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Abstract:  The purpose of this thesis is to investigate the library for children and young  
                                people at Sahlgrenska university hospital in Sweden from a salutogenic  
                                perspective. The sociologist Aaron Antonovsky states that human health is  
                                benefited by the salutogenic perspective, since it stimulates our sense of  
                                coherence. 
 
                                The theoretical departure point is sense-making theory. The theory  
                                states that in order to move through life, humans are dependent on a sense- 
                                making process. To make sense of our current situation, we need information.  
                                What kind of information depends on the individual and its context. Therefore  
                                Dervin proposes a users perspective for studies focusing on users interaction  
                                with information-systems – libraries included. Accordingly my methods are  
                                inspired by sense-making methodology.  
 
                                The investigation is a user study based on five qualitative interviews with  
                                parents whose children were being treated at the hospital. The interviews are  
                                analyzed using the sense-making process metaphor. The result indicates that the  
                                library might help users to make sense of their situation. Given that there is a  
                                point of contact between sense-making and the salutogenic perspective, the  
                                result might also indicate that the library helps stimulate the users sense of  
                                coherence. The library is used by children as well as parents. They use  
                                the library in a way similar to how libraries are normally used by families with  
                                children. This seems to be what the users appreciate; a normal everyday activity  
                                to counter the stress and worries of going through treatments.  
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 1 Inledning 
Barn- och ungdomsbiblioteket (BUS-biblioteket) på Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set/Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (SU/DSBUS) i Göteborg är ett allmänt 
sjukhusbibliotek med målgrupp barn, ungdomar och deras anhöriga, som har fått myck-
et positiv uppmärksamhet.1 Det utnämndes bl a av DIK till Årets bibliotek 2009 (DIK 
2009). Uppstarten av BUS-biblioteket 2005 föregicks emellertid av en svår tid för sjuk-
husbiblioteken. Sjukhusbiblioteken nämns inte explicit i bibliotekslagen (SFS 
1996:1596), varför överhängande hot om nedläggning ofta är en realitet (Steinsaphir 
2004, s. 3). Våren 2004 fattade styrelsen för SU, som är Nordeuropas största sjukhus, 
beslutet att lägga ner sjukhusets alla allmänna sjukhusbibliotek (Sik 2004, s. 10). Styrel-
sen förklarade sig emellertid vara villig att undersöka möjligheten att starta en barnbib-
lioteksverksamhet (Göteborgs Posten 2004-04-22) (Alopaeus 2004, s. 17). En orsak till 
det kan ha varit Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för biblioteksverksam-
het för barn och ungdomar, enligt vilka: ”Alla barn och ungdomar har rätt till bibliotek.” 
(Specialgruppen för barnbiblioteksverksamhet 2003). Rekommendationerna utgår ifrån 
FNs barnkonvention ”och syftar till att i alla tillämpbara delar uppfylla” densamma 
(ibid). Det ledde till uppstarten av BUS-biblioteket, som ska nå ut till barn och ungdo-
mar och deras anhöriga på SUs samtliga sjukhus (Fernández 2008, s. 2). Biblioteksverk-
samheten startades upp via projektet BUSKUL! som initierades och finansierades av 
Kulturnämnden i Västra Götaland (VGR) och samägdes av SU och Regionbibliotek 
Västra Götaland (Wockatz 2008, s. 2). Uppdraget var ”att undersöka hur kultur och bib-
lioteksverksamhet kunde bidra till att vård och behandling av sjuka barn och unga inom 
Sahlgrenska universitetssjukhuset blev så framgångsrik som möjligt” (ibid). 
          Nedläggningsbeslutet fattades trots att det, enligt ett styrdokument antaget av re-
gionfullmäktige i VGR 2001, ”skall finnas väl fungerande sjukhusbibliotek som bas för 
kultur som resurs i vårdarbetet” (Skoglund 2004, s. 2). Nedläggningsbeslutet motivera-
des utifrån att information och kunskap finns tillgänglig via databaser, att budgetar mås-
te hållas, att vårdtiderna blir allt kortare och att biblioteken inte tillhör sjukhusets kärn-
verksamhet (Alexandersson 2004, s. 4ff) (Hyttsten 2004-06-29, s. 7). Ulrika Landergren 
(fp), dåvarande ledamot i styrelsen för SU, förklarade att det överordnade målet alltid är 
att ekonomin går ihop (Alexandersson 2004, s. 7). Dåvarande ordförande i styrelsen för 
SU, Jan Bergqvist (s), förklarade sig ”icke [vara] beredd att offra viktig sjukvård för att 
rädda sjukhusbiblioteken” (ibid). Landergren menade också att vårdpersonal i första 
hand ska ”ägna sig åt sjukvård, inte hämta böcker åt patienterna” (ibid). I argumenten 
för nedläggning kan man ana en underton att det som sjukhusbibliotek tillför inte är vik-
tigt. Med anledning av det är det intressant att diskutera BUS-bibliotekets verksamhet. 
Är det endast inom biblioteksvärlden som verksamheten anses så angelägen att den för-
tjänar utmärkelser? Eller är BUS-biblioteket ett exempel på att biblioteksverksamhet 
kan vara ett viktigt inslag i sjukhusvardagen och till och med bidra till målgruppens häl-
sa? Genom att anlägga ett perspektiv på hälsa utifrån begreppen salutogenes, KASAM 
och sense-making, vill jag med denna studie bidra till en sådan diskussion. 

                                                 
1 Sjukhusbibliotek syftar i Sverige på tre verksamheter; allmänt bibliotek, medicinskt bibliotek och pa-

tientinformation. De förekommer såväl separat som i kombination. Allmänna bibliotek liknar folkbib-
liotek och har målgrupp patienter och anhöriga. Medicinska bibliotek har sjukhuspersonalen som mål-
grupp med avseende på yrkesutövning. Patientinformation avser information till patienter och anhöri-
ga om sjukdomar, vård, etc. (Steinsaphir 2004, s. 11-12) 
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 1.1 Bakgrund till syfte och forskningsfrågor  
För att underlätta förståelsen av studiens syfte och forskningsfrågor, föregås de av en 
förklaring till begreppen salutogenes och KASAM, och till deras koppling till BUS-
biblioteket.2 
 
Det salutogena perspektivet och KASAM 
Sociologen Aaron Antonovsky har utmanat det, inom hälsovetenskaperna, patogena 
perspektivets dominans, enligt vilket människans normaltillstånd är att vara psykiskt 
och fysiskt frisk. Sjukdomar är avvikelser. Det råder alltså en dikotomi mellan friska 
och sjuka människor. Antonovsky förespråkar istället det salutogena perspektivet, ur 
vilket en vetenskaplig förståelse av en människas sjukdom kräver lyhördhet för hennes 
”sjukdomsupplevelse, för hennes totala livssituation och för hennes lidande” (Anto-
novsky 2005, s. 29). Sjukdom betraktas inte som ett onormalt tillstånd, eftersom ”sjuk-
dom, hur den än definieras, är allt annat än en ovanlig företeelse” (ibid., s. 26). Istället 
för dikotomin mellan frisk och sjuk, innebär det salutogena perspektivet att dimensio-
nen hälsa--ohälsa betraktas som ett kontinuum. Från att människan avlas till hon dör, är 
hennes liv en kontinuerlig rörelse mellan polerna hälsa och ohälsa. (Antonovsky 2005, 
s. 25-41)  
          För att kunna göra hälsofrämjande insatser ur det salutogena perspektivet, krävs 
kunskap om vilka ”faktorer som befrämjar en rörelse mot den friska polen på kontinui-
tet” (ibid., s. 31). Genom att studera vad som utmärker det avvikande fallet – dvs. indi-
vider som klarat återhämta sig såväl fysiskt som psykiskt trots att de genomgått påfrest-
ningar som de flesta inte klarar att återhämta sig från - menar Antonovsky att det går att 
finna nämnda faktorer. Han kallar faktorerna för generella motståndsresurser (GMR). 
GMR beror och består av exempelvis faktorer som ”välstånd, jagstyrka, kulturell stabili-
tet osv” (ibid., s. 57). Influerad av informationsteori, formulerar Antonovsky en regel 
enligt vilken en GMR kan definieras: En GMR är en egenskap, ett fenomen eller en re-
lation ”som skapar omfattande och bestående erfarenheter av hur de oräkneliga stimuli 
som man ständigt bombarderas av blir (be)gripbara” (Antonovsky 1979, se Antonovsky 
2005, s. 129). Den mån i vilken individen erfar stimuli som ”(be)gripbar” är i sin tur 
avgörande för individens känsla av sammanhang (KASAM). KASAM uttrycker ”i vil-
ken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 
tillit till att” omvärlden är begriplig, hanterbar och meningsfull (Antonovsky 2005, s. 
46).3 Bortsett från insatser gjorda ur ett patogent perspektiv (vilkas betydelse Antonovk-
sy inte förnekar), är alltså individens rörelse mot den friska polen ytterst avhängig indi-
videns KASAM. Dvs. en hög KASAM tenderar generera en gynnsam position på indi-
videns kontinuum. 
 
KASAM som argument för bibliotek och kultur i vården 
I rapporten Välbefinnande på sjukhus – mer än att få vård: En kvalitativ undersökning 
om sjukhusbibliotekets funktion undersökte jag, ur ett användarperspektiv, ”förhållandet 
mellan å ena sidan vilka behov som kan finnas bland patienter och närstående i varda-

                                                 
2 Begreppet sense-making förklaras i kapitlet 'Teori och metod'. 
3 Begriplig: ”de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga”. Hanterbar: ”de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav 
som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga”. Meningsfull: ”dessa krav är utmaningar, värda in-
vestering och engagemang”. (Antonovsky 2005, s. 46) 
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gen på ett sjukhus, och å andra sidan ambitioner, målsättningar och riktlinjer bakom 
verksamheten på BUS-biblioteket” (Skyldberg 2010, s. 24). Studiens resultat indikerar 
att ambitioner, målsättningar och riktlinjer bakom verksamheten över lag tillmötesgår 
de behov som målgruppen har utöver vård (ibid., s. 18-24). Empiri beträffande patien-
ters och närståendes behov inhämtades via två intervjuer med mammor som har till-
bringat mycket tid på sjukhus med sina barn. Information om ambitioner, målsättningar 
och riktlinjer hämtade jag från rapporten BUSKUL!: Utvecklingsprojekt – ny biblioteks- 
och kulturverksamhet för barn och unga vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Förstu-
die. (2005), som skrevs av Kerstin Wockatz inför projektet BUSKUL!.4 I såväl den rap-
porten som i den hon skrev i samband med utvärderingen av projektet, hänvisar Wock-
atz till bl a begreppet KASAM i sin argumentation för varför man ska ”lägga offentliga 
resurser på kulturaktiviteter för sjuka barn och unga” (Wockatz 2005, s. 17, 25, 30) 
(Wockatz 2008, s. 5f). Hon menar att tillgång till kulturaktiviteter bidrar till individens 
förmåga att uppleva omvärlden som begriplig, hanterbar och meningsfull. Följaktligen 
motiveras BUS-bibliotekets verksamhet delvis mot bakgrund av det salutogena perspek-
tivets betydelse för hälsa Wockatz 2005, s. 25, 30). Det är mot bl a bakgrund av det som 
jag, i Välbefinnande på sjukhus, menar att ambitioner, målsättningar och riktlinjer över 
lag tillmötesgår de behov som målgruppen har utöver vård. Enligt projektutvärderingen, 
bidrar tillgången till kulturaktiviteter också till bl a empowerment (Wockatz 2008, s. 
5ff), vilket är intressant, eftersom begreppet återkommande nämns i samband med såväl 
KASAM som barnverksamhet.5  BUS-bibliotekets målformulering lyder: 
 

BUS-biblioteket erbjuder alla barn och unga 0-25 år inom Sahlgrenska universitetssjukhuset 
ett brett spektrum av kultur grundat i FN:s barnkonventions värderingar om barnets bästa. 

Kulturaktiviteter stödjer barns och ungas vård och rehabilitering genom meningsfull förströel-
se, avledning och egenmakt. Biblioteks- och kulturverksamhet ger förutsättningar för barns 
och ungas eget skapande, delaktighet och inflytande, vilket är en grundläggande del av den 
läkande processen. BUS-biblioteket bemöter varje individ med omtanke, inlevelse och respekt 
utifrån en helhetssyn [min kursivering] och bidrar genom sin verksamhet till att bekräfta varje 
patient och dennes behov. (BUS-bibliotekets vision, mål och värderingar 2009) 

Av målformuleringen framgår det hur BUS-bibliotekets verksamhet ska bidra till fram-
gångsrik vård av barn och unga. Den är utarbetad både utifrån kunskap som projektet 
BUSKUL! genererade, och utifrån styrdokument för SU. En del av målformuleringen 
(se kursivering) är ett citat, hämtat under rubriken ”Grundläggande värderingar för alla 
verksamheter inom VGR" (Sahlgrenska Universitetssjukhuset [2011-03-03]). Den refe-
rensen till SUs styrdokument signalerar att biblioteksverksamhetens bidrag till hälso-
främjande arbete harmoniserar med och tillmötesgår övrig verksamhet på SU. Innebör-
den av citatet signalerar i sin tur att såväl VGR och SU som BUS-biblioteket kan tolkas 
eftersträva det salutogena perspektivet i bemötande av patienter och anhöriga. Även om 
perspektivet inte nämns uttryckligen, är tolkningen inte långsökt, p.g.a. att intresset för 
det salutogena perspektivet växer inom vård och omsorg. I Strategi för sjuksköterskans 
hälsofrämjande arbete, som är en presentation av de strategier som finns för att utveck-
la sjuksköterskeprofessionens hälsofrämjande synsätt, nämns det salutogena perspekti-
vet som exempel på ”ett hälsobegrepp i ett holistiskt perspektiv” (Nordström Torpen-

                                                 
4 Wockatz, konsulent på Regionbibliotek VGR, var BUSKUL!s projektledare (Wockatz 2005, s. 2). 
5 Se Barbro Johansson i kapitlet 'Tidigare forskning'. 
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berg 2008, s. 7).6 Och i Göteborgs kommun finns målsättningen att samtliga medarbeta-
re inom äldreomsorgen år 2012 ska ”känna till vad som utmärker ett salutogent förhåll-
ningssätt” (Klingberg 2008-11-27).7 Eftersom Wockatz dessutom argumenterar för 
BUS-biblioteket utifrån att det bidrar till målgruppens KASAM, finns det belägg för en 
tolkning av BUS-bibliotekets målformulering enligt vilken bibliotekets bidrag till hälsa 
ska bestå i att patienter och anhöriga där bemöts ur det salutogena perspektivet. Vilket 
leder till syftet med denna studie.  

 1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att belysa BUS-bibliotekets verksamhet ur det salutogena perspektivet.  
 
Studiens forskningsfrågor ur ett användarperspektiv: 

1.  Hur används BUS-biblioteket av barn och deras anhöriga? 
2.  Hur uppfattar BUS-bibliotekets användare att de bemöts inom ramarna för biblio-

teksverksamheten? 

 1.3 Avgränsningar 
Utifrån syfte och frågeställningar är det viktigt att studien görs ur ett användarperspek-
tiv. Dvs. perspektivet hos de som använder biblioteket. Det räcker inte att de tillhör 
målgruppen. Perspektivet är dock inte barnens eller ungdomarnas.8 Studien görs ur per-
spektivet hos vårdnadshavare till barn som vårdas i långa perioder och är i lågstadieål-
der eller yngre. Objekten för studien är alltså såväl barn som deras nära anhöriga, men 
utsagorna inhämtas uteslutande via vårdnadshavare. Studien säger inget om verksamhe-
ten ur ungdomars perspektiv. Den berör inte medicinska bibliotek eller allmänna sjuk-
husbibliotek med målgrupp vuxna patienter.  
          Studien avgränsas av nämnda användare i förhållande till BUS-bibliotekets verk-
samhet, som inkluderar ett biblioteksrum, mediautlåning, kulturaktiviteter och en webb-
plats. Delar av verksamheten riktas direkt till vårdavdelningarna på Drottning Silvias 
barn och ungdomssjukhus (DSBUS). Biblioteket inkluderar inte någon patientinforma-
tion, förutom några hyllmeter böcker och tidskrifter med anknytning till hälsa och vård.9 
Denna studie tangerar ändå ämnet, p.g.a. att det berörs i intervjusvaren. Biblioteksrum-
met ligger intill lekterapin, där även sjukhusskolans personal finns. Även om de tre 
verksamheterna samarbetar, berör studien inte lekterapin och sjukhusskolan mer än vad 
som krävs utifrån intervjusvaren. Verksamheterna är separata och lekterapin och sjuk-
husskolan kan, enligt skollagen (SFS 1985:1100), tolkas vara lagstadgade verksamheter, 
vilket innebär att de har starkare förankring i vården än biblioteket.10     
          BUS-bibliotekets betydelse för målgruppens hälsa värderas inte i förhållande till 
betydelsen av övrig verksamhet på sjukhuset, utan bara i förhållande till teorierna som 
tas upp i studien. Även om resultatet kan väcka frågor om bibliotekets bidrag till sjuk-
                                                 
6 Skriften är utgiven av Svensk sjuksköterskeförening ”som företräder professionens kunskapsområde 

med syfte att främja forskning, kvalitet, utveckling och utbildning inom vård och omsorg” (Nordström 
Torpenberg 2008, s. 4). 

7 Även inom samhällsvetenskaperna åberopas Antonovskys forskning och teorier. Se t ex Bing i kapit-
let 'Tidigare forskning'. 

8 Förklaring till varför, se avsnittet 'Urval av respondenter'. 
9 För mer info om BUS-bibliotekets verksamhet hänvisas till bibliotekets webbplats (BUSKUL [2011-

06-02]). 
10 Se kap 2a 4§ & 2b 4§. Ny skollag (2010:800) gäller fr o m 1 juli 2011. 
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husvardagen kan tillföras via andra verksamhetsformer, eller hur BUS-biblioteket kan 
utvecklas, besvaras inte det. För definitioner och val av ord, se 'Appendix 1'. 

