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Abstract 
The aim of this Bachelor's thesis is to examine how hospital librarians, who work with 

children, perceive their working practices and occupational role. A method of semi-

structured interviews was used to provide data for analysis. Six hospital librarians, 

employed in five different hospitals, were interviewed. The collected data was 

examined by using both a content analysis and a theory-based analysis. The theoretical 

analysis is based on Øroms (1993) definition of the diverse occupational identities of a 

librarian: facilitator of culture, subject specialist, documentarist and social worker, 

along with two bibliotherapeutic identities from Brewsters (2011) definition of creative 

and informal bibliotherapy. Typical for all of the hospital librarians interviewed was 

that they see their work and occupational role largely based on the concepts of literature 

and reading as well as upon a bibliotherapeutic aspect. These two directions are also 

distinctly apparent in their method of work. The first aspect is based on the librarians’ 

role as a facilitator of culture: providing access to literature through their knowledge of 

literature and the collection of books in the hospital library; providing discussion and 

guidance to patients, relatives and hospital personnel. The second aspect is the 

bibliotherapeutic role that systematically promotes the patient’s health and wellbeing by 

their engagement with literature. The librarians consider pro-active contact with patients 

and relatives a most important part of their work and, subsequently, it is a main contributing 

factor in their professional identity. On the other hand, systematic and practical aspects of 

their work play a less significant role in forming their identity. Hospital librarians have a 

close working relationship with play therapy departments and hospital schools. Similar 

cooperation with medical staff is, however, not as well developed. 
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1 Inledning 
Biblioteksstatistik från år 2015 visar att det i Sverige finns 67 bemannade 

sjukhusbibliotek med 143 bibliotekarier varav drygt åtta arbetar särskilt med 

målgruppen barn och unga. Detta kan jämföras med de totalt 1905 bibliotekarier i 

Sverige med inriktningen barn och unga (Kungliga biblioteket [KB], 2015, s. 11, 21). 

Statistiken visar att sjukhusbibliotekarier som möter barn och unga är en liten grupp i 

den nationella biblioteksverksamheten. De arbetar i en verksamhet som står med ena 

benet i biblioteksvärlden och det andra inom hälso- och sjukvården. Patienter, anhöriga 

och vårdpersonal är deras målgrupp som är speciell på det viset att de befinner sig på ett 

och samma ställe i och med att de befinner sig inom sjukhusets väggar. Samtidigt är det 

en dynamisk och föränderlig målgrupp i och med att patienterna ständigt byts ut på 

grund av korta vårdtider. Barn som är på sjukhus kan vara barn som är sjuka själva men 

det kan också vara barn som är mycket på sjukhus för att de har en förälder eller ett 

syskon som är sjuk.  

 

Barn som blir sjuka och behöver sjukhusvård rycks ifrån sin normala tillvaro och 

hamnar i en situation som kan vara otrygg, skrämmande och ångestfylld. Sjukhusets 

främmande miljö, annorlunda lukt, främmande människor samt oron och rädslan för vad 

som ska hända gör att sjukhuset kan vara en skrämmande och otrygg plats för barn. 

Sjuka barn är barn i en utsatt situation och sjukhusvistelsen kan vara en traumatisk 

händelse (Edwinson Månsson & Enskär, 2008, s. 31). Tillvaron kan beskrivas som 

tvådelad där den ena delen är det som innehåller allt obehagligt och skrämmande som 

barnet måste gå igenom såsom provtagningar, undersökningar och ingrepp. Den andra 

tillvaron är all den tid och de händelser som tillhör det vanliga livet såsom att leka, gå i 

skola, umgås med familj och andra barn på sjukhuset, spela spel, se film och läsa bok 

(Edwinson Månsson & Enskär, 2008, s. 31). Det är i denna tillvaro som det finns flera 

pedagogiska resurser på sjukhuset som är till för barnens psykiska välmående och 

utveckling. Det kan till exempel vara lekterapi, sjukhusskola, sjukhusclowner, 

syskonstödjare, sjukhuskyrka och sjukhusbibliotek. Den här uppsatsen behandlar 

sjukhusbibliotekarier som möter barn som befinner sig på sjukhus.  

 

1.1 Begreppsförklaring 
För att förtydliga vad som avses med några vanligt förekommande begrepp i uppsatsen 

kommer här en beskrivning. 

 

Yrkesidentitet och yrkesroll: Identitet är ett begrepp som kan ha många olika 

betydelser. Som teoretiskt begrepp har det utvecklats inom psykologin men Marie 

Aurell (2001) menar i sin avhandling att i ett yrkes- och arbetssammanhang passar det 

bättre i en social kontext och anser att den identitet som är relaterad till arbete och 

organisationer är socialt konstruerad (s. 11, 14). En socialt konstruerad identitet innebär 

att vi identifierar oss utifrån olika sociala kategorier till exempel kön, nationalitet eller 

politisk anknytning. Inom en social kategori så finns det normer och tolkningsramar 

som tillsammans bildar en social identitet (Hogg, Terry & White, 1995, s. 259-260). En 

grupp människor kan alltså dela en social identitet och då är det likheterna som 

upprätthåller gruppen (Hogg, Terry & White, 1995, s. 260). Det betyder dock inte att 

alla i en grupp är lika eftersom alla har flera olika identiteter och som därtill ständigt 

rekonstrueras (Aurell, 2001, s. 14). Aurell (2001) menar att en yrkesidentitet skapas 

utifrån hur vi definierar oss själva, eller andra, i relation till en organisation, 

arbetsuppgifter och uppfattning om yrket (s. 15, 23). I den här uppsatsen avses 

begreppet yrkesidentitet med hur människor definierar sig själv eller andra som 
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yrkesperson. Det är en uppfattning som skapas i relation till uppfattningen om sin 

yrkesroll, arbetsorganisation och sina arbetsuppgifter. Beskrivningen är baserad på 

Aurells (2001) och Hoggs et al. (1995) resonemang kring identitet och arbete. Ett annat 

vanligt förekommande begrepp i uppsatsen är yrkesroll vilket ligger nära begreppet 

yrkesidentitet. Med det så avses den uppfattning som människor har kring sina 

arbetsuppgifter och sin funktion på en arbetsplats. 

 

Allmänt sjukhusbibliotek: Sjukhusbibliotek är ett bibliotek på ett sjukhus men det 

finns flera benämningar beroende på vilken funktion sjukhusbiblioteket har. I den här 

uppsatsen så används begreppen allmänt sjukhusbibliotek och det allmänna 

sjukhusbiblioteket synonymt. Med de begreppen avses det sjukhusbibliotek som har 

patienter som sin främsta målgrupp men som även riktar sig till anhöriga och 

sjukvårdspersonal. Det allmänna sjukhusbiblioteket kan även kallas för patientbibliotek 

(Thomas, 2012, s. 12). När det framöver i uppsatsen står sjukhusbibliotek utan att det är 

angett vilket sorts bibliotek som avses så är det de allmänna sjukhusbiblioteket som 

menas.   

 

Medicinskt sjukhusbibliotek: För sjukvårdspersonalen så finns det de medicinska 

sjukhusbiblioteket. Det är ett fackbibliotek som tillhandahåller forskning och material 

för att stödja att sjukhuspersonalen kan bedriva en evidensbaserad vård (Thomas, 2012, 

s. 7). De medicinska sjukhusbiblioteken ligger verksamhetsmässigt nära 

forskningsbiblioteksområdet (Thomas, 2012, s. 12). 

 

Kombinerade sjukhusbibliotek: De kombinerade sjukhusbiblioteken är den vanligaste 

organisationsformen idag (Thomas, 2012, s. 5) och är en kombination av ett allmänt 

sjukhusbibliotek och ett medicinskt sjukhusbibliotek (Thomas, 2012, s. 12).  

 

Bokvagn och bokvagnsrond: Bokvagn är ett litet rullande bibliotek som är en vagn, 

ofta elektrisk, fylld med böcker, filmer, musik och tidskrifter. När sjukhusbibliotekarien 

går med bokvagnen på avdelningarna kallas det för bokvagnsrond. Inför en 

bokvagnsrond packas vagnen med blandat material från sjukhusbiblioteket och efter 

bokvagnsronden går ofta sjukhusbibliotekarien tillbaka till avdelningarna för att 

komplettera med material till de patienter som önskade något som inte fanns på 

bokvagnen. För att sjukhusbibliotekarien ska veta vilka rum som det är lämpligt eller 

olämpligt att besöka förs en dialog med sjukvårdspersonalen på respektive avdelning 

innan bokvagnen körs in. De patienter som är infektionskänsliga eller av annan 

anledning är isolerade kan på grund av smittorisk inte nås av bokvagnen. Den här 

beskrivningen av en bokvagn och en bokvagnsrond baseras på olika sjukhus-

bibliotekariers berättelser. Det kan sägas att det fungerar ungefär på samma sätt på alla 

sjukhusbibliotek som har bokvagnsronder.  

 

Lekterapi: Lekterapi är en pedagogisk verksamhet på sjukhus som drivs av 

lekterapeuter. Barn och ungdomar som är på sjukhus kan komma till lekterapin för att 

leka, skapa och koppla av. Det är en frizon på sjukhuset som stödjer det friska i barnen 

genom lek och stimulans (Föreningen Sveriges lekterapeuter, 2017). I den här uppsatsen 

så åsyftar begreppet lekterapi både på den pedagogiska verksamheten och det rum där 

verksamheten utförs. 

 

Sjukhusskola: Sjukhusskola är en skola för barn och ungdomar som är på sjukhus och 

som går i grundskolan eller på gymnasiet. Undervisningen ska så långt som möjligt 

motsvara undervisningen i ordinarie skola (Solna stad, 2009).  
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2 Bakgrund 
Nedan följer en beskrivning av det ämnesfält som den här undersökningen behandlar 

eller angränsar mot för att sätta in den i ett sammanhang. Det följs av en genomgång av 

den tidigare forskning som finns i ämnet samt forskning i områden som angränsar till 

studien.  

 

2.1 Sjukhusbiblioteksverksamhetens organisation 
Idag har de flesta sjukhusbibliotek landstinget som huvudman. Historiskt sett har 

sjukhusbiblioteken varit en del av det kommunala biblioteket och det var inte förrän 

under 1980-talet som landstinget började ta över driften. Den allmänna delen av 

biblioteksverksamheten fungerade länge som folkbibliotekens sociala verksamhet och 

sjukhusbiblioteken hade då en kulturpolitisk roll. När sjukhusbiblioteken gick över till 

landstinget försvagades samhörigheten till folkbiblioteken. Detta ihop med 

teknikutveckling och att vårdtiderna kortades gjorde att det allmänna biblioteket 

minskades och det medicinska sjukhusbiblioteket fick ett uppsving. Även fast det idag i 

de flesta fall är landstinget som styr sjukhusbiblioteken så finns det exempel där 

sjukhusbiblioteken drivs av kommunen, länsbiblioteket eller universitetet (Thomas, 

2012, s. 20-21).  

 

2.2 Sjukhusbibliotekens uppdrag och verksamhet  
Sjukhusbibliotekens historia börjar för ungefär 100 år sedan och utvecklades ur 

folkbiblioteksrörelsen. Fram till 1980-talet var fokus främst på litteraturförmedlingen 

till patienter vilket tonades ner när landstinget tog över och sjukhusbiblioteken blev mer 

medicinska fackbibliotek (Thomas, 2012, s. 5). Idag består sjukhusbibliotekens uppdrag 

både i att bistå patienter med hälsoinformation, böcker och andra medier samt att vara 

en stödfunktion för landstingsanställda inom hälso- och sjukvården när det gäller 

fortbildning, kompetensutveckling och forskning (Thomas, 2012, s. 5). Den allmänna 

delen av sjukhusbibliotekens verksamhet har minskat med tiden och på en del håll 

avvecklats. Utvecklingen har gått mot att tyngdpunkten i sjukhusbibliotekens 

verksamhet ligger på den medicinska delen med vårdpersonalen som den främsta 

målgruppen (Thomas, 2012, s. 7). De kan genom att erbjuda kvalificerade 

informationstjänster vara ett aktivt stöd för hälso- och sjukvården att bedriva 

evidensbaserad vård och har fått karaktären av att vara ett specialbibliotek inom medicin 

och hälsa (Thomas, 2012, s. 7). Detta skiljer sig dock från allmänhetens uppfattning om 

sjukhusbibliotekens identitet som snarare ser att patienter är den primära målgruppen 

vilket gör att sjukhusbiblioteken lättare identifieras som ett allmänt sjukhusbibliotek än 

som ett special- eller forskningsbibliotek (Thomas, 2012, s. 7). 

Sjukhusbiblioteken har svaga kopplingar till de statliga biblioteksorganen och har en 

undanskymd roll i det nationella biblioteksväsendet (Thomas, 2012, s. 22). Det kan bero 

på att de har dubbla roller och är därmed svårplacerade på bibliotekskartan. Deras 

identitet blir oklar eftersom de både är en del av det allmänna biblioteksväsendet och en 

del inom hälso- och sjukvården (Thomas, 2012, s. 5). Traditionellt har 

sjukhusbiblioteken lättare betraktats som en del av hälso- och sjukvården och haft liten 

samhörighet med det övriga biblioteksväsendet men samtidigt uppfattas deras 

medverkan i hälso- och sjukvården inte alltid som självklar (Thomas, 2012, s. 5). 

Sjukhusbiblioteken är idag en aktiv del i vårdprocessen genom att tillhandahålla 

forskning och utbildning för vårdpersonalen samt patientinformation och patient- och 

närståendeutbildningar för patienter och anhöriga (Thomas, 2012, s. 5). Barbro Thomas 
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(2012) menar dock att deras roll kan vara oklar och att de inte självklart uppfattas som 

medaktörer i hälso-och sjukvården (s. 5).  

Det finns ingen tydlig nationell målsättning som är specifik för sjukhusbibliotek utan de 

styrs i huvudsak av lokala styrdokument (Thomas, 2012, s. 9).  Thomas (2012) har tittat 

på de lokala målsättningarna för sjukhusbiblioteken och konstaterar att överlag har den 

medicinska delen utförligare och konkretare målsättning och uppdragsbeskrivning än 

den allmänna delen (s. 19). Målsättningen för den medicinska delen har i huvudsak 

fokus på informationstjänster för sjukvårdspersonalen. För den allmänna delen finns 

inte lika tydliga målsättningar men de som finns har likheter med de mål som finns för 

folkbiblioteken (Thomas, 2012, s. 19). De lokala målsättningarna kan till exempel vara 

att biblioteket ska erbjuda allmänna bibliotekstjänster till patienter och besökande, 

underlätta patienters och deras närståendes situation på sjukhuset, vara en del i det 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet genom att främja kultur samt vara 

ett kunskapscentrum för sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga (Thomas, 2012, s. 

19). 

  

2.3 Målgruppen barn på sjukhus  
För att få en förståelse för de förutsättningar som sjukhusbibliotekarier som möter barn 

på sjukhus arbetar utifrån så följer en beskrivning av barns upplevelser av att vara på 

sjukhus.  

Barn på sjukhus befinner sig i en utsatt och stressfylld situation. Även om anhörigas 

närvaro på sjukhusen är en självklarhet idag så finns det separationsproblematik kring 

att vara skild från sin hemmiljö, skola, kamrater och syskon (Lundgren & Borgström 

Norrby, 1988, s. 83). Ändringen av vanor och rutiner kan också vara stressfyllt för 

yngre barn som befäster sin trygghet i kontinuiteten (Lundgren & Borgström Norrby, 

1988, s. 89). Hur väl barn kan hantera sin situation på sjukhuset beror på vilka tidiga 

erfarenheter de har och vilken grad av trygghet barnen känner i sin situation (Lundgren 

& Borgström Norrby, 1988, s. 83). Barnets trygghet beror särskilt på hur relationen är 

mellan barn och föräldrar men även på om barnen vet vad som ska hända. Därför är det 

viktigt att barn är väl förberedda inför sitt sjukhusbesök och inför olika ingrepp. Att titta 

på bilder, läsa böcker och leka är bra för att förbereda och gå igenom vad som ska hända 

(Lundgren & Borgström Norrby, 1988, s. 91). Hur väl barnen kan hantera sin situation 

beror också enligt Lundgren och Borgström Norrby (1988) på deras förmåga till lek, 

kreativitet och till att uppleva kultur (s. 88). De menar att barn gestaltar sina upplevelser 

genom fantasin som är verkligare för dem än intellektuella abstraktioner (Lundgren & 

Borgström Norrby, 1988, s. 15-16). Lekens betydelse för barns välmående kan vara 

problematiskt då sjukdomar och tiden på sjukhuset kan sätta hinder för att barn kan leka 

fullt ut (Lundgren & Borgström Norrby, 1988, s. 88). Detta ställer därför krav på att de 

pedagogiska resurserna på sjukhuset ger barnet möjlighet till att leka och fantisera. 

Det finns forskning som undersökt barns rädslor på sjukhus. Ett exempel är Marja 

Salmela, Eeva Aronen och Sanna Salanterä (2010) som i sin studie visar att det som 

upplevs som mest skrämmande på sjukhus för barn mellan fyra och sex år är mötet med 

sjukvårdspersonal, instrument och undersökningsutrustning, smärta, bli lämnad ensam 

och skild från sina föräldrar samt att inte veta vad som ska hända. Rädslorna kan göra 

att barn på sjukhus känner sig otrygga och hjälplösa samt minska deras förtroende för 

sjukvårdspersonalen. Sjukhusvistelsen kan bli traumatisk och påverka barns 

välbefinnande. Det gör att de kan vara motstridiga och ovilliga till vården. Imelda 

Coyne (2006) visar i sin studie att barn mellan sju och fjorton år upplever separationen 
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från föräldrar och familj, den ogästvänliga miljön, undersökningar och behandlingar 

samt förlusten av självbestämmande som mest skrämmande och oroskapande på 

sjukhus. Hon menar därför att det är viktigt att barn på sjukhus får adekvat information 

som är anpassad för deras ålder, att barns medbestämmande respekteras, att 

sjukhusmiljön är barnanpassad och att barn aldrig behöver skiljas från sina föräldrar.  

Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvården 

(NOBAB) har utvecklat en standard med tio områden för att säkerställa barn och ungas 

rätt i vården. Sammanfattningsvis så visar standarden att barn har rätt att ha minst en 

förälder eller annan närstående hos sig under hela sjukhusvistelsen. Det ska finnas en 

vårdplan och vården ska organiserar så att det skapas kontinuitet. Barn och unga har rätt 

till lättförståelig information och ska få vara delaktig i beslut gällande deras behandling 

och vård. Deras integritet ska respekteras och de ska ha möjlighet att leka och få 

skolundervisning. Den fysiska miljön ska tillgodose deras behov och de ska vårdas av 

personal som har kompetens att kunna möta deras fysiska och psykiska behov 

(NOBAB, 2016).  

