker, även om de 
kanske gärna vill. Hon berättar att hon förut var av den åsikten att man inte ska förändra en 
bok allt för mycket, utan orkar en person inte läsa en viss bok så finns det alternativ att ge till 
personen istället. Detta är dock något hon nu ändrat uppfattning om, då det på senare tid har 
kommit många bra lättlästa bearbetningar av klassiker. Dessa har de börjat köpa in nu. På 
detta sätt har alla chansen att diskutera samma bok, även de som egentligen inte orkar läsa en 
klassiker. Carina berättar vidare att de satsat relativt mycket på lära läsa-litteratur, alltså 
böcker som är bra för lästräning. Carina menar att det kommit många bra böcker för detta 
ändamål den senaste tiden. Hon förklarar vidare att det kan vara föräldrar till inlagda barn 
som lånar likväl som inlagda vuxna kan låna till sina barn, samt sjukhusets personal som lånar 
till sina barn. 
 
Carina berättar att de har tillräckligt med pengar för att kunna köpa det de vill ha. De köper 
dock i dagsläget färre böcker än tidigare och istället mer annan media. Carina anser att även 
fast de köper färre böcker, köper de ändå lika brett. Carina berättar vidare att det kan vara 
svårt att köpa in på efterfrågan, då människor tenderar att vara blygsamma i sina förslag. Det 
händer inte ofta att någon föreslår en speciell bok eller skiva. Carina vill ha ett bestånd som är 
bra nyttjat och som användarna har användning för. Om folk är intresserade av bilder, då är 
det inte konstigt att man köper mycket film, menar hon. Carina menar samtidigt att 
bibliotekarier lätt kan hamna i ett ekorrhjul om de bara ska gå efter efterfrågan. Det måste, 
enligt Carina, få finnas en utmaning för bibliotekarien att hitta exempelvis en bra, lättläst bok 
till någon som ligger i sängen och inte orkar läsa tung litteratur. Annars kan vilken kiosk som 
helst sätta böcker i väntrummen, menar hon.  
  
Dimension 2, Bibliotekarie Diana 
 
Diana berättar att inköpen planeras på regelbundna bokmöten, där alla är delaktiga i vad som 
ska köpas in. Det är Dianas ansvarsområde att kolla upp vad som behövs på barn- och 
ungdomsavdelningen. Diana förklarar att de köper in mycket på förfrågan. Att ha barnböcker 
som bara står i hyllorna är hopplöst, menar hon. Det måste vara ruljans på det. De har mest 
kända, beprövade böcker, men försöker ha någon här och där som sticker ut. Detta för att barn 
och ungdomar ska få chans att upptäcka något nytt. Dock, menar hon, eftersom många som 
lånar är inlagda och mår väldigt dåligt, känner både Diana och hennes kollegor att de vill ge 
dem det de vill ha. Ungdomar vill gärna ha material i tidningsform, medan barn ofta vill ha 
materialet i bokform.  
 
De gör inte någon skillnad på de olika användarna som lånar på barn- och 
ungdomsavdelningen. De måste se till att ha det som kan tänkas efterfrågas. Därför försöker 
de ha ett så brett bestånd som möjligt. Det kan vara allt ifrån att vara barn och sjuk, vilket det 
har kommit många nya böcker om, till böcker som är ren avkoppling, förklarar Diana. Hon 
berättar vidare att på exempelvis anorexiavdelningen, där det mest är tjejer, är vårdpersonalen 
väldigt duktiga på att veta vad patienterna vill ha för material. Om biblioteket då inte har just 
det materialet, köper de in det. Diana poängterar dock att de inte köper in på efterfrågan åt 
personalen om de vill ha materialet för privat bruk. Vidare berättar Diana att de köper in 
litteratur för barn även då de vet att det kanske inte kommer att lånas ut mycket. Det gäller 
främst medicinska böcker för barn och ungdomar, men även annan facklitteratur. Det är inte 



 

 28

all facklitteratur som lånas, men kommer det någon och vill ha just det, vill Diana kunna ge 
denne något att läsa.  
 
Bibliotekarierna träffar inte barn och ungdomar särskilt mycket, därför är de beroende av 
övrig personal på sjukhuset för att indirekt kunna nå ut till dem. De som är inlagda är oftast 
väldigt sjuka. Bibliotekarierna kan inte förvänta sig att barnen kommer till biblioteket själva. 
Därför kommer oftast någon annan till biblioteket och lånar material till barnet. Diana berättar 
att vårdpersonalen ute på avdelningarna brukar göra listor till biblioteket på vad de skulle vilja 
ha för material dit. Dock är bibliotekariernas största kontakt lekterapin och sjukhusskolan. Det 
finns barn på sjukhuset som är isolerade och dom får varken lämna sin avdelning eller ta emot 
vilket besök som helst. Där är det lekterapin som besöker barnet, förklarar Diana, och 
kommer sedan ned till biblioteket med önskemål från barnet. Hon berättar att hon ser 
depositionsböckerna på avdelningarna som en slags inledande kontakt biblioteket och barnet 
emellan. När barnen är där och letar i böckerna kanske de blir nyfikna på andra böcker och en 
önskan att besöka biblioteket kan då uppkomma.  
 
De försöker att köpa in litteratur som har med sjukvård att göra. Ser de en bok som tar upp 
exempelvis diabetes på ett bra sätt för barn, köper de den direkt. De har även många böcker 
om svåra ämnen, exempelvis hur det är att vara mobbad. Det är viktigt att sådan litteratur är 
bra och håller en viss nivå. Ofta läser även vårdpersonalen dessa böcker och de har en klar 
bild över vad som är lämpligt för patienter att läsa eller inte. Biblioteket har exempelvis 
många besökare från anorexiavdelningen, förklarar Diana. Då måste material som behandlar 
svåra ämnen hålla en viss nivå. De får inte spä på problemen för dessa patienter. Diana menar 
att hon och hennes kollegor uppskattar när de får hjälp av vårdpersonalen med sina inköp, 
eftersom de vet att det då är efterfrågat material som behövs. Vidare berättar hon att det varit 
stor efterfrågan på böcker om barn och sorg och hur det är att mista någon.  Allt ifrån 
bilderböcker till tonårsböcker, men även böcker till vårdpersonalen har efterfrågats. Vidare 
förklarar hon att det är mycket svårare att hitta böcker som tar upp svåra ämnen för tonåringar 
än vad det är för barn. För mindre barn kan exempelvis döden tas upp på ett enklare sätt. För 
tonåringar handlar det inte om döden rent generellt, utan då är det ofta något särskilt, som att 
någon har tagit självmord eller förlorat sin mamma, menar Diana. Hon förklarar att i 
dagsläget är det mer koncentration på hur barn mår, jämfört med tidigare. Det ges ut många 
böcker i ämnet i dag, även för barn. Detta påverkar naturligtvis hur inköpen ser ut.  
 
Diana anser att materialet ska ge patienterna en chans att koppla av ifrån provtagningar, 
sjukhuset och sjukdomar. Hon menar att nöjesläsning är väl så bra i en sådan situation som 
många av deras låntagare befinner sig i. På avdelningarna koncentrerar personalen sig på det 
sjuka hos personen i fråga, medan på biblioteket fokuserar bibliotekarierna på den friska delen 
hos patienten. Därför är det viktigt med avkoppling och att få nöjesläsa, speciellt för barn. 
Hon poängterar dock att sjukhusskolan har olika uppgifter för de inlagda patienterna och då 
blir läsningen i ett annat syfte, men i första hand ska det vara underhållande. Vidare berättar 
hon att patienterna på barnpsykiatrin ibland får i uppdrag att lämna avdelningen och då 
kommer de ofta till biblioteket. Där kan de lyssna på musik, låna böcker, sitta vid datorn och 
koppla av. När patienterna kommer till biblioteket är de inte sjuka. De har lämnat sin 
avdelning och kommer till ett ställe där personalen inte vet något om dem och deras 
sjukdomstillstånd.  
 
De har mycket CD-skivor och köper in mer och mer, gärna på förslag. Även CD-böcker har 
kommit mycket under senaste tiden. För fem år sedan hade de inga sådana. Hon berättar att 
det svåra är ungdomsböcker på CD. Utbudet för ungdomar är inte lika stort som det är för 
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barn. De har inga regelrätta talböcker för barn men de köper in DAISY-material. Hon 
poängterar dock att det inte är många barn som har DAISY-spelare och att CD-böckerna 
efterfrågas mer. 
 
Diana förklarar att bibliotekets budget för inköp ser ungefär likadan ut idag som för några år 
sedan. Det medicinska och omvårdnad har fått högre prioritet, men i praktiken köper de in vad 
de anser sig behöva. Att barnverksamheten har krympt menar Diana inte har att göra med 
färre lån på barn- och ungdomsavdelningen, utan det är istället de andra avdelningarna på 
biblioteket som har växt. Diana hoppas att de i framtiden kan arbeta med barn- och 
ungdomsavdelningen som de gör idag och att de kan fortsätta vara lika öppna för 
inköpsförslag från vårdpersonal och patienter. Hon menar att biblioteket är beroende av 
sjukvården och vad som händer där. Idag är det exempelvis väldigt korta vårdtider för barn 
och ungdomar och det påverkar bibliotekets verksamhet.  
 
Dimension 2, Bibliotekarie Ellen 
 
Ellen anser inte att sjukhusbibliotekets barn- och ungdomsavdelning skiljer sig från ett vanligt 
folkbiblioteks, annat än att det är i mindre omfång. Hon berättar vidare att hon och hennes 
kollegor försöker ha god kvalitet på materialet de köper in. De satsar inte på smal litteratur om 
det inte finns möjlighet att föra ut den. Med smal litteratur menar Ellen bland annat böcker 
skrivna på lite svårare språk och av inte så kända författare. Detta gäller i synnerhet smala 
ungdomsböcker. Hon menar att det överhuvudtaget är svårt med ungdomsböcker. Handlar det 
om ett särskilt ämne som exempelvis lekterapin är intresserad av, kan de köpa in lite smalare 
litteratur, men då ska det vara sjukdomsrelaterat. Därför händer det att de köper in material 
som de vet att det inte är många som frågar efter, men att det då är material som är i samband 
med hälsa och sjukdom.  
 
Ellen berättar att barn och ungdomar sällan frågar bibliotekarierna efter någon särskild bok 
eller skiva utan tar material de känner igen. Hon menar att det därför kan vara svårt att nå ut 
till dem med annat material. Samtidigt poängterar hon att det är bra att köpa in kända böcker. 
Det är lättare för barn och ungdomar att ta till sig något som de känner igen. Detta är oerhört 
viktigt för patienterna och även för deras anhöriga. Ellen förklarar att detta är något som 
lekterapeuterna anser vara väldigt viktigt vid sjukdomstillfället och att de för dialog med dem 
kring sådant. 
 
Ellen menar att det är viktigt att patienterna får tillfälle att tänka på något annat än sin 
sjukdom, vilket exempelvis läsning kan hjälpa till med. Hon menar att det är viktigt att de 
försöker få fram det friska i patienterna. En annan viktig funktion med bibliotekets material är 
också att barn och ungdomarna ska få ha roligt medan de är på sjukhuset. Det får man inte 
glömma, menar Ellen. 
 
Ellen förklarar att film är deras stora dilemma. Bibliotek måste köpa film med institutionella 
rättigheter, vilket är väldigt dyrt. Hon tycker det är synd att de inte kan köpa mer film än vad 
de gör, för det är väldigt efterfrågat. Musik och sagor på CD har de däremot gott om, berättar 
hon. Det lånas också ut mycket. Annat material med stor efterfrågan, mest från sjukhusets 
personal som lånar åt sina egna barn, är lättlästa böcker. De har en hylla där de placerat 
lättlästa böcker tillsammans. Ett annat dilemma är, enligt Ellen, tidningar för ungdomar. Det 
är stor efterfrågan och Ellen känner att de inte har tillräckligt med titlar. Hon berättar att de 
har valt bort tidningar som Frida och Veckorevyn, eftersom de tycker att tidningarnas innehåll 
inte håller en särskilt hög kvalitet. Hon tycker de mest handlar om skönhet och skönhetsideal 
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och det vill bibliotekarierna inte tillhandahålla. Det är lite lättare med killar, eftersom många 
tycker om datatidningar och motortidningar, men att hitta bra tidningar för tjejer är svårare, 
menar hon.  
 
Ellen känner inte att hon kan köpa in det hon vill. Ekonomin var bättre förut och då köpte de 
även in mer. I framtiden skulle hon vilja etablera mer kontakter med lekterapin. 
Barnbibliotekarien som arbetade innan Ellen hade mycket kontakt med dem och det skulle 
Ellen vilja fortsätta med. Detta för att få mer intryck och höra hur andra tänker. Ellen menar 
att bibliotekarier oftast tänker relativt lika, därför är det intressant att höra åsikter utifrån.  