 1.4 Bedömning av relevans 
Studier om allmänna sjukhusbibliotek är sällsynta. Studier om sjukhusbibliotek ur an-
vändarperspektiv är än mer sällsynta.11 Enligt Wockatz är det även brist på forskning 
om kulturens betydelse i vård av barn och unga. Etablering och utveckling av allmänna 
sjukhusbibliotek sker alltså utan fullgod vetenskaplig grund, vilket accentueras när de 
försvaras mot nedläggningshot. Wockatz menar att det finns behov av forskning, efter-
som all övrig vårdrelaterad verksamhet på SU är evidensbaserad. Hon uttrycker en öns-
kan om samarbete med Centrum för kultur och hälsa, som bedriver forskning om kultu-
rens betydelse för hälsa ur tvärvetenskapligt perspektiv.12 (Wockatz 2008 s. 42f) (Göte-
borgs universitet 2009) Med avseende på att erhålla evidensbaserad kunskap om vad 
specifikt bibliotek kan betyda för patienters och anhörigas hälsa, bör forskning ur ett 
biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv vara ett värdefullt komplement till 
den tvärvetenskapliga forskningen, eftersom biblioteksverksamhet inte är synonymt 
med kulturförmedling. 
          Relevansen av denna studie i förhållande till de forskningsbehov som finns, enligt 
Svensk biblioteksförenings undersökning På säker grund: en Delfinundersökning om 
vilken biblioteksforskning som behövs (2009), är inte självklar, men studien kan tolkas 
tillmötesgå behovet av forskning om bibliotekstjänster för barn och ungdomar (s. 16f). 
Användarperspektivets relevans är tydligare. Enligt Svensk Biblioteksförenings riktlin-
jer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet, ska verksamheten utvecklas ut-
ifrån barnperspektivet (Specialgruppen för barnbiblioteksverksamhet 2003). Lena 
Lundgren, utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm, påpekar att rekommenda-
tionernas titel, På barns och ungdomars villkor, uttrycker ”ett paradigmskifte från ett 
institutions/biblioteksperspektiv till ett individ/användarperspektiv” (Lundgren 2009, s. 
1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Det diskuteras i kapitlet 'Tidigare forskning'. 
12 Kultur och hälsa etablerades 2008 och har Göteborg universitet och VGR som huvudmän (Göteborgs 

universitet 2009). 
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 2 Tidigare forskning 
Den forskning som nämns i detta avsnitt refereras mycket selektivt, med hänsyn till vad 
som är intressant i förhållande till min studie. I den mån det ändå är otydligt vilken rele-
vans den forskning som refereras har, framgår det i kapitlet 'Slutsats och diskussion'. 
Där återkopplar jag till samtliga författare som nämns här.  

 2.1 Vad krävs för att bibliotek ska göra skillnad? 
Rubriken förstås som en fråga gällande hur biblioteksverksamhet bör utformas för att 
skapa de bästa förutsättningarna för att kunna göra skillnad för användarna. I Gør bibli-
oteket en forskel? presenterar Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen en 
kvalitativ studie ur ett användarperspektiv av varför, hur och när ett folkbibliotek kan 
göra skillnad, med avseende på människors vardagsliv. De har intervjuat användare och 
ickeanvändare av folkbibliotek, med mål att förstå förhållandet mellan befolkning, folk-
bibliotek och vardagsliv. I förhållande till min studie är det  intressant vad studien påvi-
sar om förhållande mellan befolkning, folkbibliotek och vardagsliv generellt, eftersom 
motsvarande förhållande också finns mellan patienter, sjukhusbibliotek och sjukhusvar-
dag. Enligt författarna, kan bibliotek göra skillnad förutsatt att vissa förväntningar infri-
as. Till dessa hör att biblioteket ska vara till för alla och ha ett brett och varierat bestånd, 
förankrat i lokalsamhället. Möjlighet ska finnas att ägna sig åt sina intressen och behov 
när tid och lust finns – och utan att de värderas i termer av rätt och fel. Barnfamiljer har 
behov av att bibliotek fungerar som frizoner för såväl barn som vuxna - befriade från 
pekpinnar, men med hjälp tillgänglig när så önskas. Samtidigt förväntar de sig att verk-
samheten ska stimulera barns läsning. En viktig aspekt av bibliotek, är att det är kost-
nadsfritt att nyttja dem, vilket ger goda förutsättningar för grundlig informationssök-
ning. Uppfattningen om folkbibliotek som en plats för informationssökning innebär 
dock inte att de upplevs som synonyma med internet. De identifieras som en fysisk plats 
som kännetecknas av direktkontakt mellan människor. (Jochumsen & Hvenegaard 
Rasmussen 2000, s. 12, 17, 138-147) I fråga om det, är det emellertid värt att ha studi-
ens ålder i åtanke. Kanske skulle motsvarande undersökning idag ge ett annat resultat på 
den punkten, eftersom det har hänt mycket inom IKT och därmed också med förhållan-
det mellan människor och IKT under de elva år som gått sedan studien publicerades.   

 2.2 Barnbibliotek 
Antologin Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld 
genomfördes på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm, med anledning av att forskning 
om barn och barnbibliotek är ”ett bristområde inom ämnet biblioteks- och informations-
vetenskap” (Rydsjö, Hultgren & Limberg 2010, s. 14). Antologin tar upp forskningsom-
råden, ämnen och perspektiv som kan bidra till kunskapsutveckling kring barnbiblio-
teksverksamhet (ibid., s. 14f). Eftersom BUS-bibliotekets målgrupp delvis är barn, är 
delar av antologins texter relevanta för min studie. 
          Mats Dolatkhah, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, diskuterar 
läsning som aktivitet ur olika perspektiv. Bl a diskuterar han läsning som tolkning. Dis-
kussionen är intressant i förhållande till min studie, eftersom den berör aspekter av läs-
ning som kan användas för att understryka värdet av att inom biblioteksverksamhet be-
möta användarna ur det salutogena perspektivet. Dvs. att användarnas egen uppfattning 
om sina behov och önskemål tillskrivs avgörande betydelse för biblioteksverksamheters 
utveckling. Forskning med fokus på läsarens upplevelse av en text, visar att en text kan 
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tolkas olika av olika läsare. Texten rymmer ingen fixerad mening, färdig att extrahera. 
Istället är läsningen av texten en meningsskapande process, som sker i förhållande till 
det sammanhang i vilket individen befinner sig. Den mening som läsare utvinner ur tex-
ten behöver därmed inte vara den som författaren avsåg att förmedla. (Dolatkhah 2010, 
s. 103-109, 125) Givet att det stämmer, talar det för att användarperspektiv är nödvän-
digt för utveckling av biblioteksverksamhet, eftersom de ”värden som bibliotekarierna 
[…] utläser ur de texter som övervägs” inte behöver vara synonyma med de som använ-
dare utläser (ibid., s. 124). 
          Ett komplement till diskussionen om förhållandet mellan barns meningsskapande 
och utveckling av barnbibliotek, är Barbro Johanssons text ”Barnbibliotekariers och 
forskares barnperspektiv”. Johansson, etnolog och barndomsforskare, diskuterar be-
greppet barnperspektiv, vilket är intressant eftersom Wockatz – med hänvisning till 
Svensk Biblioteksförenings rekommendationer – framhåller barnperspektivet som ut-
gångspunkt för BUS-biblioteket (Wockatz 2005, s. 8). Johansson problematiserar varför 
man pratar ”om barns egna perspektiv” och ”om vikten” av att vuxna förstår det (Jo-
hansson 2010, s. 24). Hon förklarar att barn är en markerad kategori, vilket innebär att 
det är en kategori människor som avviker från normen. Att, ur det perspektivet, hävda 
ett barnperspektiv riskerar att bekräfta barns underordning, eftersom det kan dölja det 
faktum att en individ ”aldrig helt kan infångas av benämningar och etiketter” (ibid., s. 
25). Johansson menar emellertid att tillämpning av barnperspektivet i enlighet med 
Barnkonventionen kan motverka barnens underordning och resultera i ”att erkänna och 
respektera varje individs unika perspektiv”, eftersom barnkonventionen syftar till att 
barn som individer ”inte ska komma till korta i förhållande till den starkare gruppen 
vuxna” (ibid., s. 25f). Jag associerar till det salutogena perspektivet utifrån två aspekter 
av resonemanget. Dels finns en analogi mellan kritiken av förhållandet markerad kate-
gori – norm och kritiken av dikotomin sjuk – frisk. I båda fallen kritiseras uppfattningen 
om människor som definierbara i förhållande till ett normaltillstånd. Dels finns en ana-
logi mellan att respektera varje individs unika perspektiv och intresset för individens 
hela livssituation. I båda fallen tillerkänns individens egen upplevelse av sin situation 
betydelse. Johansson diskuterar också begreppet empowerment (ibid., s. 26f), vilket är 
intressant eftersom Wockatz refererar till det begreppet med avseende på vad BUS-
biblioteket kan bidra till. Begreppet syftar på ”en process där individen ges eller tar sig 
möjlighet till större inflytande över sitt liv och de sammanhang han/hon befinner sig i” 
(Johansson 2010, s. 26). Rydsjö, Limberg och Hultgren (2010) menar att empowerment 
hör samman med KASAM, eftersom båda begreppen kan användas för att testa en verk-
samhet: ”Hur utformas olika aktiviteter så att de kan erbjuda olika barn stöd för att för-
stå tillvaron och göra den begriplig” (s. 275). Beträffande bemötande av barn inom 
barnbiblioteksverksamhet, har Johansson studerat en grupp barnbibliotekarier med syfte 
att utveckla läsfrämjande verksamhet. Enligt resultaten eftersträvar bibliotekarier att 
skapa förutsättningar för att barns kompetenser och resurser ska komma till uttryck och 
tillvaratas. Bl a inser de det personliga mötets betydelse för att lyssna in och sätta sig in 
i den andres värld. Johansson menar att de därför jobbar för barnens ”delaktighet och 
empowerment” utifrån en strävan att förstå ”den andres perspektiv”, snarare än att inta 
ett ”barnperspektiv” (Johansson 2010, s. 40ff). (Johansson 2010, s. 33-46) 
          En tredje text från antologin är skriven av Vibeke Bing, hälsovetare. Den heter 
Familjecentralen som stödjande miljö (2010) och handlar inte om bibliotek, utan om 
familjecentraler. Dvs. mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och social rådgivning 
som samlats under samma tak, med avsikt att ”bidra till bättre folkhälsa” (Bing 2010, s. 
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171). Texten är en reflektion kring resultaten av VGRs utvärdering av familjecentraler, 
som bygger på intervjuer med både föräldrar och personal. Bing diskuterar ”om familje-
centralerna har potential att utjämna hälsoklyftor och i så fall på vilket sätt” (ibid., s. 
172). I diskussionen nämns bl a det salutogena perspektivet. ”Att vara värdesatt som en 
handlande människa” är, enligt Bing, nödvändigt för att kunna uppleva tillvaron som 
begriplig, hanterbar och meningsfull (ibid., s. 178f). Enligt utvärderingen bemöts föräld-
rar som just handlande människor på familjecentralerna, och många menar sig vara 
hjälpta av det. Bing finner stöd för att familjecentralerna har en social funktion, vilket 
”är en av de mest erkända skyddsfaktorerna för hälsa” (ibid., s. 189).   

 2.3 Sjukhusbibliotek 
Forskning om svenska sjukhusbibliotek är sällsynt. Sedan 1970- och 80-talen har inga 
studier gjorts ur ett större perspektiv.13 Under 2000-talet presenterades några korta stu-
dier med avseende på utveckling av enskilda bibliotek. De studier som jag refererar är 
uteslutande uppsatsarbeten från Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap 
i Borås. Det är studier som är genomförda i liten skala och inom snäva tidsramar. 
Gemensamt för dem är ett intresse för frågan vilken funktion ett allmänt sjukhusbiblio-
tek bör ha. Frågan är relevant, med tanke på att såväl studiernas resultat som nedlägg-
ningar av sjukhusbibliotek indikerar att bibliotekarier behöver formulera sin betydelse 
och identitet gentemot sjukhusens kärnverksamhet. De tre första studierna som refereras 
är gjorda ur bibliotekarieperspektiv. 
          Johan Elfving och Sandra Engman Fingal presenterar i magisteruppsatsen Bland 
bokbaciller och vingklippta änglar: En kvalitativ studie kring bestånd och beståndsar-
bete på fem sjukhusbiblioteks barn- och ungdomsavdelningar (2008) en undersökning 
baserad på kvalitativa intervjuer med fem bibliotekarier vid fem sjukhusbibliotek, om 
beståndsarbete i förhållande till målgrupp barn och ungdomar. Enligt resultatet, är av-
sikten bakom beståndet att, ur ett användarperspektiv, erbjuda media som är relevant 
och attraktiv för målgruppen. Användarna ska få vad de vill ha – med reservation för 
media som kan ha ”negativ inverkan” på dem (Elfving & Engman Fingal 2008, s. 49). 
Beståndsarbetet har inslag av rådgivning, genom att personal synliggör delar av bestån-
det som anses vara av särskild vikt utifrån användarnas situation. (Elfving & Engman 
Fingal 2008, s. 14f, 45-50) 
          Carina Lindgrens och Anna Remins magisteruppsats Sjukhusbibliotekarier i fo-
kus: En fenomenografisk undersökning av sjukhusbibliotekariers uppfattningar av yr-
kesrollen i arbetet med barn och ungdomar (2005) baseras på kvalitativa intervjuer med 
sju bibliotekarier vid sju sjukhusbibliotek. Syftet är att undersöka deras uppfattning om 
yrkesrollen i förhållande till målgruppen barn och ungdomar. Enligt resultatet, kan bib-
liotekarierna hamna i etiska dilemman gentemot vården, p.g.a. olika etiska avvägningar 
yrkesgrupperna emellan. Dessutom råder olika uppfattningar bland bibliotekarier beträf-
fande om biblioteket är en del av vårdarbetet eller om det är en plats för informations-
sökning. Lindgren och Remin föreslår vidare forskning kring olika aspekter av hur bib-
lioteksverksamheter kan bidra till barns rehabilitering. De efterlyser också en aktivare 
diskussion om etik, med avseende på att stärka bibliotekarier i situationer då deras etis-
ka ställningstaganden utmanas. (Lindgren & Remin 2005, s. 2f, 43, 80-88) 
          Med utgångspunkt i Lindgrens och Remins slutsatser beträffande sjukhusbiblio-
tekariers yrkesroller, presenterar Emelie Hedlund och Lisa Zetterberg magisteruppsat-

                                                 
13 Jag refererade delar av de texterna i Välbefinnande på sjukhus (2010). 
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sen ”Kultur är läkande, verkligen” – En fallstudie av sjukhusbibliotekariers arbete med 
ungdomar (2007). Studien baseras på kvalitativa intervjuer med tre bibliotekarier vid ett 
sjukhusbibliotek. Syftet är bl a att undersöka vilken syn bibliotekarier har på hälsofräm-
jande arbete i förhållande till målgruppen ungdomar. I resultatredovisningen framkom-
mer att bibliotekarierna anser att biblioteksverksamhet riktar sig till det friska i använ-
darna, och att den är en länk till ”världen utanför” (Hedlund & Zetterberg 2007, s. 43). 
De anser att såväl kultur- som informationsförmedling har relevans i förhållande till 
verksamheten som hälsofrämjande. Beträffande inslag av kultur i vårdarbetet, motiverar 
de det utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa. Beträffande information, menar de att det 
är en hjälp för att i mötet med vårdpersonal kunna ställa relevanta frågor och krav. En 
av bibliotekarierna menar att samarbete med övrig sjukhuspersonal är viktigt, inte minst 
för att få mer kunskap om patienternas behov. Det framkommer också att vårdpersonal 
ibland ifrågasätter lämpligheten av beståndsurvalet, utifrån att vissa ämnen kan vara 
känsliga för patienterna. I slutsatsen konstaterar Hedlund och Zetterberg att biblioteka-
rierna ”arbetar hälsofrämjande” och aktivt försöker integrera kulturen i vården, även om 
de inte medvetet förhåller sig till olika aspekter av hälsa (ibid., s. 56). (Hedlund & Zet-
terberg 2007, s. 2, 43f) 
           Studierna indikerar att bibliotekets förhållande till vården och till kultur- respek-
tive informationsförmedling behöver utforskas och diskuteras. För att komma vidare i 
diskussionen, kan forskning ur användarperspektiv vara en hjälp. Min förra studie är 
gjord ur användarperspektiv, men är naturligtvis alldeles för liten för att resultatet ska 
kunna tillskrivas någon generell betydelse. Vad resultatet emellertid indikerar är att det 
bland patienter kan finnas en samstämmighet beträffande vilka behov som finns utöver 
vård. Givet en sådan samstämmighet, bör undersökningar gjorda ur användarperspektiv 
kunna bidra till en formulering av sjukhusbibliotekens funktion. Även resultatet av den 
studie Gullvi Johanssons presenterar i magisteruppsatsen Sjukhusbibliotekens roll i 
sjukvården: En fallstudie av sjukhusbiblioteken på Uddevalla sjukhus och Norra Älvs-
borgs läns sjukhus i Trollhättan (2001) indikerar nämnda samstämmighet. Studien är 
gjord ur både användar- och bibliotekarieperspektiv, med syfte ”att undersöka vilka 
möjligheter till utveckling” av sjukhusbibliotek som finns i förhållande till användarnas 
behov (Johansson 2001, s. 7). Resultaten indikerar att lyhördhet och flexibilitet gent-
emot patienterna är nödvändigt för att kunna möta deras behov och önskemål. Resultatet 
visar också att det finns behov av både kultur- och informationsförmedling. Bland pati-
enter var behov av avkoppling större än behov av information, medan anhöriga hade ett 
stort behov av information. Johansson menar därför att kultur- och informationsförmed-
ling inte bör ställas mot varandra, eftersom båda är viktiga för användarna. (Johansson 
2001, s. 7, 54f, 61ff) 
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 3 Teori och metod  

 3.1 Kvalitativ undersökning 
Denna studie är kvalitativ. Kvalitet syftar ”på arten” och ”beskaffenheten av något” 
(Kvale 1997, s. 67). En kvalitativ studie går därför ut på att förstå en företeelse genom 
fördjupad insikt i vad som är utmärkande och unikt för den (Repstad 1999, s. 15). Ut-
ifrån syfte och frågeställningar kräver studien en kvalitativ ansats, eftersom de kan sä-
gas gå ut på att ta reda på arten och beskaffenheten av förhållandet mellan BUS-
biblioteket och användarna. 