 

2.4 Tidigare forskning 
 
2.4.1 Sjukhusbibliotekariers arbete med målgruppen barn 

Ingen tidigare forskning kring sjukhusbibliotekariers arbete med målgruppen barn har 

kunnat påvisas förutom David A. Matthews och Ray Lonsdales (1991; 1992) studier om 

arbetet med barnböcker för barn på sjukhus. Det tycks vara två ofta citerade studier 

inom området. Studien från år 1991 är en omfattande beskrivning av tillhandahållandet 

och arbetet med barnböcker i barnsjukvården i England. Den omfattar 291 sjukhus och 

genomfördes mellan år 1989-1991. De visar att barn på sjukhus har god tillgång till 

böcker och annat material via sjukhusbiblioteken, men att det finns begränsat med 

biblioteksservice. Det är i huvudsak lekterapeuter som läser och diskuterar barnböcker 

som en del i lekterapin men även vårdpersonal, lärare, föräldrar och anhöriga använder 

barnböcker till viss del (Matthews & Lonsdale, 1991). De menar att en orsak att 

bibliotekspersonal inte använder barnböcker pedagogiskt i någon större omfattning kan 

vara att inriktningen mot barn i biblioteksvärlden är en specialisering vilket inte så ofta 

lyckas kombineras med sjukhusbibliotekariernas andra kvalifikationer (Matthews & 

Lonsdale, 1991). Den terapeutiska läsningen har ingen uppenbar disciplinär plats utan 

kan befinna sig inom flera professioner och discipliner (Matthews & Lonsdale, 1991). I 

den andra studien fokuserar Matthews och Lonsdale (1992) på lekterapeuternas 

biblioterapeutiska arbete. Där beskrivs olika former av terapeutisk läsning såsom att läsa 

för att stärka barnens välbefinnande, förbereda barnen inför behandlingar och ingrepp 

eller hjälpa dem att förstå sina känslor och problem. De menar att det är 

eftersträvansvärt att flera yrkeskategorier arbetar pedagogiskt med barnböcker på 

sjukhuset eftersom det kan hjälpa barnen och bidra till ökat välmående (Matthews & 

Lonsdale, 1992). 

 

Att det nästintill saknas forskning kring sjukhusbibliotekariers arbete med barn som 

målgrupp konstateras även av Anna- Lena Edlund (2001) och Carina Lindgren och 

Anna Remin (2005) som har skrivit magisteruppsatser i ämnet. Bristen på internationell 

forskning kan tänkas bero på att sjukhusbiblioteksverksamheter som är inriktade på barn 

ofta bygger på volontärverksamhet i andra länder (Edlund, 2001, s. 16).    
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2.4.2 Magisteruppsatser 

Edlunds (2001), Lindgrens och Remins (2005) och Jenny Ainelands (2008) 

magisteruppsatser kan vara värda att ta upp i sammanhanget. Det är inte forskning i 

egentlig mening men eftersom det finns så pass lite forskning inom området så är de 

ändå värd att nämna. Samtliga tre undersöker sjukhusbibliotekens verksamhet eller 

sjukhusbibliotekariernas uppfattningar ur olika aspekter. Lindgren och Remin (2005) 

samt Edlund (2001) har tillskillnad från Aineland (2008) specifikt inriktat sig på arbetet 

med målgruppen barn på sjukhus.  

 

Lindgren och Remin (2005) har i magisteruppsatsen Sjukhusbibliotekarier i fokus: En 

fenomenografisk undersökning av sjukhusbibliotekariers uppfattningar av yrkesrollen i 

arbetet med barn och ungdomar bland annat identifierat tre bibliotekarieroller hos de 

sju studerade sjukhusbibliotekarierna. Det är sjukhusbibliotekarien i en rehabiliterande, 

traditionell och social roll. I den rehabiliterande rollen sker sjukhusbibliotekariernas 

arbete i närhet till vården och är en del av det rehabiliterande arbetet. Arbetsformerna är 

ofta nyskapande och följer inte de traditionella arbetssätten för sjukhusbibliotekarier. I 

den traditionella rollen är utgångspunkten det fysiska biblioteket och att ge tillgång till 

objektiv och relevant litteratur för patienter och anhöriga. Den sociala rollen är inriktat 

på barns utsatta situation i vården. Sjukhusbibliotekarien vill i den rollen synliggöra 

barnen och deras behov (Lindgren och Remin, 2005, s. 86-87). 

 

Edlund (2001) har i sin magisteruppsats Biblioteket Bokskogen: Perspektiv på bibliotek 

för barn på sjukhus jämfört barnverksamheterna på ett sjukhusbibliotek och ett 

folkbibliotek för att tydliggöra och lyfta fram sjukhusbibliotekens verksamhet för barn. 

Hennes studie visar bland annat att sjukhusbibliotekarien bara undantagsvis möter barn i 

grupp vilket är vanligt för barnbibliotekarien på folkbiblioteket. Tillskillnad från 

folkbiblioteket så visar hon också att barn sällan söker upp sjukhusbiblioteket själva 

vilket gör att det uppsökande arbetet är viktigt på sjukhusbiblioteket. De skiljer sig 

också genom att det inte finns någon programverksamhet på sjukhusbiblioteket 

samtidigt som folkbiblioteket ordnar olika aktiviteter för barn. Sjukhusbiblioteket 

samarbetar med lekterapin, sjukhusskolan och till viss del även sjukvårdspersonalen. 

Det är ett samarbete som, tillskillnad från folkbibliotekens samarbeten, inte är aktivt 

taget utan något som bara finns och som sjukhusbibliotekarierna ser som en självklarhet 

eftersom de arbetar i samma organisation (Edlund, 2001, s. 59-61).  
 

Aineland (2008) visar i sin magisteruppsats Biblioterapi på sjukhus: en kvalitativ 

undersökning av sjukhusbibliotekariers syn på biblioterapi att sjukhusbibliotekarier har 

begränsad kunskap om biblioterapi och att ingen av de sex sjukhusbibliotekarier som 

hon inkluderat i undersökningen arbetar med biblioterapi i organiserad form. Alla 

sjukhusbibliotekarierna har dock reflekterat över litteraturens påverkan på människors 

hälsa och några av dem menar att delar av deras arbete skulle kunna kallas för 

biblioterapeutiskt men vill inte själva kalla sig för biblioterapeut.  

 
2.4.3 Närliggande forskning 

Närliggande forskningsområden till sjukhusbibliotekariers arbete är till exempel 

forskning som undersöker effektiviteten av att använda sig av barnböcker i sjukvården. 

Bibliotherapy's effect on anxiety in children with cancer (Schneider, 2012) är ett 

exempel på en internationell forskningsartikel. Den presenterar en studie som undersökt 

om en sjukdomsrelaterad berättelse som innehåller olika strategier för att minska stress 

kan minska cancersjuka barns stressrelaterade oro och hjälpa dem att bättre kunna 

hantera livet socialt med familj och vänner samt tillvaron i allmänhet. 21 barn med 
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cancer mellan fyra och tolv år deltog i studien. Berättelsen lästes för barnen och efteråt 

diskuterades innehållet och hur de skulle kunna använda sig av samma strategier som i 

berättelsen. Resultatet visar att berättelsen hjälpte barnen att hantera livet med en 

cancersjukdom och särskilt i samspelet med andra personer. Barnen visade även mindre 

fysiska tecken på stress. Två andra studier som undersökt hur barnlitteratur kan 

användas för att minska oro och stress och som visar att barnböcker kan vara effektiva 

som en preoperativ åtgärd för att minska barnens och föräldrarnas oro är Anne Marie 

Tunney och Jennifer Boore (2013) och Rosemarie Felder-Puig et al. (2003). Det är 

medicinska studier som med kvasiexperimentella undersökningsmetoder tittat på hur 

effektivt det är att använda en barnbok som förberedelse inför en operation där 

halsmandlarna och polyper tas bort. I Tunney och Boores (2013) studie inkluderades 

barn mellan fem och elva år och de använde en barnbok som handlade om samma 

operation som barnen skulle gå igenom. Boken skickades hem till föräldrarna i 

experimentgruppen och lästes innan operationen. Experimentgruppen jämfördes med 

kontrollgruppen som inte fick någon bok innan operation. Resultatet visar att barnen i 

experimentgruppen kände mindre oro inför operationen jämfört med barnen i kontroll-

gruppen. Särskilt effektivt var det för flickor som var runt sju år. Samma resultat kan vi 

se i Felder-Puigs et al. (2003) studie som inkluderade barn mellan två och tio år samt 

deras mammor. Både barnen och mammorna i experimentgruppen visade mindre oro 

inför operationen än de som var i kontrollgruppen. Sjuksköterskorna noterade även att 

mammorna som läst boken var mer aktivt involverade i barnets vård.  

Ett annat exempel på forskning som undersökt barnbokens betydelse i barnsjukvården 

är Carina Ceribelli, Lucila C. Nascimento, Soraya M. R. Pacífico och Regina A. G. 

Lima (2009) som studerat om högläsning av berättelser kan vara en kommunikativ 

resurs i sjukvården. Studien är en del i The Live Library in Hospitals Project i Brasilien 

där barn och ungdomar på sjukhus får möjlighet att lyssna på berättelser upplästa av 

professionella och volontärer. Observationer och intervjuer som gjordes med barnen och 

högläsarna visar att högläsningen stödjer dialogen och relationen mellan barnen, 

anhöriga och sjukvårdspersonal. Författarna menar att högläsning kan vara en aktivitet 

som minskar oro, ensamhet, apati och lidande på sjukhus samt humaniserar vården 

vilket kan vara till hjälp både för patienter och vårdpersonal (Ceribelli et al., 2009). 

 

3 Problemformulering 
Det sammanhang som sjukhusbibliotekarier på allmänna sjukhusbibliotek befinner sig i 

är dels det som Thomas (2012) tar upp det vill säga en verksamhet som med oklar 

identitet befinner sig både inom hälso- och sjukvården och inom det nationella 

biblioteksväsendet (s. 5). Att biblioteksverksamhetens identitet är oklar kan bero på att 

det inte finns någon gemensam uppdragsbeskrivning som gäller för alla allmänna 

sjukhusbibliotek utan det är framförallt lokala styrdokument som styr verksamheten. 

Det här gör att det finns utrymme för att skapa biblioteksverksamheten utifrån hur 

sjukhusbibliotekarierna själva ser på sitt arbete och uppfattar sin yrkesroll och detta har 

betydelse för hur de väljer att arbeta.  

 

Sjukhusbibliotekarier arbetar också i en verksamhet som är mycket liten i förhållande 

till sjukvården och som dessutom ofta är underprioriterad jämfört med det medicinska 

sjukhusbiblioteket. Antalet allmänna sjukhusbibliotek har minskat över tid och fokus 

inom sjukhusbiblioteksorganisationen ligger allt mer på de medicinska sjukhus-

biblioteken (Thomas, 2012, s. 7). Att biblioteksverksamheten har en oklar identitet och 

är liten i jämförelse med sjukvårdsorganisationen ställer krav på att sjukhus-



  
 

8 

 

bibliotekarierna vet vad de gör för att kunna hävda sin roll och betydelse i 

barnsjukvården.  

 

Forskning visar att barnböcker är en bra resurs i sjukvården för att minska barns oro och 

stress inför ingrepp (Tunney & Boores, 2013; Felder-Puigs et al., 2003; Ceribelli, et al., 

2009). Även kulturens betydelse för hälsoutveckling bekräftas av forskning. Statens 

folkhälsoinstitut (2005) skriver i skriften Kultur för hälsa: En exempelsamling från 

forskning och praktik att kunskapen om kulturens betydelse för hälsoutveckling ökar 

och tar upp forskning som visar sambandet mellan passiva och aktiva kulturella 

aktiviteter och förbättrad hälsa och välbefinnande (s.11). I nationella folkhälso-

kommitténs slutbetänkande Hälsa på lika villkor fastställs det också att det finns 

vetenskapligt stöd för att kulturella aktiviteter kan vara ett bra komplement till 

rehabilitering och behandling (Statens folkhälsoinstitut, 2005, s. 22). Kulturens 

betydelse i vården stärks också av det nationella nätverket Kultur i vården som samlar 

yrkesverksamma inom området för att genom utbyte av kunskap och erfarenheter vill 

förankra kulturen i vården, öka förståelse för sambandet mellan kultur och hälsa hos 

vårdpersonal och kulturaktörer samt främja tvärsektoriella samarbeten mellan 

sjukvården och kulturförmedlare. Kultur i vården har ett salutogent perspektiv, det vill 

säga fokuserar på det friska, och vill främja kommunikation, livsglädje, välbefinnande 

samt sinnlig stimulans. Nätverket ser kulturen som ett komplement till den medicinska 

vården (Statens kulturråd, 2016). Det finns således både forskning och andra aktörer 

som ger stöd åt att de allmänna sjukhusbibliotekens bibliotek- och kulturverksamhet 

genom att visa att det är viktigt med litteratur och kultur för barn på sjukhus.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att de sjukhusbibliotekarier som arbetar med 

barnverksamheten på sjukhus är en liten yrkesgrupp som arbetar i små verksamheter 

och som har minskat över tid. Eftersom de är verksamma inom två skilda 

verksamhetsområden menar Thomas (2012) att de har en oklar identitet (s. 5) vilket i 

kombination med att det saknas gemensamma mål (s. 9) gör att det finns oklarheter 

kring deras roll och plats i sjukvården. Samtidigt ger det dem frihet att utforma 

biblioteksverksamheten utifrån hur de själva uppfattar sitt uppdrag. Eftersom det saknas 

forskning som undersöker de allmänna sjukhusbibliotekens barnverksamhet är det 

angeläget att studera detta område. Den här undersökningen tar fokus på sjukhus-

bibliotekariernas uppfattningar om sitt arbete och sin yrkesroll.  

 

4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur sjukhusbibliotekarier som möter barn ser på sitt 

arbete och uppfattar sin yrkesroll. För att besvara detta har undersökningen följande 

frågeställningar:  

 Hur arbetar sjukhusbibliotekarier med barnverksamheten på sjukhus?  

 Vilka uppfattningar har sjukhusbibliotekarier om litteraturens roll och betydelse 

i barnsjukvården? 

 

4.1 Avgränsning 
Studien inkluderar inte sjukhusbibliotekarier som arbetar på mindre sjukhusbibliotek 

med liten eller obefintlig barnverksamhet.  Den är också begränsad till 

sjukhusbibliotekarier som arbetar i Sverige.  
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5 Teoretiska utgångspunkter 
För att analysera intervjumaterialet kommer några teoretiska begrepp kring 

bibliotekariers yrkesidentitet att användas. Som tidigare förklarats i begrepps-

beskrivningen avses yrkesidentitet med hur sjukhusbibliotekarierna definierar sig själv 

som yrkesperson i relation till synen på sin yrkesroll, sina arbetsuppgifter och den 

organisation de befinner sig. Bibliotekarien och professionen (Svensk 

biblioteksförening, 2008) är en forskningsöversikt som tar upp bibliotekariers 

kompetens och profession och hur det har förändrats med tiden. Bibliotekarier har på 

grund av tekniska, politiska och ekonomiska förändringar varit i en turbulent tid med 

svårigheter att hitta ett sätt att förhålla sig till den nya omvärlden. Bibliotekarieyrket är 

brett och varierande vilket gör att bibliotekariers kompetens kan uppfattas som otydlig 

utanför professionen. Det finns ingen entydig beskrivning av vad som är kärnan i yrket 

men forskare har gjort försök att beskriva och definiera bibliotekariekompetensen 

utifrån olika utgångspunkter. En del tar utgångspunkt i bibliotekens grundläggande 

värderingar såsom den demokratiska där bibliotekens uppgift är att säkra medborgarnas 

tillgång till information. Andra utgår från biblioteket som en del i den offentliga sektorn 

och hur förändringar där förändrar och ställer nya krav på biblioteken. Ytterligare en 

utgångspunkt är att yrket till stor del handlar om kontakt med människor. Både genom 

kontakten med användare men även kontakt med politiker och tjänstemän (Svensk 

biblioteksförening, 2008, s. 9-11). I den här studien kommer Anders Øroms (1993) 

tankar om bibliotekarieidentiteter att användas. 

 

5.1 Øroms bibliotekarieidentiteter 
Ørom (1993) har identifierat sex olika bibliotekarieidentiteter. Kulturförmedlar-

identiteten har sin grund i att värdera, kommunicera och förmedla litteratur och andra 

kulturella uttryck. Det är den allmänt kultiverande läsningen som står i centrum där 

förmågan att ha bra överblick över bibliotekets samlingar samt kunna samtala och 

vägleda biblioteksbesökarna är eftersträvansvärda. Ämnesspecialistidentiteten har precis 

som kulturförmedlaridentiteten sina rötter i en upplysningstradition och utgår från 

innehållet i samlingarna och de kommunikativa sidorna i yrket. Här är det dock istället 

fackkunskaper och vetenskaplig allmänbildning som är primära. Att ordna samlingarna 

är den främsta egenskapen för en bibliotekarie med dokumentalistidentitet. Här ligger 

utgångspunkten i de systematiska och hantverksmässiga delarna i yrket såsom 

katalogisering, klassificering, referensarbete och bibliografi. En annan identitet som inte 

utgår från det kulturella eller kunskapsmässiga innehållet i material är socialarbetar-

identiteten som intresserar sig för olika användargruppers behov och hur väl material 

uppfyller deras behov. Bibliotekarier som identifierar sig med denna yrkesroll arbetar 

ofta uppsökande utanför bibliotekets väggar. De två resterande identiteterna utgår från 

bibliotekariens arbete med information. Bibliotekarien som en informationsorganisatör 

innefattar att analysera olika verksamheters och aktörers informationsbehov och 

organisera information genom att skapa informationssystem. Informationsförmedlar-

identiteten tar utgångspunkt i den tekniska delen av yrket och hur tekniska 

informationssystem kan förmedla information till användare (s. 38-42).     