5.4 Dimension 3: Gallring 

Nedan följer informanternas utsagor gällande vad som ska sparas, kastas, magasineras eller 
flyttas i respektive bestånd. 
 
Dimension 3, Bibliotekarie Anna 
 
Anna berättar att när hon började arbeta på barn- och ungdomsavdelningen hade arbetet med 
beståndet under lång tid i princip legat i träda. Det var ingen som varken hade fullt ansvar, tid 
eller kunskap att arbeta med barn- och ungdomsböckerna. Den inköpsansvarige innan Anna 
hade satsat på lite ”finare” litteratur och det stod enligt Anna väldigt gammal litteratur kvar i 
hyllorna. Hon berättar att i början var det mycket jobb med gallringen, kanske inte så mycket 
bland bilderböckerna men i resten av beståndet. I början vågade hon inte ta i för mycket 
eftersom hon ville se vad det var som efterfrågades och vad som användes, men i dagsläget är 
nästan hela beståndet utbytt. Hon berättar att eftersom de inte har gott om plats gallrar de 
sådant som har stått outlånat länge i hyllan. Ganska nyligen gallrade de Anne på Grönkulla 
samt Lilla huset på prärien och Anna berättar att det var svårt att göra det på grund av att de 
enligt henne är klassiker. Det är lätt att bli nostalgisk, men Anna menar att de inte riktigt kan 
tänka så. De har inte som uppdrag att spara gamla böcker. Är det efterfrågan på något kan de 
alltid låna det från stadsbiblioteket. Dock poängterar hon att de inte slänger varenda bok som 
inte lånats ut på länge. Många av böckerna magasineras istället. 
  
När det gäller smutsigt material berättar Anna att de är kräsna och att hon nästan kan bli 
äcklad när hon besöker stadsbiblioteket och ser allt smutsigt material i hyllorna. Material som 
Anna skulle ha slängt för länge sedan. Hon tror att anledningen till att hon gallrar hårdare är 
för att materialet cirkulerar på ett sjukhus. Är det fläckar i böckerna vet hon inte alltid vad det 
kan vara. Anna berättar att skulle en bok ha blivit förorenad på något vis slänger de den. 
Hygiensköterskorna har dock sagt till bibliotekspersonalen att det inte finns någon direkt 
anledning att tro att de sjukas bakterier fastnar på böckerna. Sköterskorna menar att när boken 
lämnar patientens rum och läggs i bibliotekets återanvändingslåda är smittorisken i princip 
borta. Anna berättar att det dock finns undantag. De skulle aldrig ta en bok från ett magsjukt 
barn och ge till ett infektionskänsligt barn. Vårdpersonalen är medveten om vem som är 
känslig och vem som har en infektion och har det bara gått en viss tid emellan lånen ska det, 
enligt dem, inte vara någon fara. Anna och hennes kollegor är även kräsna när det gäller 
trasiga böcker eftersom de inte har tid att laga dem.  
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Dimension 3, Bibliotekarie Bodil 
 
Bodil berättar att material som är slitet, trasigt, gammalt och som inte lånas ut gallras. De 
böcker som gallras men som ändå är i bra skick läggs ut på dagrum, mottagningar och 
väntrum. Gamla klassiker magasineras. Bodil berättar att för ett par år sen gallrade de väldigt 
mycket bland materialet. Det var nämligen så pass trångt på hyllorna att man nästan inte 
kunde plocka ut en bok. Bodil menar att ju mer luft man skapar i hyllorna desto mer lånas det. 
Så för att det skulle bli lättare att få en överblick över beståndet för biblioteksbesökarna 
gjorde man en rejäl genomrensning. Bodil förklarar att sådant som ser solkigt, fläckigt och 
slitet ut gallras bort helt enkelt för att det ser trist ut, inte för att det är ohygieniskt. Ibland 
måste de dock sprita böcker, film och andra saker som ska lånas ut till infektionskänsliga 
patienter.  
 
Dimension 3, Bibliotekarie Carina 
 
Carina berättar att de är noga med att se över bibliotekets material så att det hålls fräscht. Ser 
de en fläck i en bok kan de inte alltid veta vad det är för något som orsakat fläcken. Det som 
ser ut som en kaffefläck skulle lika gärna kunna vara blod, menar hon. Smutsigt material 
gallras därför direkt. Viss gallring sköts av sig själv enligt Carina, och syftar då på material 
som inte kommer tillbaka efter att det lånats ut samt material som helt enkelt stjäls från till 
exempel väntrummen. Det är sällan som äldre böcker försvinner, utan det är populära och 
aktuella böcker i lämpligt format som försvinner mest.  
 
Carina berättar att det är sällan de kasserar en bok bara för att den inte lånats ut. Om till 
exempel en bok som tidigare haft mycket utlån inte lånats ut särskilt mycket senaste året 
flyttar de den till väntrumsbeståndet. Hon berättar att det är sällan de köper in fel böcker så till 
vida att de aldrig lånas. Carina poängterar att de inte deponerar böcker som aldrig lånats ut. 
Med tanke på den hygieniska aspekten deponerar de heller inte material som är slitet eller 
smutsigt.  
 
Carina berättar att de har minskat beståndet betydligt om man jämför med hur det såg ut för 
ett antal år sedan. När hon först började arbeta på biblioteket var vårdtiderna längre och 
patienterna hann då till och med läsa ut hela bokserier. Då kunde de köpa in alla delarna i en 
populär serie men idag när vårdtiderna är korta hinner patienterna bara med första boken i en 
serie. Carina menar att därför kan de idag inte genomföra sådana inköp. Böckerna lånas helt 
enkelt inte ut. Hon poängterar att det är på grund av detta som beståndet har minskat och inte 
på grund av ekonomin.  
 
Dimension 3, Bibliotekarie Diana 
 
Diana berättar att de har ett stort magasin där de magasinerar mycket av de barn- och 
ungdomsböcker de gallrar. Hyllvärmare, det vill säga material som inte lånas ut, är inget att 
ha, menar hon. Därför tycker hon att det är bra att ha magasinet där de exempelvis kan placera 
olika klassiker som inte lånas ut, men som hon har svårt att göra sig av med helt. De är på 
grund av avdelningens lilla format tvungna att gallra sådant som inte lånas ut och istället ge 
plats åt sådant som efterfrågas. Hon poängterar dock att material som magasineras ändå finns 
kvar i katalogen.  
 
Gällande den hygieniska aspekten är de noga med material som varit på 
infektionsavdelningar. Hon är dock medveten om att bakterierna inte sitter i materialet. Om 
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materialet är uppenbart smutsigt kastas det, men Diana menar att detta inte är något som är 
specifikt för ett sjukhusbibliotek utan att det görs även på ett vanligt folkbibliotek. Hon menar 
att det inte är trevligt att bläddra i en bok som är kladdig, var man än befinner sig. Diana 
förklarar att hon alltid rådfrågar en annan bibliotekarie innan hon gallrar något.  
Beståndet på barn- och ungdomsavdelningen har krympt berättar Diana. Omflyttningar i 
biblioteket medförde att avdelningen fick ge delar av sin fysiska plats åt annat material. Hon 
förklarar att det fick bli så på grund av att det inte lånas lika mycket på barn- och 
ungdomsavdelningen som det gör i det övriga biblioteket. Hon poängterar dock att hon 
absolut inte vill att avdelningen ska försvinna och att de försöker göra den så attraktiv som 
möjligt. Hon nämner att magasinet därför fyller en viktig funktion, eftersom de kan gallra 
sådant de inte har plats för, men låntagarna kan ändå hitta det magasinerade materialet i 
systemet. Är det något material som inte lånas ut mycket kan de lägga ut det på någon 
avdelning och förhoppningsvis används det mer där. 
 
Dimension 3, Bibliotekarie Ellen 
 
Ellen berättar att de gallrar material som är smutsigt och trasigt. De har även gallrat dubbletter 
och mycket gamla serier, som till exempel Anne på Grönkulla, eftersom de antingen var för 
gamla och slitna eller inte lånats ut på länge. Hon poängterar att de har svårt att göra sig av 
med gamla klassiker även om de inte lånas ut mycket. De har även planer på att göra depåer 
av material som de har gallrat som inte längre finns med i deras katalog. Ellen förklarar att 
depåernas material ska användas till väntrummen och på vårdavdelningarna. Denna lösning 
har funnits länge på vuxenavdelningen och nu är planen att förverkliga det även på barn- och 
ungdomsavdelningen.  

5.5 Dimension 4: Duplikation  

Nedan följer informanternas utsagor gällande antalet kopior av en titel som respektive bestånd 
ska innehålla? 
 
Dimension 4, Bibliotekarie Anna 
 
Anna berättar att det inte är särskilt stor ruljans på barn- och ungdomsböcker. Därför finns 
inte behovet av fler exemplar. Dock konstaterar hon att det finns undantag när det gäller vissa 
populära bilderböcker. Dem kan de ha ett par exemplar av eftersom det är större efterfrågan. 
Anna förklarar att även om efterfrågan är lite större på vissa titlar är det nästan aldrig akut 
med en barnbok. Hon jämför med bibliotekets vuxenavdelning där det kan finnas ett akut 
behov efter en viss titel, till exempel om de måste få fram en medicinsk bok till en kurs och 
det är ont om tid. I vissa fall kan det vara bråttom med en barnbok, till exempel då någon på 
barnpsykiatrin som inom kort ska lämna avdelningen vill ha en bok.  
 
Dimension 4, Bibliotekarie Bodil 
 
Bodil förklarar att på grund av att deras utrymme är väldigt komprimerat har de endast ett 
exemplar av varje bok. De ringer runt till avdelningarna efter efterfrågade böcker.  
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Dimension 4, Bibliotekarie Carina 
 
Carina berättar att när det gäller material för barn har de inte tagit in mer än ett exemplar, av 
varken böcker, film eller musik även om de varit populära. De försöker även undvika att ha 
många böcker med samma tema.  
 
Dimension 4, Bibliotekarie Diana 
 
Diana menar att det inte är särskilt stor efterfrågan på barn- och ungdomsmaterial. Därför har 
de endast ett exemplar av varje bok, med undantag för en del av bilderböckerna. Hon klargör 
dock att det finns vissa undantag bland böckerna som de har flera exemplar av. Tidigare fanns 
det flera bibliotek på sjukhuset och när de slogs ihop till ett enda bibliotek medförde det att 
biblioteket fick dubbletter av vissa författares böcker. Hon poängterar också att undantag kan 
göras om det är väldigt många som väntar på en särskild bok. De kan då köpa in ett till 
exemplar.  
 
Dimension 4, Bibliotekarie Ellen 
 
Ellen berättar att de tidigare haft mycket dubbletter eftersom deras ekonomi då var bättre. 
Dubbletterna disponerades ut till olika avdelningar. Dock har dubbletterna blivit gamla och 
gallrats bort och på grund av försämrad ekonomi har nya inte kunnat köpas in. 

5.6 Dimension 5: Låneregler  

Nedan följer informanternas utsagor gällande deras låneregler, det vill säga vilka ska få låna 
och för hur länge. 
 
Dimension 5, Bibliotekarie Anna 
 
Anna förklarar att låntagarna består av tre huvudgrupper. Det är personalen och deras barn, 
barnen på barnpsykiatrin och barn som ligger inne på barnkliniken. Anna berättar vidare att 
när det gäller film och åldersgränser har hon inte alltid koll på hur gammalt barnet är som 
lånar filmen, men att det inte är ett stort problem. Eftersom alla barn har förälder med sig på 
sjukhuset så är det oftast antingen föräldern eller lekterapin som kommer till biblioteket och 
lånar. Den normala lånetiden för böcker och musik är 3 veckor, för tidsskrifter 1 vecka. 
Gällande film på VHS är lånetiden 1 vecka medan för film på DVD är lånetiden 2 dygn. 
Anledningen till detta är att de har väldigt många VHS-filmer i förhållande till DVD-filmer. 
Anna poängterar att de inte är särskilt hårda med lånetiderna för inlagda patienter.  
 