 3.2 Sense-making teorin och metodologin 
Innan metoderna presenteras, redogör jag för studiens teoretiska fundament. Brenda 
Dervin, professor i kommunikationsvetenskap, har utvecklat begreppet sense-making, 
som tillämpas vid utveckling av informationssystem inom bl a bibliotek (Dervin 2005-
05-12b). Begreppet verkar på tre nivåer; som metateori, metodologi och metod. Enligt 
Reijo Savolainen, professor i informationsvetenskap, kommer begreppets fulla potential 
till uttryck bara i studier där det tillämpas på samtliga nivåer. I en sådan studie styr sen-
se-making metodologin forskningsfråga, intervjudesign, analys och slutsats. (Savolai-
nen 2006, s. 1124) Sådana studier är sällsynta, eftersom begreppet är under kontinuerlig 
utveckling sedan 1972 och därför är mycket komplext (Dervin 2005-05-12a). Påpekas 
bör att en kvalitativ ansats inte är nödvändig utifrån sense-making. Såväl teorin som 
metodologin fungerar även inom kvantitativa studier (Dervin 1992, s. 269). 
          Även om sense-making företrädesvis diskuteras inom forskning gällande ”infor-
mation seeking and use”, betecknar begreppet en process med avseende på all mänsklig 
kommunikation (Foreman-Wernet 2003, s. 4). Begreppet har utvecklats som reaktion på 
föreställningen att det finns en av människor oberoende sanning som kan observeras, 
förpackas och skickas till en mottagare som information. Enligt sense-making teorin är 
individens eller kollektivets kontext avgörande för vad som är och inte är information, 
eftersom såväl informationsbehov som information uppstår ur individens eller kollekti-
vets dynamiska interaktion med omvärlden. Denna interaktion definieras som kommu-
nikation, vilken i sin tur definieras som dialog. Och dialog beskrivs vara nödvändigt för 
människans meningsskapande process (sense-making). (Foreman-Wernet 2003, s. 4ff)  
          Med tanke på att ett postmodernistiskt perspektiv innebär att ”sökandet efter uni-
versell kunskap” ersätts ”av heterogenitet och en kontextualisering av” kunskap (Kvale 
1997, 209f), kan Dervin felaktigt uppfattas som postmodernist. Dervin ser sense-making 
som en strategi för att komma förbi polariteten modernism--postmodernism. Allt är inte 
kontextberoende, eftersom människans behov av att skapa mening betraktas som uni-
versellt. (Foreman-Wernet 2003, s. 7) 
           Vad är då en meningsskapande process? Enligt sense-making teorin lever männi-
skan i tid och rum; hon rör sig från ett förflutet mot en framtid och är förankrad i mate-
riella betingelser. I sammanhanget bör begreppet verbing nämnas. Verbing åsyftar me-
ningsskapande som just en process. Dvs. människans dynamiska interaktion med sin 
omvärld är synonym med att hon formar sina kognitiva, emotionella och kommunikati-
va intryck av sin omvärld - genom att exempelvis gissa, organisera och skapa fakta - så 
att hon utifrån intrycken kan skapa mening och fortsätta sin rörelse genom tid och rum. 
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Här är gissa, organisera och skapa fakta exempel på verbings.14  (Dervin 1999, s. 
139ff) (Savolainen 2006, s. 1117). Den meningsskapande processen är alltså en förut-
sättning för människans rörelse genom tid och rum, och den stimuleras av intryck från 
såväl människans inre som yttre värld (Dervin 1999, s. 139).  
           Savolainen förklarar att uppfattningen om meningsskapande som en process som 
är beroende av både kognitioner och emotioner innebär att ”sense-making aims at free-
ing research from the implicit assumption that there is one right way to produce know-
ledge or to use information” (Savolainen 2006, s. 1117). Vad som är information defini-
eras således inom respektive informationssystem (Dervin 1994, s. 78).15 Ett informa-
tionssystem, i sin tur, är synonymt med system eller sammanhang som stödjer indivi-
dens eller kollektivets meningsskapande process (Dervin 1989, s. 54). Enligt sense-
making metodologin, måste utformning och utveckling av sådana system därför göras 
utifrån användarperspektiv (Foreman-Wernet 2003, s. 9), eftersom det kräver kunskap 
om ”the hows of human individual and collective sense-making and sense-unmaking” 
(Dervin 1999, s. 141). Enligt min tolkning kan BUS-bibliotekets verksamhet i sin helhet 
tolkas vara ett informationssystem – givet att det bidrar till människors process för att 
skapa mening.  
          För att åskådliggöra den meningsskapande processen, har Dervin utvecklat en 
metafor, enligt vilken processen består av momenten situation (situation), gap (klyfta), 
bridge (bro), outcomes (resultat) och verbings (skapa mening).16  
 

 
Illustration av metafor. (Dervin & Frenette 2003, se Savolainen 2006, s. 1122.) 

                                                 
14 Dervin (1994) menar att verbing är synonymt med ”verb conceptualization” (s.87). 
15  Dervin använder omväxlande orden informationssystem och kommunikationssystem. 
16 De svenska översättningarna av momenten är mina egna. 
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Enligt metaforen hamnar individen, under sin rörelse genom tid och rum, kontinuerligt i 
situationer som stannar upp rörelsen. Dessa situationer uppstår i klyftan mellan vilken 
information (alternativt kunskap) som hon har och vilken information som hon behöver 
för att fortsätta sin rörelse. Hon har alltså ett informationsbehov. Genom att föra en dia-
log med sin omvärld, kan hon erhålla information som fungerar som en bro som över-
bygger klyftan. På andra sidan klyftan väntar resultatet i form av behövlig tillförsikt 
(förutsatt att processen lyckas). Processens övergripande syfte är att skapa mening ut-
ifrån en rådande situation (Case 2007, s. 75). Savolainen påpekar att metaforen är ett i 
högsta grad abstrakt metodologiskt verktyg. Att den är ett sätt att se - alltså ett teoretiskt 
perspektiv. De olika momenten går bara att separera på analytisk nivå. Processen är i 
praktiken nyckfull och de olika momenten kan överlappa varandra på oräkneliga sätt. 
(Savolainen 2006, s. 1120) 

 3.3 Koppling mellan forskningsproblem och teori 
Min utgångspunkt för denna studie är att sense-making teorin stämmer med avseende på 
att, hur och varför människor skapar mening. Det innebär också att information och in-
formationssystem definieras enligt sense-making teorin. Intervjudesign, analys och slut-
sats är emellertid endast inspirerat av sense-making metodologin. 
          Valet av sense-making teorin kan motiveras bl a utifrån användarperspektivet. 
Stefan Ek, bibliotekarie och forskare inom informationsvetenskap, menar dessutom i sin 
avhandling Om information, media och hälsa i en samhällelig kontext: En empirisk och 
analytisk studie (2005) att teorin har beröringspunkter med Antonovskys teorier om sa-
lutogenes och KASAM. Han påpekar att Antonovskys definition av GMR utgår från en 
uppfattning om individens interaktion med sin omvärld som liknar hur individen, enligt 
sense-making teorin, interagerar med sin omgivning för att skapa mening.17 Ek skriver: 
 

[Antonovsky] menade att det gemensamma för alla GMR är att de bidrar till att göra påfrest-
ningar som vi oavbrutet utsätts för begripliga. Generella motståndsresurser bidrar med andra 
ord till att påfrestningarna blir insatta i ett kognitivt sammanhang. Genom att gång på gång ge 
individen sådana erfarenheter skapar de med tiden en stark koherenskänsla. (Ek 2005, s. 22) 

Denna uppfattning om hur människor kan hantera påfrestningar är, menar Ek, även en 
”grundbult i begreppet sense-making”, eftersom sense-making som metodologi fungerar 
som ett verktyg för att studera individens själva konstruerande (verbing) av mening ut-
ifrån sina erfarenheter (ibid). Antonovsky själv utvecklade beröringspunkterna mellan 
salutogenes och informationsteori i sina sista arbeten, då han konstruerade en modell 
som ska förklara den struktur som är förutsättningen för KASAM.18 Enligt modellen är 
KASAM avhängig: ”i vilken omfattning individen är länkad till strukturer […], varifrån 
information erhålls, av hur väl individen förmår integrera informationen, av individens 
förmåga att förmedla information till strukturerna samt i vilken omfattning dessa ger 
förväntad feedback.” (Ek 2005, s. 40). Ek beskriver modellen som ”konstruerad i termer 
av mental informationshantering” (ibid., s. 27). Det förhållande mellan individ och in-
formation som modellen beskriver kan liknas vid hur individen eller kollektivet, enligt 
sense-making teorin, behöver interagera med omgivningen för att kunna skapa mening 
utifrån rådande situation. (Ek 2005, s. 11-41)  

                                                 
17 GMR förklaras i avsnittet 'Bakgrund till syfte och forskningsfrågor'. 
18 Antonovksy dog 1994. 
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          Med hänvisning till nämnda beröringspunkter mellan teorierna, föreslår jag att 
paralleller kan dras mellan å ena sidan den mening som individ eller kollektiv uppnår 
via en meningsskapande process och å andra sidan det kognitiva sammanhang som in-
dividen, med hjälp av GMR, kan placera påfrestningar i. Dvs. om ett informationssy-
stem konstateras bidra till användarnas meningsskapande process, bidrar det även till 
användarnas upplevelse av tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. Märk väl 
att jag inte drar paralleller mellan KASAM och den mening som skapas i en menings-
skapande process. Med hänvisning till Eks beskrivning av hur upprepade erfarenheter 
av att klara sätta in påfrestningar i kognitiva sammanhang med tiden skapar en stark 
KASAM hos individen, menar jag likaledes att upprepade erfarenheter av att klara ska-
pa mening utifrån rådande situation med tiden kan skapa en stark KASAM hos indivi-
den. Beröringspunkterna mellan teorierna innebär alltså inte att begreppet KASAM är 
analogt med något av momenten i metaforen för den meningsskapande processen.19 Ska 
KASAM placeras in i metaforen, hamnar det som överordnat själva processen. Beträf-
fande upplevelsen av tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull i förhållande 
till metaforen, menar jag att den upplevelsen är överordnad den mening som skapas, 
men ändå underordnad KASAM, eftersom KASAM uttrycker i vilken utsträckning in-
dividen upplever omvärlden så. Min tolkning av beröringspunkterna mellan teorierna 
resulterar i följande schema: 
 

(1) Meningsskapande process → (2) Mening skapas utifrån rådande situation alt. På-
frestningar sätts in i kognitiva sammanhang → (3) Tillvaron blir begriplig, hanterbar 
och meningsfull → (4) KASAM (förutsatt X antal upprepade erfarenheter av 1-3) 

Jag är väl medveten om att mitt förslag på hur KASAM kan appliceras på en menings-
skapande process kan diskuteras, men detta förslag är vad jag väljer att förhålla mig till 
inom denna studie.  
          Givet beröringspunkterna mellan teorierna bör ett analys- och tolkningsresultat i 
termer av sense-making kunna fungera med avseende på att belysa BUS-bibliotekets 
verksamhet ur det salutogena perspektivet, varför jag menar att mitt val av sense-
making som teori och inspiration för metoden är motiverat. Om studien gjordes ur soci-
ologiskt perspektiv, hade det kanske varit lämpligt att tillämpa Antonovskys teorier och 
metoder. Men eftersom perspektivet är biblioteks- och informationsvetenskapligt, och 
eftersom syftet är att belysa en biblioteksverksamhet, menar jag att det är lämpligt att 
tillämpa en teori och metod med förankring inom biblioteks- och informationsveten-
skap.  
          Min tanke är alltså att jag, med hjälp av sense-making som teoretiskt perspektiv 
och metoder som är inspirerade av sense-making metodologin, kan få indikationer på 
om BUS-bibliotekets verksamhet bidrar till användarnas meningsskapande process. Gi-
vet beröringspunkterna mellan Dervins och Antonovskys teorier, menar jag att om bib-
lioteksverksamheten gör det, indikerar det även att BUS-bibliotekets verksamhet kan 
bidra till användarnas upplevelse av tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. 
Vilket i sin tur indikerar att bemötandet av användarna, inom ramarna för BUS-
bibliotekets verksamhet, kan benämnas salutogent. 

                                                 
19 Se illustration av metaforen i stycket 'Sense-making teorin och metodologin'. 
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 3.4 Metod för insamling av data: intervjuer 
Data har erhållits genom kvalitativa respondentintervjuer med fem vårdnadshavare. En 
kvalitativ intervju är lämplig ”om man vill ha insikter om det grundläggande eller det 
särpräglade i en viss miljö” (Repstad 1999, s. 15). Eftersom forskningsfrågorna förutsät-
ter insikt i biblioteksverksamheten i förhållande till barn och anhöriga, framstår kvalita-
tiva intervjuer vara en lämplig metod för att besvara dem. Valet av respondentintervjuer 
motiveras av att de kan generera ”direkt information om en individs egna känslor, åsik-
ter och uppfattningar” (ibid., s. 10), vilket motsvarar forskningsfråga två som förutsätter 
skildringar av personliga erfarenheter av biblioteksverksamheten. Angående antal inter-
vjuer, hänvisar Pål Repstad till vad man orkar, till praktiska hänsyn och till ”mättnad” - 
vilket betyder att intervjuerna till slut bara ger ”mer av samma sak” (ibid., s. 62ff). Att 
jag stannade vid fem intervjuer beror på studiens tidsramar. Antalet är för litet för att 
kunna uppnå mättnad. Intervjuerna föregicks av en pilotintervju, som gjordes tre dagar 
innan första intervjun. 
          Intervjuguiden är inspirerad av sense-making metodologin, enligt vilken frågorna 
ska formuleras så att svaren säger något om processen som respondenten genomgår när 
denne interagerar med information. Dervin visar exempel på sådana intervjuguider, av 
vilka jag har inspirerats av en. Den användes i en studie som syftade till utveckling av 
en allmän biblioteksverksamhet i förhållande till en specifik målgrupp. Representanter 
för målgruppen tillfrågades först varför de hade uppsökt biblioteket, därpå vad de hade 
lånat, och sist på vilket sätt det de lånat var en hjälp. Frågorna följer en kronologisk 
ordning, i enlighet med vad som kallas ”the time-line interview” (Dervin 1992, s. 
279ff). Kronologin tillsammans med frågorna fungerar som en spegling av Dervins me-
tafor. I nämnda exempel resulterar metoden i en reflektion kring processen som använ-
daren genomgått p.g.a. interaktion med lånad media. Därmed kan media, som på ytan 
förefaller vara oviktig, visa sig vara viktig för att en individ ska kunna skapa mening 
utifrån sin situation. (Dervin 1992, s. 286-291)  
          Min intervjuguide består av fler än tre frågor, men den utformades från början 
med metaforens moment och kronologi i åtanke. Till stor del löste jag emellertid upp 
kronologin efter pilotintervjun. Utifrån erfarenheten av pilotintervjun lade jag dessutom 
till fråga sex och sju. Frågorna avviker från sense-making metodologin, men jag anser 
att såväl deras retoriska karaktär som upplösningen av kronologin behövdes för att sti-
mulera samtalet.20 Min intervjuguide fokuserar inte heller på betydelsen av enstaka lån. 
Istället lämnar de utrymme åt respondenten att bestämma om det är viktigt att prata om 
betydelsen av; specifika lån, händelser eller biblioteksverksamheten i stort.  
          Intervjuguiden är också inspirerad av vad som gäller för kvalitativa intervjuer ge-
nerellt, eftersom det finns påtagliga likheter mellan det och vad som gäller enligt sense-
making metodologin. Karaktäristiskt för en intervjuguide, enligt sense-making metodo-
login, är att frågorna är konstruerade så att respondenten dels är med och styr vad som 
diskuteras, och dels kan cirkulera kring och återkomma till olika aspekter av det som 
diskuteras (Foreman-Wernet 2003, s. 8). Likheten med Repstads påpekande att inter-
vjuguiden ska vara flexibel, med syfte att skapa en samtalston eller ett samspel mellan 
forskare och respondent, är tydlig (Repstad 1999, s. 64).                                                 

                                                 
20 Se 'Appendix 2'. 
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 3.5 Urval av respondenter 
Valet att intervjua vårdnadshavare istället för barn eller ungdomar beror bl a på att det, 
p.g.a. etiska hänsyn, är svårt att få tillstånd att ställa forskningsfrågor till barn och ung-
domar som vårdas (Hedlund & Zetterberg 2007, s. 30). Valet att intervjua vårdnadsha-
vare till barn som är i lågstadieålder eller yngre, istället för ungdomars vårdnadshavare, 
är gjort utifrån antagandet att de förstnämnda använder biblioteket tillsammans med 
sina barn. Förhoppningen är att intervjuresultatet därmed har relevans med avseende på 
såväl barns som vårdnadshavares situation. 
          Såväl val av respondenter som genomförande av intervjuer gjordes under två 
veckor som jag, inom ramarna för en av bibliotekarieutbildningens kurser, tillbringade 
på BUS-biblioteket. Respondenterna valdes i samråd med BUS-bibliotekets biblioteka-
rier. Urvalsprocessen inleddes med att jag förklarade studiens syfte och avgränsningar 
för bibliotekarierna. Jag framhöll att det var viktigt att några av respondenterna hade 
erfarenhet av fler delar av biblioteksverksamheten än bara biblioteksrummet. Utifrån det 
föreslog bibliotekarierna vårdnadshavare som tillbringar mycket tid på sjukhus och som 
regelbundet använder biblioteket. Även jag föreslog personer som jag uppfattade vara 
regelbundna användare.  