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur sjukhusbibliotekarier ser på sitt arbete 

och uppfattar sin yrkesroll så är Øroms (1993) bibliotekarieidentiteter en hjälp för att 

synliggöra och identifiera olika uppfattningar kring deras arbete och yrkesroll i 

intervjumaterialet. Informationsorganisatören och informationsförmedlaridentiteten 

kommer inte att tas med i analysen eftersom deras inriktning är mot informationssystem 

i ett tekniskt och behovsinriktat perspektiv vilket inte är relevant för den här studien 

som fokuserar på sjukhusbibliotekarier som arbetar med barnverksamheten på sjukhus. 
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Teorin kompletteras med två biblioterapeutiska bibliotekarieidentiteter baserade på 

biblioterapiforskaren Elisabeth Brewsters (2011) teorier kring biblioterapi. Detta är 

relevant för studien eftersom den studerar sjukhusbibliotekarier som arbetar inom hälso- 

och sjukvården. För att få en förståelse så följer först en kort beskrivning av 

biblioterapiområdet.   

 

5.2 Biblioterapi 
Ordet biblioterapi kommer från grekiskans ord för bok biblion och från oepatteid som 

betyder läkning (Rubin, 1978, s. xi). Biblioterapi förekommer inom flera områden 

såsom medicin, psykologi, litteraturvetenskap och inom biblioteksfältet. Det är brett 

område med många olika utgångspunkter, synsätt och definitioner. Enligt Cecilia 

Petterson (2014) definieras begreppet till exempel som att använda böcker i läkande 

syfte, använda litteratur för att främja mental hälsa, få hjälp via böcker eller att använda 

böcker för att hjälpa människor att lösa problem (s. 57). Hon konstaterar att 

definitionerna uttrycks ofta som användningen av böcker eller litteratur och inte läsning 

vilket kan antyda om att det är boken som är viktig och ett hjälpmedel i den terapeutiska 

processen (Petterson, 2014, s. 57-58). Redan år 1939 antog American Library 

Association (ALA) biblioterapin som ett läkande redskap och en del av 

biblioteksvetenskapen. Det mesta som finns i ämnet kommer därför också från USA 

(Frid, 2016).  År 1966 definierade ALA biblioterapibegreppet enligt följande: ”The use 

of selected reading materials as therapeutic adjuvants in medicine and psychiatry; also 

guidance in the solution of personal problems through directed reading” (American 

Library Association, 2016). Det finns två huvudgrenar inom biblioterapin enligt Berry 

(1978, s. 185). Den första är den kliniska biblioterapin som är en form av psykoterapi 

och den andra är den humanistiska biblioterapin som har mer utformningen att vara en 

utbildning. Skillnaden dem emellan är inte vilka böcker som används utan vilken roll 

biblioterapeuten har gentemot deltagaren (Berry, 1978, s. 185). Caroline Shrodes (1978) 

skrev den första doktorsavhandlingen i ämnesområdet. Hon knöt ihop biblioterapin med 

psykoterapin och menade att läsaren kan genom identifikation med en karaktär i 

litteraturen få insikt om sina egna problem samt se och diskutera dessa ur ett annat 

perspektiv (s. 100). Shrodes menade också tillsammans med forskaren David Russel 

(1978) att biblioterapin kan definieras som en dynamisk interaktion mellan läsaren och 

litteraturen och menar att detta inte behöver förknippas med en psykoterapeutisk 

behandling utan något som alla kan använda sig av (s. 211).  

Elizabeth Brewster (2011) är en brittisk forskare inom biblioterapiområdet som passar 

in i den humanistiska grenen av biblioterapin. I sin avhandling diskuterar hon olika 

definitioner kring biblioterapibegreppet och menar att biblioterapin kan vara alltför 

inriktad mot den institutionaliserade psykiatriska vården vilket inte överensstämmer 

med hur det ser ut idag. Utifrån en tidigare studie från 2007 med folkbibliotekarier i 

England har hon gjort en uppdelning mellan kreativ, informell och självhjälps-

biblioterapi. Kreativ biblioterapi innebär att skönlitteratur eller poesi används i ett 

formellt program, antingen i grupp eller individuell, med syftet att stärka deltagarnas 

mentala hälsa. Det kan vara högläsning eller en bokcirkel. En viktig del i denna form av 

biblioterapi är den sociala interaktionen. En annan form av biblioterapi är informell som 

utgår från att biblioterapin finns i bibliotekariens vardagliga läsfrämjande arbete till 

exempel när de använder sina kunskaper för att göra att rätt bok kommer till rätt person 

vid rätt tillfälle. Det kan bidra till att människors välbefinnande och mentala hälsa 

stärks. Självhjälpsbiblioterapi är en form av biblioterapi som innebär att användare får 

lämpliga självhjälpsböcker rekommenderade, ofta av medicinsk personal för att få 

praktisk hjälp (Brewster, 2011, s. 10-11).  
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Eftersom biblioterapin är ett brett område med olika traditioner och synsätt så får också 

bibliotekarien olika roller inom biblioterapiområdet. Jag har därför begränsat mig till 

Brewsters (2011) definition och uppdelning av biblioterapin. Självhjälpsbiblioterapi är 

inte relevant för studien då den utgår från att medicinsk personal förmedlar självhjälps-

litteratur för vuxna. Den informella och den kreativa biblioterapin är istället relevanta 

och används i analysen. Dessa ger således en bibliotekarieroll som rör sig inom att 

antingen ordna formella program med syftet att använda litteratur för att stärka 

deltagarnas välbefinnande och mentala hälsa eller att använda sin kunskap och 

kompetens för att stödja och stärka låntagares välbefinnande och psykiska välmående 

genom att arbeta läsfrämjande.   

Sammanfattningsvis används fyra av Øroms (1993) bibliotekarieidentiteter, det vill säga 

kulturförmedlaridentiteten, ämnesspecialistidentiteten, dokumentalistidentitet och 

socialarbetaridentiteten samt två biblioterapeutiska bibliotekarieidentiteter som utgår 

från Brewsters (2011) definition av kreativ och informell biblioterapi, i analyserandet av 

intervjumaterialet.   

 

6 Metod 
 

6.1 Forskningsdesign  
Då studiens syfte är att studera hur sjukhusbibliotekarier som möter barn ser på sitt 

arbete och uppfattar sin yrkesroll så har studien en kvalitativ forskningsdesign eftersom 

det är lämpligt när man vill få nyanserade beskrivningar av det man studerar. En 

kvalitativ studie kan svara på hur människor resonerar och handlar vilket passar när man 

vill få en djupare förståelse och hitta mönster eller variationer (Trost, 2005).  

 

6.2 Materialinsamlingsmetod 
Som materialinsamlingsmetod användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Metoden har gjort det möjligt att kunna tränga djupare in i hur sjukhusbibliotekarier 

arbetar och vilka tankar och resonemang som ligger bakom deras arbetssätt. 

Intervjuerna strukturerades efter en intervjuguide som utvecklades utifrån studiens syfte 

och frågeställningar (se bilaga A). Frågorna var öppna och breda för att inte på ett 

felaktigt sätt styra och påverka intervjupersonernas svar. Intervjuerna var semi-

strukturerade vilket innebär att jag hade intervjuguiden som stöd men höll mig fritt till 

den och anpassade frågorna efter samtalets gång. Detta överensstämmer med Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann (2014) som menar att explorativa intervjuer som ska 

beskriva och ge förståelse för ett fenomen kan med fördel vara öppna och mindre 

strukturerade än vid intervjuer när man ska testa en hypotes eller jämföra grupper (s. 

148).  

 

6.3 Urval  
För att få ett så rikt material som möjligt valdes intervjupersonerna med tanke på att de 

skulle ha mycket att säga om området. Det är förenligt med Peter Esaiasson et al. (2007) 

som menar att det är vanligt att sträva efter kontrastrika urval av intervjupersoner när 

man vill studera tankekategorier och förhållningssätt i en avgränsad grupp (s. 191). 

Urvalet inriktades därför på de större sjukhusen i Sverige som i flera fall har ett särskilt 

barnbibliotek och en eller två sjukhusbibliotekarier som enbart är inriktad på 

barnverksamheten men även något mindre sjukhusbibliotek med en aktiv barn-

verksamhet inkluderades. Eftersom de större sjukhusen finns spridda över hela landet 

uppstod en stor geografisk spridning mellan studiens deltagare. Urvalskriteriet var att 
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intervjupersonen skulle arbeta som sjukhusbibliotekarie med barnverksamheten på ett 

sjukhusbibliotek. Studien begränsades till fem intervjuer med sex olika sjukhus-

bibliotekarier. Vid ett av intervjutillfällena deltog två sjukhusbibliotekarier från samma 

sjukhusbibliotek tillsammans. Antalet intervjutillfällen anpassades med tanke på 

studiens tidsbegränsade omfattning. Förutom de två sjukhusbibliotekarierna som 

arbetade på samma sjukhusbibliotek så var två av deltagarna verksamma inom samma 

kommun.  

 
6.3.1 Studiens deltagare 

De deltagande sjukhusbibliotekarierna benämns i uppsatsen som deltagare 1, 2, 3, 4, 5 

och 6. Siffrorna har ingen inbördes betydelse utan är bara till för att skilja dem åt. Här 

kommer en kort beskrivning av deltagarna. Deltagare 2 arbetar på ett kombinerat 

sjukhusbibliotek med den allmänna biblioteksdelen och har ansvar för både barn- och 

vuxenverksamheten. Hon skiljer sig från de övriga fem som alla arbetar på ett allmänt 

sjukhusbibliotek och enbart har inriktning på barnverksamheten. Deltagare 1, 3, 5 och 6 

har arbetat länge på sina arbetsplatser till skillnad från deltagare 2 och 4 som har arbetat 

mellan sex och tolv månader och är också till skillnad från de andra relativt 

nyutexaminerade bibliotekarier. Bemanningen av personal som är inriktad mot 

barnverksamheten är för deltagare 1, 2, 4, 5 och 6 mellan en och två sjukhus-

bibliotekarier och på sjukhusbiblioteket där deltagare 3 arbetar är de fem personer som 

delar på arbetet med barn.  

 

6.4 Tillvägagångssätt 
Sjukhusbibliotekarierna kontaktades genom e-post där de fick information om 

undersökningens syfte och en förfrågan om att delta (se bilaga B). Ett av de tillfrågade 

sjukhusbiblioteken avstod från att delta i undersökningen på grund av omständigheter i 

deras organisation som gjorde det svårt att kunna vara med. Alla övriga tillfrågade 

tackade ja till att delta.  

 

Innan intervjuerna genomfördes informerades informanterna om att deras ord kommer 

att vara anonyma och behandlas konfidentiellt. Fyra av intervjuerna utfördes på 

deltagarnas arbetsplats och en intervju utfördes via telefon på grund av ett stort 

geografiskt avstånd. Intervjuerna pågick i mellan 35 och 60 minuter. Samtalen spelades 

in och deltagarna blev informerade om att materialet inte kommer att spridas, inte 

användas i annat syfte än undersökningens samt att det kommer att raderas efter slutfört 

arbete. Det inspelade materialet har transkriberats ordagrant och utskrifterna utgör 

källmaterialet för undersökningen. 

 

6.5 Analysmetoder 
Att studera samhället menar Peter Svensson (2015) innebär en mängd aktiva handlingar 

och val som är beroende av vilket perspektiv betraktaren har. Ingen observation av 

samhället kan vara perspektivlöst och det går därför inte att fånga alla aspekter och 

nyanser av samhället samtidigt. Det innebär att kvalitativ forskning behöver ett aktivt 

tolkande subjekt (s. 215). Intervjumaterialet analyserades med en innehållsanalys och en 

teoretisk analys. De teoretiska utgångspunkterna definierar perspektivet i den teoretiska 

analysen. Nedan följer en beskrivning av hur analyserna gick tillväga.  

 
6.5.1 Analysmetod steg 1 - Innehållsanalys 
För att hitta teman och mönster i det transkriberade materialet studerades det utifrån en 

granskningsguide som skapades utifrån studiens syfte och frågeställningar (se bilaga C). 

Citat som passade in i granskningsguidens områden eller kategorier kondenserades 
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genom att det meningsbärande innehållet i texten plockades ut och formulerades om. 

Till varje citat och kondenserad mening sattes ett eller flera nyckelord. Nyckelorden 

blev sedan en hjälp för att se mönster och teman i hela intervjumaterialet. Metoden för 

innehållsanalysen överensstämmer stort sett med Kvale och Brinkmanns (2014) 

beskrivning av kodning. De menar att kodning är en vanlig metod för att få översikt 

över intervjumaterialet och förklarar att det innebär att forskaren kategoriserar 

uttalanden i intervjuerna genom att sätta en eller flera nyckelord på textsegment. 

Kodningen kan utföras utifrån på förhand utvecklade kategorier vilket innebär att man 

undersöker närvaron eller frånvaron av kategorierna i materialet. Kategorierna kan 

också växa fram under analysens gång (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 241, 243). 

 
6.5.2 Analysmetod steg 2 - Teoretisk analys 

Efter innehållsanalysen av intervjumaterialet analyserades resultatet utifrån Øroms 

(1993) bibliotekarieidentiteter, det vill säga kulturförmedlaridentiteten, 

ämnesspecialistidentiteten, dokumentalistidentitet och socialarbetaridentiteten samt två 

biblioterapeutiska bibliotekarieidentiteter utifrån Brewsters (2011) definition av kreativ 

och informell biblioterapi. Resultatet granskades och de uppfattningar som sjukhus-

bibliotekarierna uttryckte kring sitt arbete och sin yrkesroll som gick att koppla ihop 

med de olika bibliotekarieidentiteterna plockades ut.  

 

6.6 Metoddiskussion 
 
6.6.1 Metodval 

Att använda semistrukturerade intervjuer för att undersöka hur sjukhusbibliotekarierna 

ser på sitt arbete och uppfattar sin yrkesroll har varit ett bra metodval eftersom det har 

gett möjlighet att få en djup inblick i hur sjukhusbibliotekarierna tänker och resonerar 

kring sitt arbete, sin yrkesroll, läsningens betydelse för barn på sjukhus och hur de vill 

utveckla verksamheten. Fördelen med att använda en kvalitativ metod är att man kan 

studera fenomen som är svåra att förnimma direkt såsom tankar, känslor och 

upplevelser (Ahrne & Svensson, 2015, s. 10). Om studien istället hade varit en 

kvantitativ undersökning, till exempel genom att använda enkäter, hade det varit möjligt 

att inkludera fler deltagare vilket hade gjort att man hade kunnat studera bredare och 

göra generaliseringar. Syftet med den här studien har dock inte varit att studera det 

genomsnittliga och representativa vilket gör att en kvantitativ metod inte hade varit till 

sin fördel. För studiens syfte har det varit viktigare att få en djupare inblick i deltagarnas 

uppfattningar och tankar.  

 
6.6.2 Validitet och reliabilitet 

När det gäller studiens reliabilitet och validitet så finns det en del att diskutera. 

Reliabilitet handlar om huruvida studien kan reproduceras vid en annan tidpunkt av en 

annan person och samtidigt ge samma resultat (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 263). 

Validitet hänger nära ihop med reliabilitet men handlar om studien undersöker det som 

avses att undersökas (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 270). I en intervju så frambringas 

kunskapen mellan två personer vilket gör att intervjuarens praktiska färdigheter och 

personliga omdöme har betydelse för den kunskap som kommer fram (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 139). Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjuandet är ett 

hantverk som man behöver lära sig genom erfarenhet (s. 33). Eftersom kvalitativa 

intervjuer är en ostrukturerad metod, eller i varje fall semistrukturerad när det finns en 

intervjuguide, så behöver intervjuaren göra metodbeslut under intervjuns gång (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 33). Detta borde göra att intervjuarens tidigare erfarenheter och 

intervjuförmågor kan inverka på vilken information som intervjupersonen tar upp och 
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bidra till att kvaliteten på intervjuerna kan variera i insamlingsförfarandet. Holme och 

Svang (1997) menar att kvaliteten på intervjuerna kan skilja sig kvalitetsmässigt i och 

med att man erfar och får nya kunskaper under intervjuförloppets gång och att första 

och sista intervjun därmed inte har samma utgångspunkter (s. 80).  

En svårighet kan vara den påverkan som intervjuaren kan ha på intervjupersonen vilket 

kan diskuteras eftersom det kan påverka studiens reliabilitet och validitet. Det kan 

finnas en risk att jag har påverkat intervjupersonernas svar eftersom de kan ha 

omedvetet och medvetet anpassat svaren efter vad de tror att jag vill veta. Intervju-

frågorna har dock varit öppna för att undvika att styra deltagarnas svar. Under 

intervjuerna eftersträvade jag också att förhålla mig neutralt till deltagarnas svar och 

inte lägga in personliga värderingar. Vid analysering och redovisning av intervju-

materialet har jag eftersträvat att redovisa deltagarnas uppfattningar så att de i största 

möjliga mån ger en rättvis bild av verkligheten. Det finnas dock risk för en subjektiv 

påverkan i analyserandet som kan ha gett en snedvriden bild av verkligheten. Jag har 

dock eftersträvat att tolka och analysera materialet på ett så objektivt sätt som möjligt 

och inte lägga in personliga värderingar och åsikter. Samtidigt menar Svensson (2015) 

att kvalitativa undersökningar innebär en mängd aktiva handlingar och val som behöver 

ett aktivt tolkande subjekt (s. 215). Den subjektiva påverkan är därmed ofrånkomlig 

vilket i sin tur ställer krav på att analysen är välgrundad och motiverad.  

Urvalsmetoden kan ha påverkan på studiens validitet. Urvalet gjordes med tanke på att 

få ett så intressant material som möjligt vilket överensstämmer med Peter Esaiasson et 

al. (2007, s. 191). Deltagarna valdes därför med tanke på att de skulle ha så mycket som 

möjligt att säga om det som skulle studeras. Den geografiska spridningen mellan 

deltagarna var inte eftersträvad men blev så med tanke på att de större sjukhusen i 

Sverige som har ett sjukhusbibliotek med särskild barnverksamhet är utspridda i landet. 

Det kan ha bidragit till en variation i deltagarnas arbetssätt och resonemang eftersom det 

skulle kunna vara så att de som arbetar nära varandra har mer utbyte mellan varandra 

och därmed lättare får liknande arbetssätt. Det är svårt att säga om den geografiska 

spridningen har haft någon betydelse på variationen i resultatet. Det som har kunnat ses 

är i och för sig att de två deltagarna som är verksamma inom samma kommun resonerar 

mest likt varandra av alla deltagarna. Det kan också nämnas att eftersom 

sjukhusbibliotekarier som arbetar med barnverksamheten på sjukhusbibliotek är en liten 

yrkesgrupp så är de sex deltagarna för den här undersökningen procentuellt ganska 

många av totalen. Men med tanke på att syftet inte är att generalisera på en större 

population så är det dock av mindre betydelse. Hur som helst så har det både funnits 

kontraster och likheter i deltagarnas berättelser vilket gör att urvalet kan sägas varit 

lyckosamt. 