Dimension 5, Bibliotekarie Bodil 
 
Bodil berättar att de vänder sig till barn och ungdomar, samt deras föräldrar och anhöriga. 
Hon berättar vidare att sjukhusets personal inte får låna på biblioteket, och inte heller vuxna 
som är sjuka. Bibliotekspersonalen har en del diskussioner om vilka böcker, filmer och 
tidningar som är lämpliga med tanke på vissa låntagares situation. Hon nämner som exempel 
tidningarna Julia och Frida som hon menar kan vara laddat material om till exempel 
anorexiavdelningen kommer på besök. Bodil menar att det inte bara är bibliotekariernas 
ansvar att avgöra om ungdomar far illa av en bok eller en film. De har nyligen tagit bort en 
film med scener där någon skär sig själv. Detta har de gjort på begäran av personalen på 
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anorexiavdelningen. Bodil anser att det är bra att diskutera sådana frågor med övrig 
vårdpersonal. Som nämndes tidigare sorteras film efter åldergräns. För att låna filmer som är 
rekommenderade från 15 år ska låntagarna vara över 15 år, dock poängterar Bodil att de inte 
kollar legitimation. När det gäller mindre barn har de ofta sina föräldrar i närheten som avgör 
vad deras barn får låna. Lånetiden för film är 1 vecka. Resten av bibliotekets material får 
patienterna låna i 1 månad. De kräver sällan tillbaka material och ger inga förseningsavgifter.  
 
Dimension 5, Bibliotekarie Carina 
 
Carina berättar att de lånar ut material till sjukhusets alla besökare. Dock är hon tydlig med att 
poängtera att de inte prioriterar personalens barn. De är mer som ett underlag för att kunna 
köpa in så pass mycket material som de ändå gör. Carina berättar att de är försiktiga med vem 
som får låna vad, men att detta är svårare än vad man kan tänka sig. Det har hänt att de 
hamnat i konflikt med vårdpersonalen om detta. Hon förklarar att är man frisk kanske man 
inte lägger märke till samma saker i en berättelse som man gör om man är drabbad. Hon är 
dock noga med att poängtera att de inte väjer för att låna ut material som tar upp svåra ämnen. 
Det beror på sättet dessa framställs som avgör om materialet är lämpligt att låna ut. 
  
När det gäller film anser Carina att det ibland kan vara svårt med barn som lånar film med 
sina föräldrar. Carina menar att som bibliotekarie kan man känna att ett barn kanske inte är 
mogen för en viss film på grund av för hög åldersgräns, men om föräldern godkänner det får 
de gå med på det. Den normala lånetiden är 3 veckor för allt material. Låntagarna har även 
rätt att låna om materialet 2 gånger. Lånetiden kan alltså förlängas till 9 veckor.   
 
Dimension 5, Bibliotekarie Diana 
 
Diana förklarar att de inte gör någon större skillnad på sina låntagare. Alla får låna hos dem. 
Vidare berättar hon att sjukhusets personal lånar väldigt mycket till sina barn. Den enda 
skillnaden bibliotekarierna gör mellan låntagarna är att de inte lånar in någonting till 
utomstående. De fjärrlånar endast till patienter. Hon berättar vidare att de har många böcker 
med tungt innehåll, till exempel om hur det är att vara mobbad. De undviker inte tunga ämnen 
men Diana menar att materialet måste vara bra. Ofta är det personal som lånar de böckerna 
och de har en bild av vad som är lämpligt att läsa om man till exempel är anorektiker. Vissa 
böcker spär bara på problemet och då känner de att de inte kan ha de böckerna. 
 
Lånetiden för allt material är 4 veckor. Blir något material försenat skickar de påminnelser 
men aldrig några avgifter.   
 
Dimension 5, Bibliotekarie Ellen 
 
Ellen berättar att utöver patienterna lånar sjukhusets personal mycket på barn- och 
ungdomsavdelningen. Hon menar vidare att det är svårt att avgöra om ett material är extra 
känsligt för vissa användare. De har ungdomar som besöker biblioteket med anorexi och 
bulimi och till exempel ungdomar som skär sig själva. Ellen anser att det är svårt att veta hur 
farligt det är att låta de läsa om sådana ämnen, men hon poängterar att det inte väjer för den 
typen av litteratur. Dock så har de valt att inte köpa in tidningar som Frida och Veckorevyn. 
Ellen anser att sådana tidningar kan vara problematiska för många av deras låntagare. Ett 
dilemma med att låna ut material till låntagare på ett sjukhus är till exempel om de vill ha 
renodlad information om en sjukdom. Hon menar att om de då hjälper till att hitta information 
om detta kanske patienten tar del av information som läkaren ännu inte delgett patienten. 



 

 35

Detta är enligt Ellen det eviga dilemmat när det gäller sjukhusbibliotek. Hon menar att det kan 
bli väldigt obehagligt om patienten får information den inte var redo för.  
 
Lånetiden för böcker är 30 dagar, för tidsskrifter och musik är det 14 dagar samt 7 dagar för 
film. De filmer de har lånas endast ut till sjukhuspersonal och patienter.  

5.7 Dimension 6: Lån mellan bibliotek 

Nedan följer informanternas utsagor gällande deras situation angående lån mellan bibliotek. 
Vilka alternativ till de lokala bestånden finns tillgängliga? 
 
Dimension 6, Bibliotekarie Anna 
 
Anna berättar att de inte har i uppdrag att ge service till någon annan enhet än det sjukhus som 
hennes bibliotek är beläget på. Hon lånar ifrån stadsbiblioteket om hon får förfrågan på 
material som hon inte har planer på att köpa in själv. 
 
Dimension 6, Bibliotekarie Bodil 
 
Bodil berättar att de servar hela kommunens sjukenheter till vilka de skickar böcker, film och 
musik. Hon poängterar att det är deras uppdrag att serva hela sin kommun och det är något 
som de vill ska växa ännu mer. Hon berättar vidare att de letar upp kontaktpersoner på de 
olika sjukhusen och försöker att bibehålla den kontakten.  
 
Dimension 6, Bibliotekarie Carina 
 
Carina berättar att de distribuerar böcker till grannkommuner vars mottagningar inte har en 
utvecklad biblioteksverksamhet. Böckerna skickas med internpost. Hon är noga med att de 
gamla böckerna skickas tillbaka när de nya skickas ut.  
 
Dimension 6, Bibliotekarie Diana 
 
Diana berättar att de ibland fjärrlånar, i första hand från länsbiblioteket, om det exempelvis är 
ett barn som ligger inne på sjukhuset och gärna vill ha en speciell bok. Hon poängterar dock 
att det är dyrt att skicka böcker emellan bibliotek och att de hellre köper in en bok på 
förfrågan än lånar in. De har inte i uppdrag att ge service till någon annan enhet än det sjukhus 
som biblioteket är beläget på. 
 
Dimension 6, Bibliotekarie Ellen 
 
Ellen berättar att hon ansvarar för barn och ungdom dels på den egna kommunens 
sjukvårdsenhet, dels för grannkommunens. Detta är fortfarande nytt och olika lösningar kring 
detta är under utveckling.  
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6. Analys  

I detta avsnitt kommer vi att genomföra analysen av det material vi samlat in. Analysen är 
uppdelad i två huvuddelar: Analys av intervjuerna samt Rollanalys. Intervjuanalysen är 
liksom uppsatsens resultatdel strukturerad utifrån Michael Bucklands sex dimensioner av 
beståndsarbete. Vi har valt att vara konsekventa i struktureringen för att vi tror att det 
underlättar för läsaren att uppsatsen har återkommande rubriker. En tänkbar strukturering 
hade annars kunnat vara att vi utifrån resultatdelen bildade ett antal nya rubriker som speglade 
våra fynd. Tanken har dock, under hela uppsatsarbetet, varit att Bucklands dimensioner ska 
fungera som vårt struktureringsredskap, vilket vi håller oss till. Vi kommer även att koppla 
den litteratur vi presenterat i kapitlet Litteraturöversikt och Tidigare forskning till 
intervjuanalysen. Detta för att sätta analysen i ett större sammanhang.  
 
Analysen av intervjuerna kommer sedan att ligga till grund för vår rollanalys. Rollanalysen 
bygger på Bucklands teori kring vilka olika roller ett bestånd eller samling kan spela. 
Avsnittet är strukturerat utifrån de fyra roller Buckland presenterar. I rollanalysen redogör vi 
för de de roller vi urskiljt i bestånden, samt hur olika delar av beståndsarbetet påverkar dessa. 

6.1 Analys av intervjuerna 

I detta avsnitt kommer vi att analysera intervjuerna med sjukhusbibliotekarierna. Analysen är 
uppdelad i sex underrubriker: Existens och lokalisering, Inköp, Gallring, Duplikation, 
Låneregler och Lån mellan bibliotek. Några av dessa rubriker innehåller, för att underlätta för 
läsaren, ytterliggare ett antal underrubriker tagna från Michael Bucklands förklaringar av 
varje dimension. 

6.1.1 Existens och lokalisering  

Gemensamt för informanternas bibliotek är att utrymmet på barn- och ungdomsavdelningarna 
är litet. Det övriga biblioteket tar allt större plats, vilket påverkar både existensen och 
lokaliseringen av barn- och ungdomsmaterialet i beståndet. 
 

Sen har den här barndelen, den har minskat, och krymper och krymper hela tiden. Den 
medicinska tar upp större plats [...] så får man ju för att överleva som sjukhusbibliotek trycka 
på det medicinska. Vi behövs för den här delens skull då, sen får det andra nästan komma lite 
på sidan av, känns det som nu i alla fall, den med barnbiten då. (Anna) 

 
Ja, det har krympt lite, det har det gjort. Vi har ju flyttat om och då krympte det ju lite grann 
[...] Sen har det fått krypa ihop lite därför att det andra brer ut sig. (Diana) 

 
Gemensamt för tre av informanterna är att de har valt att synliggöra material av medicinsk 
karaktär anpassade för barn och ungdomar. En annan informant berättar att de har planer på 
att synliggöra sådant material, men att i dagsläget är inte hyllan med medicinskt material 
särskilt synlig. De avdelningar som synliggjort det materialet lite extra har namngett 
samlingarna på ett sätt som passar den aktuella målgruppen. Exempel på namn är Bokbaciller, 
Kropp och Själ och Kropp och Knopp. 
 

[...]  sen har vi en speciell X-hylla [hyllnamn ersatt med X av anonymitetsskäl; vår anm.]. Det 
är egentligen så att vi har brutit ut avdelning D och V, psykologi och medicin. Som ett litet 
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mini medicinskt bibliotek kan man säga, för barn då. [...]  Äppelhyllan, det är vad vi 
prioriterar hårt just nu [...] (Anna)  

 
Genom att låta vissa samlingar synas mer och bli mer tillgängliga uppmärksammas 
användarna på att dessa faktiskt finns i beståndet. Med tanke på vilken typ av samlingar som 
har fått en mer framträdande roll kan vi se att det är det medicinska materialet och sjukhusets 
patienter bibliotekarierna fokusera lite extra på.  
 
Utifrån bibliotekariernas resonemang kan vi se att besluten bakom var samlingar ska vara 
lokaliserade har som mål att materialet ska vara så tillgängligt som möjligt för de tänkta 
användargrupperna.  

 
 [...] och så har vi en liten, för ungdomar, som vi kallar X [hyllnamn ändrat till X av 
anonymitetsskäl; vår anm.], med lite psykologi och lite medicin och så för ungdomar och den 
hyllan vill vi också föra fram. Det handlar om sexualitet och kärlek och lite såna här saker. 
Kanske lite känsligt och den är en liten hylla och den är inte bra placerad så vi ska försöka få 
den nära datorn så dom hittar den. [...] Vi tänkte då flytta facklitteraturen för barn, så att den 
hamnar närmare datorn, för där tror vi att man liksom inte riktigt är medveten om den 
litteraturen. Om man nu inte vill läsa en bok, en kapitelbok eller nåt sånt där annat så kanske 
det finns en spännande bok som handlar om motorer eller bilar eller flyg eller nåt sånt där. 
(Ellen) 

 
Användarnas integritet värderas högt och är i mångt och mycket styrande i lokaliserandet av 
flertalet samlingar på de olika avdelningarna vi besökt. På ett sjukhusbibliotek måste hänsyn 
tas till omständigheter som kanske inte existerar på ett folkbibliotek. Barn och ungdomar har 
en tendens att regrediera vid sjukhusvistelser och väljer då oftast mer lättlästa böcker eller 
material som är anpassat för yngre målgrupper.74 Detta faktum är något även våra informanter 
nämner när de förklarar vilka argument som ligger bakom materialets lokaliseringar. 
Användarnas integritet är något de flesta återkommer till. Patienterna ska inte behöva känna 
sig uttittade eller generade när de letar i hyllorna efter material. Därför försöker 
bibliotekarierna placera samlingar på sådana ställen att det känns mer naturligt för patienterna 
att låna det material de själva vill.  
 