 3.6 Tillvägagångssätt vid insamling av data 
Repstads rekommendation att intervjun bör göras på en plats där respondenten känner 
sig bekväm och man kan tala ostört, följdes i möjlig mån (Repstad 1999, s. 72). En in-
tervju gjordes i respondentens hem, övriga på sjukhuset. En gjordes i ett rum med 
mycket folk, övriga i rum där bara respondenten och jag var. I två fall ställde personerna 
upp på intervju i samband med att de blev tillfrågade, i övriga fall avtalade vi tid med 
ett par dagars framförhållning. Längden på intervjuerna varierade mellan femton och 
trettio minuter. Före intervjun förklarade jag studiens syfte och att intervjuguiden var 
inspirerad av en teoretisk modell. Respondenterna godkände att ljudupptagningar gjor-
des av intervjuerna. I analysfasen är det en fördel, eftersom det då finns dokumenterat 
både vad som sägs och hur det sägs - vilket kan vara relevant information i sig. Det in-
nebär också att intervjuerna transkriberades i enlighet med det talade språket, vilket är 
en huvudregel för att undvika förvrängning av materialet. (Repstad 1999, s. 70f & 85)  

 3.7 Forskningsetiska överväganden  
De etikregler för svensk forskning som Repstad nämner gällande information, konfiden-
tialitet och nyttjande följs (Repstad 1999, s. 68). Intervjuerna är gjorda utifrån informe-
rat samtycke (Kvale 1997, s. 142). Dvs. respondenterna informerades om att hantering-
en av intervjumaterialet är konfidentiell, och att det inte kommer att användas i något 
syfte utöver denna kandidatuppsats. Beträffande konfidentialitet är åtgärder vidtagna för 
att respondenterna inte ska kunna identifieras, även om det framgår på vilket sjukhus 
barnen är patienter. Inga namn eller exakta åldrar nämns. Kön framgår inte. Vad barnen 
vårdas för nämns inte. Av etiska hänsyn ställer jag inga frågor till vårdnadshavarna om 
deras barn. Jag låter det vara upp till vårdnadshavarna att avgöra om de vill prata både 
om hur barnen och de själva upplever BUS-biblioteket eller om de vill prata bara om 
hur de själva upplever det.21 

                                                 
21 Se också avsnittet 'Val av respondenter'. 
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 3.8 Metod för analys och tolkning av data 
I kapitlet 'Analys: Presentation av intervjuresultat', refereras respektive intervju separat. 
Kapitlet fungerar som ett första steg i analysen, eftersom referaten görs med hänsyn till 
vad som är relevant i förhållande till syfte och frågeställningar och till vad jag uppfattar 
vara intressant enligt sense-making teorin. Värderingar, förklaringar, uppfattningar, etc 
som uttrycks i referaten är emellertid avsedda att vara uteslutande respondenternas. Re-
feraten har inslag av många citat, i vilka språket är korrigerat med avseende på läsvän-
lighet. Citaten är valda utifrån om de fångar intervjuns kärna, säger något som är extra 
viktigt i förhållande till syfte och frågeställning eller uttrycker något som är svårt att 
omformulera. Avsikten med många citat är att ge belägg för läsarens analys av generali-
serbarhet, validitet och reliabilitet.22 Repstad menar att citat även gör framställningen 
”mer spännande att läsa” - och rekommenderar hellre ”för många citat än för få” (Rep-
stad 1999, s. 121). Intervjuernas kronologi är underordnad olika ämnen och teman som 
berörs. Någon systematisk indelning enligt teman och ämnen, som är enhetlig intervju-
erna emellan, görs emellertid inte. Respondenterna betecknas med varsin bokstav från A 
till E, utifrån i vilken ordning intervjun är gjord i förhållande till övriga intervjuer.  
          I kapitlet 'Analys: Tolkning av intervjuresultatet', presenteras en tolkning av in-
tervjuresultatet som genomförs med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Metoden är 
lämplig för att utifrån en text få vetenskapligt hållbar kunskap om en del av den sociala 
verkligheten. Text avser en samling kvalitativ data. Metodvalet motiveras av dels att 
studiens syfte förutsätter kunskap om användarnas sociala verklighet, dels att den data 
som analyseras är kvalitativ, i form av transkriberade intervjuer. Metoden innebär att rå 
data kodas enligt kategorier och teman, utifrån vilka vetenskapligt hållbara tolkningar 
och slutsatser kan göras. Processen är i huvudsak induktiv; utifrån empirin induceras 
kategorier och teman. Vid directed content analysis (riktad innehållsanalys) föregås 
emellertid induktion av deduktion. Kodning av data sker inledningsvis utifrån kategorier 
som bestäms av teori eller tidigare forskningsresultat. Längre fram i processen kan nya 
teman induceras. (Zhang & Wildemuth 2009, s. 308-310) Utgångspunkt för min analys 
är att människor, i enlighet med sense-making teorin, har behov av att skapa mening 
och att människor gör det genom att interagera med information enligt momenten i den 
meningsskapande processen. För att få indikationer på om användarna uppfattar att 
BUS-bibliotekets verksamhet bidrar till en sådan process, måste analysmetoden fungera 
som verktyg för identifiering av sådana eventuella processer i intervjumaterialet. Därav 
följer att kodning av intervjumaterialet sker utifrån teoretiska antaganden och på för-
hand bestämda kategorier, i form av momenten i Dervins metafor för den meningsska-
pande processen – varför analysen kan liknas vid riktad innehållsanalys.23 

 3.9 Tillvägagångssätt vid analys och tolkning av data 
Med avseende på att identifiera eventuella meningsskapande processer i intervjuresulta-
tet, krävs, enligt sense-making metodologin, identifiering av verb som leder till eller är 
resultat av idéer, åsikter, känslor eller minnen, då det är de verben som kan säga något 
om vad människor behöver och gör för att skapa mening utifrån sina erfarenheter. (Der-
vin 1991, s. 62f) (Savolainen 2006, s. 1117).24 Dvs. verb som indikerar processer och 
dynamik. Min analysmetod för att, utifrån intervjumaterialet, kunna identifiera sådana 
                                                 
22 Se avsnittet 'Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet'. 
23 Se avsnittet 'Sense-making teorin och metodologin'. 
24 Se avsnittet 'Sense-making teorin och metodologin'. 
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verb och meningsskapande processer är påtagligt präglad av subjektiva element, varför 
jag benämner den tolkning. Tolkningen delas in enligt forskningsfrågorna. 
          För att besvara den första forskningsfrågan (Hur används BUS-biblioteket av 
barn och deras anhöriga?), läser jag först igenom intervjuerna några gånger med avsikt 
att hitta alla verb och sedan identifiera de som eventuellt kan motsvara beskrivningen 
ovan. Frågan besvaras genom att de verben representerar de aktiviteter som responden-
terna associerar med biblioteksverksamheten. För att svaret ska vara fullständigt med 
avseende på hur biblioteket används, beskrivs aktiviteterna utifrån vad respondenterna 
säger om dem. Beskrivningarna överlappar i vissa avseenden svaret på den andra forsk-
ningsfrågan. Stycket delas in enligt aktiviteterna. 
          För att besvara den andra forskningsfrågan (Hur uppfattar BUS-bibliotekets an-
vändare att de bemöts inom ramarna för biblioteksverksamheten?), gör jag en tolkning 
av huruvida nämnda aktiviteter indikerar eller ingår i några processer som kan kallas 
meningsskapande. För att kunna göra en sådan tolkning, diskuteras intervjuresultatet i 
förhållande till momenten i Dervins metafor. Diskussionen berör alltså vad och om det 
finns något i intervjumaterialet som kan tolkas motsvara metaforens bro, resultat, situa-
tion och klyfta. För att svaret på den andra frågan ska bli komplett och tillmötesgå studi-
ens syfte, omformulerar jag därpå analys- och tolkningsresultatet i termer av KASAM 
och det salutogena perspektivet. Tack vare nämnda beröringspunkter mellan den mening 
som en meningsskapande process resulterar i och det kognitiva sammanhang som indi-
viden med hjälp av GMR kan placera påfrestningar i, är en sådan omformulering möj-
lig.25 Stycket delas in enligt momenten i Dervins metafor och enligt KASAM och det 
salutogena perspektivet. 
          I kapitlet 'Slutsats och diskussion', kommenteras svaren på forskningsfrågorna i 
relation till studiens syfte. Därpå diskuteras olika aspekter av BUS-bibliotekets verk-
samhet i förhållande till det salutogena perspektivet - utifrån såväl studiens resultat som 
tidigare forskning. 

 3.10 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 
Studiens syfte och forskningsfrågor gör inte anspråk på ett resultat som är generaliser-
bart gentemot några andra än BUS-bibliotekets användare.  
          Dervin menar att de teoretiska grundantagandena - angående hur människan ska-
par mening och varför den meningen är viktig – skapar förutsättningar att applicera er-
farenheter från en situation på en annan (Dervin 1992, s. 275). Den formen av generali-
serbarhet liknar analytisk generalisering som, enligt Kvale, bygger på en ”påståendelo-
gik” som kan ha formen av en ”argumentering för en generalisering som bygger på en 
teori” (Kvale 1997, s. 210f). Dvs. forskaren gör påståenden om att ”resultaten från en 
undersökning kan ge vägledning för vad som kommer hända i en annan situation”, ut-
ifrån dels ”en analys av likheter och skillnader mellan de båda situationerna”, dels 
grundantagandena i tillämpad teori (ibid). Med stöd hos Kvale, överlåter jag en sådan 
analys av likheter och skillnader på läsaren. Det viktiga är att forskaren ”tillhandahåller 
tillräckligt med belägg för att den analytiska generaliseringen ska kunna genomföras” 
(ibid., s. 211f), vilket jag försöker göra genom en detaljerad resultatredovisning och 
noggrann beskrivning av arbetsprocessen (Zhang et al. 2009, s. 313f).  
          Dervin nämner validitet och reliabilitet främst som rester av naturvetenskaplig 
definition av vetenskap (Dervin 1994, s. 80). Beträffande teorins grundantagande, om 

                                                 
25 Se avsnittet 'Koppling mellan forskningsproblem och teori'. 
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meningsskapande som ett för människan universellt behov, refererar Dervin emellertid 
till det som en valid variabel, gentemot vilken forskare kan mäta informationssystems 
funktion i förhållande till användarna (Dervin 1989, s. 52). I denna studie bedöms såle-
des resultatets validitet i förhållande till om det säger något om BUS-bibliotekets verk-
samhet i förhållande till användarnas meningsskapande process alternativt deras upple-
velse av tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. Beträffande validering som 
kontroll, menar Kvale, att ”de många källor till potentiell snedvridning som kan ogiltig-
göra kvalitativa observationer och tolkningar” bör analyseras (Kvale 1997, s. 219). Det 
innebär exempelvis att respondenternas representativitet och forskareffekten ska kon-
trolleras (ibid). Jag avser emellertid inte redovisa någon validitetskontroll. Istället är 
förhoppningen att den resultatredovisning och beskrivning av arbetsprocessen som jag 
tillhandahåller med avseende på läsarens analys av generaliserbarhet, även fungerar 
med avseende på läsarens analys av validitet.  
          En förklaring av skillnaden mellan validitet och reliabilitet, är att reliabilitet är 
avhängig hur resultaten genererats, medan validitet är avhängig vad resultaten är svar 
på. En undersöknings reliabilitet är underordnad dess validitet, dvs. har resultaten hög 
validitet, har de också hög reliabilitet. (Bjereld, Demker & Hinnfors 2002, s. 111f) Inom 
kvalitativa studier är reliabilitet dessutom sammanflätad med validitet. Även om inter-
vjufrågorna är identiska vid två olika intervjutillfällen, innebär inte det att skillnader 
eller likheter mellan intervjusvaren är en reliabelt fastställd skillnad. En intervjusitua-
tion medför många moment som är bortom forskarens kontroll. Reliabilitet kan inte be-
dömas bara utifrån intervjufrågornas enhetlighet, utan måste också ta hänsyn till utifrån 
vilka förutsättningar respektive respondent besvarat intervjufrågorna. (Svensson & Star-
rin 1996, s. 210) För bedömning av studiens reliabilitet hänvisar jag till samma resultat-
redovisning och beskrivning av arbetsprocessen som jag tillhandahåller med avseende 
på läsarens bedömning av generaliserbarhet och validitet. 
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 4 Analys: Presentation av intervjuresultat 
Samtliga respondenter har använt sig av olika typer av bibliotek mer eller mindre regel-
bundet även innan sjukhusvistelsen. 

 4.1 Att få se sitt barn sitta bland andra barn (respondent A) 
A hittade till BUS-biblioteket via lekterapin och betraktar lekterapin och BUS-
biblioteket som en gemensam verksamhet. Vid sin första kontakt med BUS-biblioteket 
tyckte A att det var ”skönt att märka att” det finns en omsorg utöver den ”medicinska”. 
”Man känner sig lite mindre ensam faktiskt. Det gjorde jag [på] biblioteket, men även 
[på] lekterapin. Jag tyckte det var väldigt skönt att folk tänker på hur man har det här på 
sjukhuset.” A förklarar situationer som ibland kan uppstå i mötet med själva vårdsitua-
tionen: 
 

Ibland så träffar man […] sjuksköterskor också som inte har förstått det här med att barn är 
barn. De är väldigt fasta i sina rutiner att 'Så här gör vi!' och 'Nu måste vi göra detta.' Och de 
har inte förstått att när [barnet] sover så väcker vi inte henne för att 'du' […] vill kontrollera 
tempen just nu. […] Det är jätte bra att 'du' tycker det är viktigt, men jag tycker det är viktiga-
re att hon får sin sömn […]. 

A och barnet besöker biblioteket regelbundet, men mer sällan än varje vecka. När de är 
där lånar de alltid mycket böcker och film för barn. Barnet tycker att böcker om dokto-
rer är särskilt intressant. A använder biblioteket även för egen del: 
 

[Jag] läser ofta tidningar – och nu vill man inte läsa sådana vanliga tidningar för det känns, 
liksom, att det inte är någon mening att läsa [sådant] som inte har något viktigt innehåll. Så 
jag lånar ju nästan alla gamla exemplar av [nämner en tidskrift om barnsjukvård]. […]. Eller 
när […] man måste sova här [på sjukhuset], då har jag lånat några dvder här och [tittat på] på 
kvällen när [barnet] sover. Skönt. 

Mycket av det de lånar tar de med sig hem, eftersom perioderna på sjukhus varvas med 
perioder hemma. Under sjukhusperioderna sover de dessutom ofta hemma. Men trots att 
de tillbringar mycket tid i hemmet, och trots att de tar med sig egna böcker och leksaker 
till sjukhuset, fyller biblioteket och lekterapin en viktig funktion. Barnet är, p.g.a. infek-
tionskänslighet och behandlingar, förhindrat att delta i förskoleverksamhet och många 
andra sociala sammanhang utanför sjukhuset. Att vara på sjukhuset tycker barnet därför 
ofta är roligare än att vara hemma. A förklarar att sjukhuset, tack vare bibliotek och lek-
terapi, är barnets ”dagis”. ”Man kan träffa andra barn. Man kan träffa andra föräldrar.” 
Och det är ”härligt” att kunna se sitt barn sitta bland andra barn på sjukhuset utan att 
”bli utstirrad”. A beskriver ett besök i samband med en provtagning tidigare samma 
vecka: 
 

[…] det tar ju tio minuter att göra - och sedan behövde vi inte vänta på svaret för det var ändå 
antagligen okej, så vi fick åka hem. Men sedan lekte vi någon timme här på lekterapin och se-
dan var vi på biblioteket, lånade nya böcker, lånade lite dvder och så var bibliotekarien där 
och ville läsa för [barnet] fem minuter. Då var jag jätte glad, för jag kunde ringa lite telefon-
samtal. Sedan var vi på teatern [i bibliotekets regi] – och så var [barnet] jätte nöjd […]. 

A menar att utan bibliotek, lekterapi och böcker och leksaker på avdelningarna ”så hade 
det varit mycket svårare för [barnet] att ha en dräglig tillvaro”. A kan inte svara på vad 
biblioteket betyder för andra barn och anhöriga, eftersom A ”inte pratat så mycket med 
andra föräldrar om just biblioteket och lekterapin”. 
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 4.2 Det finns en närhet och lyhördhet (respondent B) 
B hittade BUS-biblioteket via lekterapin och blev intresserad bl a beroende på utmär-
kelsen Årets bibliotek. Bs upplevelse av den första kontakten med biblioteket var ”fan-
tastiskt bra”:  
 

Just att de anordnade så mycket olika upplevelser för barnen – med teatrar och olika happe-
nings – och [att det var] gemytligt […]. Jag tyckte det var engagerad personal och ett lugn 
som jag tyckte det var väldigt trevligt att kliva in i – och som även [barnet], framför allt, […] 
också kände av. 

Lugnet är en kontrast bl a gentemot sjukhuset i övrigt, eftersom det inte är ”så mycket 
folk där inne”. Barnet sätter sig gärna ”där en stund varje gång”: 
 

[Barnet] har ju behov av att sitta och få en bok läst för sig, och [om inte BUS-biblioteket fun-
nits] kanske jag hade satt mig någonstans på lekterapin och läst en bok för [barnet]. […]. Nu 
kan vi sitta där inne i det här lugna lilla hörnet med det här fågelkvittret.26 […] Ja, [barnet] 
uppskattar det väldigt mycket, den lilla lugna hörnan där. […]. På [lekterapin] är det kanske 
inte alltid så lätt att hitta något lugnt litet hörn att sitta och läsa i. 