 
6.6.3 Genomförandet 

En av intervjuerna gjordes via telefon och vid ett annat intervjutillfälle deltog två 

sjukhusbibliotekarier från samma bibliotek samtidigt vilket kan ha påverkat den 

information som kom fram under intervjuerna. Att göra en intervju via telefon kan 

försämra samtalet i och med att man inte får samma kontakt som vid ett fysiskt möte. 

Längden på samtalet skiljde sig dock inte åt från de andra men det kan tänkas vara 

svårare att förstå varandra när man inte har tillgång till kroppsspråket och mimiken. Att 

göra en intervju tillsammans med en kollega borde kunna ha en positiv inverkan på den 

information som kommer fram i intervjun i och med att man kan resonera och inspirera 

varandra under samtalet. De här skillnaderna bedöms dock ha mindre betydelse på 

resultatet för den här undersökningen.  
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6.7 Etiska överväganden 
I Vetenskapsrådets rapport God forskningssed står att all forskning ska bedrivas så att 

det så långt som möjligt går att skydda de medverkande i forskningen från skada och 

kränkning, det så kallade individskyddskravet (Hermerén, 2011, s. 18). Vid alla 

forskningsetiska problem ska individskyddskravet vägas mot forskningskravet det vill 

säga den nytta som forskningen kan bidra till samhället och medborgarna (Hermerén, 

2011, s. 18). För att säkerställa att forskning bedrivs på ett etiskt tillfredsställande sätt 

har det skapats forskningsetiska kodexar som är samlingar av etiska regler och riktlinjer 

Hermerén, 2011, s. 18). Göran Hermeréns (2011) text är en översikt över det 

forskningsetiska området och det rekommenderas därför att forskaren fördjupar sig i 

andra forskningsetiska texter och har kännedom om forskningsetiska kodexar som kan 

vara relevanta för forskningen (s. 12).   

 

De etiska övervägandena som gjordes för den här undersökningen är i enlighet med 

vetenskapsrådets fyra huvudkrav kring forskningsetik. Det är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I 

enlighet med informationskravet blev deltagarna skriftligt och muntligt informerade om 

uppsatsens syfte, vad som förväntas av deras medverkan samt att det är frivilligt att 

delta och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Det togs hänsyn till samtyckeskravet i 

och med att deltagarna själva har fått ge sitt samtycke att medverka och fått ge sitt 

medgivande på det sätt intervjuerna gått till. Samtliga deltagare blev skriftligt och 

muntligt tillfrågade om de samtycker till att samtalen spelas in med villkoret att 

materialet raderas efter studiens slutförande vilket alla samtyckte till. För att 

undersökningen ska klara konfidentialitetskravet har alla uppgifter från deltagarna 

behandlats konfidentiellt och deltagarnas namn, arbetsplats och specifika uppgifter som 

kan identifiera deras person uteslutits från redovisningen. Eftersom deras namn har 

uteslutits från redovisningen benämns deltagarna med en siffra mellan ett och sex. 

Slutligen kommer intervjumaterialet enbart att användas för uppsatsens syfte och inte 

spridas till en tredje part vilket är i enlighet med nyttjandekravet.  

 

7 Analys – steg 1 
Nedan följer en genomgång av analysresultatet från innehållsanalysen på 

intervjumaterialet.  

 

7.1 Förmedlingen av litteratur  
Även fast alla deltagarna arbetar med att förmedla litteratur till barn på sjukhus så 

lägger de olika mycket fokus på denna del av sitt yrke. En uppfattning är att 

sjukhusbibliotekariens yrkesroll framförallt går ut på att vara kunnig om barnlitteratur 

samt välja ut och förmedla litteratur till barn på sjukhuset. Flera menar att de hela tiden 

strävar efter att hitta litteratur som passar patienten just här och nu. Deltagare 1 och 2 är 

de deltagare som tydligast resonerar kring sin yrkesroll utifrån det här perspektivet. 
 

Jag upplever det som väldigt, min roll som bibliotekarie då i det lilla 

nätverket verkligen bara är att hålla på med böcker eller liksom förmedla 

dem. (Deltagare 2) 

 
Jag tycker ju också att det är den roll jag kan ha. Jag ska inte gå in och låtsas 

vara terapeut, för det har jag inte kompetens till. (Deltagare 1) 
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De här uttalandena tyder på att deltagare 1 och 2 definierar sin yrkesroll utifrån 

litteraturen och att själva litteraturförmedlingen är i fokus. Deltagare 1 ställer också sin 

yrkesroll i jämförelse mot att vara en terapeut och menar att det inte ingår i hennes 

yrkesroll att använda litteraturen utan att hon ska förmedla och inspirera till läsning för 

det är det hon har kompetens till.  

 
7.1.1 Gå med bokvagn 

Det är tydligt att förmedlingen av litteratur till barn på sjukhus är en viktig del av 

deltagarnas arbete och att gå med bokvagn är ett vanligt arbetssätt för detta. Deltagare 1 

säger till exempel att största delen av hennes arbete är att gå bokvagnsronder och att det 

är en viktig del i arbetet med barn på sjukhus som också genererar i fler utlån än från 

själva biblioteket. Ett sjukhusbibliotek skiljer sig från de andra när det gäller 

förmedlingen av litteratur. Det är deltagare 5 och 6 som berättar att de slutat gå 

bokvagnsronder eftersom de känner att det är ett arbetssätt som inte är ändamålsenligt 

och intressant för målgruppen. De menar att bokvagnsronderna inte kan ge det som det 

riktiga biblioteket kan ge bättre och att bokvagnen dessutom inte kan nå de barn som är 

isolerade och inte kan ta sig till biblioteket på grund av infektionsrisk. 

 
Vi tyckte inte att det gav så mycket, vi tyckte det kändes mossigt och inte så 

roligt och inte så intressant för målgruppen heller. (Deltagare 5) 

 

Detta kontrasterar mot de övriga deltagarna som menar att bokvagnen är ett effektivt 

och bra arbetssätt för sjukhusbibliotekarier att nå barn på avdelningarna, ge barnen 

möjlighet att låna av sjukhusbibliotekets resurser samt synliggöra och marknadsföra 

sjukhusbiblioteket. Bokvagnsronderna är för de flesta ett väl inarbetat och fungerande 

arbetssätt som deltagarna menar har flera bra syften men att det också tycks vara ett 

arbetssätt som inte har blivit ifrågasatt i någon större grad. Deltagare 5 och 6 skiljer sig 

därför från de andra deltagarna i och med att de ifrågasätter bokvagnsrondernas 

betydelse och menar att det är ett förlegat arbetssätt som bara blivit kvar på 

sjukhusbiblioteken utan medveten reflektion.  

 

7.2 Sjukhusbibliotekariernas tankar kring läsningens syfte och 
betydelse i barnsjukvården 
När intervjudeltagarna resonerar kring läsningens syfte och betydelse är det tydligt att 

det finns en stor spännvidd och att läsningen kan vara flera saker och skiljer sig för 

olika personer. Det kan vara allt från att stärka det friska, roa och underhålla, ge tröst 

och trygghet, igenkänning och identifiering samt för att möjliggöra samtal och kontakt. 

Deras resonemang om läsningens syfte och betydelse flyter också ihop med hur de 

resonerar kring sin yrkesroll. Det blir tydligt att det finns ett samband och att läsningen 

är nära förknippat med deras yrkesroll. Deltagare 5 resonerar till exempel så här kring 

sjukhusbibliotekariens yrkesroll och läsningens betydelse:  

 

Någon som kommer med någonting annat, ett fönster utåt, hoppingivande 

kanske, vi bär på någonting som barnet kan ta för sig av som handlar om 

mening i livet, tilltro till framtiden. Motivation, någonting som skapar 

motivation, någonting som är lustfyllt, som väcker nyfikenhet, håller 

nyfikenheten vid liv. Spänningen vid liv. Livsglädjen vid liv. (Deltagare 5) 

 

Här resonerar hon både kring läsningens positiva inverkan på barnet men även att det är 

sjukhusbibliotekariens roll att komma med och erbjuda av det som läsningen kan ge. 

Det är uttryckligen sjukhusbibliotekariens roll att se till att barnet får ta del av litteratur 
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för att kunna få del av det som litteraturen kan göra terapeutiskt. Läsningen i sig är inte 

själva målet utan det är vad läsningen kan göra för patienten för att må bra.   

 
7.2.1 Stärka det friska i patienten 

Något som framkommit tydligt från intervjumaterialet är att deltagarna anser att 

läsningens, kanske främsta, syfte och betydelse i barnsjukvården är att stärka det friska i 

patienterna. De beskriver till exempel att läsningen kan vara en tillflyktsort, en väg ut, 

ett sätt att tänka på något annat än sin sjukdom och underhålla sina intressen. Läsning 

uppfattas på så sätt som en hjälp för patienterna att kunna vara med i livet utanför 

sjukhuset och flera beskriver också att deras yrkesroll handlar om att vara en länk 

mellan sjukhuset och det vanliga livet genom att förmedla och använda litteratur. 

Återigen kan det konstateras att läsningens mål och sjukhusbibliotekariens yrkesroll är 

sammankopplade. Deltagare 6 resonerar till exempel kring sin yrkesroll som en: 

 
Som ringar in barnet, som gör att barnet blir en person, alltså att barnet 

utvecklas samtidigt på alla möjliga sätt fast att den är här och är patient och är 

sjuk och allt det här. (Deltagare 6)  
 

Det här är ett exempel som visar att sjukhusbibliotekariens yrkesroll handlar om att med 

litteratur möjliggöra för barnen att vara de personer de verkligen är istället för att bli 

underställd sin sjukdom. Det är ett resonemang som återfinns hos samtliga deltagare på 

olika sätt.  

 
7.2.2 Förströelse, vila och stimulans 

Ett annat vanligt resonemang bland deltagarna är att läsningen kan fungera som 

förströelse och ge vila eller stimulans. Det beskrivs till exempel som att läsningen kan 

vara roande, underhållande och ge något annat att tänka på. Några uttrycker att 

sjukhusbiblioteket och sjukhusbibliotekarien kan erbjuda någonting annat som ger ett 

avbrott i vardagen på sjukhuset och som står för något positivt.  

 
Försöka hitta någonting som kan vara kul just precis här just precis nu. 

(Deltagare 1) 

 

Det också vara ett sätt att mötas i något annat, att befria den vuxna ifrån att 

sitta där och bara oroa sig. (Deltagare 2) 

 

De här citaten visar att läsningen blir ett sätt att kunna tänka på annat och kan verka som 

en motpol till det jobbiga. Läsningen ska kunna vara något som ger bra känslor och 

något som barnen och de anhöriga kan vila i för att klara av sin situation och vardagen 

på sjukhuset. Detta resonemang ger sjukhusbibliotekarien en yrkesroll som tar avstånd 

från sjukdom och stress och istället står för någonting annat som står i kontrast till det 

jobbiga. Det kan vara att möjliggöra en tillflyktsort mentalt genom litteraturen eller 

fysiskt genom ett öppet biblioteksrum. Deltagare 1 resonerar en del kring 

biblioteksrummet som en landningsplats och ett ställe för miljöombyte. Hon beskriver 

att det ska vara en plats som är kravlös och som ger stimulans samt utrymme för tankar, 

funderingar och vila.  

 
Att det ska finnas massa saker att ta till, man får ju stimulans utav bara 

rummet, av att man kommer till ett annat rum än de väggar man har på sitt 

sjukrum. (Deltagare 1)  

 

De flesta som kommer ner hit tror jag, eller jag tycker det verkar så varje fall, 

kommer hit för att byta miljö och för att sätta sig ner en stund och vara någon 

annanstans utan att det krävs att man gör någonting speciellt. (Deltagare 1) 
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Biblioteksrummet och läsningen gör att barnen och de anhöriga kan komma bort från all 

oro, sjukdom och rädsla och få stimulans och underhållning vilket blir ett sätt för dem 

att kunna vila i något annat. På samma sätt får sjukhusbibliotekarien en yrkesroll som 

handlar om att erbjuda en miljö och förmedla litteratur som ger dem möjligheter till 

detta.   

 
7.2.3 Igenkänning och identifiering 

När deltagarna resonerar kring litteratur som handlar om att vara sjuk eller att vara på 

sjukhus så resonerar de också kring läsningens syfte att ge igenkänning och någon för 

barnen att identifiera sig med. Några menar att det är betydelsefullt att kunna läsa om 

någon som har en situation som påminner om sin egen för att det kan ge förståelse och 

distans till sin egen situation.  

 
Man kan låna en bok om hur det är att vara på sjukhus och prata om det lite 

mera distanserat så man känner sig lite tryggare, får lite förståelse för 

situationen. (Deltagare 2) 

 

Man kan läsa om någon som också är med om någonting jobbigt eller att man 

hittar någon annan person som man läser om som har haft det som en själv. 

(Deltagare 3) 

 

Samtidigt som några menar att det kan vara viktigt med igenkänning och identifiering 

och att böcker som handlar om att vara sjuk kan ge detta, så menar andra att det inte är 

kring sjukdomen som barnen vill identifiera sig med.  
 

Jag har hittills inte fått en fråga från ett barn som handlar om den sjukdom 

som de har… faktiskt. […] när man är här så är man i ett ganska akut skede 

[…] Det är kanske inte riktigt alltid då vid det tillfället som man känner att 

man vill läsa det utan jag kan tänka mig att den tanken kanske kommer sen. 

Senare i ett annat skede när man försöker ta reda på vad var det jag var med 

om egentligen. (Deltagare 1) 

 

Precis som deltagare 1 uttrycker i citatet ovan så menar andra att det inte är barnen 

själva som frågar efter böcker om att vara sjuk och vara på sjukhus utan det är tvärtom 

deras anhöriga eller sjukhusbibliotekarierna som föreslår det för barnen. Det tycks som 

att det kanske snarare är det igenkännbara som tillhör det vanliga livet som lockar 

barnen.  

 
Det är många som blir jätteglada över att hitta det här som de har hemma, det 

här som de har i skolan eller på förskolan […] det finns en trygghet tror jag i 

det här igenkännbara. (Deltagare 1)  

 

Att barnen uppmärksammar och blir glada över det igenkännbara från hemmet, 

förskolan eller skolan tas även upp av deltagare 4. Det kan vara, såsom deltagare 1 

också uttrycker, en trygghet att känna igen saker från sin vanliga miljö. När det gäller 

identifiering via litteratur kanske det är som deltagare 6 säger, att böcker gör det möjligt 

att: 

 
Projicera sig själv […] att lära sig om sig själv via böcker. (Deltagare 6) 

 

Eftersom sjukdomen inte tillhör barnens person utan är mer en omständighet i deras liv 

så är det kanske snarare viktigt för barnen att identifiera sig med det friska som tillhör 

livet. Alla deltagarna säger också att de i sin yrkesroll fokuserar på det friska och den 
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person som barnen verkligen är och inte deras sjukdom. Det kan vara så att under 

barnens sjukhustid så tar sjukdomen och sjukhusmiljön tillräckligt stor plats av livet att 

de känner att de inte har något behov av att läsa om det. Detta sagt så tycks det i alla fall 

att deltagarna menar att igenkänning och identifiering är viktiga beståndsdelar i 

läsningens syfte oavsett på vilket sätt eller med vilken litteratur.  

 
7.2.4 Samtal och kontakt  

Ett annat utmärkande resonemang som deltagarna för kring läsningens betydelse och 

syfte i barnsjukvården är möjligheten till kontakt, samtal och närhet. Det kan vara en 

närhet och gemenskap som är mellan barnet och en anhörig eller mellan barnet och 

sjukhusbibliotekarien. Här tycker deltagarna lite olika. Deltagare 1 uttrycker till 

exempel att hennes yrkesroll går ut på att locka föräldrar till högläsning.  
 

Jag kan ju tycka det, […] det barnen allra mest behöver är när de är här det är 

sina egna föräldrar, för att det är de som ska klara av det här och då tänker jag 

att om man då kan locka föräldrar att läsa högt tillsammans med sitt barn så 

får de någonting som är väldigt fint och tryggt ihop. (Deltagare 1)  

 

Deltagare 5 och 6 vill däremot ta tillvara på den kompetens de har och arbetar därför 

mycket med att själva läsa för barnen en och en. Så här resonerar deltagare 5 kring 

varför de valt bort att gå med bokvagnen till att istället läsa för barn en och en på 

avdelningarna. 

 
Vi ville göra någonting mer, någonting som kom närmre, där vi kände att vi 

kunde använda vår kapacitet på ett bättre sätt, […] rikta vår uppmärksamhet 

mer och rikta … insatsen bättre. (Deltagare 5) 

 

Detta visar att uppfattningarna som deltagare 1 och 5 har kontrasterar mot varandra. Det 

handlar både om själva läsningen i sig men det är också vad läsningen kan göra för 

barnet och vem som ska läsa. Gemensamt för deltagarna är att de menar att läsningen 

ger en delad upplevelse som hjälper läsaren och lyssnaren att mötas och öppnar för 

samtal. Ena sidan kan läsningen vara en resurs för de anhöriga och barnen att komma 

bort från sjukhusets vardag och all oro och rädsla som finns där genom att man upplever 

något tillsammans som man kan samtala kring. Andra sidan kan det vara en tillgång för 

barnen att möta en annan vuxen som inte på samma sätt är inblandad i deras situation 

och som ger sin fulla uppmärksamhet samt är öppen för att samtala kring deras tankar. 

Lästillfället blir på det sättet ett alldeles eget utrymme för barnet. Eftersom det har 

betydelse vem som läser för de efterföljande samtalen och funderingarna så har också 

sjukhusbibliotekarierna olika uppfattningar kring hur de ska arbeta i detta sammanhang. 

Några arbetar därmed med att inspirera anhöriga och annan personal att läsa för barnen 

samtidigt som andra själva läser för barnen på olika sätt.  

 

7.3 Bibliotekens program och aktiviteter 
Flera av sjukhusbibliotekarierna berättar att de håller i olika former av program och 

aktiviteter för barn på sjukhuset.    