[...] då står barn och vuxenfilm blandat. Mest därför det är svårt att dra gränsen för dom 
äldre barnen där. Ibland vet man inte det, en familjefilm, ska den stå på barn eller vuxen eller 
hur ska det vara egentligen? Och det blir också lättare för tonåringar som kanske vill se en 
tecknad film, då behöver dom inte gå till barnhyllan då, utan dom väljer bland alla andra. 
(Anna) 

 
När det gäller tidskrifter anser Bodil och Ellen att det råder särskilda omständigheter på ett 
sjukhus som de måste ta hänsyn till. Tidningar som Frida och Veckorevyn kan vara 
problematiska i en sjukhusmiljö, där bland annat unga tjejer med psykiska besvär vistas.  
 

Det är ju laddat material, till exempel om anorexiavdelningen kommer på besök. Det står ju 
mycket i de här tidningarna om hur man ska vara och se ut. De funkar ju som en inkörsport 
till tonårstiden. Just nu har vi inte dom tidningarna. (Bodil) 
 
Nä, det är ju  om skönhet och skönhetsideal och sånt där. Vi vill inte ha det här. (Ellen) 
 

                                                 
74 Sewall 1976, s. 60. 
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Särskild hänsyn har alltså tagits till de särskilda förhållanden som råder på ett sjukhus. Det är 
tydligt att informanterna är väl införstådda i dessa omständigheter och att de känner ett ansvar 
gentemot sina användare.  

6.1.2 Inköp 

Ämnesinnehåll 
 
Fyra av informanterna menade att de strävar efter att tillhandahålla ett brett utbud som passar 
många olika användargrupper. Samtidigt försöker samtliga informanters bibliotek nischa sig 
genom att köpa in mycket material av medicinsk karaktär, även till barn- och 
ungdomsavdelningen. 

 
Det koncentreras ju rätt hårt på [det medicinska; vår anm.], det är ju ett sjukhusbibliotek, och 
vi har mycket omvårdnad [...] Sen är det väl lite grann så här tycker jag då, när man jobbar 
på ett sjukhusbibliotek att man vill gärna se till så att folk får det dom vill ha. Jag menar, på 
ett vanligt bibliotek, där kan man nog vara ganska hård, restriktiv och säga Den här boken 
köper inte vi. [...] Det ska ju finnas lite av varje, i bästa möjliga mån. (Diana) 

 
En av informanterna skiljer sig något i sitt resonemang då hon menar att de inte alls köper in 
lika brett som ett vanligt folkbibliotek eller ett skolbibliotek och att de är nischade hela vägen. 
Samtidigt liknar hon barn- och ungdomsavdelningen vid ”ett litet barnbibliotek”. Enligt 
rapporten Sjukhusbibliotek – En översyn av de allmänna bibliotekens verksamhet, 
organisation och arbetsformer (1976) ska ett allmänt sjukhusbiblioteks bestånd vara så likt ett 
folkbibliotek som möjligt, där det ska kunna ställas samma krav på utbudet. Vi menar att våra 
informanter har det i åtanke. Samtidigt ser vi att det faktum att biblioteket är just ett 
sjukhusbibliotek påverkar informanterna och att dagens prioritering av det medicinska 
biblioteket ytterligare är en påverkan. 
 
Både Diana och Bodil menar att på grund av att deras låntagare till stor del består av patienter 
som mår dåligt känns det viktigt att tillfredsställa deras behov. Detta för att patienterna ska få 
tänka på något annat än sin sjukdom. Carina är inne på samma resonemang, men har samtidigt 
en annan infallsvinkel. 
 

[...] alltså vi försöker ju som sagt att köpa allt som kommer nu gällande barn och sjukvård, 
eller barn och sjukdomar. Det är ju, lite grann våran grej [...] jag är lite rädd för just 
bibliotekariens sätt att välja sina medier när jag ser vad som köps [...] jag menar det är ett 
tråkigt ekorrhjul man hamnar i om man bara köper det som folk frågar efter [...] där man inte 
har någon utmaning eller försöker att lära folk att läsa nånting som man tycker är bra, som 
man tror är bra, för att du ska inte läsa det för att jag tycker det är bra utan för att man tror 
att det skulle vara roligt för dig att läsa den så att säga. Då är det ju inte så roligt att jobba 
med skönlitteratur längre. Jag menar då kan du ju jobba i en bokautomat eller vad som helst. 
[...] Det är ju en utmaning för dig som bibliotekarie att hitta en lättläst rolig bok [...] för den 
som ligger i sängen. (Carina)  
 

Carinas resonemang skiljer sig i den mening att hon, trots vetskapen om många låntagares 
svaga tillstånd, ändå strävar efter att ge dem en litterär upplevelse som utmanar. Övriga 
informanter har inte ett lika uttalat krav på ämnesinnehållet och verkar mer vara av åsikten att 
om materialet har en positiv verkan på patienterna är ämnesinnehållet inte det viktigaste. 
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Detta konstaterar även Edlund i sitt arbete, där hon menar att sjukhusbibliotekarier har en mer 
liberal inköpspolicy än de bibliotekarier som arbetar på folkbibliotek.75  
 
Gemensamt för samtliga informanter är att de inte väjer för material med allvarligt 
ämnesinnehåll. De är dock väldigt noga med urvalskriterierna när det gäller sådant material. 
Då vissa låntagare kan befinna sig i känsliga situationer är det viktigt att materialet inte är 
skadligt.  
 

Det är ju inte så att vi undviker dom ämnena, men dom ska ju vara bra. För ofta är det så att 
personalen läser ju också dom. Och dom har ju en bild av att, den här är liksom inte lämplig 
att läsa om man är anorektiker, så är det här olämpligt att läsa för att den spär bara på. Då 
känner vi att, ska vi då ha den? Vi har så mycket anorektiker som lånar här. (Diana) 

 
Att gå efter recensioner är ett sätt att förhindra att material som kan orsaka negativa effekter 
hos patienterna köps in. Att även vårdpersonal är intresserade av sådant material tror vi kan 
vara en påverkande faktor varför det är viktigt att materialet håller en hög nivå.  
 
Vi anser att våra informanter har ett särskilt ansvar gällande inköp av material. De befinner 
sig på en plats där många av deras användare är i ett dåligt fysiskt och psykiskt skick, vilket 
gör att de måste ha i åtanke hur materialet kan tänkas påverka dem. På ett sjukhusbibliotek 
befinner sig också dessa användares vårdpersonal, som dels lånar för sin egen 
vidareutbildning, dels lånar åt sina patienter. Detta sammantaget tror vi påverkar 
sjukhusbibliotekarierna i sin vilja att ha material som håller en viss nivå, både 
innehållsmässigt och språkligt.  
 
Språk och svårighetsgrad  
 
När det gäller svårighetsgraden på materialet ser vi att informanterna tar hänsyn till den 
speciella situation som användarna befinner sig i på sjukhuset. 
 

Jag kan säga att jag undviker smal litteratur, eller böcker som kanske känns lite knepiga så 
där. När man är sjuk och ligger på sjukhus då orkar man oftast inte ta till sig nåt som är 
krångligt eller svårläst, utan det ska vara lättsmält. Och det gäller ju både mindre barn och 
tonåringar [...] men sen finns det ju undantag naturligtvis som har speciella intressen eller 
speciella frågor om litteratur som vi då kanske inte har köpt in. (Anna) 

 
Carina är den informant som skiljer ut sig något från detta resonemang. Hon vill inte undvika 
smal litteratur och angriper frågan på ett annat sätt. 
 

[...] kanske författaren har skrivit en annan bok som är tunnare och mindre komplicerad.. 
(Carina)  
 

Vi tycker oss kunna se att flertalet av informanterna inte personligen värderar materialet som 
lånas ut. Med tanke på många av deras användares situation och den regredierande process 
som inte är ovanlig hos dem menar vi att bibliotekarierna istället ser till den effekt materialet 
ger användaren. Den gemensamma åsikten tycks vara att allt material som får användaren att 
må bättre för en stund är bra material. Detta överensstämmer med Edlunds slutsatser där hon 
konstaterar att sjukhusbiblioteket lånar ut mer lättläst litteratur än folkbiblioteket som i sin tur 
har en mer bildningstanke bakom sina inköp.76  
                                                 
75 Edlund 2001, s. 54. 
76 Ibid., s. 74. 



 

 40

Tillgänglighet  
 
Material av medicinsk karaktär köps in trots att det inte lånas ut särskilt mycket. 
Informanterna tycker det är viktigt att material av varierad medicinsk karaktär finns 
tillgängligt om någon på sjukhuset skulle vara i behov av det.  
 

Är det medicinskt så kan jag ju tänka att en bok om en sjukdom eller en bok om kroppen eller 
nånting som får bra kritik, då kanske jag inte har en aning om, om den kommer att användas, 
men då köper vi den ändå. (Anna) 
 

När det gäller barn- och ungdomsböcker tycker vi oss kunna se att bibliotekarierna inte anser 
det vara problematiskt om en visst barn- eller ungdomsmaterial inte finns vid förfrågan. 
Användaren kan då exempelvis få en liknande bok att läsa istället. Med medicinskt material 
anpassat för barn och ungdom kan vi dock se att angelägenheten att kunna ge användaren det 
den vill ha är större.  
 
Användarna 
 
Vi kan tydligt se att användarna är i fokus vid bibliotekens materialinköp. Den stora 
användargruppen som består av patienter har särskilda behov och dessa behov och den 
speciella situation de befinner sig i är viktiga faktorer som spelar in i urvalsprocessen. Likt 
Edlunds informanter på sjukhusbiblioteket vill de underlätta vardagen för dessa användare.77 
Det ser vi i våra informanters resonemang kring vilken funktion materialet kan och ska spela. 

 
Materialet, utbudet som biblioteket erbjuder kan hjälpa den som är sjuk och hårt pressad att 
bemästra situationen, ge kraft, inspiration, lust, glädje, förståelse, fantasi, kontakt med 
känslor, styrka, drömmar, självkänsla, ett annat rum att vara i, en källa till samtal och möten, 
mod, tröst, hopp [...] Att locka fram det friska. (Bodil) 
 
Jag vill ju också att den avkoppling jag ger har ett lite mera värde än att bara tiden 
försvinner, kanske kan väcka en tanke hos personen ifråga eller glädje [...] att man lyfter 
problemen ifrån personerna för den stunden [...] Det [biblioteket; vår anm.] är en frisk värld i 
ett sjukt hus så att säga. (Carina) 
 
[...] jag tycker ju att nöjesläsning är väl så bra. Eftersom vi har så mycket, alltså jag menar, 
om man nu antar att man är sjuk, så tycker jag att det ska vara en lust. Det är ett sätt att 
koppla av, från provtagningar och undersökningar. Här är det ju väldigt, det blir väldigt 
speciellt på sjukhus, för här koncentrerar man sig, alltså på avdelningen koncentrerar man ju 
sig på det sjuka, medans bibliotek, skola och lekterapi då koncentrerar egentligen sig på 
personen som finns där, inte den sjuka delen, utan den friska delen. Och, då tycker jag alltså 
att det här med lust och läsning och avkoppling, i första hand kan jag tycka för barn är 
nöjesläsningen. (Diana) 
 
[...] att tänka på något annat än sjukdom, det känner vi är väldigt viktigt [...] just det här att vi 
tar fram det friska och även när det gäller barn och ungdom då att försöka, att så den tiden 
dom har, att få tankar på annat än sin sjukdom. Det tycker vi är viktigt. Och sen ska det vara 
kul naturligtvis, ja det ska det vara. (Ellen) 
 

Vi tycker oss se att bibliotekarierna värderar materialet som de köper in högt och att de anser 
det vara en värdefull tillgång under patienternas sjukhusvistelse. De är medvetna om vilka 
funktioner materialet kan tänkas ha för användarna och tänker på det i sina inköp.  Hedlund 
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och Zetterbergs konstaterar, utifrån sina informanters utsagor, i likhet med detta att även då 
material oftast införskaffas i ett underhållande syfte, köps material in som handlar om 
sjukdomsupplevelser. Detta för att många av användarna vill ha material de kan identifiera sig 
med.78  

6.1.3 Gallring 

När det gäller gallring arbetar våra informanter på ett väldigt överensstämmande sätt. Vi ska 
här gå igenom de gemensamma dragen i arbetet med gallring vi lyckats utröna utifrån 
intervjuerna samt redogöra för eventuella skillnader i uppfattningar samt arbetssätt.  
 
Kassera 
 
Vid kassering nämner informanterna hygien som en viktig faktor att ta i beaktning. Samtliga 
informanter förutom Ellen betonar den hygieniska aspekten. Ellen nämner dock att de gallrar 
material som är smutsigt, vilket vi tolkar som en hygienisk aspekt. Vi tycker oss dock se en 
medvetenhet hos informanterna av att bakterier i de flesta fall inte sprids genom materialet.  
 