B besöker olika bibliotek tillsammans med sina barn, men väljer ofta BUS-biblioteket 
framför andra bibliotek – även när de inte har något annat ärende till sjukhuset. Lugnet 
är inte den enda orsaken till det: 
 

Jag tycker att det är väldigt bra personal. […] Det behöver ju inte vara att man frågar dem, 
men om de märker att man letar så är de väldigt snabba att hjälpa till. Det är klart att det är li-
tet, så man är liksom väldigt nära varandra, så man får väldigt snabbt hjälp. Det skulle jag vil-
ja säga utmärker det mot mer vanliga bibliotek som är större. Och man [har] en lyhördhet, 
som är annorlunda mot ett större bibliotek, gentemot det man vill ha. 

Närheten gör också att barnen ”tilltalar personalen med namn”. Dessutom är biblioteket 
”välsorterat” med nya och fräscha böcker. ”Jag tycker att de hänger med [med] inköp av 
nya böcker och så”. Det är främst barnen som lånar på BUS-biblioteket – såväl barnet 
som vårdas som syskonet. De lånar böcker, filmer och data-spel. När B har ”ro” till det, 
lånar B till sig själv. B och barnen har inte nyttjat något av verksamheten utöver biblio-
teksrummet, mer än någon enstaka gång. Arrangemangen har inte sammanfallit med 
tillfällen då de har varit på sjukhuset.  
          B anser BUS-bibliotekets verksamhet vara ”minst lika viktig” som sjukhusets 
kärnverksamhet: 
 

[…] jag tycker [biblioteksverksamheten] är nog så viktig som vården. [Den är] lite läkande 
också, [det] har jag tydliga bevis på här, för [barnet] lånar ju mycket som gäller sjukvård – 
som [barnet] bearbetar hemma. […]. […]. Det är, liksom, nästan det enda [barnet] läser bitvis, 
när [barnet] är inne [på sjukhus] väldigt mycket själv. […]. […]. Så att [barnet] bearbetar 
mycket genom böcker och lek, verkligen. 

Även om [barnet] inte behöver ligga inne på sjukhus ”så mycket”, är det ändå viktigt att 
barnet lätt kan ta sig till biblioteket och hitta den litteratur som behövs för barnets 
”självläkande hemma”. Tillgången till böcker på sjukhuset har dessutom ”skyndat på 
[barnets] talutveckling”. Tillsammans med lekterapin erbjuder biblioteket också tillfäl-

                                                 
26 Fågelsången kommer från en ”ljuddusch” över soffan i biblioteksrummet. 
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len för barnen att hitta och leka med jämnåriga barn som också är ”under vård” - ”mö-
ten som har varit väldigt viktiga för barnen”. 

 4.3 Biblioteket byggs upp utifrån användarnas intressen (re-
spondent C) 

C hittade till BUS-biblioteket via lekterapin, som C läste om i en informationspärm i 
vårdrummet. Redan första gången barnet blev inlagt, uppsökte C och barnet biblioteket 
– för att få barnet att ”må så bra som möjligt”. Vid tillfället för intervjun har C och bar-
net anlänt till sjukhuset bara några timmar tidigare, för några dagars behandling. Så 
snart biblioteket öppnade gick C dit för att låna böcker i en bokserie som barnet är ”helt 
uppslukad av”: 
 

Det är ju, liksom, att [barnet] ska ha någonting att se fram emot också då. Det ska ju kännas 
bra om man är på sjukhuset. Att läsa och se på film och lyssna på musik och sådant är ju så-
dant man gör när man inte får göra det man själv vill, om du förstår vad jag menar... Spela 
spel och dataspel […]. 

Under helgerna är både biblioteket eller lekterapin stängda, ”så då har vi ju sprungit ner 
och lånat på oss så mycket vi någonsin orkar för att klara helgen”. C menar att förutsätt-
ningen för att kunna uppsöka biblioteksrummet för att låna, kan vara att man är två 
vårdnadshavare på plats. Om ”man är ensam förälder med ett svårt sjukt barn, så är det 
ju inte så lätt att sticka iväg” till BUS-biblioteket. C har ändå uppfattningen att de flesta 
vårdnadshavare ”är på biblioteket och lånar”, eftersom ”det är ganska långa dagar”. Bib-
lioteket är viktigt även under perioder barnet inte är inlagt för behandling:  
 

[…] vi lånar ju även när vi är på provtagning och sådant – [då] lånar vi med det hem. Det är ju 
praktiskt. Vi är ju här och vi har ofta långa väntetider. Ibland får man vänta flera timmar. Då 
är det jätte perfekt att smita ner. Och, […], även om man inte är [inlagd] på sjukhus, kanske 
man inte är frisk. Man kanske inte kan gå i skolan - man är hemma – och då är det perfekt att 
låna lite annat [för att] få hålla igång intresset. Och även syskon har ju glädje av det. 

C uppskattar att biblioteket även har media för vuxna, ”så att man, om man har ork och 
så, kan förkovra sig själv lite grann”. Trots att det är ett ”väldigt litet bibliotek”, så finns 
det något att låna ”oavsett vad man har för intresse”.  
          C beskriver biblioteksrummet som en ”frizon” i förhållande till sjukhuset i övrigt. 
”Det känns väldigt bra att komma dit. De har ju också en liten hörna där man kan sitta 
och titta lite i böcker och så ihop med barnet.” Personalen är ”väldigt trevlig” och det är 
inte som ett ”vanligt bibliotek, riktigt, inte det här ssshhh!. Dessutom uppskattar C att 
bibliotekarierna lyssnar in vad barnen efterfrågar: 
 

[När mitt barn] har frågat efter... är intresserad av någonting, så har jag gått ner och frågat om 
de har det. Det har de ju inte då, men okej... Sedan nästa gång vi har kommit dit så står gre-
jerna där. Ja, det tycker jag är otroligt att de suger in, alltså, så att biblioteket byggs ju upp lite 
utav de som besöker biblioteket. […]. Biblioteket fylls ju med saker som efterfrågas. Det 
tycker jag är häftigt, för så går det inte till på andra ställen. Och det har varit otroligt positivt 
för [mitt barn] då – och för mig också, naturligtvis. 

Om biblioteket inte hade funnits, hade C försökt ersätta det med ”det man har hemma”. 
Men p.g.a. att det är svårt att på förhand veta hur barnet kommer må under en behand-
ling, är det svårt att veta vad man ska ta med till barnet. Vilken ”svårighetsgrad” på 
böcker etc kommer barnet orka med? Därför, tror C, ”hade man nog mest bara suttit och 
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tittat på TV” om biblioteket inte hade funnits. Lekterapin kan, enligt C, inte heller ersät-
ta biblioteket: 
 

[…] lekterapin är ju mer till för de som orkar, men läsa och så kan man ju göra även när man 
inte mår bra. […]. […] har man fyrtio graders feber och så, då är det liksom inte prat om att 
gå och snickra, utan då är det andra aktiviteter. Och barn behöver aktiviteter. […]. Det är inte 
speciellt bra om man bara har en TV att titta på. […]. Ja, det blir slentrian... eller oerhört långa 
dagar. Så att just det här stora utbudet finns… Man kan göra lite allt möjligt, […].  

Beträffande bibliotekets arrangemang, förklarar C att möjligheten att bevista dem ofta 
förhindras dels av att det är riskabelt att vara i folksamlingar under vissa behandlingar, 
dels av att barnet ofta är inlagt över helgen, då sådana arrangemang inte förekommer. 
          C ser biblioteksverksamheten som ”friskvård” i bemärkelsen ”själavård”, men ser 
den ändå inte som en del av vården: 
 

Nej, det gör jag inte. Fast... Nej, det gör jag ju inte, för [bibliotekarierna] är ju – vad ska jag 
säga – de finns ju för att stötta den friska delen, så att säga. Så de är ju den andra sidan av vå-
gen, så att säga. De lyfter ju upp. Att bara prata med läkare och sköterskor är ju... De är ju jät-
te bra på sitt sätt, men de står ju för den tråkiga delen, om man säger så.  

C tillägger att bibliotekarierna ”står för den positiva biten” tillsammans med ”lärarna”. 

 4.4 Biblioteket gör tillvaron mer mänsklig (respondent D) 
D hittade till BUS-biblioteket genom att en lekterapeut visade dem lekterapin. Väl där 
fick D syn på biblioteket. Innan dess trodde D att lekterapin och biblioteket var samma 
verksamhet, eftersom D tidigare hade lånat från biblioteket via en lekterapeut som tog 
med sig media till avdelningen. D lånar bara till barnen, aldrig till sig själv. Eftersom 
filmer och böcker är ”sådant som vi […] får mycket av mor- och farföräldrar”, tycker D 
att biblioteksrummet är den viktigaste delen av biblioteksverksamheten. Det handlar om 
att ”få komma dit och få låna sin bok själv och få sätta sej och kanske läsa den i ett 
hörn”. D och barnet är där nästan dagligen. P.g.a. att barnet är infektionskänsligt, är de 
ofta hänvisade till att vara där tidiga morgnar, innan andra besökare kommit dit: 
 

[…] vi har […] smugit ner innan det egentligen riktigt öppnar, fast ändå bibliotekarien är där 
och det är tomt på lekterapin och det är tomt på biblioteket och man kryper ihop uppe i soffan 
och läser [en barnbok] på polska, för att det är just [den som barnet] ska läsa. […]. Det är den 
boken som syns med en gång man kommer in där, […] och då pekar hon alltid på den, så då 
[…] får man hitta på. […]. De stunderna, det är just där... kunna få sitta i ett bibliotek och läsa 
en bok - och fågelkvittret. 

Ds uppskattning av biblioteksrummet har växt fram över tid, bl a beroende på att lugnet 
där är en kontrast gentemot det övriga sjukhuset: 
 

Alltså den känslan att komma dit och höra fågelkvitter ger ju lite vår... lite hopp. Det tycker 
jag om. […]. Just när man kommer in i biblioteket - det är lite mer dämpad belysning än jäm-
fört med ute i aktivitetsrummen och det är fågelkvitter och det är lite... alltså den känslan som 
är i bibliotek - även vanliga bibliotek - att det är ett lugn. […]. Nej, jag kommer inte ihåg nå-
gon speciell första gången att, liksom, 'Wow, det här!', utan mer allt eftersom jag använt bib-
lioteket […].  

D är tveksam till att betrakta biblioteket som en del av vården. Lekterapeuterna är ”mer 
tydligt som en del i vården”, eftersom de är knutna till specifika avdelningar och barn. 
Om ”en specifik bibliotekarie varit knuten till barnet”, hade D ”sett bibliotekarien som 
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en del i vården”. Istället är biblioteksverksamheten ”kanske mer en del i [barnets] reha-
bilitering”. Men, undrar D, ”vad är vård och vad är rehabilitering”?  
          D beskriver biblioteksrummet ”som en viktig rehabilitering” för barnet, p.g.a. att 
situationen där är ”mer normal”, vilket är viktigt för att få ”stimulansen som man behö-
ver för att vilja kämpa sig igenom alla de här tunga sakerna”. ”Det är inte den här sjuk-
hus, handsprit, sterila, liksom, nya sprutor, allting, [som] inne i rummet eller på avdel-
ningen”. 
 

[…] är man då väldigt, väldigt sjuk […] och behöver få tillbaka livslusten i det, så fyller ju 
lekterapin och biblioteket och sådant jätte stor roll. […]. Att man bara skulle ha det tänket att 
'Vi ger mediciner, vi ger det och det och det och sedan får ni gå hem och så får ni roa er bäst 
ni vill. Och det funkar om man vårdas en kort tid, tror jag. […]. […]. Då lägger man inte rik-
tigt kraft på […] leta sej ner kanske till biblioteket eller låna en bok där eller så, för att man 
tänker att det är så kort tid och vi ska ändå hem alldeles snart. Men för någon som vårdas väl-
digt lång tid så fyller det en oerhörd stor funktion att […] få det där som kan vara lite normalt 
och som kan vara källa till något roligt och göra saker och glömma bort det som faktiskt är 
jobbigt för en stund. Så att jag upplever att det är jätte viktigt […] för hela familjen. Det är 
viktigt för [barnet] som ska rehabiliteras, men det är viktigt för syskon som ska hitta någon 
slags vardag i en konstig situation - och för oss föräldrar att få hjälp med att stimulera vårt 
barn som behöver stimuleras. Alltså att vi får hjälp både med personer, med saker, med böck-
er med lekar, med filmer, med allt som kan göra att dagarna här ändå fungerar. 

D menar att bibliotekarierna, tillsammans med såväl vårdpersonal som lekterapeuter, 
också fyller en social funktion för de som vårdas på sjukhus länge. Andra vårdnadsha-
vare och barn ”som man träffar byts ju ut hela tiden […], så man får inte den sociala 
biten med andra.” Personalen är dock samma, vilket innebär ”att man som förälder får 
träffa andra vuxna som inte byts ut eller som känner igen en”. ”Det blir också något 
slags normalt i det, liksom, att slippa nya ansikten hela tiden.” 
          D anser att det inte finns något på sjukhuset som skulle kunna ersätta BUS-
biblioteket, men idag skulle de kunna ”göra andra saker” om det inte hade funnits. Ex-
empelvis göra en utflykt ”till ett annat bibliotek”. Två månader tidigare var situationen 
dock annorlunda: ”Då hade det inte gått att ersätta på något annat sätt, för då var vi 
bundna helt till sjukhuset.” D konstaterar också att ”de flesta som är på sjukhus är ju på 
sjukhus för att man måste vara på sjukhuset, inte för att man kan vara på massa andra 
ställen”. D vet inte vad andra föräldrar tycker om biblioteket, eftersom D aldrig har 
samtalat med någon om det. Men Ds upplevelse är att ”de som är där” är ”tacksamma, 
framför allt, att det finns”. Att det ”lite extra” finns. ”Att det finns en tanke, en omtanke 
och en tanke, utöver det där sterila, som gör det lite mer mänskligt att vara här.” 

 4.5  Biblioteket handlar om kultur och kommunikation (respon-
dent E) 

Det är ett tag sedan Es barn var inlagt på sjukhus längre perioder, men de gör många 
återbesök. E hittade BUS-biblioteket via anslag på vårdavdelningen. I början besökte E 
biblioteket bara för sin egen skull, eftersom barnet var mycket sjukt. ”Vi var ju jätte 
ledsna och tunga så att det var väl lite vuxenöverlevnad, […], att söka sig dit”. "[M]an 
var så trött på sjukhuset så att man ville få lite andra tankar”. E förklarar: 

 

Man vill ju vara med sitt barn och man vill stötta det - och det är jätte svårt att göra det. Och 
då, för att överleva, så måste man, på något sätt hitta kraft någon annanstans ifrån. Men i bör-
jan var det ju som att dra ner en svart rullgardin, alltså. Det var fruktansvärt deprimerande. 
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Beträffande barnets upplevelse av biblioteket, säger E: ”[…] att hitta just den filmen 
som [barnet] var intresserad av och få med sig den upp på avdelningen och kunna titta 
på den om och om igen vid sjuksängen, liksom, tills [barnet] storkna. Alltså det var ju 
lycka som var fantastisk”. E uppskattar ”just kombinationen” av bibliotek och lekterapi. 
Vid återbesök vill barnet alltid besöka biblioteket och lekterapin, varför E menar att de 
verksamheterna gör att barnets ”inställning till sjukhuset psykologiskt är positiv”. E kan 
inte heller peka ut en del av biblioteksverksamheten som viktigare än en annan, efter-
som allt hänger ihop. Allt handlar om ”kultur och kommunikation”.  
          E förklarar att BUS-biblioteket och lekterapin hade betydelse också för barnets 
syskon, under långa sjukhusvistelser. Dels för att syskonen - som tyckte att det var 
”skittråkigt” och ”jätte jobbigt” att vara på sjukhus – behövde tidsfördriv, dels för att de 
kunde ”hitta någon kul film som de ville visa för [barnet]”. Angående att ta med sig 
media hemifrån som ett alternativ till att låna på BUS-biblioteket, menar E att det man 
har hemma inte är intressant på samma sätt, eftersom det inte är något nytt. Att låna 
med sig media från något externt bibliotek är ofta inte heller ett alternativ, eftersom det 
är svårt att hinna med det. Dessutom är det svårt att veta vad barnet vill ha. På BUS-
biblioteket kan barnet ”vara med och titta på videomslagen”. Det är därför ”helt avgö-
rande” att biblioteket finns på plats. Vårdavdelningarnas egna utbud av media kan inte 
heller ersätta biblioteket, p.g.a. att det är för begränsat. E beskriver det som ”ett helvete” 
när BUS-biblioteket var stängt en vecka: ”Vi visste ju inte vad vi skulle göra. Var fruk-
tansvärt jobbigt. För det ingick i vårt schema, på något sätt, […].” Idag är det lika lätt 
för E och barnet att besöka sitt folkbibliotek som BUS-biblioteket, men de väljer ändå 
BUS-biblioteket. Anledningen är såväl utbudet som personalens bemötande. Personalen 
efterfrågar vad användarna vill ha ”och de tar sitt yrke på allvar”: 
 

[…] du blir guidad till rätt grej, så att säga, område som intresserar dig, på ett helt annat sätt 
än på ett stort bibliotek. […]. Alltså, de hjälper personen. […]. Jag menar, det finns många 
som kanske tidvis är deprimerade och lite vilsna, liksom, och så möter du en trevlig och öp-
pen människa som kanske kan guida dig och på ett väldigt fint å försiktigt sätt, alltså. Det är 
ju fantastiskt.  