 
7.3.1 Litteraturanknutna aktiviteter 

Den vanligaste formen av aktiviteter som deltagarna berättar om är att de på något sätt 

läser för barn på sjukhuset. Flera av deltagarna berättar att de håller i sagostunder och 

högläsningstillfällen i biblioteket, på lekterapin eller sjukhusskolan. Utöver planerade 

lästillfällen så händer det också att de kan läsa för barn spontant. Deltagare 1 berättar till 

exempel att hon ibland läser för något barn i biblioteket eller att hon blir tillfrågad av 
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sjukvårdspersonalen att läsa för ett barn som en avledningsprocedur vid ett ingrepp eller 

vid en omvårdnadsprocedur. Läsaktiviteterna är i större del för grupper av barn men här 

skiljer sig deltagare 5 och 6 i och med att de har en högläsningsaktivitet som är för barn 

en och en.  

 
Vi besöker ju barn, och har aktiviteter på rummet med dem, och det är en 

aktivitet […] som går ut på att vi läser för barnet och det kan hålla på under 

lång tid som barnet är här. (Deltagare 5) 

 

Aktiviteten sker med kontinuitet och innehållet skapas tillsammans med barnet vilket 

gör att det blir olika hur mycket läsning respektive samtal det blir för varje gång.  

 
Det kommer naturligt, […] uppstår någon idé någon tanke någon fundering. 

Eller så märker man att det här är bara läsning, […] Vi håller inte på och 

krystar fram något så där. Men ofta är det ju intressant att prata om olika 

grejer. (Deltagare 6) 

 

Anpassas efter barnets tillstånd och det vi läser utgår från barnets intresse. 

Och så byggs det på, det bildas ett tema […] på något sätt som visar sig när vi 

pratar med varandra. (Deltagare 5)  

 

Citaten visar att det inte finns någon nyttoaspekt i lästillfällena utan att det är det 

lustfyllda i läsningen och samtalen som är viktigt. De visar också att deltagare 5 och 6 

har ett tydligt barnperspektiv då de anpassar aktiviteten efter barnets intressen och 

behov. Ingen aktivitet som beskrivs av de andra deltagarna tar fokus på barnets 

individuella behov och intressen på samma sätt som deltagare 5 och 6 gör. Skillnaden 

blir förstås naturlig och uppstår av sig självt i och med att de andra gör aktiviteter med 

barnen i grupp och inte en och en.  

 
7.3.2 Blandade program och aktiviteter 

Från intervjuerna kommer det fram exempel på program och aktiviteter där litterära 

aktiviteter blandas med andra skapande aktiviteter. Ett exempel är olika aktivitetsdagar 

med litterära teman som blandar pyssel, lek och fika. Ett annat exempel är att 

sjukhusbiblioteket förmedlar brevvänner på sjukhuset. Det innebär att barn på sjukhuset 

kan skriva brev som lämnas in till sjukhusbiblioteket och som sedan förmedlas till 

lämplig mottagare på sjukhuset utav sjukhusbibliotekarierna.  

  

Deltagare 3 berättar att de har ett läs- och litteraturfrämjandeprojekt som de arbetar 

tillsammans med barnkliniken, sjukhusskolan, lekterapin, syskonstödjare och ABF. I 

projektet gör de olika former av aktiviteter. Ett exempel är en äventyrsvandring som 

börjar på sjukhusbiblioteket med en saga om vampyrer och en blodsugande 

sjuksköterska. Med en skattkarta får barnen sedan leta sig fram i kulverten fram till en 

skatt och tillslut till blodcentralen. På blodcentralen berättar vårdpersonalen om blodet 

och blodpåsarna. På detta vis blandas berättelse och fantasi med sjukhusets verklighet.  

 
Så vi försöker tänka in och förmedla böcker på olika sätt och inte bara lånar 

ut dem utan snarare försöker väva in dem i ett större sammanhang. (Deltagare 

3)  

 

Detta visar att deltagare 3 skiljer sig från de övriga genom att hon har ett holistiskt 

tänkande och förhållningssätt till sina aktiviteter och sin roll som sjukhusbibliotekarie. 

Hon beskriver att böckerna ska vävas in i ett större sammanhang och att de därför har 

aktiviteter som blandar litteratur med skapande och andra former av kulturellt utövande. 
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Syftet med aktiviteterna kan vara, förutom att ge en ingång till litteraturen, att barnen får 

röra på sig samt träffa och ha roligt med andra barn. På så sätt är hennes yrkesroll inte 

enbart knuten till litteraturen eller berättelsen som enskild företeelse utan sätter den i ett 

större sammanhang. Detta synsätt kommer troligtvis från det starka samarbetet som 

biblioteket har med de andra aktörerna i projektet. De delar erfarenheter och idéer med 

varandra samt arbetar för att ha ett gemensamt resonemang om aktiviteterna i projektet.  

 
7.3.3 Aktiviteter för sjukvårdspersonalen 

Ett annat arbetssätt för sjukhusbibliotekarierna är att ordna program och aktiviteter för 

sjukvårdspersonalen med syftet att i förlängningen nå barnen på sjukhuset. Ett exempel 

som deltagare 2 ordnar är en novellcirkel för sjukvårdspersonal. Hon resonerar såhär:  

 
Det är därför som man vill ha bokcirklar eller en facebooksida inte för att en 

patient gillar biblioteket så mycket så man följer ens facebook utan man 

hoppas ju att personalen ska följa den eller personalen ska se ens affischer 

liksom, att man ska ha en bra relation när man lånar ofta för att de ska 

komma ihåg en vid det tillfället då en patient skulle behöva. (Deltagare 2) 

 

Här visar hon att hon tycker det är viktigt att synliggöra sjukhusbiblioteket för 

sjukvårdspersonalen för att de i förlängningen ska nå ut till patienterna. Detta arbetssätt 

överensstämmer med deltagare 4 som också arbetar mot sjukvårdspersonalen genom att 

ge bokprat med olika teman till dem. Hon vill hålla sjukvårdspersonalen uppdaterad 

kring vilken litteratur som finns att tillgå men också synliggöra och marknadsföra 

sjukhusbiblioteket.  

 

De här två aktiviteterna visar en uppfattning om att det är viktigt att biblioteks-

verksamheten finns i sjukvårdspersonalens tankar och medvetande för att de ska kunna 

nå ut med sin verksamhet. Genom att skapa en relation med sjukvårdspersonalen och 

medvetandegöra dem om sjukhusbibliotekets resurser så förbättrar man möjligheterna 

att ha ett samarbete med varandra. Det gör att sjukvårdspersonalen lättare kan upptäcka 

patienter som har behov av bibliotekets resurser.  

7.4 Samarbeten 
 
7.4.1 Sjukhusbiblioteket och sjukvårdspersonalen 

Det samarbete som beskrivs av sjukhusbibliotekarierna mellan sjukhusbiblioteket och 

sjukvården kan vara att det finns en dialog dem emellan och att sjukvårdspersonalen är 

till hjälp i förmedlingen av böcker. Till exempel genom att sjukvårdspersonalen 

informerar om vilka barn som det är lämpligt att bokvagnen besöker eller att de hör av 

sig när något barn behöver tillgång till bibliotekets resurser utöver bokvagnsronderna. 

Det finns också exempel på tillfälliga samarbeten där sjukvårdspersonalen frågar efter 

och använder sjukhusbibliotekariens kompetens.  

 

Då fick vi en påringning från […] och hörde om vi kunde köpa in 

gåvoböcker så att syskonet kunde få en bok som handlar lite om det här att 

missta någon eller vad som händer när man dör. Så nu sitter vi i en liten 

grupp tillsammans med […] representanter för att ta fram, välja ut kanske, 

prova fram vilken bok som vi kan tänka oss är ett bra alternativ och 

kollegor till mig har tagit fram lite förslag på böcker och de har tittat på 

dem. Så nu ska vi mötas igen och så får vi se vad vi kommer fram till, så vi 

ska fortsätta. Sådana här små samarbeten dyker upp, inte på samma sätt 

som mot skolan och lekterapin där vi metodiskt arbetar tillsammans varje 

vecka. (Deltagare 3)  
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Men där har hänt ibland att jag kommit och så har personalen bett att ”kan 

inte du läsa här en stund medan vi håller på?” så då har jag gjort det som en 

form av avledningsprocedur då. (Deltagare 1) 

 

Dessa citat är exempel på två tillfälliga samarbeten som sjukhusbibliotekarierna har 

med sjukvårdspersonalen. För övrigt tycks det dock överlag vara svårt att få till ett 

samarbete med sjukvårdspersonalen, vilket några deltagare ger uttryck för. Deltagare 4 

säger till exempel att det är svårt att nå ut, visa och informera om biblioteket för 

sjukvårdspersonalen. Hon önskar därför att det kunde finnas ett stående inslag i form av 

en träff eller som en del av sjukvårdens arbetsplatsträffar för att synliggöra biblioteket 

och möjliggöra för ett samarbete. Att samarbeta med sjukvården tycks inte heller helt 

självklart för deltagare 6 som berättar att de började med sin högläsningsaktivitet utan 

att introducera den i förväg för sjukvårdspersonalen för att det skulle hända något. 

Aktiviteten har dock med tiden satt sig även hos sjukvårdspersonalen så att det idag 

blivit ett koncept och en del i terminologin på deras planeringsmöten.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ingen av deltagarna beskriver att de har ett 

djupt och välutvecklat samarbete med sjukvårdspersonalen utan det som beskrivs är av 

mer praktisk och informell karaktär eller att de har tillfälliga samarbeten. Det visar att 

sjukhusbiblioteket och sjukvården till mångt och mycket arbetar som två åtskilda öar 

men att det finns både vilja och potential att utveckla samarbetet. Sjukhus-

bibliotekarierna visar en önskan om att få in biblioteksverksamheten i sjukvårds-

personalens arbete och tankesätt. 

 
7.4.2 Sjukhusiblioteket, lekterapin och sjukhusskolan 
Tillskillnad från samarbetet med sjukvårdspersonalen så finns ett starkt samarbete med 

lekterapin och till viss del sjukhusskolan. Samtliga deltagare beskriver nämligen att de 

arbetar nära lekterapin och sjukhusskolan. De flesta har också möten ihop och ingår i 

samma arbetslag. Det kan vara en form av samarbete där verksamheterna är åtskilda 

men att de hjälper varandra och planerar vissa aktiviteter ihop. Till exempel så arbetar 

deltagare 5 och 6 i varsitt team ihop med lekterapeuterna och tillsammans gör de 

veckoplaneringar utifrån vilka barn som kommer att vara på avdelningarna. För andra så 

är lekterapin en viktig resurs för sjukhusbiblioteket att kunna nå ut till alla barn på 

sjukhuset. Genom att de arbetar uppsökande och får kontakt med barnen på 

avdelningarna blir lekterapeuterna en länk mellan sjukhusbiblioteket och barnen på 

sjukhuset.  

Om biblioteket är som något slags hjärta så är de nervsystemet som är ute och 

vet liksom alla barn, så att jag har tänkt att nu när jag bara är en då ska jag 

använda det. Det är ett samarbete som säkert går att utveckla. Att informera 

dom om nya böcker, att berätta det jag vet om vad som hjälper, om jag vet att 

en viss typ av musik hjälper mot något […] eller vissa böcker som handlar 

om att det är barn med någon sjukdom som är i huvudrollen (Deltagare 2)  

Man skulle absolut kunna ha liksom informationsfrukostar där man bara 

berättar om vilka nya böcker som finns så att de vet […] Eftersom det finns 

ett helt system som jobbar gentemot barn, pedagogiskt resurscentrum, så 

finns det ju en potential att informera dem så att de… som träffar så otroligt 

mycket barn med alla som jobbar där sammanlagt, så att de kan vara sådana 

ambassadörer eller vad man ska säga. För att vara en person på hela sjukhuset 

och tänka sig att man ska träffa alla patienter… det går… men… (Deltagare 

2)  
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Deltagare 2 ger exempel på ett samarbete där lekterapin fungerar som ambassadörer för 

sjukhusbiblioteket genom att de är ute på avdelningarna och träffar barn. I och med att 

det bara är hon som arbetar med barnverksamheten på sjukhusbiblioteket så menar hon 

att hennes arbete måste utformas så att hennes kompetens kommer till mest nytta. Hon 

tycks framförallt mena att hennes kompetens är inom litteraturområdet vilket ger henne 

en yrkesroll som handlar om att förmedla och sprida sina kunskaper vidare. Hon blir på 

så sätt en specialist inom litteraturområdet vilket skiljer henne från de andra 

pedagogiska resurserna. Det är därför som hennes kompetens bäst kommer till nytta 

med denna form av samarbete. 

En annan form av samarbete är det som deltagare 3 beskriver. Det vill säga ett nära 

samarbete kring ett gemensamt projekt där de tillsammans arbetar fram ett gemensamt 

resonemang. 

 
Även om det var vi här på sjukhusbiblioteket som sökte pengar från 

kulturrådet för att arbeta läs- och litteraturfrämjande så fördes en diskussion 

innan […] och då drog vi upp de här stora tankarna: hur skulle vi vilja jobba? 

(Deltagare 3)   

 

Det är så att säga ett samarbete som inte bara handlar om att man tillför något till 

varandras enskilda aktiviteter utan att man även arbetar gränsöverskridande och har ett 

gemensamt tankesätt. De har på det sättet ett ömsesidigt utbyte genom att de 

kontinuerligt delar tankar och idéer med varandra. Den här formen av samarbete löser 

upp gränserna mellan verksamheterna och sätter in var och en i ett större sammanhang.    

Sammanfattningsvis kan det konstateras att sjukhusbibliotekarierna har ett nära 

samarbete med lekterapin och till viss del sjukhusskolan men att samarbetet kan se olika 

ut. Det kan vara allt från att de ingår i samma arbetslag och planerar ihop, hjälper 

varandra i varandras enskilda verksamhetsområden eller att de arbetar gräns-

överskridande och har gemensamma projekt och aktiviteter.  

 

7.5 Sjukhusbibliotekariernas tankar och idéer kring framtid och 
utveckling 
En av frågorna som deltagarna fick under intervjun var om de har några tankar eller 

idéer kring hur de skulle vilja utveckla arbetet med barn på sjukhus. Svaren de gav 

överensstämde i flera fall med hur de i övrigt talar om sitt arbete och sin yrkesroll. De 

som tidigare resonerat kring sin yrkesroll med tyngdpunkt på hanteringen och 

förmedlingen av litteratur önskade till exempel att kunna gå fler bokvagnsronder, hålla i 

fler informationsträffar för lekterapin och vara en resurs för kuratorer och psykologer att 

hitta material som de kan ha som samtalsunderlag.  

 

Det framkom också önskan om att arbeta mera för att integrera biblioteksverksamheten i 

barnsjukvården genom att fördjupa samarbetet med sjukvårdspersonalen och stärka 

litteraturens roll i sjukvården.  

 
Jag tror att det är viktigt att jobba för att litteraturen faktiskt har en roll i 

sjukvården. För att vi har alla behov utav berättelsen på något sätt. (Deltagare 

1) 

 

Vi vet ju att det gäller att ligga före och visa att det här finns och det här 

fungerar och det är inte bara vi som tycker det utan det är integrerat i 

verksamheten ute i huset. Det är inte bara något som har ett eget syfte som vi 

tyckte tillslut att bokvagnsronden hade. (Deltagare 5) 
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Detta visar att litteratur och läsning inte alltid har en självklar plats i barnsjukvården 

men att det finns vilja att arbeta för att ge det mer plats och hitta nya användnings-

områden. Det förefaller vara viktigt att biblioteksverksamheten är integrerat i ett större 

sammanhang och att fler uppskattar och värdesätter sjukhusbibliotekets arbete för att 

stärka deras roll i barnsjukvården. Till exempel poängterar deltagare 5 och 6 betydelsen 

av att våga utveckla och förändra biblioteksverksamheten för att kunna hävda och 

motivera sin plats i den stora sjukhusorganisationen.  

 
Vi vill inte att det är ska bli liksom en stillastående bekväm sak som bara 

rullar på som alla tycker är gullig, trevlig, […] vi vill ha en fördjupning, vi 

vill ha en ryggrad och en mening, och det är viktigt tycker jag när man 

befinner sig i en verksamhet som är en helt annan verksamhet, vi är en liten 

liten plutt här, det är väldigt lätt att känna tvivel, så att ”vad gör jag här 

liksom?”. Ska jag gå omkring här och alla tycker säkert att det är 

jättekonstigt om de tänker efter, om de ens tänker att jag går här, […] och 

det känns inte bra alltså för att det känns som vägen till undergång. 

(Deltagare 6) 

 

Detta understryker vikten av ha en fördjupning som ger arbetet en mening både för att 

själv veta vad man gör men framförallt för att andra ska veta vad man gör. Intervju-

materialet visar dock att de flesta deltagarna i stort sett arbetar på ett ganska traditionellt 

sätt och att de har en syn på framtiden som överensstämmer ungefär med hur de arbetar 

idag. Till exempel att de önskar att gå fler bokvagnsronder, göra fler program och 

aktiviteter för barn, ge fler bokprat och informationsträffar för personal. Deltagare 5 och 

6 skiljer sig från de andra genom att de har förändrat sin verksamhet och försöker att 

hitta nya sätt att se på sin yrkesroll. De poängterar också vikten av att tänka igenom och 

diskutera sin yrkesroll för att veta hur man ska arbeta och varför man väljer att arbeta på 

ett visst sätt. Detta för att kunna känna att det man gör är viktigt och betydelsefullt.  

 
Ja om man inte har en känsla och inspireras av sitt eget material och känner 

att det här är bra grejer, det här är tunga saker, det är inget fjutt. […] Och då 

behöver man prata om det mycket, man behöver känna det på riktigt alltså, 

annars kan man aldrig förmedla det om någon skulle knacka på ryggen och 

undra vad man gör här. (Deltagare 6) 

 

Citatet visar att deltagare 6 tycker att det är viktigt att ta arbetet med barn på sjukhus på 

allvar och att det därför är viktigt att fundera över och ompröva sina arbetssätt för att 

hitta arbetssätt som är bäst för barnen. Det här märks också i hur de resonerar kring hur 

de skulle vilja arbeta i framtiden. Till exempel så har de tankar på att arbeta för barnens 

rätt att bli lyssnat på. De menar att det inte borde ligga så långt ifrån sjukhus-

bibliotekariens uppdrag med tanke på att biblioteksverksamheten har med mänskliga 

rättigheter, demokrati och yttrandefrihet att göra. De tänker att det skulle kunna arbeta 

för att ge barnen en starkare röst genom att lyfta och ställa frågor men också genom att 

de har de ögonen med sig när de möter barn på sjukhuset. De här tankarna visar att de 

vill fortsätta utveckla sjukhusbibliotekariens roll i barnsjukvården och kanske hitta 

andra områden som de traditionellt inte arbetat med. Det beskriver en yrkesroll som inte 

berör litteratur och läsning. Det gör att de till viss del har likheter med deltagare 3 som 

har ett holistiskt tänkande där litteraturen sätts in i ett större sammanhang och tänker 

kring sin yrkesidentitet utanför litteratur och läsning.  
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8 Analys – steg 2 
Nedan följer en analys av intervjumaterialet utifrån Øroms (1993) definition av 

bibliotekarieidentiteterna kulturförmedlaridentiteten, ämnesspecialistidentiteten, 

dokumentalistidentiteten och socialarbetaridentiteten samt två biblioterapeutiska 

bibliotekarieidentiteter utifrån Brewsters (2011) definition av kreativ och informell 

biblioterapi.  