[...] enligt hygiensköterskan så är det så att om boken kommer från det rummet 
[infektionsavdelning; vår anm.] och läggs i vår återanvändningslåda så att den kommer 
tillbaka till biblioteket, då har det gått så lång tid så då är smittrisken borta. (Anna) 
 
[...] det där är ju en fråga som vi ibland får om böckerna vart på infektion till exempel. Men 
det är ju så att det sitter ju inte i böckerna över huvudtaget. (Diana) 

 
Enligt Lena Sewall är överföringen av bakterier via böcker minimal.79 Trots detta är 
biblioteken väldigt noga med att hålla sig med rent och helt material, och flera av 
informanterna nämner att smutsigt material kasseras direkt. Vi tror att den i övrigt rena 
arbetsmiljön på ett sjukhus smittar av sig även till biblioteket och att det helt klart påverkar 
gallringen av beståndet. Att ha sjukhuset som arbetsplats är en bidragande orsak vilket också 
nämns av Anna. Diana resonerar dock lite annorlunda: 
 

Är det smutsigt, jag menar, vi ser att det är smutsigt, men det kan ju lika väl hända på ett 
stadsbibliotek. [...] Alltså, den ska vara ren. [...] Jag menar, det är ju inte trevligt att bläddra i 
en bok som är kladdig. (Diana) 

 
Ett gemensamt tänk bland våra informanter verkar just vara att materialet ska vara helt och 
rent. Denna noggrannhet tror vi dels beror på att det hygieniska resonemanget är mer utbrett 
då biblioteken är belägna på sjukhus, men också på grund av att våra informanter arbetar på 
relativt små avdelningar med mer överskådliga bestånd. Som Sewall nämner kan slitaget vara 
större på ett sjukhusbibliotek än på folkbibliotek, då låntagarna som ofta är sängliggande 
exempelvis kan spilla mediciner eller sin mat över böckerna. Då vårdtiderna är korta blir 
slitaget också större, då ruljansen ökar på materialet.80   
 
Magasinera och behålla 
 
Vi ser att en viktig del för våra informanter i gallringsarbetet är magasineringen. Då 
avdelningarnas ytor är små och ruljansen är liten bland äldre material är magasinering ett bra 
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alternativ till kassering. Vi kan se att informanterna ändå finner det svårt att gallra material 
som de anser vara klassiker.  
 

[...] i höstas gallrade jag Lilla huset på prärien till exempel. Det satt… hårt… att göra det. 
[...] det var verkligen så där, jag kände: Den kan vi ju inte ta bort. Den måste stå här och 
Anne på Grönkulla måste stå här. Sen tog jag bort dom båda [...] Jag tänkte, nä, jag kan inte 
försvara att dom står här och tar upp ett halvt hyllplan [...] det har varit så med andra serier 
också. Det är lätt att bli nostalgisk och tänka att den här den är en klassiker, men vi kan inte 
riktigt tänka så. Vi har inte ett [ohörbart; vår anm.] sådant uppdrag att spara gamla böcker, så 
att är det nånting så kan vi ju alltid låna från stadsbiblioteket. (Anna) 
 
[...] vi har gallrat väldigt mycket serier, Anne på Grönkulla, alla de här gamla serierna hade 
vi förut. [...] inte Lille Prinsen, Robinson Crusoe och dom här gamla, det gör vi ju inte 
[gallrar inte; vår anm.] [...] Ja, varför gör vi inte det [Ellen skrattar; vår anm.]. Vi tycker att 
det är, ja, det är klassikerna, de är kul att ha. (Ellen) 

 
Platsbristen på ett sjukhusbibliotek försvårar bevarandet av äldre material som inte lånas ut. 
Informanterna menar att det är väldigt viktigt med ruljans på materialet. Mycket av det äldre 
materialet och klassikerna magasineras, men behålls ändå i katalogen. Istället satsar flertalet 
av våra informanter på att ha nytt material framme i hyllorna. Likt ett mindre bibliotek är det 
viktigt att hålla bokbeståndet aktuellt.81 Material som inte får plats kan även deponeras ut till 
olika avdelningar där det kan tänkas att barn befinner sig, vilket våra informanter också gör. 
Vi menar att dessa depositioner bidrar till att öka bibliotekets fysiska yta och synliggör 
biblioteket runt om på sjukhuset. 
 
Hur den faktiska situationen är för användarna och hur läget är i dag på ett sjukhus är några 
faktorer som spelar in i gallringsarbetet. Vi anser det är tydligt att våra informanter har sina 
användare i åtanke vid gallring. 
 

[...] det är ganska liten läsekrets bland barn och det var för tung litteratur, man ser ju vad 
dom orkar [...] Det var lite finare litteratur sådär [när Anna anställdes; vår anm.], och sen 
stod det väldigt gammal litteratur kvar också. [...] Sen vågade jag ju inte ta för mycket i första 
vändan innan man ser hur funkar det här? Vad är det som används, vad är det som 
efterfrågas? Det har jag ju fortsatt med, men nu tror jag nästan att vi bytt ut hela beståndet 
faktiskt. (Anna)  

6.1.4 Duplikation 

När det gäller duplikation, det vill säga hur många kopior eller exemplar av en bok eller annan 
media biblioteket ska ha, svarar samtliga informanter snarlikt varandra. I de flesta fall har de 
endast ett exemplar av varje bok. De bibliotek som tillhandahåller film och musik har endast 
ett exemplar även av dem. En av de främsta orsakerna till detta är enligt samtliga informanter 
att platsutrymmet på sjukhusbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar är väldigt litet. En 
annan orsak, som nämns av några av informanterna, är att efterfrågan på barn- och 
ungdomsmaterial inte är särskilt stor, särskilt inte från äldre barn och ungdomar.   
 

Bilderböcker kan ju vara så, men inte många, det kanske handlar om två exemplar. Och det är 
framför allt Molly, Mulle Meck, Halvan, till exempel som man vet går hem då. Ibland köper vi 
fler exemplar för att kunna ställa på dagrum eller på väntrum också då. Men det är väldigt 
sällan vi köper fler exemplar av en kapitelbok /…/ det har inte varit några långa köer, det är 
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det man tittar på också då när man ska köpa in exemplar. Blir det lång kö får vi kanske köpa 
in fler. (Anna) 
 
Vi kan ha fler ex av en del av bilderböckerna, för att det, kanske mer ruljans på dom. För vi, 
jag tror, nästan utan undantag, så tror jag att det bara är ett ex utav allt. Möjligtvis då, som 
sagt, eftersom vi hade fler bibliotek här innan att det kan finnas lite mer ex av Astrid Lindgren 
till exempel eller Maria Gripe [...] Men annars är det bilderböckerna man köper in mer, där 
är det mest ruljans. (Diana) 

 
Den försämrade ekonomin nämns också som en förklaring till varför sjukhusbiblioteken inte 
har fler än ett exemplar av varje titel. 

 
Och sen hade vi ju gott om pengar tidigare. Så det var väldigt mycket, vi har haft väldigt 
mycket dubbletter, med tanke på att vi ska då kunna ha, att kunna lägga ut också på 
barnavdelningen, olika mottagningar och lekterapi och så. Men att dom blir ju gamla. (Ellen)  

 
Det verkar finnas en skillnad på hur bibliotekarierna behandlar vuxenlitteratur och 
barnlitteratur när det gäller hur många kopior av varje bok biblioteket behöver. Vi tycker oss 
se att argument huruvida biblioteket ska köpa in flera exemplar av samma bok väger en aning 
tyngre om de kommer ifrån vuxna användare. Särskilt om materialet är av sådan karaktär att 
det har en utbildande eller förkovrande funktion. 
 

[...] jämfört med vuxenlitteraturen är det ju aldrig akut med barnböckerna här. Det kan ju 
vara så att vi måste ha fram en medicinsk bok och det är bråttom, det är till en kurs till 
exempel eller nånting sånt. Folk vill hålla sig uppdaterade eller, barnböckerna är ju aldrig 
bråttom. Det som kan vara bråttom möjligen, det är när vi vet att en av killarna på barnpsyk 
vill ha en bok och snart kommer han att sluta här, att få fram den. Men det är liksom inte 
värre än att han får väl vänta då. (Anna) 

 
[...] den här boken har vi ett ex av men det är jättemånga som står och väntar på den, då kan 
ju vi känna ibland att: Nämen här borde vi köpa in ett exemplar till. Det kom till exempel en 
bok [Vingklippt Ängel; vår anm.] utav en tjej om hur det är att må riktigt dåligt psykiskt. Den 
vart ju väldigt utlånad, egentligen mest av personalen, men i sånt fall kan man ju känna att: 
Nä men vi kanske borde ha fler då. Just att, att det är sånt sug efter detta och för personalen 
ska ju förkovra sig också, även om det är en, en biografi eller om det är en tonårsbok. (Diana) 

 
Till ett sjukhus kommer alla sorters barn och använder sig eventuellt av sjukhusbibliotekets 
tjänster. Därför ska det, enligt Lena Sewall, finnas något för alla i sjukhusbiblioteket.82 Detta 
tror vi är en bidragande orsak till varför våra informanter valt att prioritera flera olika titlar till 
förmån för flera kopior av färre titlar. För att våra informanters bibliotek, på den lilla yta de 
har till förfogande, ska kunna ha ett varierat bestånd som ska passa så många användare som 
möjligt har det varit en nödvändighet att minska på antalet kopior av en och samma titel. 

6.1.5 Låneregler 

Fyra av de fem informanterna berättar att alla är välkomna att låna på deras barn- och 
ungdomsavdelningar. På Bodils bibliotek får dock bara barnsjukhusets - vilket innefattar 
barnkliniken, unga vuxna samt barn- och ungdomspsykiatrin - patienter och deras anhöriga 
låna. Vuxna patienter samt sjukhuspersonal får inte låna på biblioteket på grund av att det är 
lokaliserat på ett barnsjukhus. På de övriga biblioteken är det en absolut nödvändighet att 
personal och vuxna lånar material från barn- och ungdomsavdelningen. Detta på grund av att 
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utan deras lån skulle det inte finnas en utlånebaserad motivering till varför barn- och 
ungdomsavdelningen köper in den mängd media de faktiskt gör. Så är inte fallet på Bodils 
bibliotek som har tillräckligt med utlån till barn, ungdomar och anhöriga för att motivera 
inköp. De behöver således inte låna ut media till personal och vuxna patienter och har också 
valt att inte göra det. Detta för att bibliotekets material ska vara tillgängligt för den egentliga 
målgruppen: barn och ungdomar. Även då personal tillåts låna på de övriga bibliotekens barn- 
och ungdomsavdelning är det sjukhusets patienter som mer eller mindre prioriteras. 
 

Jag kan väl klart och tydligt säga att vi prioriterar inte personalens barn. Dom blir mer som 
ett underlag så att vi kan köpa så pass mycket som vi ändå gör. (Carina) 
 
/…/ vi gör egentligen ingen större skillnad på våra låntagare överhuvudtaget. Alla får låna 
hos oss, med den skillnaden att vi lånar inte in nånting till utomstående [fjärrlån; vår anm]. 
(Diana)  

 
Då samtliga informanters avdelningar har användare med både fysiska och psykiska besvär 
kan vi se att det ibland kan vara komplicerat att se om personen i fråga bör låna ett visst 
material eller inte. Eftersom många barn och ungdomar är för trötta och svaga för att lämna 
sin avdelning är det ofta personal eller anhöriga som kommer till biblioteket och lånar till 
barnet. Detta gör det ännu svårare för bibliotekarierna att avgöra vilket material som är 
lämpligt då de inte träffar barnet i fråga. Informanterna verkar känna ett ansvar för vad de 
lånar ut, men då en vuxen oftast är med barnet är beslutet inte deras. Vi kan se att ansvaret de 
känner för vad de lånar ut inte endast handlar om exempelvis åldersgränser, utan även hur 
materialets innehåll kan påverka personen i fråga psykiskt. Det handlar alltså inte endast om 
material som personen inte är redo för rent utvecklingsmässigt, utan huruvida det kan påverka 
en patients läkande process. Vi kan utifrån intervjuerna se att informanterna anser detta vara 
ett dilemma i arbetet, då användarna ändå har rätt att låna det som finns på avdelningen. Vissa 
av informanterna har då helt sonika tagit bort samlingar som kan påverka vissa användare 
negativt, så som vissa tidsskrifter och filmer. Vi kan se drag av detta i Emilie Hedlund och 
Liza Zetterbergs informanters resonemang kring materialets betydelse. Deras informanter 
menade att det kan vara svårt att avgöra vad materialet kan ha för påverkan på patienterna och 
om det är lämpligt att ha exempelvis filmer vars innehåll kan var skadligt för vissa av 
patienterna.83  
 
Vi kan även se att ett gott samarbete med övrig sjukhuspersonal verkar vara väsentligt för att 
få en bättre förståelse för vilket material som är lämpligt eller olämpligt att ha på ett 
sjukhusbibliotek. Flertalet av informanterna påpekade att det hjälper att få råd ifrån 
vårdpersonalen gällande material som barn och ungdomar kan tänkas fara illa av, så att det 
kan undvikas. 
 