E kommenterar särskilt betydelsen av att bli guidad i bibliotekets utbud av facklitteratur 
om sjukdomar och trauman etc.  
          E ser BUS-biblioteket som en del av vården, utifrån argumentet att det är viktigt 
för ”läkandet”, och liknar bibliotekets funktion med ”syresättning”. E menar att exem-
pelvis musik kan kan fungera som ”läkemedel” genom att det finns ”massa känslor ned-
kodat i musiken” som man medvetet kan påverka sin sinnesstämning med. Dessutom 
kan det vara en viktig källa till glädje bara att upptäcka att ”musik finns ju, liksom”. E 
är ”övertygad” om att andra vårdnadshavare delar Es upplevelse av BUS-biblioteket, 
men tillägger ”att när man är på sjukhus, […], så är man så tyngd av varför man är där, 
så man är ju inte speciellt utåtriktad, […]”. Men vid lekterapins fikabord och vid musik-
stunder och författarbesök tas ”små kontakter” som ”ger näring till de som ska klara av 
att hjälpa sitt barn att bli friskt”. Kontakter som bidrar till känslan av att ”man inte är 
alldeles ensam i världen”. E förklarar sig ”bli stressad” av tanken på att BUS-biblioteket 
inte skulle finnas. ”Om det inte hade funnits, så vet i sjuttsingen, alltså, hur vi hade kla-
rat oss där.” 
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 5 Analys: Tolkning av intervjuresultat   

 5.1 Hur används BUS-bibliotekets verksamhet av barn och de-
ras anhöriga? 

Här presenteras ett svar på den första forskningsfrågan, i form av en tolkning av inter-
vjuresultatet med avseende på de aktiviteter som respondenterna associerar med BUS-
biblioteket. 
 
Biblioteket används för att låna media. Gemensamt för alla respondenter är att deras 
barn - inklusive syskon till barnen som vårdas – lånar. Alla respondenter lånar emeller-
tid inte till sig själva. D gör det aldrig. B har sällan har ”ro” att göra det. Övriga nämner 
lån till sig själva som något självklart. Alla lånar med sig media till både hemmen och 
vårdavdelningarna. Förklaringarna till varför de lånar på BUS-biblioteket istället för på 
sina folkbibliotek varierar. Dels beror det på svårigheter att hinna uppsöka andra biblio-
tek. Dels på att barnen inte kan följa med till andra bibliotek. Dels på att respondenterna 
föredrar BUS-biblioteket. Samtliga uppsöker – ensamma eller med sina barn – biblio-
teksrummet för att låna. D nämner möjligheterna att låna via lekterapins sjuksköterskor, 
vilket dock inte ersätter besöket i biblioteksrummet. C påpekar att användningen av bib-
lioteket påverkas av vilka möjligheter man har att lämna avdelningen. Själv kan C låna 
på plats i biblioteksrummet p.g.a. att de är två vårdnadshavare. Möjligheten att låna me-
dia som tillhör avdelningarna nämns, men kan inte heller ersätta biblioteket, bl a bero-
ende på att avdelningarnas utbud är för litet för att kunna möta olika behov. Beträffande 
att köpa eller ta med sig media hemifrån, nämns det som ett alternativ. Argumenten för 
att det inte fungerar som ersättning för biblioteket är dock flera: Exempelvis behov av 
variation, eftersom det finns mycket tid att fördriva; eller möjlighet till anpassning av 
media gentemot snabbt skiftande förutsättningar, eftersom det är svårt att förutsäga hur 
ett barn kommer må under en behandling. Möjligheten att låna media på BUS-
biblioteket framstår därmed som unik gentemot externa bibliotek, avdelningarnas sam-
lingar, egna samlingar och detaljhandeln. 
          Biblioteket används för att söka, finna och välja – utifrån egna intressen och för-
utsättningar. Majoriteten respondenter nämner verksamhetens kvalitet som en orsak till 
varför de väljer BUS-biblioteket framför andra bibliotek. De pekar på olika kriterier för 
kvaliteten. Beståndet är ett. Det beskrivs som välsorterat, aktuellt, helt och fräscht. Man 
hittar det man söker och gör nya upptäckter som väcker ens intresse, eftersom det mesta 
finns, oavsett intresseområde. Tillgången till böcker på olika språk och till barnböcker 
om sjukvård uppskattas. Ett par av respondenterna uppskattar tillgången till böcker och 
tidskrifter som kan ge svar på frågor som de har om barnens hälsa. Bibliotekarierna för-
klaras vara lyhörda för användarnas önskemål, genom att aktivt efterfråga deras önske-
mål. C menar att biblioteket därmed byggs upp delvis av användarna, vilket har varit 
positivt för barnet. Majoriteten respondenter betonar också att barnen, tack vare närhe-
ten till BUS-biblioteket, kan följa med dit och på egen hand eller tillsammans med sin 
familj välja vad de vill låna. Att gå till biblioteket och leta efter, hitta och välja böcker, 
förklaras kunna vara ett eftersträvansvärt mål. 
          Biblioteket används för att läsa, lyssna på musik och titta på film. Det är kanske 
självskrivet att media lånas med avseende på de aktiviteterna. Forskningsfrågan förut-
sätter dock att dessa aktiviteter påtalas. Bl a för att respondenterna pratar mycket om 
värdet av användningen av det de lånar. A uppskattar att själv kunna titta på film i vård-
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rummet när barnet har somnat på kvällen. E menar att det finns krafter i musik som kan 
vara en hjälp för att påverka sin sinnesstämning. En aspekt av läsning förklaras vara att 
den kan fungera som substitut för skolan. C och E nämner att möjligheten att kunna 
lyssna på musik, se på film och läsa ger barnen något roligt att se fram emot. Inte minst 
för att det är aktiviteter som barnen kan ägna sig åt även när de är medtagna av sjukdom 
och behandling, till skillnad från många av aktiviteterna på lekterapin.  
          Biblioteket används för att byta miljö. Sjukhusmiljön beskrivs som steril och 
präglad av regler och rutiner, vilket kan innebära att det är svårt att kommunicera öns-
kemål och åsikter till vårdpersonalen. Biblioteksrummet och lekterapin beskrivs i rela-
tion till det som en oas, en frizon och ett utflyktsmål - i bemärkelsen att miljön där är 
mer normal än övriga sjukhuset. Det unika för biblioteksrummet i relation till lekterapin 
är lugnet. Någon motsvarighet till det framstår som svårt att hitta på sjukhuset i övrigt. 
Flera respondenter berättar med eftertryck om värdet, för såväl barnen som de själva, av 
att för en stund kunna lämna sjukhusmiljön för biblioteksrummets lugn. D beskriver 
med inlevelse högläsning i bibliotekets soffa tillsammans med barnet, och menar att det 
har ett särskilt värde för barnet att få läsa böcker på plats i biblioteksrummet, p.g.a. den 
mer normala miljön där.  
          Biblioteket används för att mötas, kommunicera och guidas. Respondenternas 
skildringar är relativt entydiga beträffande att samtal med andra vårdnadshavare på 
sjukhuset är ovanliga. En förklaring till det är att man som vårdnadshavare mår för då-
ligt psykiskt för att orka eller vilja ta kontakt med nya människor. En annan är att det är 
svårt att odla varaktiga relationer, eftersom människorna i ens omgivning byts ut med 
korta mellanrum. E nämner dock att det kan minska känslan av ensamhet att utbyta erfa-
renheter med andra vårdnadshavare. Beträffande kontakten med bibliotekarierna är den 
uppskattad för bl a sin kontinuitet, vilket är viktigt för både vuxna och barn, eftersom 
det blir något ”normalt i det”. B talar med uppskattning om närheten till bibliotekarier-
na, som gör att barnen tilltalar dem med namn. A berättar att en bibliotekarie, tack vare 
att barnet var väl bekant med både miljö och bibliotekarie, kunnat passa barnet. Biblio-
tekariernas förmåga och vilja att lyssna in och guida användarna i bibliotekets utbud 
lyfts fram av majoriteten respondenter. C menar att möten med bibliotekarierna funge-
rar som en motpol till möten med vårdpersonalen, eftersom de senare berör tunga frågor 
medan de förstnämnda ”lyfter upp”. Barnens kontakt med andra barn är också viktig. 
Ett par respondenter menar att bibliotekets och lekterapins verksamheter fyller en social 
funktion för barnet motsvarande en skola eller förskola. Verksamheterna erbjuder ar-
rangemang där barn som vårdas kan mötas och delta - utan att bli uttittade. Bibliotekets 
utbud bidrar också till social samvaro inom familjen, genom att det kan ge gemensam-
ma referensramar. Exempelvis beskriver E att barnet som vårdas har äldre syskon som 
lånar filmer som de vill visa sitt småsyskon. 
          Biblioteket används för att upptäcka, uppleva, reflektera, bearbeta och koppla av 
- vilket de övriga aktiviteterna som nämnts har del i. Bl a förklaras barnens behov av 
doktorsböcker stå för ett behov av att bearbeta. D nämner ”enkla, små, normala” aktivi-
teter som viktiga för att koppla av från vården. Konsumtionen av böcker, filmer och 
musik handlar ofta om att koppla av, liksom stunderna i bibliotekets soffa gör det. C 
förklarar sig använda biblioteket både för att själv förkovra sig i något, och för att väcka 
barnets intresse för nya saker. E nämner all musik som finns att upptäcka på biblioteket, 
och A uppmärksammar allt som barnen kan uppleva tack vare bibliotekets olika arran-
gemang. För att förklara varför alla delar av bibliotekets verksamhet är lika viktiga, sä-
ger E att ”allt handlar ju om kultur och kommunikation”. 
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 5.2 Hur uppfattar BUS-bibliotekets användare att de bemöts 
inom ramarna för biblioteksverksamheten? 

Här presenteras ett svar på den andra forskningsfrågan, via en tolkning av intervjuresul-
tatet med avseende på om ovan nämnda aktiviteter är del av användarnas meningsska-
pande process. 
 
Bro 
Enligt min tolkning, kan momentet bro - i metaforen för den meningsskapande proces-
sen – motsvaras av de aktiviteter som har identifierats. Tolkningen baseras på att aktivi-
teterna betecknar något som användarna gör, en handling. Det innebär att det finns möj-
lighet att aktiviteterna leder till något – dvs. att de ingår i en process. Det innebär i sin 
tur att aktiviteterna bör appliceras på det moment i metaforen där individen beskrivs 
som mest inbegripen i aktiv och målinriktad handling. Jag menar att momentet bro bäst 
motsvarar den beskrivningen. För att jag ska kunna applicera aktiviteterna på momentet 
bro i en meningsskapande process, krävs emellertid även att jag tolkar intervjusvaren 
med avseende på om de indikerar något som kan appliceras på momenten situation, 
klyfta och resultat. Det kräver alltså att jag undersöker om det i intervjusvaren finns be-
lägg för att aktiviteterna fungerar som en bro som hjälper användarna att uppnå resultat 
i en situation där de står inför en klyfta. 
          Enligt illustrationen av metaforen bör eventuellt den mentala aktivitet som sätts 
igång av nämnda aktiviteter tolkas motsvara momentet bro, istället för aktiviteterna i 
sig. Jag motiverar dock min tolkning utifrån sense-making teorins definition av infor-
mation; att information inte är något fixerat, utan något som uppstår i den dialog indivi-
den kan föra inom ett informationsystem. Utifrån en sådan definition av information, 
menar jag att en biblioteksverksamhet inte kan tillhandahålla information, utan endast 
skapa förutsättningar för individen att föra en dialog ur vilken  information kan uppstå. 
Nämnda aktiviteter kan därmed fungera som en konkretisering av vad BUS-biblioteket 
som informationssystem eventuellt kan bidra med till en sådan dialog, alternativt mental 
aktivitet. 
 
Klyfta 
I enlighet med Savolainens påpekande beträffande att metaforens moment överlappar 
varandra i realiteten, kan det diskuteras vad som kan tolkas motsvara metaforens situa-
tion, klyfta, bro och resultat i intervjusvaren. Inte minst är glidningen kraftig mellan vad 
som bör tolkas som situation respektive klyfta. Enligt min tolkning motsvaras emellertid 
momentet klyfta av uttryckliga behov av hjälp och resurser för att klara hantera rådande 
situation. Sådana behov uttrycks explicit vid några tillfällen i intervjuerna, då respondo-
nenterna beskriver att de behöver resurser för att klara av att hjälpa såväl sina barn som 
sig själva. Oavsett vad de ska hjälpa sina barn och sig själva med, handlar det om någon 
form av utmaning eller påfrestning som de måste hantera, alternativt ta sig igenom. De 
kan förklaras ha informationsbehov med avseende på att lyckas skapa mening utifrån 
rådande situation. Enligt metaforen kan de då beskrivas stå vid en klyfta som de behöver 
behöver en bro för att ta sig över. Exempelvis förklarar E att man som vårdnadshavare 
både vill och har som uppgift att stötta sitt barn. Men det är svårt, eftersom det kräver 
att man hittar kraft för att överleva själv. Orsaken till varför E första gången sökte upp 
BUS-biblioteket var därför ”vuxenöverlevnad”. Och upptäckten av att BUS-biblioteket 
var stängt en hel vecka beskriver E med orden: ”vi visste ju inte vad vi skulle göra”. 
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Två andra exempel som kan tolkas som direkta uttryck för informationsbehov är när D 
nämner behovet av hjälp för att klara stimulera sitt barn, och när C förklarar att man är 
beredd att göra ”nästan vad som helst” för att barnet ska må bra.  
 
Situation  
Med reservation för nämnda glidning mellan vad som bör tolkas som beskrivningar av 
klyfta respektive situation, är min tolkning att momentet situation motsvaras av respon-
denternas beskrivningar av hur de och deras barn uppfattar och erfar de villkor som de 
lever under. Dvs. deras beskrivningar av rådande situation. Ramarna för situationen är 
givna: Vårdnadshavare och barn tillbringar en stor del av sin vardag på sjukhus, bero-
ende på att barnen har skador eller sjukdomar som gör att de behöver vårdas. I intervju-
svaren har jag identifierat följande beskrivningar av situationen: 
 

− situationen är jobbig, onormal, konstig, skittråkig, negativ, kaotisk  
− den präglas av; slentrian; oförutsägbarhet; fokus på det medicinska; tunga behand-

lingar; en livräddande miljö; väntan på läkare, provsvar, undersökningar;  
− vårdnadshavare och barn är deprimerade, ensamma, ledsna, osociala, isolerade, 

oroliga, trötta på sjukhuset  
− barnet är svårt sjukt, skadat, orkeslöst, under vård, kopplat till dropp, orörligt, pas-

sivt, traumatiserat 
− barnet mår dåligt, kan inte gå i skola eller förskola, inte leka med barn utanför 

sjukhuset  
 
Sannolikt kan situationen beskrivas på många fler sätt. Ett viktigt påpekande är att situ-
ationen inte behöver vara synonym med hela sjukhustillvaron, utan bara med den del 
som ställer vårdnadshavare och barn inför klyftan, dvs. inför ett informationsbehov med 
avseende på att klara av att skapa mening utifrån rådande situation.  
          För att återkoppla till beröringspunkterna som sense-making teorin har med An-
tonovskys teori om KASAM och salutogenes, är tolkningen inte långsökt att en männi-
ska som beskriver att hon känner sig exempelvis ”ensam” eller ”isolerad” och befinner 
sig i en miljö som hon beskriver som ”konstig” eller ”negativ”, är i behov av hjälp och 
resurser för att klara av att hantera situationen. Uttryckt i enlighet med Antonovkys teo-
ri, indikerar beskrivningen att hon är i behov av ett informationssystem med vilket hon 
kan interagera med avseende på att sätta in påfrestningarna i kognitiva sammanhang och 
därmed göra dem hanterbara, begripliga och meningsfulla. Uttryckt i enlighet med sen-
se-making teorin indikerar hennes beskrivning att hon är i behov av ett informationssy-
stem med vilket hon kan interagera med avseende på att skapa mening utifrån rådande 
situation. För att få svar på om användarna upplever att BUS-bibliotekets verksamhet 
kan gå sådana behov till mötes, måste intervjuerna tolkas utifrån om de indikerar några 
resultat som uppnås tack vare de aktiviteter (broar) som användarna ägnar sig åt inom 
biblioteksverksamheten.  
 
Resultat  
Enligt min tolkning, kan momentet resultat motsvaras av känslor som respondenterna 
uttrycker att BUS-bibliotekets verksamhet får dem och deras barn att känna. Resultat av 
sådant slag som indikeras utifrån intervjusvaren kan sammanfattas enligt följande: av-
koppling, delaktighet, energi, glädje, hopp, inspiration, kontinuitet, kraft, lycka, livslust, 
ro, stimulans, välbefinnande. 
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          Jag menar även att momentet resultat kan motsvaras av mer konkret verkan som 
respondenterna uttrycker att de och deras barn erfar tack vare BUS-bibliotekets verk-
samhet. Resultat av sådant slag som indikeras utifrån intervjusvaren kan sammanfattas 
enligt följande: aktivitet, kunskap, läkning, näring, rehabilitering, syre, tillfrisknande, 
upplevelser, utveckling och överlevnad. 
          Det är därmed inte sagt att det är resultat som BUS-bibliotekets verksamhet bok-
stavligen bidrar till. Exempelvis är det svårt att föra i bevis att en biblioteksverksamhet 
kan bidra till en människas faktiska överlevnad. Men resultaten förenas ändå av att re-
spondenterna nämnt dem med avsikt att beskriva vad de uppfattar att BUS-bibliotekets 
verksamhet bidrar till.  
          Utifrån metaforen för den meningsskapande processen, finns det utrymme för en 
tolkning enligt vilken individens känslor snarare motsvaras av momentet bro än av re-
sultat. Men istället för att hävda den ena tolkningen vara mer rätt än den andra, menar 
jag att olika tolkningsalternativ är ytterligare uttryck för att metaforens moment i reali-
teten överlappar varandra.  
 