 

8.1 Kulturförmedlaridentiteten 

Flera av sjukhusbibliotekarierna ger uttryck för en yrkesroll som överensstämmer med 

Øroms (1993) definition av kulturförmedlaridentiteten. Det vill säga att värdera, 

kommunicera och förmedla litteratur och andra kulturella uttryck. Deltagare 1 och 2 är 

de som tydligast kan identifieras med denna identitet i och med att de poängterar att 

deras yrkesroll framförallt är att välja ut och förmedla litteratur.  
 

Om det är något barn eller någon ungdom som vill läsa något och då är det 

min uppgift att välja ut det och gå med det till dem. (Deltagare 2)  

 

Om jag har lyckats stimulera dem och hitta något som de tycker är kul att 

titta i eller läsa i tillsammans så tror jag att jag är ganska nöjd med det. 

(Deltagare 1) 

 

Citaten visar en yrkesroll som går ut på att förmedla litteratur till barn och anhöriga på 

sjukhuset. Att deltagare 1 och 2 lättast går att identifiera med kulturförmedlaridentiteten 

är också för att de skiljer sig från de andra på det sättet att de inte har några planerade 

aktiviteter och program.  
 

Det är ju bara jag här som arbetar med böcker gentemot barn, då måste ju jag 

jobba med det, jag måste bli bättre på det […]. Man kan alltså klaga på att det 

är dåligt med resurser men det ställer ju allting på sin spets att vad är ett 

bibliotek, vad ska man fokusera på egentligen liksom, vad är det som är 

viktigt. (Deltagare 2)  
 

Detta visar en uppfattning om att sjukhusbibliotekariens specifika kompetens och 

yrkesidentitet är det som rör litteraturområdet vilket skiljer sjukhusbibliotekarien från de 

andra pedagogiska resurserna på sjukhuset. Eftersom de redan möter barn och ordnar 

olika aktiviteter menar hon att det är bättre om hon riktar sitt fokus mot det som hon är 

ensam med att kunna och som specifikt rör biblioteksområdet. Det visar att det finnas 

ett sätt att tänka på sin yrkesroll där litteraturförmedlingen är den främsta delen av yrket 

och att man inte är i behov av att använda litteratur eller ordna aktiviteter för att kunna 

utöva sin roll som sjukhusbibliotekarie.  

 

Bokvagnsronder är det vanligaste arbetssättet för sjukhusbibliotekarier att förmedla 

litteratur och träffa barn på avdelningarna. De blir på ett sätt ett signum för de allmänna 

sjukhusbibliotekens patientnära arbete. De utgör också den del av deras arbete som 

tydligast går att identifiera med Øroms (1993) kulturförmedlaridentitet. Att gå med 

bokvagn eller inte kan därmed vara ett sätt att definiera sin yrkesidentitet och eftersom 

de flesta går bokvagnsronder så är också kulturförmedlaridentiteten stark i 

sjukhusbibliotekariernas yrkesidentifiering. Till exempel menar deltagare 1 att hennes 

främsta arbetsuppgift är förmedlingen av böcker och att bokvagnsronderna är bra för att 

de genererar fler utlån än i själva biblioteket. Samtidigt visar intervjuerna att bokvagnen 

kan ses som något otidsenligt och som inte utnyttjar sjukhusbibliotekariens kompetens 

tillfullo. 
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Bokvagnsronden […] en gammal rest av någonting. Vi trivdes inte med det 

alls och vi har ju ett öppet bibliotek samtidigt som innehåller mycket mer och 

dit man mycket hellre går […] det kändes som en överflödig gammal rest. 

(Deltagare 6) 

 
Och det är ju så enkelt samtidigt, det är inget stort steg vi har tagit egentligen 

men ändå det blir liksom stort, ganska intuitivt. (Deltagare 5) 

 

Deltagare 5 och 6 som har slutat gå med bokvagn resonerar på ett sätt som antyder om 

att de vill ha en annan yrkesroll som inte i första hand kan identifieras med 

kulturförmedlaridentiteten. Att inte gå med bokvagn kan tyckas vara en liten förändring 

i arbetssätt men blir stor i och med att de överger det traditionella arbetssättet för 

sjukhusbibliotekarier och går ifrån en bibliotekarieroll som i första hand handlar om att 

förmedla material. När man jämför deltagarna blir det tydligt att deras resonemang 

kring sin yrkesroll får konsekvenser för hur de arbetar. Till exempel så framhåller 

deltagare 1 att kompetensen och bibliotekarierollen framförallt ligger i att inspirera, 

vägleda och förmedla litteratur och lägger därmed större delen av sitt arbete på att gå 

med bokvagn. Deltagare 5 och 6 vill i sin tur istället använda litteratur aktivt för att 

fördjupa sitt arbete och utnyttja sin kompetens på ett bättre sätt och har därför bytt ut 

bokvagnsronderna till att istället läsa för barn inne på deras sjukhusrum.  

 

8.2 Ämnesspecialistidentiteten 

Ämnesspecialistidentiteten är en identitet som är snarlik kulturförmedlaridentiteten men 

skiljer sig på det viset att den är inriktad på fackkunskaper och vetenskaplig 

allmänbildning. Den här identiteten finns med i analysen eftersom den skulle kunna 

passa in i sjukhusbibliotekariernas berättelser om sitt arbete och sin yrkesroll. Det borde 

nämligen finnas informationsbehov hos patienter och anhöriga som sjukhusbiblioteket 

och sjukhusbibliotekarierna kan vara en hjälp för att tillfredsställa. Till exempel skulle 

det kunna vara informationsbehov kring sådant som berör sjukdomen, vården på 

sjukhuset eller allmänt om anatomi och fysiologi. Utifrån vad som har kunnat utläsas 

från intervjumaterialet så är det dock sparsamt som deltagarna talar om förmedlingen 

och användandet av facklitteratur. Det kan vara så att de ger uttryck för ett arbete som 

utgår från en upplysningstradition med fokus på innehållet i samlingarna utan att 

specificera vilken typ av litteratur de menar. Deltagare 4 nämner i och för sig att hon har 

bokprat för personal och att det är ett utbildningstillfälle för dem i och med att hon tar 

med litteratur som passar för deras arbete. I detta fall handlar det om förmedlingen av 

facklitteratur och passar därmed in i ämnesspecialistidentiteten. Generellt kan det dock 

konstateras att deltagarna lägger större fokus på skönlitteraturen än på facklitteraturen i 

sitt arbete.  

 

8.3 Dokumentalistidentiteten  

Dokumentalistidentiteten, det vill säga de systematiska och hantverksmässiga delarna i 

arbetet som att ordna samlingarna, tycks inte vara någon utpräglad yrkesidentitet hos 

sjukhusbibliotekarierna. Några berättar om att de delat upp böcker i biblioteket utifrån 

ämnen som ofta efterfrågas av patienter och anhöriga. Detta är dock inget som någon av 

dem pratar särskilt mycket om. Möjligen att det går att se att deltagare 2 till viss del 

passar in i dokumentalistidentiteten. Till exempel när hon resonerar kring 

biblioteksrummet och säger: 

 
Det ska vara välkomnande och fint och lätt att hitta något i och man ska 

känna att det är mysigt att vara här, och det ska vara […] lätt och tydligt, och 

trevlig upplevelse. (Deltagare 2)  
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Detta visar att det är viktigt att ordna samlingen så att det är tydligt och lätt att hitta i för 

användarna vilket passar in i dokumentalistidentiteten. Hon säger även att hennes 

yrkesroll framförallt är att:  

 
Hålla på med böcker, eller liksom förmedla dem. (Deltagare 2) 

 

Att det beskrivs som böcker och inte litteratur kan signalera att det är det praktiska 

arbetet med böckerna som är i fokus. Det vill säga att boken förutom själva innehållet är 

en fysisk produkt som ska hanteras. Dock lägger hon till att det är själva förmedlingen 

av böcker som avses. I varje fall så finns det enbart några få uttalanden i intervju-

materialet som kan härledas till dokumentalistidentiteten. Samtidigt borde de 

systematiska och hantverksmässig delarna i arbetet finnas hos alla bibliotekarier som 

arbetar i ett bibliotek och tar hand om en samling med litteratur. Det kan dock 

konstateras att det inte är de delarna i arbetet som sjukhusbibliotekarierna definierar sin 

yrkesidentitet på eftersom de inte resonerar om de delarna i någon större grad. 

Tillskillnad från de andra bibliotekarieidentiteterna så är dokumentalistidentiteten den 

identitet som inte inkluderar arbetet och interaktionen med människor. Det visar att 

sjukhusbibliotekariernas uppfattningar om sitt arbete och sin yrkesroll istället utgår från 

att yrket till mångt och mycket handlar om att möta och interagera med människor. Det 

är mötet mellan människor och litteraturen eller andra kulturella aktiviteter som snarare 

står i fokus. Så sammantaget kan det sägas att sjukhusbibliotekariernas uppfattning om 

sin yrkesroll handlar mer om att inspirera till läsning, använda litteratur i mötet med 

barn eller sätta in litteraturen i ett större sammanhang än att fokusera på de systematiska 

och hantverksmässiga delarna i arbetet.  

 

8.4 Socialarbetaridentiteten  

Ørom (1993) menar att bibliotekarier som identifierar sig med socialarbetaridentiteten 

ofta arbetar uppsökande utanför bibliotekets väggar (s. 39). Det är så att säga inte de 

inbitna användarna man vill nå utan snarare de som inte av sig själv kommer till 

biblioteket. På ett sjukhusbibliotek är det en blandning av alla möjliga människor som 

både är vana och ovana att använda bibliotek och litteratur. Deltagare 1 och 3 kan 

tydligast identifieras med socialarbetaridentiteten. Till exempel säger deltagare 3 att hon 

skulle vilja arbeta mer för att nå tonåringar eftersom de är svåra att nå samt arbeta mer 

mot flyktingar som under den senaste tiden har blivit många på sjukhuset.  

 
Nu är det ganska många flyktingar, ensamkommande barn och många från 

andra länder också som man får försöka möta på olika sätt. (Deltagare 3)  

 
Och kommer man som kvotflykting till Sverige och Umeå för att man till 

exempel är sjuk, då hamnar man ju direkt på sjukhus, då hamnar man inte på 

ett flyktingboende, utan du kommer direkt till sjukhuset och då kan du vara 

här rätt länge. Det här är liksom ditt första hem i Sverige. Och du kan inge 

svenska och så. Så vi funderar på att eller ja vi planerar att ha lite, vi har 

högläsning på svenska har vi 4 gånger per termin, men att vi också ska ha 

högläsning på andra språk än svenska. Det jobbar vi med, att det ska hända. 

Och de flesta som kommer, speciellt om man är flykting, de vill ju lära sig 

svenska så då kan man ha parallellspråkiga böcker, att det står på två olika 

språk till exempel på arabiska och svenska. (Deltagare 3) 

 

Här visar deltagare 3 att hon uppmärksammat en ny målgrupp på sjukhuset som har 

olika sociala och informationsmässiga behov. Hon poängtera att sjukhusbiblioteket och 

sjukhusbibliotekarien har en viktig roll i arbetet med den här målgruppen vilket tyder på 
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en yrkesroll som kan identifieras med socialarbetaridentiteten. Även deltagare 1 har en 

syn på sin yrkesroll som skulle passa in i socialarbetaridentiteten. Hon säger: 

 
Jag brukar tänka mycket att man också försöker jobba gentemot föräldrar för 

man träffar familjer då man normalt inte läser någonting tillsammans. 

(Deltagare 1) 

 

Här beskriver deltagare 1 att hon försöker inspirera föräldrar som inte läser så mycket 

att läsa för sitt barn. Hon har därmed identifierat en målgrupp som hon arbetar aktivt 

mot i och med att de kanske inte själva söker upp sjukhusbiblioteket. Deltagare 1 och 3 

kan av alla deltagarna tydligast identifieras med socialarbetaridentiteten eftersom de 

beskriver att de arbetar mot målgrupper som har särskilda behov eller som annars inte 

tar del av sjukhusbibliotekets resurser. Men även fast de andra deltagarna inte specifikt 

uttrycker att de arbetar uppsökande mot olika målgrupper så kan de ändå identifieras 

med denna identitet i och med att de arbetar uppsökande när de rör sig ute på 

avdelningarna och möter patienter och anhöriga. Bokvagnsronderna blir i sin 

utformning ett arbete som är uppsökande i sig i och med att sjukhusbibliotekarien går ut 

utanför bibliotekets väggar, söker upp potentiella låntagare och försöker identifiera 

deras behov som biblioteket kan tillgodose. Eftersom bokvagnsronderna är det 

vanligaste arbetssättet som sjukhusbibliotekarierna har för att möta barn på sjukhuset så 

är det uppsökande arbetet också en viktig del i deras yrkesroll. Det vill säga en yrkesroll 

som stämmer överens med socialarbetaridentiteten.  

 

8.5 Biblioterapeutiska identiteterna 
 
8.5.1 Kreativ biblioterapi 

Flera av deltagarna ordnar olika former av aktiviteter med eller kring litteratur för att 

stärka deltagarnas välbefinnande och mentala hälsa vilket kan vara förenligt med 

Brewsters (2011) definition av kreativ biblioterapi. Så här beskriver deltagare 3 syftet 

med äventyrsvandringen som de ordnar för barnen på sjukhuset:   

 
Man får lämna sitt rum liksom, sitt sjukhusrum och besöka en annan miljö 

som inte är ett sjukhusrum utan mer som ett äventyr och så får man liksom ta 

sjukhuset i besittning och då tänker vi att när man upplever positiva saker och 

saker som man kanske inte är med om varje dag eller upplevt förut då kan 

man komma ihåg det också sen när man tänker tillbaka på sin sjukhusperiod 

då kan man komma ihåg det som någonting positivt. Så vi tänker att det 

gäller att lägga in positiva saker som bejakar den man är när man inte är sjuk 

också, dels som man kan ta med som ett positivt minne men också att man 

kanske stärks lite i det att man kommer på sig själv med att man skrattar eller 

att man inte har tänkt på några läskiga saker på länge förutom vampyrer. 

(Deltagare 3)  

 

Här beskriver hon att aktiviteten kan vara något som ger glädje, som bejakar det friska i 

barnen och som synliggör de personer som de verkligen är. Det är en aktivitet som 

kanske inte direkt framställs som en form av biblioterapi men skulle kunna vara det med 

tanke på att aktiviteten med hjälp av litteratur kan stärka barnens välbefinnande och 

mentala hälsa. Ett annat exempel är deltagare 4 som berättar om olika 

högläsningsaktiviteter för barn och tonåringar.  

 
Och när man har haft högläsning på lekterapin är det också sådär att barnen 

blir jättestora och man bara ser hur de tar in hela berättelsen, man ska aldrig 

sluta läsa, och då känns det bra någonstans, då har man lyckats med det här ja 

lilla stunden av att tänka på något annat. (Deltagare 4)  
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Citatet visar en uppfattning om att högläsningstillfällena kan stärka barnen och ge dem 

något annat att tänka på. Det signalerar att högläsningsstunden ska vara fri från det som 

har med sjukdom och sjukhus att göra och att det ska främja barnens välbefinnande. 

Detta tyder i sin tur på en uppfattning att högläsning är en aktivitet som kan vara 

biblioterapeutisk.   

 

Av alla deltagarna så är det enklast att identifiera deltagare 5 och 6 med en 

biblioterapeutisk identitet utifrån den kreativa definitionen. De använder litteratur 

aktivt, när de möter barn på sjukhuset, med syftet att det ska fungera terapeutiskt på ett 

eller annat sätt. De menar också, tillskillnad från de andra, att deras aktivitet är en form 

av biblioterapi. Såhär resonerar deltagare 5 kring högläsningsaktiviteten som en form av 

biblioterapi:  

 
Det tycker jag absolut att det är. Om man tycker om det ordet terapi, jag har 

inget emot det, jag kopplar det till någon... ja som ett vitt begrepp som 

handlar om någonting som läker. En process som barnet själv äger. 

(Deltagare 5) 

 
Vi ser ju att barnet själv tar det här tillfället och tar hjälp av det, tar hjälp av 

stunden boken till det som den behöver just då. (Deltagare 5) 

 

Detta visar att hon upplever biblioterapi som ett okomplicerat begrepp för att beskriva 

deras aktivitet. Citaten visar även att den terapeutiska processen skapas utav barnen 

själva. Det är så att säga inte sjukhusbibliotekarien som styr barnen utan snarare att de 

själva använder stunden till det som de behöver just då. Att det handlar om någonting 

som läker visar att det är barnens välmående och välbefinnande som står i fokus och det 

är det som tillfället ska vara till för att stärka. Deltagare 5 och 6 har därför en tydlig 

samhörighet med den biblioterapeutiska bibliotekarieidentiteten utifrån Brewsters 

(2011) definitionen av kreativ biblioterapi. Även fast flera av de andra deltagarna ordnar 

olika aktiviteter och program som ska stärka barnens välbefinnande och psykiska 

mående så skiljer sig deltagare 5 och 6 från de andra i och med att deras 

högläsningsaktivitet utgör större delen av deras arbete och som på ett sätt bildar själva 

kärnan i deras yrkesidentitet. För de andra deltagarna så är sagostunden eller 

högläsningstillfället en del av flera andra delar i arbetet med barn på sjukhuset, till 

exempel bokvagnsronder eller bokprat, vilket det inte är för deltagare 5 och 6 som i 

större grad bygger upp sin yrkesroll utifrån det här högläsningskonceptet. Det blir 

särskilt tydligt när de valt att sluta gå bokvagnsronder för att istället kunna använda 

litteratur aktivt med syftet att stärka och stödja barnen på sjukhuset.  