Gemensamt för samtliga bibliotek är att de har en mild inställning till materialets lånetider. 
Det finns lånetidsregler men om dessa inte följs till punkt och pricka har de överseende med 
det. Även här kan vi se att användarnas situation tas i beaktande. Att lägga ytterliggare stress 
och press på de användare som är sjuka är något de försöker undvika. 

6.1.6 Lån mellan bibliotek 

Vissa av de sjukhus vars bibliotek informanterna arbetar på har i uppdrag att ge service till 
närliggande tätorter och kommuner. De bibliotek som har detta i uppdrag, verkar inte se några 
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problem med det. Informanterna är positivt inställda till skickandet av material mellan 
biblioteken och har olika lösningar på hur det ska fungera på bästa sätt. Vi kan se att mycket 
centreras kring de stora sjukhusbiblioteken. Vi tycker oss inte kunna se ett uttalat behov hos 
informanterna att låna ifrån andra bibliotek. Utöver att flertalet har i uppdrag att stå till tjänst 
för andra bibliotek, verkar de inte vara särskilt beroende av att fjärrlåna för egen del. Vi kan 
utifrån det tänka oss att de är relativt nöjda med sitt lokala bestånd.  

6.2 Rollanalys 

6.2.1 Den bevarande rollen 

Utifrån informanternas utsagor kan vi se att den bevarande rollen, så som Michael Buckland 
definierar den, inte finns hos de berörda bestånden. Dels för att det medicinska materialet på 
barn- och ungdomsavdelningarna måste vara aktuellt och uppdaterat med dagens forskning, 
och dels för att avdelningarna på grund av utrymmesbrist inte har plats för äldre medicinskt 
material. När det gäller beståndet av barn- och ungdomslitteratur är den bevarande rollen inte 
framträdande. Trots att det i de flesta fall endast finns en kopia av varje bok i bestånden är det 
sällan att det är enda kopian som finns tillgänglig för användarna. Buckland menar nämligen 
att material som är tillgängligt genom fjärrlån kan räknas till det tillgängliga materialet.84 
Finns inte ett visst barn- och ungdomsmaterial i beståndet är det ofta anskaffningsbart via lån 
mellan bibliotek. Den bevarande rollen är således minimal för bestånd av sådant material.        
 
Vi har dock identifierat en vilja att bevara äldre klassiker i beståndet vilket vi anser är en 
tanke nära besläktad med den bevarande rollen. En av informanterna menar till exempel att 
det finns vissa klassiska titlar de inte gallrar oavsett utlån för att de ska finnas på barn- och 
ungdomsavdelningen. Buckland menar att beslut om vilket material som ska bibehållas kan 
peka på ett bestånds bevarande roll.85  

6.2.2 Den spridande rollen 

Genom informanternas utsagor kan vi se att de förutsättningar som gäller på samtliga 
avdelningar, det vill säga ont om plats, samt dålig ruljans på material, påverkar beståndens 
spridande roll på olika sätt. På fyra av de fem avdelningarna är alla välkomna att låna. De 
försöker ha ett brett utbud för att kunna tillfredställa så många som möjligt. Dock är deras 
utrymmen mycket små, vilket påverkar utbudet. Detta gör att de istället har endast ett 
exemplar av varje titel, med några få undantag. Som Buckland menar gynnar det inte den 
spridande rollen i ett bestånd att endast ha ett exemplar av varje titel, då tillgängligheten av 
materialet minskar.86 På samtliga besökta avdelningar är inställningen till returnering av 
material dessutom mild. Detta tillsammans med få kopior gör att den spridande rollen 
minskar. Dock kan vi konstatera att med tanke på den låga utlåningen på de flesta av 
avdelningarna är eventuellt vikten av fler exemplar inte särskilt stor. Flertalet av 
informanterna menar att det sällan är köer till barn- och ungdomsmaterial och att det därför 
inte är ett problem med endast ett exemplar. Den fysiska tillgången av material påverkas inte 
nämnvärt av detta. Skulle ruljansen öka skulle de förmodligen köpa in fler exemplar, menar 
informanterna.  
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En av informanterna arbetar på ett barnsjukhus där en tydlig låneregel finns, det vill säga det 
är endast sjukhusets patienter och deras anhöriga som får låna. På grund av litet utrymme har 
även de endast ett exemplar av varje titel. Vi menar att genom den tydliga låneregeln ökar den 
fysiska tillgången av material för de tänkta användarna, då materialet inte blir utlånat av 
utomstående, och tydliggör därmed den spridande rollen.  
 
Vi kan se att efterfrågan styr olika mycket på de fem avdelningarna. Dock står användarna, 
särskilt sjukhusets patienter, i fokus vid informanternas beståndsarbeten. Flertalet av dem 
försöker tillgodose användarnas önskemål och lånar alternativt köper in på förfrågan. Dessa 
ställer sig positiva till tips och idéer från sina användare, för att kunna tillfredställa deras 
önskemål på bästa sätt. Dock anser samtliga informanter att inskaffandet av material på 
förfrågan är problematiskt då vårdtiderna är så pass korta att användarna inte hinner få 
materialet innan utskrivning från sjukhuset. Detta pekar ändå på att beståndens spridande roll 
praktiseras och skulle göra det ännu mer om förutsättningarna för de berörda barn- och 
ungdomsavdelningarna såg annorlunda ut. 

6.2.3 Den rådgivande rollen 

Vi kan se att de fem berörda bestånden spelar en tydlig rådgivande roll. Bestånden fungerar 
som ett hjälpmedel i att identifiera material och fyra av de fem informanterna har tydligt 
indelat en stor del av materialet efter ämnesinnehåll, vilket som Buckland nämner, beror 
mycket på den rådgivande rollen.87 Med tanke på att samtliga informanter endast har ett 
exemplar av näst intill varje titel, finns det en risk att material kan vara utlånade vid 
sökningen. Beståndets rådgivande roll blir då en aning missvisande. Dock gör den användaren 
uppmärksam på vad som är tillgängligt för stunden. 
 
Genom synliggörandet av vissa material, som mestadels utgörs av medicin- och 
omvårdnadsmaterial, som dessutom har namngetts med innovativa ämnesrubriker görs 
användaren uppmärksam på de delar av beståndet som har ansetts viktiga att lyfta fram. Vi 
menar även att genom att uppmärksamma ett visst material fungerar det som en identifikation 
över beståndet. Det är inte en heltäckande guide över vad som finns i beståndet, då mycket av 
materialet inte har medicinskt ämnesinnehåll, dock ger det indikationer på var biblioteket 
lägger tyngdpunkten. Samtliga informanter medger att de köper in visst medicinskt material 
för barn och ungdomar, inte för att det efterfrågas mycket, utan för att det ska finnas i 
beståndet om någon är i behov av det. Detta överensstämmer med Bucklands teori där han 
menar att införskaffandet av en titel enbart på grund av att dess existens är viktig för 
användarna, gör att den rådgivande rollen praktiseras.88   
 
Vi kan även se utifrån informanternas utsagor att vissa sorters material har tagits bort ifrån 
bestånden för att de inte uppfyller de krav som bibliotekarierna har på det material som ska 
finnas tillgängligt för användarna. Detta har gjorts med tanke på de faktiska användarna som 
avdelningarna har, vilket ytterligare visar på den rådgivande rollen hos bestånden. 

6.2.4 Den symboliska rollen 

Vi kan se utifrån informanternas utsagor att allt material som tillför användarna något positivt 
värderas högt. Dock kan vi konstatera att barn- och ungdomsmaterial som har anknytning till 
medicin och omvårdnad får en lite högre prioritet. Buckland menar att införskaffandet av 

                                                 
87 Ibid., s. 218. 
88 Ibid., s. 220. 
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vissa titlar kan höja ett bestånds status.89 Vi menar att material av medicinsk karaktär 
prioriteras i informanternas beståndsarbeten, särskilt i beslut gällande inköp, samt existens 
och lokalisering. Det anses viktigt att köpa in material kopplat till sjukdom och hälsa, likaså 
anses det viktigt att lyfta fram sådant material för att göra det mer fysiskt tillgängligt för 
användarna. Då det inte endast är barn och ungdomar som lånar, utan även vuxna av olika 
anledningar, menar vi att medicinskt material kan tänkas höja statusen på barn- och 
ungdomsavdelningarna. Medicinskt material är det som det satsas mest på i dagsläget på 
sjukhusbibliotek och vi menar att för att överleva i sådana tider, har barn- och 
ungdomsavdelningarna börjat satsa mer på sådant material. Det är material som anses vara 
prestigefullt i den värld som alla slags sjukhusbibliotek befinner sig i. Vi menar att detta gör 
att den symboliska rollen praktiseras mer eller mindre på samtliga berörda bestånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
89 Buckland 1995, s. 156. 
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7. Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi att diskutera de resultat vi har kommit fram till. Detta gör vi mot 
bakgrund av Michael Bucklands teorier som fungerat som en teoretisk ram för vårt arbete. 
Diskussionen kommer att behandla vilka roller som kan urskiljas i bestånden samt hur 
sjukhusbibliotekariernas beståndsarbete påverkar dessa. Våra reflektioner kring 
sjukhusbibliotekariernas resonemang kring sitt beståndsarbete kommer således kontinuerligt 
genom diskussionen att kopplas till rollanalysen.  
 
Vi har förstått under arbetets gång att det varit svåra tider för sjukhusbibliotek sedan flera år 
tillbaka. Många allmänna sjukhusbibliotek har blivit nedlagda eller nedläggningshotade och 
fokus har alltmer lagts på det medicinska biblioteket. Vi tycker oss kunna se att medicinskt 
material även har fått ett relativt stort fäste på de allmänna sjukhusbiblioteks barn- och 
ungdomsavdelningar som vi har besökt. De flesta av informanternas barn- och 
ungdomsavdelningar har dessutom fått stå tillbaka för det medicinska biblioteket, där det i 
dagsläget satsas mer. Vi tycker oss se att bibliotekarierna försöker hitta en slags mellanväg i 
sitt beståndsarbete. Dels för att följa den utveckling som alltmer koncentreras kring det 
medicinska materialet, dels för att tillgodose barn och ungdomars behov av ett varierat utbud. 
Att satsa på medicinskt material och samtidigt tillfredställa sjukhusets vårdpersonals 
informationsbehov menar vi kan vara ett sätt för biblioteket att rättfärdiga barn- och 
ungdomsavdelningens existens i en allt mer konkurrerande miljö, där den allmänna delen 
tenderar till att bli åsidosatt. Genom att tillhandahålla ett bestånd som bland annat innefattar 
ett symboliskt värde riktas uppmärksamheten mot en viss typ av användare, i det här fallet 
låntagare av medicinskt material. Dessa låntagare är viktiga för det allmänna 
sjukhusbiblioteket och dess överlevnad. På det sjukhusbibliotek som är beläget på ett 
barnsjukhus råder andra omständigheter då personal inte får låna på biblioteket. Dock menar 
vi att det medicinska materialet även där kan ge beståndet ett symboliskt värde då det är en 
identifikation av vad för sorts bibliotek det är, vilket kan fungera som ett slags 
existensberättigande.  
 
Det medicinska materialet på barn- och ungdomsavdelningen är viktigt för sjukhusets 
barnpatienter och är därför också material som behövs på ett sjukhusbibliotek. Det medicinska 
materialet utgör alltså enligt oss inte bara ett symboliskt värde för bestånden, utan den 
spridande rollens funktion är också tydlig. Ett sjukhusbiblioteks användare är i högsta grad en 
heterogen grupp vars individer befinner sig i olika sorters hälsotillstånd, vilket påverkar deras 
behov av biblioteksmaterial. Vi ser i våra informanters resonemang att detta är något de har i 
åtanke i sitt beståndsarbete. De försöker ha ett brett utbud som ska tillfredställa så många 
olika användare som möjligt. Vi tycker oss se att beståndens spridande roll anses vara viktig 
och ständigt närvarande i beståndsarbetet. Dock ser vi att det finns ett antal faktorer som kan 
hindra att den spridande rollen praktiseras till fullo. Trånga utrymmen är ett exempel på 
omständigheter som påverkar bibliotekariernas beståndsarbete och i sin tur också beståndens 
roller. Bristen på utrymme och tanken om ett brett bestånd kolliderar med varandra vilket 
resulterar i färre exemplar av varje titel. På grund av låg efterfrågan och låga utlån ses inte 
detta som något direkt problem av våra informanter. Vi menar dock att det kan ligga en fara i 
att använda låga utlåningssiffror som argument för varför beståndens spridande roll ser ut som 
den gör. Vi är medvetna om att det är svårt att påverka yttre omständigheter, dock menar vi att 
det kan bli en ond cirkel att exempelvis tänka sig att få titlar inte är något problem då det ändå 
inte är så många som lånar. Vi menar att det ena lätt kan leda till det andra och anpassas 
arbetet efter det tankesättet blir beståndens spridande roll lidande. Det vill säga; få lånar på 
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grund av få exemplar av varje titel. Med undantag från barnsjukhusbiblioteket kan vi se att de 
berörda bibliotekens lånepolicy att alla är välkomna att låna på barn- och 
ungdomsavdelningen ses av bibliotekarierna som en nödvändighet då det fungerar som 
underlag vid inköp. Vi menar att samtidigt som beståndens spridande roll minskar för barn- 
och ungdomsavdelningens tänkta användare ökar den i det avseende att fler inköp kan göras.    
 