Meningsskapande process 
De beskrivningar av hela processer - bestående av metaforens samtliga moment - som 
jag har identifierat i intervjumaterialet, är till stor del sammanställda av fragment från 
olika delar av respektive intervju. Intervjusvaren uppvisar dock ett par exempel på be-
skrivningar av vad som sker i interaktionen med biblioteksverksamhetens aktiviteter 
som, nästan utan omskrivning, kan appliceras på metaforen. Ett sådant exempel är Ds 
beskrivning av stunderna i biblioteksrummet. Situationen på sjukhuset beskriver D som 
steril, konstig och fylld av undersökningar. D står inför en klyfta, eftersom det är en si-
tuation som D kan tolkas behöva hjälp och resurser (information) för att lyckas att ska-
pa mening utifrån - för både sig själv och barnet. När D och barnet kommer till biblio-
teksrummet, lämnar de situationen för en stund. De aktiviteter som de kan ägna sig åt 
där kan tolkas motsvara, alternativt skapa förutsättningar för en dialog som kan tolkas 
motsvara, momentet bro. Där är det lugnt, med dämpad belysning och fågelkvitter, och 
de kan sätta sig i soffan och läsa en bok som barnet har valt. D förklarar att de stunderna 
ger hopp och är rogivande, vilket kan tolkas som resultat. D kan således tolkas ha be-
skrivit en meningsskapande process. D beskriver också biblioteket som viktigt för bar-
nets rehabilitering, eftersom det bidrar till att skapa social kontinuitet, normalisera bar-
nets tillvaro, aktivera och stimulera barnet, få barnet att uttrycka en egen vilja, ge barnet 
livslust och få barn och vårdnadshavare att ha roligt och glömma det jobbiga. Allt kan 
tolkas motsvara momentet resultat. Utifrån Ds beskrivning, kan BUS-bibliotekets verk-
samhet sammantaget sägas bidra till en fungerande vardag – vilket kan tolkas betyda att 
den bidrar till att D lyckas skapa mening utifrån rådande situation. 
          E beskriver interaktionen med biblioteksverksamheten på ett sätt som i fragment 
kan appliceras på metaforen. Situationen beskriver E som deprimerande och skittråkig. I 
likhet med D kan E därmed tolkas stå inför en klyfta, eftersom det är en situation som E 
och barnet kan tolkas behöva information för att lyckas att skapa mening utifrån. I Es 
fall underbyggs den tolkningen bl a av hur E beskriver upptäckten av att BUS-
biblioteket var stängt under en vecka: ”Vi visste ju inte vad vi skulle göra”. På bibliote-
ket, kan barnet aktivt välja filmer och böcker genom att själv leta bland dem. Det kan 
tolkas motsvara momentet bro, eftersom det leder till resultat i form av att barnet akti-
veras, dess nyfikenhet väcks och det kan känna lycka – vilket, enligt E, även bidrar till 
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barnets läkning, barnets positiva bild av sjukhuset och till kraften som E behöver för att 
hjälpa sitt barn (resultat). 
         Även C talar om bibliotekets aktiviteter (bro) som en hjälp för att väcka barnets 
nyfikenhet, aktivera barnet och ge barnet positiva upplevelser (resultat). Enligt min 
tolkning, ger C uttryck för en klyfta i och med att passiviteten framstår som ett ständigt 
närvarande hot, vilket gör det nödvändigt att försöka skapa mening utifrån rådande situ-
ation. C tror att det skulle ha en förödande effekt om BUS-biblioteket försvann. Situa-
tionen beskriver C som periodvis kaotisk, delvis isolerad och bestående av mycket vän-
tan.  
          B formulerar resultat av biblioteksverksamheten i övergripande termer som läk-
ning och tillfrisknande. Beträffande mer specifika resultat nämner B att barnet blir 
igenkänt och stimulerat. Både B och A nämner att biblioteket även bidrar till barnens 
språkutveckling (resultat). B nämner inget som kan tolkas beskriva situationen, mer än 
att sjukhuset i övrigt inte är lika lugnt som biblioteket. 
          A beskriver barnets situation i hemmet som tråkig och isolerad. I relation till det 
gör biblioteket och lekterapin (bro) att barnet får roligt, blir glad och får vara ett barn 
bland andra barn (resultat). För As egen del är avkoppling och mer kunskap om barnets 
sjukdom resultat av biblioteket. A säger att situationen skulle vara mindre dräglig utan 
biblioteket. A menar också att barnet har behov av välbefinnande för att orka kämpa 
mot sjukdomen, men berör bara indirekt bibliotekets roll i det genom att beskriva att 
vårdrutinerna riskerar tära på barnets kraft. 
          Givet att min tolkning stämmer med avseende på identifiering av meningsska-
pande processer som BUS-bibliotekets verksamhet bidrar till, indikerar samma tolkning 
att biblioteksverksamheten bidrar till att användarna lyckas skapa mening utifrån rådan-
de situation. 
 
Begriplig, hanterbar och meningsfull - KASAM 
Intervjusvaren indikerar alltså processer som biblioteksverksamheten bidrar till och som 
kan delas in enligt momenten i metaforen för den meningsskapande processen. Innebär 
det att BUS-biblioteket även bidrar till användarnas upplevelse av tillvaron som begrip-
lig, hanterbar och meningsfull och därmed också till deras KASAM?  
          Enligt min tolkning av nämnda beröringspunkter mellan Dervins och Antonovs-
kys teorier, kan paralleller dras mellan å ena sidan den mening som individ eller kollek-
tiv uppnår via en meningsskapande process och å andra sidan de kognitiva sammanhang 
som individen, med hjälp av GMR, kan placera påfrestningar i. Vidare, menar Ek, att 
upprepade erfarenheter av att lyckas sätta in påfrestningar i kognitiva sammanhang och 
på så sätt göra omvärlden begriplig, hanterbar och meningsfull, bidrar till individens 
KASAM. Givet nämnda paralleller, menar jag att det innebär att även upprepade erfa-
renheter av att lyckas skapa mening utifrån rådande situation kan bidra till individens 
KASAM. Som jag tidigare nämnt, menar jag alltså inte att paralleller kan dras direkt 
mellan KASAM och den meningsskapande processen och inte heller mellan KASAM 
och något av processens moment. 
          Förutsatt att mina tolkningar stämmer - dels beträffande var paralleller kan dras 
mellan Antonovskys och Dervins teorier, och dels beträffande att BUS-biblioteket bi-
drar till användarnas meningsskapande process, indikerar intervjuresultatet att BUS-
bibliotekets verksamhet kan bidra till användarnas KASAM - i fall då biblioteksverk-
samheten skapar förutsättningar för användaren att vid upprepade tillfällen skapa me-
ning utifrån rådande situation. 
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          I intervjusvaren finns beskrivningar av känslor som respondenterna menar att in-
teraktionen med biblioteksverksamheten bidrar till, vilka är intressanta att kontemplera i 
förhållande till begreppet KASAM. Jag avser respondenternas beskrivningar av känslor 
av att någon bryr sig om deras och deras barns situation och känslor av att vara mindre 
ensam. Känslornas uppkomst förklaras utifrån argument som syftar på att biblioteks-
verksamheten representerar en omtanke utöver den rent medicinska eller vårdande. Ge-
nom att biblioteksverksamheten tillför ”det där lilla extra” blir sjukhustillvaron mer 
mänsklig. Bl a bidrar biblioteksverksamheten (ibland tillsammans med lekterapin) till 
att barnen får möjlighet att vara barn bland andra barn, till att såväl barnen som vård-
nadshavarna kan upprätthålla och skaffa nya intressen och till att barnen kan tycka att 
det är roligt att åka till sjukhuset. Bildligt talat, kan biblioteksverksamheten beskrivas 
bidra till att mjuka upp gränsen mellan vardagen på och utanför sjukhuset. Eftersom 
nämnda känslor och orsakerna till dem indikerar en lättnad bland användarna över att 
kunna känna delaktighet som individ och inte bara som patient eller anhörig, menar jag 
att beskrivningen av att BUS-bibliotekets verksamhet bidrar till just dessa känslor un-
derbygger en tolkning enligt vilken BUS-bibliotekets verksamhet kan bidra till använ-
darnas jagstyrka och kulturella stabilitet - dvs. till deras GMR. Eftersom GMR lägger 
grunden till individens KASAM, genom att bidra till att göra omvärlden begriplig, han-
terbar och meningsfull, menar jag att beskrivningen av dessa känslor även underbygger 
tolkningen av att BUS-bibliotekets verksamhet bidrar till att användarna får återkom-
mande erfarenheter av att lyckas skapa mening som med tiden kan stärka deras KA-
SAM. 
 
Det salutogena perspektivet 
Om BUS-bibliotekets verksamhet bidrar till KASAM, innebär det också att användarna, 
inom ramarna för BUS-bibliotekets verksamhet, bemöts ur det salutogena perspektivet? 
Enligt det perspektivet råder ingen dikotomi mellan att vara frisk och sjuk, eftersom in-
dividens liv beskrivs som en kontinuerlig rörelse mellan polerna hälsa och ohälsa. En-
ligt min tolkning, bidrar BUS-bibliotekets verksamhet till att mjuka upp gränsen mellan 
vardagen på och utanför sjukhuset genom att skapa förutsättningar för att barn och 
vårdnadshavare ska kunna känna delaktighet som individer och inte bara som patienter 
eller anhöriga. Förutsatt att tolkningen stämmer, indikerar den att användarna, inom ra-
marna för BUS-bibliotekets verksamhet, bemöts ur det salutogena perspektivet, efter-
som mjukare gränser mellan vardagen på och utanför sjukhuset sannolikt bidrar till att 
motverka dikotomin mellan frisk och sjuk.  
          Enligt det salutogena perspektivet, måste den hjälp och de resurser som sätts in 
med avsikt att hjälpa en individ att närma sig polen hälsa, erbjudas utifrån en helhetsbild 
av individens livssituation. Det innebär att individens egen beskrivning av sin situation 
och sina behov tillskrivs betydelse. Respondenterna nämner att läkare och sjuksköters-
kor gör vad de kan för att bota och behandla, men att det kan innebära långa, plågsam-
ma och tröttande processer för såväl barn som vårdnadshavare. Enligt respondenterna, 
kan biblioteksverksamheten då bidra till att dels de själva orkar vidare och kan stötta 
sina barn och dels till att deras barn motiveras att kämpa vidare. Orsaken till att biblio-
teksverksamheten kan bidra till det är, enligt respondenterna, bl a att den erbjuder ett 
utbud av aktiviteter som i hög grad bestäms utifrån vad användarna själva uttrycker att 
de behöver och vill ha. Om det stämmer att biblioteksverksamheten bidrar till att an-
vändarna orkar kämpa vidare genom att erbjuda aktiviteter som bestäms utifrån använ-
darperspektiv, så indikerar det dels att biblioteksverksamheten underlättar för användar-
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na att närma sig polen hälsa och dels att den gör det genom att användarnas egna be-
skrivningar av sin situation tillskrivs värde inom ramarna för biblioteksverksamheten. 
Det indikerar i sin tur att användarnas upplevelse av hur de bemöts inom ramarna för 
BUS-bibliotekets verksamhet, motsvaras av ett bemötande ur det salutogena perspekti-
vet. C formulerar sig till och med i enlighet med det salutogena perspektivet i sin be-
skrivning av bibliotekets funktion, i och med kommentaren att biblioteket finns ”för att 
stötta den friska delen”, medan samtal med läkare och sköterskor handlar om ”den trå-
kiga delen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 6 Slutsats och diskussion 

 6.1 Slutsats 
Studiens syfte var att belysa BUS-bibliotekets verksamhet ur det salutogena perspekti-
vet. Två forskningsfrågor formulerades:  

− Hur används BUS-biblioteket av barn och deras anhöriga? 
− Hur uppfattar BUS-bibliotekets användare att de bemöts inom ramarna för biblio-

teksverksamheten? 
Enligt svaren på den första frågan, erbjuder biblioteksverksamheten aktiviteter som 
motsvarar användarnas förväntningar, önskemål och behov. Enligt svaret på den andra 
frågan, har de aktiviteterna betydelse för användarnas meningsskapande process utifrån 
rådande situation. Givet att det går att dra paralleller mellan den mening som individen 
uppnår via en meningsskapande process och det kognitiva sammanhang som individen 
med hjälp av GMR kan placera påfrestningar i, indikerar resultatet även att aktiviteterna 
bidrar till användarnas upplevelse av tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. 
Om aktiviteterna bidrar till det, innebär det också att de kan bidra till användarnas KA-
SAM, eftersom återkommande upplevelser av tillvaron som begriplig, hanterbar och 
meningsfull generar en stark KASAM. Om verksamheten bidrar till användarnas KA-
SAM, talar det även för att användarna inom ramarna för BUS-bibliotekets verksamhet 
bemöts ur det salutogena perspektivet. Åtminstone utifrån antagandet att aktiviteterna 
kan bidra till användarnas KASAM, tack vare att de erbjuds dem utifrån ett salutogent 
perspektiv på deras situation. Dvs. utifrån uppfattningen att användarnas egna beskriv-
ningar av vad de behöver och vill ha är viktiga för att kunna bidra till deras rörelse mot 
polen hälsa.  
          Givet att det salutogena perspektivet och KASAM är av betydelse för människans 
hälsa, indikerar min undersökning således att biblioteksverksamheten kan bidra till an-
vändarnas hälsa. Enligt studien sträcker sig alltså betydelsen av BUS-bibliotekets verk-
samhet utanför biblioteksvärlden.  

 6.2 BUS-bibliotekets verksamhet och det salutogena perspek-
tivet  

Hur viktigt biblioteksverksamhetens bidrag till användarnas KASAM är, kan inte besva-
ras utifrån studien. Men med tanke på att respondenterna använder ord som överlevnad 
och tillfrisknande för att beskriva vad verksamheten bidrar till, bör bidraget inte under-
skattas. Inte heller besvaras om biblioteksverksamhetens betydelse för KASAM är unik 
i förhållande till vad andra verksamhetsformer skulle kunna bidra med, även om en dis-
kussion om vilka övergripande aspekter av verksamheten som är viktiga för det saluto-
gena perspektivet i bemötandet av användarna kan ge indikationer på bibliotekets särart. 
Eftersom studiens forskningsfrågor inte genererar svar på vilka de aspekterna är, är jag 
väl medveten om att en sådan diskussion i hög grad bygger på spekulationer. Beroende 
på att analys- och tolkningsresultat utgör ett intressant diskussionsunderlag, vill jag 
ändå föra en sådan diskussion. Den ligger dessutom i linje med sense-making teorin, 
eftersom teorin är utvecklad för utformning av informationssystem med avseende på 
vilka aspekter som är viktiga gentemot användarnas behov. 
          Framför allt framstår funktionen som frizon som en viktig aspekt av biblioteks-
verksamheten med avseende på det salutogena perspektivet. Genom att kontrastera mot 
övrig verksamhet på sjukhuset - vilken beskrivs som styrd av rutiner gentemot vilka det 
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är svårt att kommunicera önskemål och åsikter – lämnar biblioteksverksamheten ut-
rymme åt användarnas egna viljor och omdömen, vilket manifesteras i att deltagande i 
verksamheten uteslutande bygger på frivillighet. Frivillighet är också en av de aspekter 
som Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen konstaterar vara viktig, med avseende på 
om en biblioteksverksamhet ska kunna göra skillnad i människors vardag. De menar att 
människor vill kunna nyttja biblioteket utifrån sina intressen och behov när tid och lust 
finns. Relevansen av den slutsatsen i förhållande till sjukhusbibliotek kan ifrågasättas, 
eftersom den studien gäller folkbibliotek. Argument för att frivillighet är viktigt för att 
göra skillnad också med avseende på hälsa, finns dock att hämta i Bings påpekande att 
förutsättningen för KASAM är att man värdesätts som en handlande människa. Genom 
att biblioteksverksamheten inte ordineras, utan erbjuds målgruppen, används den av den 
som vill, vilket fungerar som ett värdesättande av individer som handlande. Enligt Jo-
chumsen och Hvenegaard Rasmussen bör biblioteksverksamheten inte heller styra an-
vändarna val när de är på biblioteket. Bibliotekarier ska finnas till hands vid behov och 
beståndet ska vara brett och förankrat i lokalsamhället. Även om begreppet lokalsam-
hälle inte kan appliceras på en sjukhusmiljö utan diskussion, indikerar Elfvings och 
Engman Fingals studie att sjukhusbibliotekarier har ett liknande förhållningssätt gent-
emot målgruppen barn och ungdomar. Bibliotekarierna förespråkar beståndsarbete ur 
användarperspektiv, och uppmärksammar media som är intressant i förhållande till 
vårdsituationen. Enligt min studie kännetecknas BUS-bibliotekets verksamhet av fram-
för allt ett väl utvecklat användarperspektiv, vilket har varit avgörande för tolkningen av 
verksamheten som präglad av ett salutogent perspektiv, eftersom den tolkningen förut-
sätter att verksamheten anpassas så att alla i målgruppen har förutsättning att nyttja den 
utifrån egna förutsättningar och intressen. Dvs. det salutogena perspektivet är avhängigt 
att verksamheten utgör ett forum inom vilket barn och vårdnadshavare själva tillåts veta 
bäst vad de behöver för att närma sig polen hälsa. 
          Ett exempel på tillämpning av det salutogena perspektivet är bibliotekariernas 
lyhördhet gentemot barnen, vilken indikerar att de eftersträvar barnens delaktighet och 
empowerment. Och de gör det genom att försöka förstå den andres perspektiv snarare 
än att inta ett barnperspektiv - för att låna Barbro Johanssons distinktion. De bygger upp 
bibliotekets bestånd utifrån en aktiv dialog med barn och vårdnadshavare. Med hänsyn 
till vad Dolatkhah skriver om läsprocessen som tolkning, kan ett sådant användarper-
spektiv betraktas som en förutsättning för läsarens meningsskapande process - eftersom 
det bara är läsaren själv som vet vad hon/han får ut av en text. Att erbjuda människor 
möjlighet att själva bestämma vad de behöver och hjälpa dem att hitta det, kan således 
tolkas som en tillämpning av det salutogena perspektivet.   Dolatkhahs påpekande är 
viktigt i förhållande till vad såväl Elfving och Engman Fingal som Hedlund och Zetter-
berg konstaterar beträffande bibliotekarier respektive vårdpersonal som vill skydda an-
vändarna från media som kan ha negativ inverkan på dem. Det är tveksamt om ett så-
dant förfarande är förenligt med att värdesätta användarna som handlande individer - 
även om diskussionen är ofrånkomlig gentemot målgrupp barn och ungdomar. I sam-
manhanget känns Lindgrens och Remins förslag att göra bibliotekarier som yrkeskår 
tryggare i sina etiska ställningstaganden angeläget, eftersom bibliotekarier och vårdper-
sonal ibland gör sinsemellan olika etiska tolkningar.  
           En annan aspekt av biblioteksverksamheten som är viktig för det salutogena per-
spektivet, är den sociala funktion som biblioteket har – vilken, enligt Bing, är en erkänd 
skyddsfaktor för hälsa. Med avseende på specifikt biblioteksverksamheten, framstår 
främst kontakten med bibliotekarierna som viktig. När det gäller de delar av biblioteks-
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verksamheten som delvis sker i samverkan med lekterapin, framstår de arrangemang där 
barnen kan få vara barn bland andra barn som viktiga. Respondenterna ger uttryck för 
en känsla av att sådana sociala samspel normaliserar sjukhustillvaron, vilket förklaras 
vara viktigt för att orka med vardagen. Enligt Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen, 
är det en viktig aspekt också av folkbibliotek att de är platser för sociala möten. Den 
aspekten av verksamheten innebär att den inte är synonym med informationssökning 
eller internet. Med tanke på det, är det tveksamt om BUS-biblioteket kan nå ut till barn 
och ungdomar på flera olika sjukhus utan att gentemot den delen av målgruppen tvingas 
göra avkall på aspekter av verksamheten som är viktiga för det salutogena perspektivet.  
          Studien indikerar att användarna inte bara efterfrågar kultur. De vänder sig även 
till BUS-biblioteket med frågor om barnens sjukdomar. Det är intressant att det efterfrå-
gas och uppskattas, eftersom biblioteksverksamheten inte inkluderar någon regelrätt pa-
tientinformation. Även Gullvi Johansson konstaterar att det bland anhöriga finns ett be-
hov av patientinformation, varför hon menar att kultur och information inte bör ställas 
mot varandra. Ur användarperspektiv, framstår det således som otillräckligt att avgränsa 
bibliotekets verksamhet till kulturförmedling. Om det salutogena perspektivet gentemot 
användarna är avhängigt att bekräfta dem som handlande individer, bör biblioteksverk-
samhetens uppdrag definieras gentemot de behov och önskemål målgruppen individer 
själva ger uttryck för och som de kan förvänta sig att få tillgodosedda av ett bibliotek. 
Och ordet bibliotek betecknar mer än kulturförmedling. Bibliotekarierna som Hedlund 
och Zetterberg intervjuar är medvetna om det, och påpekar att patientinformation kan 
vara en hjälp för anhöriga och patienter att ställa relevanta frågor och krav i förhållande 
till vården. Att erbjuda patienter eller anhöriga hjälp för att kunna ställa sådana frågor 
kan definitivt ses som en bekräftelse av dem som handlande människor, menar jag. 
          Oavsett om sjukhusbibliotekens betydelse för hälsa gör att de definieras som en 
del av vården eller som ett komplement till vården, framstår biblioteks- och informa-
tionsvetenskaplig forskning som minst lika viktig som vård- och hälsovetenskaplig 
forskning för att besvara vad verksamhet på sjukhusbibliotek kan och bör bidra med till 
sjukhusvardagen. Emellertid är nära samarbete med vårdpersonal nödvändigt, vågar jag 
påstå. Inte minst med avseende på patientinformation, men också för att sjukhusbiblio-
tek ska nå ut till målgrupperna. Men samarbetet bör inte bara syfta till bibliotekets an-
passning till sjukvården. Enligt min studie finns det mycket som talar för att allmänna 
sjukhusbibliotek, med avseende på vad de kan betyda för människors hälsa, bör och kan 
ha en egen identitet. 