 
8.5.2 Informell biblioterapi 

En biblioterapeutisk bibliotekarieidentitet utifrån Brewsters (2011) definition av 

informell biblioterapi går att identifiera i alla deltagarnas berättelser och resonemang 

om sitt arbete och sin yrkesroll. Det återfinns inom flera områden men det är kanske 

tydligast när de resonerar kring läsningens betydelse och roll i barnsjukvården som de 

ger uttryck för att de kan stödja och stärka patienternas välbefinnande och psykiska 

mående genom att förmedla och använda litteratur. Deltagare 2 är ett exempel. Hon 

säger: 

 
Man kan låna en bok om hur det är att vara på sjukhus och prata om det lite 

mera distanserat så man känner sig lite tryggare, får lite förståelse för 

situationen och det är ju väldigt litet men det känns viktigt när man ser det. 
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[…] att det känns kul att få någonting annat att fokusera på liksom. 

(Deltagare 2) 

 

Här ger hon en uppfattning om att litteraturen kan vara en hjälp för barnen att känna 

trygghet, få förståelse för sin situation och att tänka på något annat. I intervjun säger 

hon också att hennes främsta roll som sjukhusbibliotekarie är att förmedla litteratur. 

Utifrån det kan det konstateras att hon vill förmedla litteratur som ska stärka barnen 

mentalt vilket passar in i en biblioterapeutisk bibliotekarieidentitet utifrån Brewsters 

(2011) definitionen av informell biblioterapi.  
 

Eftersom sjukhusbibliotekarierna arbetar med att förmedla material till patienter, 

inspirera till högläsning och använda litteratur i mötet med barn på olika sätt så har 

deras uppfattning om läsningens betydelse och roll i barnsjukvården betydelse för hur 

de ser på sin egen yrkesroll. När flera av deltagarna resonerar kring sitt arbete och 

läsningens betydelse så flyter det ihop vilket gör att det blir påtagligt att läsning, 

litteratur och bibliotekarierollen är nära förknippat med varandra och att de är svåra att 

skilja åt. När deltagare 5 resonerar kring sjukhusbibliotekariens roll i barnsjukvården 

säger hon såhär: 

 
Någon som kommer med någonting annat, ett fönster utåt, hoppingivande 

kanske, vi bär på någonting som barnet kan ta för sig av som handlar om 

mening i livet, tilltro till framtiden. Motivation, någonting som skapar 

motivation, någonting som är lustfyllt, som väcker nyfikenhet, håller 

nyfikenheten vid liv. Spänningen vid liv. Livsglädjen vid liv. (Deltagare 5) 

 

Det blir tydligt att yrkesrollen är nära förknippat med det positiva som litteraturen kan 

göra för barnen för samtidigt som hon resonerar kring sin yrkesroll så resonerar hon 

också kring litteraturens syfte. Samma är det för deltagare 1 som menar att hennes roll 

som sjukhusbibliotekarie är att locka föräldrar till högläsning och säger samtidigt att 

läsningen ger en gemensam upplevelse och öppnar upp för nya samtal vilken kan vara 

en hjälp för föräldrarna och barnen att klara av sin situation på sjukhuset. Ett annat 

exempel är när deltagare 1 resonerar kring biblioteksrummets betydelse för patienter 

och anhöriga på sjukhuset.  

 
Jag brukar tänka på bibliotekslokalen som en landningsplats, det ska vara ett 

ställe som är lugnt, ett ställe där man kan sätta sig ner, inte göra någonting, 

fundera över sakernas tillstånd om det är det man känner att man behöver. 

(Deltagare 1) 

 

Här beskriver hon sjukhusbiblioteket som en plats för vila, eftertanke och stimulans och 

att det är viktigt att besökarna känner att det är en trygg plats. Samtidigt kan det vara ett 

uttryck för hennes yrkesroll det vill säga att se till att anhöriga och barn på sjukhuset får 

ett ställe som de kan må bra på. Återigen är det patienternas och de anhörigas 

välbefinnande och mentala hälsa som tas i beaktning. Tankegångarna om biblioteks-

rummet rör dock inte specifikt arbetet med förmedlingen av litteratur vilket gör att de 

egentligen inte hör hemma i den biblioterapeutiska bibliotekarieidentiteten utifrån 

Brewsters (2011) definition av informell biblioterapi. Det handlar dock om att ta 

barnens och de anhörigas välbefinnande och mentala hälsa i beaktande vilket gör att det 

i alla fall är tankegångar som är likartade med den informella biblioterapin.  

 

Även deltagare 5 och 6 bör lyftas fram i sammanhanget för när de resonerar kring sitt 

arbete och sin yrkesroll så är det påfallande att de hela tiden utgår från att de ska stärka 
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barnens välmående och att de är till för barnen på sjukhuset. Detta kan vi se när de 

resonerar kring deras högläsningsaktivitet på sjukhusrummen. 

 
Och att vi är väldigt noga med ett strikt barnperspektiv. Det är ganska svårt 

för det kan vara föräldrar som gärna vill ha uppmärksamhet och som gärna 

vill söka sig emellan och få lite fokus och vill ha lite samtal och så. […] det 

är barnet jag är här för, påminna sig om det. ”Jag ser att du har behov men jag 

är här för barnet, jag ska jobba med barnet” och hålla fast vid det. (Deltagare 

5) 

 

Och att barnet får känna det också. Och vara säker på det. […] Det här är för 

mig, det här är min zon nu liksom. (Deltagare 6)  

 

Och då gäller det att inte svika det plötsligt för det är ju… det tror jag barnet 

märker. Och det uppstår en besvikelse att ”Jaha jag trodde det var vi, men nu 

är jag tydligen inte viktig ändå, nu är du den vuxne ändå som vänder dig bort 

och”. […] Och det hänger ihop med fokus på det friska. Vi frågar ju aldrig 

barnet ”Hur är det med dig idag”, ”Hur har det gått med operationen… eller 

du hade ju så ont igår, mår du bättre nu?”. Vi lämnar allt det där bara. Barnet 

själv kan ju säga ”Ser du någonting på mig, ser du någon skillnad?” ”Ja men 

just det nu har du ju inte den där, blev du av med grimman igår?”, kan man ju 

säga då förstås för det handlar ju om att bekräfta men att inte börja nysta eller 

sådär. (Deltagare 5) 

  

Citaten visar att de har ett strikt barnperspektiv, ger barnet full uppmärksamhet och 

fokuserar på det friska vilket tyder på att de också tagit fasta på ett förhållningssätt som 

innebär att de ska vara till för barnen och att syftet med deras arbete är att stärka deras 

välbefinnande och mentala hälsa. Precis som när deltagare 1 resonerar kring biblioteks-

rummet så beskriver deltagare 5 och 6 ett allmänt förhållningssätt som handlar om 

patienternas välbefinnande och välmående men som inte passar in i den biblio-

terapeutiska bibliotekarieidentiteten utifrån Brewsters (2011) definition av informell 

biblioterapi då det inte specifikt berör förmedlingen av litteratur. Det tas ändå med här 

eftersom det är ett förhållningssätt som i alla fall är besläktat. 

 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att alla sjukhusbibliotekarierna menar att deras 

arbete handlar om att kunna stärka det friska i barnen genom att förmedla litteratur och 

inspirera till läsning. De flesta menar även att läsningen kan göra att barnen får något 

annat att tänka på än sin sjukdom. Läsningen blir på så sätt ett sätt för barnen att komma 

bort, mentalt kunna vara med i livet utanför sjukhuset och känna sig som den person de 

verkligen är och inte behöva vara sin sjukdom. Detta gör att sjukhusbibliotekarierna 

också resonerar kring sin yrkesidentitet på ett sätt som är biblioterapeutiskt utifrån 

Brewsters (2011) definition av informell biblioterapi i och med att de med litteratur vill 

stärka patienternas välbefinnande och mentala hälsa.  

 

9 Sammanfattning av analyserna  
Sjukhusbibliotekariernas beskrivningar av deras arbete och yrkesroll är mångfacetterade 

och passar därför in i flera bibliotekarieidentiteter. Kulturförmedlaridentiteten är stark 

bland deltagarna och bokvagnsronder det vanligaste arbetssättet. Där är kunskapen om 

samlingarna, kommunikationen, vägledningen och förmedlingen av litteratur viktig. 

Deltagare 1 och 2 är de som tydligast har ett arbetssätt som överensstämmer med 

kulturförmedlaridentiteten. De poängterar att deras yrkesroll går ut på att förmedla 

litteratur och inspirera till läsning. Deras förhållningssätt kontrasterar med deltagare 5 

och 6 som istället aktivt använder litteratur för att stärka patienternas psykiska 

välmående. Det är ett arbetssätt som är biblioterapeutiskt utifrån Brewsters (2011) 
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definition av kreativ biblioterapi. Deltagare 3 och 4 passar in i både kulturförmedlar-

identiteten och den kreativa biblioterapeutiska identiteten. De har inte samma tydliga 

inriktning som de andra eftersom de arbetar både med att förmedla litteratur på olika 

sätt och ordna aktiviteter och program där litteraturen står för sig själv eller blandas med 

andra aktiviteter och kulturella uttryck. Sammanfattningsvis kan det konstateras att flera 

av deltagarna arbetar på ett traditionellt sätt såsom att gå bokvagnsronder, sätta ut 

bokdepåer på avdelningarna och göra sagostunder samtidigt som andra valt att förändra 

verksamheten och hitta andra arbetssätt. Till exempel att ordna äventyrsvandringar på 

sjukhuset eller läsa högt för patienter inne på deras sjukhusrum.  

 

Gemensamt för alla deltagare är att de har ett biblioterapeutiskt tankesätt som 

överensstämmer med Brewsters (2011) definition av informell biblioterapi. Det vill säga 

att de vill förmedla litteratur som kan stärka barnens välbefinnande och mentala hälsa. 

Att deras yrkesroll går ut på att stödja och stärka barnen på sjukhuset slår igenom på 

olika ställen i deras berättelser om sitt arbete, läsningens betydelse och sina tankar om 

framtid och utveckling. Det är inte alltid genom förmedlingen av litteratur som de 

återfinns utan det kan också vara allmänt i deras förhållningssätt och syn på sin 

yrkesroll. Särskilt tydligt är det i deras resonemang om läsningens betydelse i 

barnsjukvården som ofta hänger ihop med hur de ser på sin yrkesroll. Till exempel 

menar de att litteraturen kan stärka det friska i barnen och göra det möjligt att ta del av 

det riktiga livet och vara den person de verkligen är bortanför sjukdomen. De menar 

även att deras yrkesroll handlar om samma sak. Det vill säga att de tillskillnad från 

sjukvårdspersonalen ska ta hand om det friska i patienterna och plocka fram de personer 

som patienterna egentligen är. Det handlar så att säga om att stå för något annat än 

sjukdom och sjukvård. Erbjuda något som ger något annat att tänka på, förströelse och 

stimulans. Eller något som kan ge igenkänning och identifikation. Gemensamt är att de i 

sitt vardagliga arbete vill stärka och stödja patienternas välbefinnande och mentala 

hälsa.  

 

Socialarbetaridentiteten och dokumentalistidentiteten är de två resterande bibliotekarie-

identiteterna som har varit med i analyserandet av intervjumaterialet. Det är två 

bibliotekarieidentiteter som till viss del går att identifiera hos deltagarna men som inte 

är lika framträdande i deras berättelser som de andra. Att arbeta uppsökande och försöka 

identifiera olika målgruppers behov är ett arbete som är förenligt med socialarbetar-

identiteten. Två av deltagarna uttrycker särskilt att de arbetar, eller vill arbeta, med att 

stödja och inspirera vissa specifika målgrupper på sjukhuset och tar upp familjer som 

normalt inte läser, personer med annat modersmål än svenska samt tonåringar. Även 

fast de andra inte specifikt uttrycker att de arbetar uppsökande så går det att identifiera i 

alla deltagarnas beskrivningar av sitt arbete. Både genom att de går bokvagnsronder 

men även eftersom de i allmänhet söker upp och möter barn och anhöriga som befinner 

sig på sjukhuset. I sitt vardagliga arbete möter därför sjukhusbibliotekarierna inte bara 

de patienter och anhöriga som själva söker upp sjukhusbiblioteket utan även de som 

normalt inte använder bibliotek.  

 

Gemensamt för kulturförmedlaridentiteten, socialarbetaridentiteten och de 

biblioterapeutiska identiteterna är att de utgår från mötet och interaktionen med 

människor. Det kan också konstateras att sjukhusbibliotekarierna resonerar kring sin 

yrkesroll på ett sätt som gör att mötet och interaktionen med människor framställs som 

det primära tillskillnad från de systematiska och hantverksmässiga delarna i arbetet. 

Dokumentalistidentiteten är därför ingen framträdande bibliotekarieidentitet hos 

deltagarna. Det finns enbart enstaka exempel som deltagarna tar upp som går att 
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förknippa med dokumentalistidentiteten. Såsom att de är viktigt att biblioteket är 

användarvänligt och att de ordnat en del av böckerna i biblioteket efter vanligt 

efterfrågade teman för att det ska vara lätt för användarna att hitta det de letar efter. Alla 

sjukhusbibliotekarier som har ett bestånd av böcker arbetar dock oundvikligen med de 

systematiska och hantverksmässiga delarna, såsom att ordna samlingarna, men det kan 

konstateras att det inte är de delarna i yrket som de förknippar med sin yrkesroll.   

 

Slutligen så har analyserna visat att flera menar att deras arbete och yrkesroll stärks och 

får fördelar av att arbeta gränsöverskridande och samverka med andra verksamheter. 

Samarbeten med lekterapin och till viss del även sjukhusskolan är väl inarbetade. De 

kan till exempel arbeta gränsöverskridande genom att planera och göra aktiviteter ihop. 

Det finns även exempel på att lekterapin fungerar som en länk mellan sjukhus-

biblioteket och barnen ute på avdelningarna och hjälper därmed sjukhusbiblioteket att 

nå ut till barnen på sjukhuset. Analyserna visar dock att det inte finns något djupare 

samarbete med sjukvårdspersonalen. Det samarbete som finns är mest av praktisk och 

informell karaktär. Dock finns det en vilja hos flera av deltagarna att stärka samarbetet 

och arbeta för att stärka litteraturens roll och användande i barnsjukvården.  

 

10 Resultatdiskussion 
Resultatet av analyserna visar att sjukhusbibliotekarierna arbetar på flera sätt som 

överensstämmer med hur de resonerar kring sin yrkesroll. Det skiljer sig en del i deras 

arbetssätt och hur de resonerar kring sin yrkesroll. Inte minst kan man se det i 

skillnaden mellan att antingen ta en kulturförmedlande yrkesroll eller en mera 

biblioterapeutisk yrkesroll. Anledningen till att det finns variationer i arbetssätt och 

resonemang kring yrkesrollen skulle kunna bero på att det inte finns några 

gemensamma nationella mål för de allmänna sjukhusbiblioteken som Thomas (2012) tar 

upp (s. 19). Detta gör att sjukhusbibliotekens verksamheter bygger på lokala 

målsättningar vilket borde göra att det varierar i arbetssätt mellan sjukhusbiblioteken 

beroende på de personer som arbetar och hur mycket utbyte sjukhusbiblioteken har med 

varandra.  

 

Thomas (2012) ger en ganska dyster bild av de allmänna sjukhusbibliotekens utveckling 

som succesivt skurits ned för att de inte längre har samma prioritet som de medicinska 

sjukhusbiblioteken (s. 7). Analyserna av intervjumaterialet visar dock att 

sjukhusbibliotekarierna har en yrkesstolthet och en vilja att stärka deras verksamhet. 

Deltagare 6 framhäver till exempel vikten av att veta varför man arbetar på de sätt man 

gör och att kunna visa de för andra. Det faktum att sjukhusbiblioteket är en liten men 

unik verksamhet i sjukvården gör att det är viktigt att veta och känna att det man gör är 

värdefullt för att kunna hävda sin plats i organisationen. Thomas (2012) menar också att 

sjukhusbibliotekens arbete behöver synliggöras för att deras roll och funktion i hälso- 

och sjukvården ska stärkas och förankras i sjukvården (s. 30). 

 

10.1 Litteraturförmedling, program och aktiviteter 
Det kan konstateras att bokvagnsronderna är det vanligaste arbetssättet för sjukhus-

bibliotekarierna att möta barn på sjukhus. Bokvagnen är en form av uppsökande arbete 

och Edlund (2001) visar också att sjukhusbiblioteket i större grad arbetar uppsökande än 

folkbiblioteket. Hon menar att det är ett viktigt arbete eftersom låntagarna inte kommer 

av sig själva till sjukhusbiblioteket utan det behövs ofta att sjukhusbibliotekarier söker 

upp dem och uppmärksammar dem om att sjukhusbiblioteket finns för att de ska komma 

(Edlund, 2001, s. 59). Att det uppsökande arbetet är en del av arbetet för sjukhus-
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bibliotekarier framgår också i analysen där socialarbetaridentiteten går att identifiera i 

deltagarnas intervjuer.  

 

Det kan också konstateras att bokvagnsronderna utgör ett arbetssätt som ger sjukhus-

bibliotekarien en kulturförmedlande yrkesroll och att bokvagnsronderna blir ett sätt att 

definiera sin yrkesroll. Undersökningen visar att flera av sjukhusbibliotekarierna anser 

att bokvagnsronderna är ett effektivt och bra arbetssätt för att få barn att låna böcker. De 

menar också att bokvagnen synliggör och marknadsför sjukhusbiblioteket vilket bidrar 

till fler utlån. I det perspektivet blir målet för verksamheten att få barn och anhöriga på 

sjukhus att låna böcker. En framgångsrik biblioteksverksamhet är således den som har 

höga utlåningssiffror. Att värdera biblioteksverksamheten utifrån utlåningsstatistik 

signalerar att man har ett kvantitativt perspektiv på biblioteksverksamhet och att målet 

är att få barn och anhöriga att läsa böcker. Samtidigt visar den här undersökningen att 

det finns sjukhusbibliotekarier som väljer att arbeta på ett annat sätt där de inte 

fokuserar på själva förmedlingen av litteratur. Att deltagare 5 och 6 slutat gå med 

bokvagn skulle kunna antyda om att bokvagnen som företeelse håller på att omvärderas 

i dagens sjukhusbiblioteksverksamhet och att en annan sjukhusbibliotekarieroll håller på 

att ta plats. En bibliotekarieroll där fokus ligger mera mot att använda litteratur på ett 

aktivt sätt och att litteraturen sätts in i ett sammanhang med syftet att stödja och stärka 

barnens psykiska välmående. Ur detta perspektiv är det snarare kvaliteten på 

användningen av litteraturen och vad den kan göra för patienterna som är betydelsefullt. 