En annan fara med att utgå från det låga antalet utlån är att de användare som inte lånar direkt 
från biblioteket förbises. Inlagda patienter lånar nödvändigtvis inte direkt från biblioteket utan 
använder sig av de depositioner som finns på sjukhusets avdelningar. Dessa lån registreras 
inte av bibliotekarierna och ingår således inte i utlåningsstatistiken. Vissa av våra informanter 
ser depositioner som en slags förlängning av biblioteket, medan andra ser det främst som en 
chans att gallra outlånat material. Vi menar att depositionerna är en bra möjlighet för 
bibliotekarierna att öka beståndens spridande roll. Om det är önskvärt att tillfredställa så 
många användare som möjligt, även då lokalerna är trånga, anser vi att depositionernas 
innehåll bör prioriteras mer än i dagsläget. Ytterliggare inköp kan vara svårt att motivera då 
depositionsanvändningen inte registreras som utlån, dock kan ökad prioritering av den vara en 
hjälpande faktor till att ytterliggare öka beståndens spridande roll.  
 
En annan faktor som enligt oss påverkar den spridande rollen är patienternas korta vårdtider. 
De gör att det för bibliotekarierna många gånger känns lönlöst att köpa in på förfrågan då 
patienten inte hinner få det önskade materialet innan utskrivning. Vi menar att detta i sin tur 
kan bidra till att lån mellan bibliotek inte används i den utsträckning som annars hade varit 
möjligt. Med detta sagt är det inte önskvärt att vårdtiderna ska förlängas, det är ett endast ett 
konstaterande av rådande omständigheter som kan försvåra bibliotekariernas strävan att 
tillfredställa användarnas behov av material.  
 
Vi tycker oss se att sjukhusbibliotekarierna är påverkade i sitt beståndsarbete av det faktum att 
biblioteket är beläget på ett sjukhus. Då många av deras användare är sjuka verkar 
bibliotekarierna vara angelägna om att beståndet ska vara användarna till lags, det vill säga 
användarna ska få det de vill ha. Detta kan vi också se i deras milda inställning till returnering 
av material. Inställningen påverkar den spridande rollen så till vida att det kan ta tid innan 
utlånat material åter finns tillgängligt, då det endast finns ett exemplar av de flesta titlar. Detta 
kan te sig problematiskt då användarna på grund av korta vårdtider oftast inte befinner sig på 
sjukhuset särskilt länge. Samtidigt ska biblioteket fungera som en källa för patienter att hämta 
kraft och energi ifrån. Därför anser vi att det är positivt att inte ytterliggare press sätts på dem 
i form av återlämningskrav och avgifter. Även informanternas gallringsarbete påverkas av att 
biblioteket befinner sig på ett sjukhus. Vi ser att de är noga med att gallra material som kan ha 
utsatts för smitta, trots att vårdpersonal menar att bakterier inte sprids via böcker.   
 
Vi kan tydligt se ett användarperspektiv i bibliotekariernas utsagor där fokus läggs på barn 
och ungdomars behov. Bibliotekarierna är medvetna om materials olika funktioner för och 
inverkan på sjukhusets biblioteksanvändare. Vi menar att det faktum att material som anses ha 
negativ inverkan på barn- och ungdomsavdelningens användare medvetet inte köps in till 
beståndet, påverkar beståndets rådgivande roll. Avsaknaden av en viss typ av material kan på 
ett sätt ge användarna en bibliografisk inblick i beståndets innehåll. Vi anser att för användare 
som är extra känsliga för visst material kan barn- och ungdomsavdelningen fungera som en 
frizon, befriad från yttre påfrestningar. Vi menar dock att det finns en fara vid sådana beslut 
då avdelningen eventuellt kan uppfattas som en skyddad verkstad, där bibliotekarierna tagit på 
sig förmyndarrollen. Det kan till exempel vara svårt att avgöra vilket material som är 
svårhanterligt för vem.    
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Vi anser att de berörda bestånd som delvis är indelade efter ämnesrubriker anpassade för 
avdelningens tänkta användare spelar en tydligare rådgivande roll än de övriga bestånden som 
konsekvent följer SAB:s klassifikationssystem. Tydliga ämnesrubriker som dessutom är 
finurliga gör bestånden mer tilltalande för barn och ungdomar. Vi tror att detta underlättar vid 
sökning bland hyllorna eftersom ämnesindelningen dessutom blir mer lättbegriplig. Det kan 
till exempel vara lättare att förstå att en hylla som rubriceras Kropp och Själ innehåller böcker 
om kärlek och sexualitet än en hylla med rubriken V eller D. Vi menar dock att det också kan 
finnas vissa negativa aspekter med samlingar som synliggjorts på ett tydligare sätt än andra då 
dessa samlingars ämnesinnehåll kan vara av känslig natur. Det kan skapa obehag för 
användarna vid sökningen då det blir mer synligt vad de letar efter. Dock kan de lättare klara 
sökningen på egen hand och slipper då fråga bibliotekarien om hjälp som för många kan 
upplevas jobbigt. Vi anser att våra informanter är medvetna om detta vid lokalisering av 
material och försöker hitta lösningar för att alla ska kunna låna obehindrat. Vi menar att 
innovativa och anpassade ämnesrubriker bidrar till en stimulerande miljö för användarna. 
Bestånden blir dessutom mer tillgängliga då användarna tydligare ser vad som finns där. Detta 
kan i sin tur leda till fler utlån.    
  
Vi anser att den bevarande rollen inte är framträdande hos de sjukhusbiblioteks bestånd vi har 
besökt. Kombinationen av trånga bibliotekslokaler och bibliotekariernas vilja att ha ett brett 
utbud gör att den bevarande rollen inte prioriteras. Vi menar vidare att bevarandet av material 
inte är särskilt viktigt på ett sjukhusbiblioteks barn- och ungdomsavdelning då barn- och 
ungdomsmaterial sällan löper risk att gå helt förlorat. Dock tycker vi oss kunna se en annan 
sorts vinkel av den bevarande roll som finns presenterad i vår teori, vilket går ut på att bevara 
material av nostalgiska skäl. Äldre klassiker verkar vara något som flertalet av informanterna 
vurmar för och skulle vilja behålla i bestånden. Dock är detta svårt då plats måste finnas till 
material som efterfrågas. Då vissa klassiker inte lånas ut i särskilt stor utsträckning på de 
berörda bibliotekens barn- och ungdomsavdelningar, magasineras sådant material som en 
sorts lösning på problemet. På detta sätt finns materialet fortfarande tillgängligt för utlån, trots 
att det inte kan återfinnas på avdelningens hyllor. Vi menar att denna vinkel även kan påverka 
beståndens symboliska roll då bevarandet av barn- och ungdomsklassiker är något som kan 
anses vara prestigefullt att ha på en barn- och ungdomsavdelning. Vi tror inte att önskan att 
bevara klassiker är utmärkande för sjukhusbibliotekarier, däremot kan det vara svårare för 
dem att realisera dessa önskningar då utrymmena är begränsade och det måste finnas plats för 
bland annat medicinskt material. Som en lösning på detta använder de magasinering som ett 
alternativ till kassering.  
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8. Slutsatser  

I detta avsnitt ämnar vi att sammanfatta det resultat vi har kommit fram till i form av 
slutsatser. Vi kommer att utgå ifrån uppsatsens syfte som är att genom 
sjukhusbibliotekariernas utsagor undersöka hur deras beståndsarbete går till på 
sjukhusbiblioteks barn- och ungdomsavdelningar, samt att se vilka slags roller bestånden 
spelar och hur beståndsarbetet påverkar dessa roller. 

8.1 Sjukhusbibliotekariernas beståndsarbete 

De bakomliggande besluten om olika samlingars placeringar är överlag tagna ur ett 
användarperspektiv. Materialet ska vara tillgängligt och placerade på sådant sätt att 
användarna ska känna sig bekväma vid sökning bland hyllorna. Våra informanter försöker att 
ha ett brett utbud för att alla dem som använder sig av bibliotekets tjänster ska få sina behov 
tillfredställda. Medicinskt material ses som viktigt att ha tillgängligt i bestånden och köps in 
även då det inte förväntas att lånas ut mycket. På grund av att många användare besöker 
biblioteket som patient ser vi att informanterna är noga med att det medicinska materialet 
håller en viss nivå, såväl innehållsmässigt som språkligt. Detta med tanke på användarna, men 
också med tanke på att det är vårdpersonal som lånar materialet. Vi ser att bibliotekarierna 
verkar känna ett ansvar gentemot sjukhusets vårdpersonal att tillhandahålla material som är 
användbara både för dem och patienterna. Detta ser vi också i deras önskan om ett bra 
samarbete med vårdpersonalen. 
 
Informanterna är noga med att materialet ska vara helt och rent. Det faktum att biblioteken är 
belägna på sjukhus anser vi kan vara en faktor som spelar in i deras gallringsarbete. Även då 
de vet att bakterier inte sprids via materialet är de lite extra noggranna med vilket material 
som behålls och vilket som kasseras. Då ytorna är små på samtliga informanters avdelningar 
är gallring en viktig del i deras beståndsarbete. Ruljansen på äldre material är normalt inte stor 
och informanterna känner att de inte kan bibehålla outlånat material i hyllorna. Både 
magasinet och depositionerna fungerar som en slags förlängning av biblioteket och blir en 
lösning till att bibehålla visst material. 
 
Gemensamt för samtliga informanter är att deras barn- och ungdomsavdelningar i stort sett 
endast har en kopia av varje titel i beståndet. En orsak är att fler kopior av samma titel helt 
enkelt inte behövs då utlåningsstatistiken inte motiverar det. Ytan biblioteket har till 
förfogande för barn- och ungdomsmaterial är en annan bidragande orsak. De vill ha ett 
varierat utbud och prioriterar en kopia av varje titel istället för flera kopior och färre titlar. 
 
Samtliga informanter är överseende med returnering av material. De har låneregler, men är 
milda i sin inställning till dessa. Vi ser inte att det finns ett uttalat behov hos informanterna att 
låna ifrån andra bibliotek. Utöver att flertalet har i uppdrag att stå till tjänst för andra 
bibliotek, verkar de inte vara särskilt beroende av att fjärrlåna för egen del. Vi kan utifrån det 
dra slutsatsen att de dels är relativt nöjda med sina lokala bestånd, dels anser det inte vara 
motiverat att fjärrlåna då användarna inte hinner få materialet innan de lämnar sjukhuset. 
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8.2 Beståndens roller och beståndarbetets påverkan på dessa 

De roller som vi anser är mest påtagliga hos samtliga bestånd är den spridande rollen samt 
den rådgivande rollen. Vi ser att beståndens spridande roll känns angelägen för våra 
informanter då de i sitt beståndsarbete eftersträvar ett brett utbud som tillfredställer så många 
användares behov som möjligt. Vi har dock sett vissa omständigheter som försvårar 
informanternas beståndsarbete och som i sin tur påverkar den spridande rollen. Dessa är 
trånga utrymmen, korta vårdtider samt låg efterfrågan på material. Det här gör att det är svårt 
att motivera fler inköp samt fler kopior.  
 
Bestånden spelar även en tydlig rådgivande roll. Detta ser vi genom de samlingar som har 
tilldelats användaranpassade ämnesrubriker. Dessa är till för att hjälpa barn och ungdomar i 
sitt eget sökande i hyllorna. Ämnesrubriker samt vilket material de väljer att synliggöra 
fungerar också som en indikation på vilket sorts material beståndet innehåller. Den 
rådgivande rollen hindras något av det faktum att det endast finns ett exemplar av de flesta 
titlar.  
 