 6.3 Metoddiskussion 
Som jag nämnt, överlåter jag på läsaren att analysera i vilken grad det går att generalise-
ra utifrån svaren som studien resulterat i. Jag vill dock nämna ett par frågor som med 
avseende på en sådan analys är intressanta. Utifrån forskningsfrågorna är naturligtvis 
den mest angelägna frågan huruvida svaren är generaliserbara gentemot BUS-
bibliotekets övriga användare; dels i förhållande till barn och ungdomar, dels i förhål-
lande till övriga vårdnadshavare och anhöriga. Vidare är det intressant att fundera över i 
vilken mån de individer inom målgruppen som aldrig använt BUS-biblioteket skulle få 
lättare att uppleva tillvaron som mer begriplig, hanterbar och meningsfull - om de an-
vände sig av BUS-biblioteket. Och om de användare som är på sjukhuset regelbundet, 
men förhållandevis sällan, tillskriver biblioteksverksamheten någon betydelse. 
          Huruvida respondenternas positiva inställning till BUS-biblioteket är ett resultat 
uteslutande av BUS-bibliotekets verksamhet, går inte att svara på utifrån studien. Samt-
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liga respondenter har, redan före sjukhusvistelsen, använt sig av bibliotek regelbundet 
under perioder av sina liv, vilket kan innebära en påverkan på resultatets validitet. Bib-
lioteksmiljön är alltså välbekant för samtliga, vilket kan bidra till såväl deras positiva 
inställning till BUS-biblioteket, som till deras beskrivningar av vilken funktion BUS-
biblioteket har i sjukhustillvaron. Sannolikt är chansen större att en individ känner sig 
som del av ett sammanhang när hon befinner sig i en miljö som hon är bekant med och 
trivs i sedan tidigare, jämfört med om hon är i en miljö som är ny och okänd för henne. 
Intervjuerna påvisar dock några faktorer som talar för att respondenternas positiva in-
ställning inte enbart bör förklaras av att de sedan tidigare har vana som biblioteksbesö-
kare. För det första förklaras flera av de mest uppskattade aspekterna av biblioteksverk-
samheten vara unika för just BUS-biblioteket. Folkbiblioteken kommer över lag till kor-
ta i de jämförelser respondenterna gör. För det andra har ett par respondenter uppfatt-
ningen att övriga vårdnadshavare också uppskattar BUS-biblioteket. Och för det tredje 
är det bara en respondent som aktivt har sökt sig till BUS-biblioteket. Övriga har hittat 
det, mer eller mindre av en slump, via lekterapins lokaler. Naturligtvis påverkas också 
validiteten beträffande de delar av resultatet som gäller barnens uppfattning av BUS-
biblioteket, av att de inte bygger på barnens utsagor, utan på vårdnadslavarnas. Validite-
ten kan också ifrågasättas utifrån att jag i egenskap av bibliotekariestuderande ställde 
frågor om betydelsen av ett bibliotek, vilket naturligtvis kan ha bidragit till responden-
ternas positiva omdömen om biblioteket.  
          Eventuellt kan intervjuresultatens reliabilitet ha påverkats av intervjuguide och 
intervjusituation. För det första kan den retoriska karaktären hos de frågor jag lade till 
efter pilotintervjun ha bidragit till att bibliotekets betydelse uttrycktes med starkare ef-
tertryck än vad det annars hade gjort. För det andra borde jag ha varit bättre på att be 
respondenterna att motivera varför de menade att det var viktigt att exempelvis kunna 
låna media, varför de ansåg det bidra till rehabilitering osv. På det viset hade respon-
denterna själva gjort en del av det arbete som jag nu har gjort när jag har analyserat in-
tervjuerna. Det hade ökat analysens reliabilitet, eftersom den då hade varit mindre bero-
ende av tolkning. Kanske hade jag då fått mer beskrivningar som kunde motsvara meta-
forens klyfta. En orsak till att jag inte bad respondenterna motivera sina svar i den grad 
jag hade önskat, var av hänsyn till deras situation. Jag är ingen forskare, utan bara en 
högskolestuderande. Med det som utgångspunkt, ville jag inte riskera att vara för påstri-
dig när jag intervjuade människor om en svår tid i deras liv. 
          Tillämpning av sense-making teorin som såväl teoretiskt perspektiv som inspira-
tion för metoden innebar flera problem. I början av arbetet funderade jag mycket över 
om det hade varit lämpligare att genomföra studien med hjälp av de metoder som Anto-
novsky har utvecklat. Tack vare Eks påpekande om hur teorierna kring sense-making 
och KASAM korresponderar med varandra, upplevde jag dock omformuleringen av ett 
analys- och tolkningsresultat i termer av sense-making till termer i enlighet med saluto-
genes som genomförbar. Naturligtvis kan beröringspunkterna mellan de två teorierna 
problematiseras ytterligare, men det kräver en djupare förståelse av de båda teoribygge-
na än vad jag har hunnit skaffa mig inom denna studies tidsramar. Ett annat problem 
med tillämpningen av sense-making teorin i denna studie, kan vara att teorin delvis kan 
ha producerat resultatet. Hade jag utifrån detta val av teori och inspiration för metoden, 
i förhållande till forskningsproblemet, kunnat komma fram till att biblioteket inte bidrog 
till någon meningsskapande process? Jag avser inte diskutera det, men det är en viktig 
fråga i förhållande till generaliserbarhet, validitet och reliabilitet. 
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 7 Sammanfattning 
 
Många allmänna sjukhusbibliotek har lagts ner utan att biblioteksvärlden har lyckats 
försvara dem mot politikers argument om att de är överflödiga. Med anledning av det 
finns det behov av studier av biblioteksverksamhet i relation till vård och omsorg. Efter-
som barn- och ungdomsbiblioteket på DSBUS har rönt positiv uppmärksamhet inom 
biblioteksvärlden genom DIKs utmärkelse Årets bibliotek 2009, är det i sammanhanget 
intressant att studera specifikt den verksamheten. Är det bara ur biblioteksvärldens per-
spektiv som den är värd uppmärksamhet, eller är den ett exempel på att sjukhusbibliotek 
inte är överflödiga, utan tvärtom är ett viktigt inslag i vård och omsorg? Ambitionen 
bakom BUS-bibliotekets verksamhet kan, utifrån målformuleringen, tolkas vara att bib-
lioteket ska bidra till det salutogena perspektivet i vård och omsorg. Tolkningen under-
byggs av ett växande intresse, inom vård och omsorg, för nämnda perspektivs betydelse 
för människors hälsa. Innan studiens syfte och forskningsfrågor presenteras, förklaras 
Aaron Antonovskys teori om det salutogena perspektivet, dess bidrag till människors 
känsla av sammanhang (KASAM) och KASAMs betydelse för hälsa.  
         Studiens syfte är att belysa BUS-bibliotekets verksamhet ur det salutogena per-
spektivet. Forskningsfrågorna lyder: (1) Hur används BUS-biblioteket av barn och deras 
anhöriga? (2) Hur uppfattar BUS-bibliotekets användare att de bemöts inom ramarna för 
biblioteksverksamheten? Studien är kvalitativ och görs ur ett användarperspektiv.  
          Brenda Dervins begrepp sense-making ligger till grund för såväl studiens teori 
som metod. Begreppet harmoniserar väl med ett användarperspektiv, eftersom det syftar 
på ett mänskligt behov av meningsskapande som är universellt - men som tillfredsställs 
på olika sätt beroende på individ och kontext. Enligt sense-making teorin är därför an-
vändarperspektiv en förutsättning för att kunna besvara vad individ eller kollektiv behö-
ver för att skapa mening. Materialet för studien inhämtas via kvalitativa intervjuer med 
vårdnadshavare till barn som vårdas och är i lågstadieålder eller yngre.  
          Intervjumaterialet analyseras utifrån respektive forskningsfråga. Utifrån den för-
sta frågan undersöks hur biblioteket används. Analysen i förhållande till den visar att 
BUS-biblioteket används av barn och vårdnadshavare för att: låna media; söka, finna 
och välja; läsa, lyssna på musik och titta på film; byta miljö; mötas, kommunicera och 
guidas; upptäcka, uppleva, reflektera, bearbeta och koppla av. Analysen av materialet i 
förhållande till den andra frågan indikerar att nämnda aktiviteter ingår i användarnas 
meningsskapande process. Tack vare att det finns beröringspunkter mellan Antonovskys 
och Dervins teorier, kan analysresultatet omtolkas i termer av salutogenes. Enligt den 
tolkningen bemöts användarna, inom ramarna för BUS-bibliotekets verksamhet, ur det 
salutogena perspektivet. Givet att människors hälsa är avhängig det salutogena perspek-
tivet, indikerar det i sin tur att biblioteksverksamheten kan bidra till användarnas hälsa. 
Enligt min undersökning, framstår BUS-biblioteket därmed vara värt uppmärksamhet 
även utanför biblioteksvärlden.  
          Även om syftet med studien inte är att besvara vilka aspeker av verksamheten 
som är viktiga för det salutogena perspektivet, indikerar intervjuresultatet att bidraget 
består i att verksamheten är en frizon i bemärkelsen att den erbjuder en mer normal situ-
ation än det övriga sjukhuset. Inom ramarna för biblioteksverksamheten tillåts barn och 
vårdnadshavare att själva veta bäst vad de behöver och vill ha i sin vardag, vilket mani-
festeras i bibliotekariernas väl utvecklade användarperspektiv. 
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Appendix 

Appendix 1: Definitioner och val av ord  
Avdelning avser, när respondenterna använder ordet, en vårdavdelning på sjukhuset. 
Biblioteksrummet avser den del av BUS-bibliotekets verksamhet som användarna kan  
          besöka fysiskt. Dvs. det som de flesta refererar till som BUS-biblioteket i dagligt     
          tal. Men biblioteksrummet utgör bara en del av BUS-bibliotekets verksamhet. 
BUS barn och ungdomssjukhus. 
BUS-biblioteket avser genomgående barn- och ungdomsbiblioteket på SU/DSBUS. 
DSBUS Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus (i Göteborg). 
Kontinuum används i enlighet med tillämpningen i Hälsans mysterium (Antonovsky     
          2005). Det betyder bl a ”kontinuerlig följd, kontinuerligt förlopp”  
          (Nationalencyklopedin 2011-05-18). 
Kärnverksamhet används i enlighet med den betydelse det ofta ges i förhållande till  
          sjukhus; dvs. sjukvård - biblioteksverksamhet ej inkluderad. 
Meningsskapande är en översättning av sense-making. Översättningen används när det    
          inte är specifikt teorin, begreppet eller metodologin sense-making som avses.   
          Stefan Ek (2005) tillämpar översättningen. 
Salutogen används istället för salutogenetisk. I Hälsans mysterium används den  
          sistnämnda översättningen, medan den första används i Barnet, platsen, tiden:  
          Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (Rydsjö et al. 2010).  
Sense-making översätts inte från engelskan när det syftar direkt på själva begreppet,  
          teorin eller metodologin. Jag gör det valet i enlighet med övriga svenskspråkiga  
          texter jag har läst där sense-making nämns. Se exempelvis Ek (2005). 
Sjukhusbibliotek och bibliotek avser svenska, allmänna sjukhusbibliotek. När  
          betydelsen är en annan, framgår det av sammanhanget.  
SU Sahlgrenska universitetssjukhuset. 
Syskon används uteslutande för att beteckna syskon till de barn som vårdas. 
Vårdnadshavare används istället för förälder, eftersom det förstnämnda är mer  
          inkluderande än det sistnämnda. 
Vårdrum avser de rum på sjukhusets vårdavdelningar där patienternas sängplatser finns. 
Östra sjukhuset avser det separata sjukhuset – som är ett av sex separata sjukhus inom  
          organisationen Sahlgrenska universitetssjukhuset (Fernández 2008, s. 2). 
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Appendix 2: Intervjuguide 
Innan jag startar inspelningen förklarar jag följande för respondenten: 
 

− Med 'BUS-biblioteket' avser jag inte bara bibliotekslokalen, utan allt som sker i 
bibliotekets regi. Jag går igenom vad det inkluderar. 

− Jag ber respondenten att försöka göra skillnad på verksamheten på lekterapin och 
den på biblioteket. 

− Jag förklarar att avsikten med intervjun inte är att utvärdera BUS-bibliotekets 
verksamhet. Istället eftersöker jag vilken funktion användarna upplever att BUS-
biblioteket fyller i sjukhusvardagen. 

− Jag förklarar att jag försökt formulera mina frågor utifrån en metodologi, vilket 
har fått som konsekvens att de kan förefalla dramatiska. 

 
Frågorna. 
1. Är du en van biblioteksanvändare sedan tidigare? 
 
2. Hur fick du reda på att det finns ett bibliotek på sjukhuset som du kan använda? 
 
3. Finns det någon speciell känsla du förknippar med ditt första möte med BUS-
biblioteket – inklusive de delar av verksamheten som äger rum utanför själva biblioteks-
lokalen? 
 
4. Kan du förklara varför du har fortsatt att använda BUS-biblioteket? 
 
5. Om BUS-biblioteket och de arrangemang de håller i inte hade funnits, vad hade du 
ersatt det med? 
 
6. Ett argument mot att lägga pengar på sjukhusbibliotek kan vara att bibliotekets bety-
delse är marginell i förhållande till betydelsen av övrig verksamhet på sjukhuset; rädda 
liv m.m. Har du någon kommentar till det? 
 
7. Ett förekommande argument för att lägga ner sådana här sjukhusbibliotek är att män-
niskor inte ligger på sjukhus under lika långa perioder som förr - har du någon kommen-
tar till det? 
 
8. Bibliotekets personal har en uttalad önskan att vara del av vården. Men om du jämför 
kontakten du har med bibliotekarierna med kontakten du har med vården i övrigt – är 
det någon skillnad? 
 
9. Vilka delar av BUS-bibliotekets verksamhet är viktigast för dig? Varför? 
 
10. Berätta om något speciellt som du varit med om p.g.a. BUS-biblioteket. Litet eller 
stort. Någon upplevelse. Någon erfarenhet. 
 
11. Kan du berätta om din senaste kontakt med BUS-biblioteket? 
 
12. Vad resulterade den senaste kontakten i? 
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13. Har du någon uppfattning om vad BUS-biblioteket betyder för andra barn och anhö-
riga på sjukhuset?   
 
14. Sammanfattningsvis: Vad betyder det för dig att BUS-biblioteket finns? 
           
15. Avslutningsvis: Om du beskriver BUS-biblioteket med tre ord, vilka ord är det? 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