Vi kan även urskilja den symboliska rollen hos samtliga bestånd. Även då det är bestånd på 
allmänna sjukhusbibliotek har det medicinska materialet fått stort utrymme. Materialet är 
viktigt för barn- och ungdomsavdelningens användare som till stor del är patienter men även 
för sjukhusets personal som lånar i utbildningssyfte. Då det medicinska biblioteket i dagsläget 
är prioriterat blir det medicinska materialet riktat till barn och ungdomar ett medel för det 
allmänna sjukhusbibliotekets existensberättigande. 
 
Den bevarande rollen är den enda som inte kan urskiljas i vår studie. Barn- och 
ungdomsavdelningarna tillhandahåller inte material som behöver bevaras. Vi har dock sett att 
det finns en bevarandetanke av nostalgisk karaktär i våra informanters beståndsarbete där en 
önskan att bevara äldre klassiker i bestånden kan skönjas, trots låg efterfrågan på sådant 
material. Trånga utrymmen och att plats måste finnas för medicinskt material gör att det dock 
måste gallras hårt. Material som efterfrågas är en nödvändighet. Detta på grund av det måste 
vara ruljans på materialet som underlag för fortsatta inköp samt att informanterna vill att 
användarna ska få det de frågar efter  
 
Avslutningsvis menar vi att sjukhusbibliotekariernas beståndsarbete i mångt och mycket 
påverkas av vissa yttre omständigheter som minskade utrymmen, prioritering av medicinskt 
material, sjukhusmiljön, samt korta vårdtider. Vår förhoppning är att denna uppsats ska öka 
medvetenheten kring sjukhusbibliotekariers beståndsarbete och de omständigheter som 
omgärdar detta. Detta för att beståndsarbetet avgör vilka roller ett bestånd kan tänkas spela 
vilket i sin tur är avgörande för hur materialet görs tillgängligt för användarna. 
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9. Förslag på vidare forskning  

Det finns idag i stort sett ingen forskning om allmänna sjukhusbibliotek, än mindre i 
kombination med beståndsutveckling. Vår uppsats utgör därmed ett viktigt bidrag och vi 
hoppas att den kan inspirera andra att forska vidare på ämnet. Vi tycker att det vore intressant 
att se resultaten av fler studier med fokus på just sjukhusbibliotek, både svenska och 
internationella och gärna på högre nivå än en magisteruppsats.  
 
Den här studien har gett upphov till många tankar och idéer om framtida studier och hur de 
skulle se ut. En studie liknande vår fast som tittar på hela sjukhusbiblioteket eller andra 
avdelningar än barn- och ungdomsavdelningen hade varit intressant. Hur ser till exempel 
beståndsarbetet ut på det medicinska biblioteket? Vilka roller spelar det medicinska 
beståndet? Hur påverkar det användarna? Det hade också varit intressant att istället för att titta 
på sjukhusbibliotekets fysiska bestånd undersöka hur beståndsarbetet med elektroniska 
resurser ser ut. En rollanalys av det elektroniska beståndet är något vi gärna skulle ta del av. 
Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att genomföra en komparativ studie mellan 
sjukhusbibliotek och folkbibliotek. Skiljer sig arbetet med beståndet och i så fall varför och på 
vilka sätt? Går det att urskilja olika syften och roller som beståndet spelar för sina användare? 
Det går också att tänka sig en uppsats med ett tydligare vårdperspektiv eller en studie gjord 
utifrån ett biblioterapeutiskt perspektiv.  
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10. Sammanfattning 

Vårt intresse för sjukhusbibliotek väcktes under arbetet med vår B-uppsats då vi undersökte 
sjukhusbibliotekariers arbetsmetoder med barn och ungdomar. Vi såg att sjukhusbiblioteket 
var en betydelsefull plats för sjukhusets patienter och vi började fundera kring hur 
sjukhusbibliotekariers arbete med bestånd går till. Vi blev även intresserade av att titta på 
själva bestånden och vilka roller dessa kan ha. Detta för att se på vilka sätt beståndsarbetet 
och bestånden gör materialet tillgängligt för användarna.  
 
Syftet med uppsatsen är att utifrån sjukhusbibliotekariers utsagor undersöka arbetet med det 
fysiska beståndet för barn och ungdomar på allmänna sjukhusbibliotek samt att, med hjälp av 
dessa utsagor, urskilja vilka roller bestånden har och hur beståndsarbetet påverkar dessa 
roller. För att svara på uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats:  
 

• Vilka resonemang för sjukhusbibliotekarierna kring beståndsarbetet på barn- och 
ungdomsavdelningarna? 

 
• Vilka roller kan urskiljas i bestånden? 

 
• Hur påverkar sjukhusbibliotekariernas beståndsarbete beståndens roller? 

 
Som analysredskap använder vi oss av Michael Bucklands rollteori som består av fyra olika 
roller ett bestånd kan tänkas ha. Dessa roller är: Den bevarande rollen, Den spridande rollen, 
Den rådgivande rollen samt Den symboliska rollen. Vi använder oss även av Bucklands teori 
om de sex dimensioner som han anser är nödvändiga att titta på för att få en helhetsbild av ett 
beståndsarbete. Dessa sex dimensioner är: Existens och lokalisering, Inköp, Gallring, 
Duplikation, Låneregler samt Lån mellan bibliotek. 
 
Den metod vi använder oss av är kvalitativa intervjuer. Vi har valt att intervjua fem 
sjukhusbibliotekarier vid fyra olika allmänna sjukhusbibliotek samt ett integrerat 
sjukhusbibliotek i Sverige angående deras beståndsarbete av det fysiska beståndet. Vi har 
avgränsat oss genom att enbart titta på bestånd och beståndsarbete på barn- och 
ungdomsavdelningarna. Gemensamt för våra informanter är att de alla har något slags ansvar 
för inköp av barn- och ungdomsmaterial.   
 
Vår empiri består således av sjukhusbibliotekariernas utsagor angående sitt beståndsarbete på 
sjukhusbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar. Utsagorna är strukturerade efter 
beståndsarbetets sex dimensioner. I analysen av informanternas utsagor framgår det att de har 
användarna och användarnas speciella situation, det vill säga barn och ungdomar som av olika 
anledningar befinner sig på sjukhuset, i åtanke vid allt beståndsarbete. Detta syns bland annat 
vid inköp av material, hur de väljer att lokalisera det, samt i den överseende inställningen till 
avdelningens låneregler. Vi ser att medicinskt material är en viktig del av barn- och 
ungdomsavdelningarnas bestånd. Både för att tillfredställa patienters behov, samt för 
sjukhusets vårdpersonals skull som också är en viktig låntagargrupp. Vi ser vissa 
omständigheter som påverkar beståndsarbetet i hög grad. Dessa omständigheter är barn- och 
ungdomsavdelningarnas trånga utrymmen, patienters korta vårdtider, samt den låga ruljansen 
på material. För att få ruljans på materialet håller informanterna bestånden aktuella. Outlånat 
material gallras därför hårt då det inte finns plats för dem på hyllorna. Magasinet och 
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depositioner fungerar då som en lösning till att inte behöva kassera outlånat material som 
informanterna ändå anser vara värda att bevara. På grund av sjukhusmiljön gallras också 
mycket material av hygieniska skäl. Trånga utrymmen tillsammans med viljan att ha ett så 
brett bestånd som möjligt påverkar antalet kopior barn- och ungdomsavdelningarna har av 
varje titel. De väljer att ha en kopia och fler titlar istället för fler kopior och färre titlar. På 
grund av patienters korta vårdtider är det svårt för informanterna att införskaffa material på 
förfrågan då patienterna inte hinner få materialet innan utskrivning från sjukhuset. Därför 
förekommer inte heller lån mellan bibliotek särskilt ofta.  
 
Informanternas beståndsarbete påverkar i sin tur vilka roller bestånden kan tänkas ha. Vi ser 
att de mest framträdande rollerna hos samtliga berörda avdelningar är den spridande rollen 
samt den rådgivande rollen. Den spridande rollen påverkas av informanternas vilja om brett 
utbud som tillfredställer så många användares behov som möjligt. Därför prioriterar de som 
tidigare nämnts fler titlar över fler kopior. Få kopior av en titel kan också utgöra ett hinder för 
den spridande rollen då risken att ett visst material är utlånat ökar. Den rådgivande rollen är 
mer eller mindre tydlig hos samtliga berörda bestånd. Vi ser detta genom de samlingar som 
har tilldelats användaranpassade ämnesrubriker. Ämnesrubriker samt vilket material de väljer 
att synliggöra fungerar som en indikation på vilket sorts material beståndet innehåller. Det 
underlättar för barn och ungdomar att söka bland hyllorna. Den rådgivande rollen hindras 
något av det faktum att det endast finns ett exemplar av de flesta titlar. Vi kan även urskilja 
den symboliska rollen hos samtliga bestånd. Då det medicinska biblioteket i dagsläget är 
prioriterat blir det medicinska materialet riktat till barn och ungdomar ett medel för det 
allmänna sjukhusbibliotekets existensberättigande. Vi har utifrån våra informanters utsagor 
inte kunnat urskilja den bevarande rollen hos något av de berörda bestånden.  
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Bilaga 1: Brev till informanter 

Hej, 
 
Vi är två studenter som studerar Biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. 
Vi ska under denna vårtermin skriva vår magisteruppsats på 30 poäng och vi skulle vara 
mycket tacksamma om vi fick Er hjälp till det. Vår målsättning är att intervjua ett antal 
bibliotekarier, gärna inköpsansvariga, på olika sjukhusbibliotek runt om i landet. 
 
Vår uppsats ska handla om beståndsutvecklingen på sjukhusbibliotek, främst gällande 
litteratur och övriga medier för barn och ungdom. Vi är intresserade av att veta hur Ni 
bibliotekarier resonerar när Ni gallrar och köper in Ert bestånd. 
 
Det är inte mycket som är skrivet om sjukhusbibliotek och dess verksamhet, varför vi tycker 
det är extra intressant att studera detta ämne. Vi skulle vara oerhört tacksamma om Ni skulle 
vilja ställa upp på detta och därmed hjälpa oss att få fram ett intressant resultat. Både Ni som 
intervjuas och Era arbetsplatser är anonyma i uppsatsen. Vi skickar gärna en intervjuguide om 
det önskas innan intervjutillfället. 
 
Om det inte är till för mycket besvär får Ni gärna mejla tillbaka till oss med namn och 
telefonnummer till den bibliotekarie vi kan kontakta för en intervju. Vi kommer även att höra 
av oss under slutet av vecka 4 för att se om Ni är intresserade av att vara med, samt för att 
besvara eventuella frågor angående intervjun. 
 
Vi hoppas att Ni tycker detta verkar roligt och givande och vi skulle vara väldigt glada för er 
hjälp. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sandra Engman Fingal & Johan Elfving 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

1. Vad har du för utbildning? 
2. Vad har du för tidigare yrkeserfarenhet? 
3. Hur länge har du arbetat på detta bibliotek? 
4. Vad är dina arbetsuppgifter? 

 
 

1. Berätta om era användare. Vilka är dom som använder sig av bibliotekets tjänster på 
ett eller annat sätt? 

2. Vad vill dom få ut av bibliotekets tjänster? Vad vill dom ha för material?  
3. Berätta hur ett möte kan se ut med en användare.  
4. Vilken betydelse anser du att ert sjukhusbibliotek har för barn och ungdomar?  

 
 

1. Berätta om ert bestånd för barn och ungdomar.  
2. Köper ni in material som inte förväntas användas så mycket men som ni anser ska 

finnas i ert bibliotek? Varför/Varför inte?  
3. Hur väljer ni material, med tanke på användarna?  
4. Hur resonerar ni i termer av bra/dåligt material? Hur visar det sig i beståndsarbetet på 

sjukhusbiblioteket?  
5. Finns det material ni inte köper in, med tanke på användarna? 
6. Vad ska materialet fylla för funktion hos användarna?  
7. Finns det material som ni anser är särskilt viktigt att köpa in? Varför? 
8. Prioriterar ni någon särskild mediatyp? Varför? 
9. Finns det något speciellt ni önskar ni kunde köpa in mer av? Varför? 
10. Har ni specialiserat er på något särskilt material? Varför? 
11. Vad har ni för gallringsprinciper?  
12. Kan du berätta om något som du anser är särskilt utmärkande för ett sjukhusbiblioteks 

bestånd för barn och ungdomar? 
 

 
1. Berätta om er biblioteksverksamhet för barn och ungdomar.  
2. Berätta hur arbetet med beståndet för barn och ungdomar på ert bibliotek såg ut för ett 

antal år sedan jämfört med idag, utifrån dina erfarenheter. Vad tycker du har 
förändrats? Vad tror du det finns för orsaker? 

3. Hur ser du på ert beståndarbete i framtiden?  
 
 
 
 
 
 