Ur ett sådant perspektiv är det inte relevant att mäta antalet utlån för att utvärdera 

biblioteksverksamheten utan snarare gör kvalitativa undersökningar som kan påvisa den 

nytta som arbetet har för barnens psykiska välmående och förmåga att hantera sin 

situation på sjukhuset. För de flesta av sjukhusbibliotekarierna så finns det en blandning 

av båda perspektiven när de resonerar kring sitt arbete och sin yrkesroll. Även fast 

kulturförmedlaridentiteten är stark bland vissa deltagarna så resonerar de också kring 

sin yrkesroll på ett biblioterapeutiskt sätt. De talar till exempel om att de ska stärka 

barnens friska utveckling och synliggöra den person som de verkligen är och inte deras 

sjukdom. Likaså att litteraturen kan ge tröst, trygghet, motivation, glädje och hopp. 

Detta tyder på att de också borde värdera sin insats som sjukhusbibliotekarie utifrån ett 

biblioterapeutiskt perspektiv och inte än enbart efter antalet utlån.  

 

Det tycks inte vara helt självklart för sjukhusbibliotek att ordna program och aktiviteter 

för barn på sjukhus. Matthews och Lonsdale (1991) visar att sjukhusbibliotekarier i 

England inte i någon större utsträckning ordnar program och aktiviteter för barn på 

sjukhuset och Edlund (2001) visar i sin studie att det studerade sjukhusbiblioteket inte 

har någon programverksamhet tillskillnad från det studerade folkbiblioteket som ordnar 

olika program och aktiviteter för barn. Den här undersökningen visar dock flera 

exempel på program och aktiviteter för barn på sjukhus. Den vanligaste formen är att ha 

sagoläsning eller högläsning enskilt eller i grupp. Det ges även exempel på bokprat och 

novellcirkel för personalen, äventyrsvandringar på sjukhuset och aktivitetsdagar. Det 

överensstämmer med Lindgren och Remin (2005) som identifierat en rehabiliterande 

bibliotekarieroll som ofta har arbetssätt som är nyskapande och inte alltid följer de 

traditionella arbetssätten för sjukhusbibliotekarier.  

 

10.2 Biblioterapi 
I intervjumaterialet har det identifierats olika synsätt kring biblioterapi och 

bibliotekarierollen som biblioterapeutisk eller inte. Det finns exempel på att man inte 

vill ta på sig rollen som biblioterapeut för att man inte har tillräcklig kompetens och det 

finns också exempel på att man inte har några problem att se sina aktiviteter som 
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biblioterapi. Aineland (2008) visar i sin magisteruppsats att sjukhusbibliotekarierna i 

hennes studie inte gör någon organiserad form av biblioterapi men att de menar att deras 

arbete skulle kunna kallas för biblioterapeutiskt även fast de inte vill kalla sig för 

biblioterapeuter. Anledningen till att det finns motstånd till att kalla sig för 

biblioterapeut skulle kunna bero på att ordet terapi antyder till det medicinska 

perspektivet på vad terapi är både när det gäller utformning och formell utbildning. Det 

vill säga att man har formella terapiträffar där terapeuten hjälper klienten med sina 

problem. Det skulle därmed kunna finnas en rädsla att ta på sig rollen som terapeut 

eftersom det förknippas med något som tillhör det medicinska eller psykiatriska 

området och som kräver särskild utbildning. De två huvudgrenarna inom biblioterapin, 

klinisk och humanistisk, som Berry (1978) tar upp, kan dock bidra till att det finns 

skillnader i uppfattningen att vara terapeut eller inte. Enligt Shrodes och Russel (1978) 

så är biblioterapin en interaktion mellan läsaren och litteraturen (s. 211) och utifrån 

detta perspektiv är det helt enkelt läsningen som är terapeutisk och inte nödvändigtvis 

det biblioterapeuten gör. Detta synsätt gör att bibliotekarien inte behöver se sig själv 

som en terapeut i traditionell klinisk mening. Pettersson (2014) poängterar också att 

biblioterapi ofta definieras som att använda böcker eller litteratur vilket kan antyda om 

att det är boken som är hjälpmedlet och katalysatorn i den terapeutiska processen (s. 57-

58). Detta styrker synsättet att det inte är terapeuten som är viktig i sammanhanget utan 

litteraturen som utgör kärnan i terapin. Analysen visar att alla sjukhusbibliotekarierna 

har ett tankesätt som kan vara biblioterapeutiskt utifrån Brewsters (2011) definition på 

informell biblioterapi. Detta innebär att biblioterapin finns i deras vardagliga arbete med 

att förmedla litteratur. Sjukhusbibliotekarier skiljer sig från andra bibliotekarier på det 

sättet att de arbetar med en målgrupp som har den gemensamma nämnaren att de i allra 

flesta fall är i en utsatt situation och i en kris. Barn på sjukhus har en situation som inte 

tillhör vardagen och det vanliga livet samtidigt som de är som vilka barn som helst. 

Detta gör att sjukhusbibliotekarierna får en alldeles särskild och unik bibliotekarieroll 

som är biblioterapeutisk i sig.  

10.3 Läsning i barnsjukvården  
Analyserna visar att sjukhusbibliotekariernas uppfattningar om läsningens betydelse och 

roll i barnsjukvården är förenat med hur de ser på sitt arbete och sin yrkesroll. De 

resonerar kring läsningen som ett sätt att fly verkligheten, underhålla sina intressen och 

vara en länk till livet utanför sjukhuset. Läsningen kan ge igenkänning och få barnen att 

känna glädje, hopp och trygghet. Det kan ge tröst och motivation, väcka nyfikenhet 

samt vara något för barn och vuxna att mötas och samtala kring. Läsningen kan också 

fungera som förströelse och ge stimulans. Vice versa så visar analyserna att 

sjukhusbibliotekarierna resonerar kring sin yrkesroll som någon som stärker det friska i 

barnen, som är en länk mellan livet på sjukhuset och det vanliga livet, någon som 

erbjuder en väg ut och som gör att det blir ett avbrott i dagen och något roligt som 

händer. Som jag konstaterat tidigare så definierar sjukhusbibliotekarierna sin yrkesroll 

på många sätt utifrån litteraturen och läsningen. Böckerna är deras redskap för att öka 

barnens välbefinnande och välmående vilket gör att de kan identifieras med en 

biblioterapeutisk bibliotekarieidentitet utifrån Brewsters (2011) definition av informell 

biblioterapi. Den här bibliotekarierollen kan jämföras med två av Lindgren och Remins 

(2005) bibliotekarieroller som de identifierat i sin magisteruppsats. Det vill säga den 

rehabiliterande rollen och den sociala rollen. Den rehabiliterande rollen står för 

sjukhusbibliotekariernas arbete som innebär att stärka den friska utvecklingen hos 

barnen. Att det handlar om rehabilitering antyder om att det är en roll som är stödjande 

och stärkande och som ligger nära sjukvårdens arbete. Den sociala rollen tar 

utgångspunkt i att sjukhusbibliotekarierna vill synliggöra barnen och deras behov. 
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Dessa två bibliotekarieroller tangerar till den biblioterapeutiska bibliotekarieidentiteten 

utifrån Brewsters (2011) informella definitionen av biblioterapi eftersom de handlar om 

att stärka och stödja barnens välbefinnande och välmående. Den biblioterapeutiska 

bibliotekarieidentiteten har dock tillskillnad från Lindgrens och Remins (2005) 

rehabiliterande och sociala roller en specifik utgångspunkt i arbetet med litteratur. Med 

tanke på att sjukhusbibliotekarierna i den här undersökningen i så stor utsträckning 

resonerar kring arbetet med litteratur och läsningens betydelse så känns det passande 

och relevant.  

 

Det har konstaterats att sjukhusbibliotekarierna framförallt fokuserar på arbetet med 

skönlitteratur och att facklitteratur i intervjuerna enbart nämns i enstaka fall. Samtidigt 

menar Lundgren och Borgström Norrby (1988) att det är viktigt att barn är 

välinformerad inför behandlingar och ingrepp så att de vet vad som ska hända för att 

minska deras oro och stress (s. 91). Ett sätt att förbereda barn kan vara att läsa böcker 

som beskriver vad som ska hända (Lundgren & Borgström Norrby, 1988, s. 91). En av 

NOBABs (2016) standarder innebär också att barn har rätt till lättförståelig information 

och att de ska kunna vara delaktiga i beslut som handlar om deras vård. Allt detta berör 

barnens behov av information för att kunna vara delaktiga i sin vård och hantera sin 

situation på sjukhuset. Detta borde tangera till det allmänna sjukhusbibliotekets uppdrag 

att vara ett kunskapscentrum som bistår patienterna med hälso- och patientinformation 

(Thomas, 2012, s. 5, 19). Schneider (2012), Ceribelli et al. (2009), Tunney och Boore 

(2013) och Felder-Puig et al. (2003) visar även att barnböcker kan vara en viktig resurs i 

barnsjukvården för att hjälpa sjuka barn att hantera sin livssituation (Schnedier, 2012), 

vara en kommunikativ resurs i sjukvården (Ceribelli et al., 2009) och för att minska 

barnens oro och stress inför och efter ingrepp (Tunney & Boore, 2013; Felder-Puig et 

al. 2003). Matthews och Lonsdales (1992) tar också upp att terapeutisk läsning kan 

förbereda barn inför ingrepp och behandlingar. Trots att barn på sjukhus har behov av 

information och att det finns forskning som visar att böcker kan vara en viktig resurs i 

barnsjukvården så är det ingen av de intervjuade sjukhusbibliotekarierna som tar upp att 

böcker kan vara en resurs för att förbereda barn inför en sjukhusvistelse, ingrepp eller 

behandlingar. 

 

10.4 Samarbeten 
Att sjukhusbibliotekarierna inte resonerar kring litteratur som en resurs för att förbereda 

barn inför sin sjukhusvistelse, behandlingar och ingrepp kan bero på att sjukhus-

bibliotekarierna och sjukvårdspersonalen ser på sina verksamheter åtskilda varandra. 

Analyserna visar också att sjukhusbibliotekarierna och barnsjukvården har begränsat 

samarbete med varandra. Det tycks finnas ett avstånd dem emellan trots att de arbetar 

med samma barn. Kanske beror det svaga samarbetet på att det finns en otydlighet om 

var biblioteksverksamheten hör hemma. Thomas (2012) menar att det finns svårigheter 

att identifiera sjukhusbibliotekens plats och identitet eftersom verksamheten står med 

ena benet i sjukvården och det andra benet i biblioteksväsendet (s. 5). Om sjukhus-

bibliotekarierna och biblioteksverksamheten har en roll som är otydlig för dem själva 

och framförallt för sjukvårdspersonalen så blir det lätt att biblioteksverksamheten blir 

osynlig i sjukvårdens stora organisation. Deltagare 5 och 6 poängterar också vikten av 

att veta vad man gör och varför man arbetar som man gör för att kunna visa det för 

andra och ta sig en plats i sjukvården. De menar att man behöver en ryggrad och en 

fördjupning så att man kan känna en yrkesstolthet. Trots det svaga samarbetet med 

sjukvårdspersonalen uttrycker dock flera av sjukhusbibliotekarierna en önskan om att 

stärka samarbetet genom att till exempel hitta nya samarbetsområden, inkludera 

sjukvårdspersonal i bibliotekets aktiviteter och ordna fler träffar för bokprat. Problemet 
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att få till ett kontinuerligt och djupare samarbete verkar vara att sjukvårdspersonalen har 

begränsat med tid. Det verkar också saknas ett fungerande arbetssätt som möjliggör ett 

kontinuerligt samarbete.  

Sjukhusbibliotekarierna har däremot väl inarbetade samarbeten med lekterapin och 

sjukhusskolan. De ingår ofta i samma arbetslag och arbetar nära ihop. Deltagare 2 

berättar att lekterapeuterna fungerar som bibliotekets förlängda arm och att hon 

förmedlar sin kunskap till dem. Detta överensstämmer med Matthews och Lonsdale 

(1991) som visar i sin studie att det framförallt är lekterapeuter som använder böcker 

biblioterapeutiskt eller som en pedagogisk resurs för barn på sjukhusen. Trots att 

Matthews och Lonsdales (1991) studie nu är några år gammal samt undersöker sjukhus i 

England så styrker den ändå att det inte alltid är biblioteket som står för användandet av 

böcker utan att det istället är lekterapeuterna. Analyserna i den här undersökningen visar 

dock att sjukhusbibliotekarierna på olika sätt använder litteratur biblioterapeutiskt och 

pedagogiskt när de möter barn på sjukhuset vilket gör att deras samarbete med 

lekterapin snarare är en hjälp för dem att själva kunna arbeta med litteratur med barn på 

sjukhuset.  

 

10.5 Slutsatser 
De slutsatser man kan dra utifrån analyserna är att sjukhusbiblioteksverksamheterna 

skiljer sig åt beroende på hur sjukhusbibliotekarierna ser på sitt arbete och sin yrkesroll 

vilket antyder att de har en del frihet att utforma biblioteksverksamheten utifrån vad de 

tycker är viktigt. Detta kan skilja sig från andra typer av bibliotek i och med att 

sjukhusbiblioteken saknar nationella målsättningar. Gemensamt för alla deltagarna är att 

de resonerar kring sitt arbete och definierar sin yrkesroll utifrån litteratur och läsning. 

De har också det gemensamma tankesättet att deras yrkesroll går ut på att stödja och 

stärka patienternas välbefinnande och mentala hälsa. Det kan vara genom att förmedla 

eller använda litteratur, inspirera till läsning eller göra sjukhusbiblioteket till en plats 

som de kan må bra på. När det gäller arbetet med litteraturen så har de ett 

biblioterapeutiskt förhållningssätt som genomsyrar deras tankar kring deras arbete och 

yrkesroll. Till exempel menar de att de ska med litteraturen stärka det friska i 

patienterna och möjliggöra en länk till det vanliga livet utanför sjukhuset. 

 

Det har identifierats två framträdande inriktningar som sjukhusbibliotekarierna väljer att 

ta i sitt arbete med barnverksamheten på sjukhusbiblioteket. Den ena är en 

kulturförmedlande yrkesroll som tar utgångspunkt i att förmedla litteratur samt att med 

sin kunskap om litteratur och bokbeståndet kunna samtala och vägleda patienter, 

anhöriga och personal till lämplig litteratur. Den andra framträdande inriktningen är en 

biblioterapeutisk yrkesroll där sjukhusbibliotekarien använder litteratur i en aktivitet 

eller ett program för att stärka patienternas välbefinnande och mentala hälsa. Det finns 

även de som resonerar kring sitt arbete och sin yrkesroll på ett sätt som går att 

identifiera med de båda inriktningarna.   

 

Det kan konstateras att sjukhusbibliotekarierna resonerar kring sin yrkesroll på ett sätt 

som gör att mötet och interaktionen med människor framställs som det primära 

tillskillnad från de systematiska och hantverksmässiga delarna i arbetet. En aspekt i 

detta är det uppsökande arbetet där bokvagnsronder är en vanlig arbetsmetod. I mötet 

med patienter och anhöriga vill de identifiera de behov som sjukhusbiblioteket och de 

själva kan tillmötesgå och tillfredsställa.  
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En annan del i deras arbete är samarbetet med lekterapin, sjukhusskolan och sjukvården. 

Flera menar att deras arbete och yrkesroll stärks och får fördelar av att arbeta gräns-

överskridande och samverka med andra verksamheter. Samarbetet med lekterapin, och 

till viss del sjukhusskolan, är starkt och de ingår ofta i samma arbetslag, planerar och 

gör aktiviteter ihop. Lekterapin kan också fungera som en resurs för sjukhusbiblioteket 

att nå ut till barnen ute på avdelningarna. Samarbetet med sjukvården är dock inte lika 

välutvecklat. Trots att sjukhusbibliotekarierna och sjukvårdspersonalen arbetar vid sidan 

av varandra och med samma barn så tycks det finnas ett avstånd dem emellan som gör 

att det samarbete som finns är främst av informell och praktisk karaktär. Flera av 

sjukhusbibliotekarierna önskar dock att fördjupa samarbetet och stärka litteraturens 

ställning genom att till exempel hitta fler användningsområden för litteratur i 

barnsjukvården.  

 

10.6 Förslag till vidare studier 
Eftersom det inte finns någon forskning som undersöker de svenska förhållandena kring 

sjukhusbibliotekariernas yrkesidentitet, yrkesroll och arbete i barnsjukvården så finns 

behov av mer kunskap inom detta område. Som vidare studier skulle det vara värdefullt 

att studera sjukvårdspersonalens uppfattningar av sjukhusbibliotekets arbete och 

litteraturens betydelse för att stödja och hjälpa barn som är på sjukhus. Detta skulle ge 

kunskaper som kan vara till hjälp för att stärka samarbetet mellan sjukhusbibliotekarier 

och sjukvårdspersonal. Det skulle också vara värdefullt att fördjupa frågan hur 

sjukhusbibliotekarier ser på framtiden och hur de vill utveckla biblioteksverksamheten 

för att stärka dess plats i sjukvårdsorganisationen.  

 

11 Sammanfattning 
Studiens syfte har varit att undersöka hur sjukhusbibliotekarier som möter barn ser på 

sitt arbete och uppfattar sin yrkesroll. För att besvara detta har följande frågeställningar 

använts: Hur arbetar sjukhusbibliotekarier med barnverksamheten på sjukhus? Vilka 

uppfattningar har sjukhusbibliotekarier om litteraturens roll och betydelse i 

barnsjukvården? 

Som insamlingsmetod har semistrukturerade intervjuer använts. Sex sjukhus-

bibliotekarier på fem olika sjukhusbibliotek har intervjuats. Intervjumaterialet har 

analyserats utifrån en innehållsanalys och en teoretisk analys. Den teoretiska analysen 

har sin teoretiska utgångspunkt i Øroms (1993) definition av bibliotekarieidentiteterna 

kulturförmedlaridentiteten, ämnesspecialistidentiteten, dokumentalistidentitet och 

socialarbetaridentiteten samt två biblioterapeutiska bibliotekarieidentiteter utifrån 

Brewsters (2011) definition av kreativ och informell biblioterapi.  

Gemensamt för alla sjukhusbibliotekarierna är att de till största delen resonerar kring 

sitt arbete och sin yrkesroll utifrån litteratur och läsning. De har också det gemensamma 

att de resonerar på ett sätt som är biblioterapeutiskt i den meningen att de i deras 

vardagliga arbete vill genom att förmedla litteratur och med sina kunskaper kring 

litteratur stärka patienternas välbefinnande och mentala hälsa. Att deras yrkesroll går ut 

på att stödja och stärka patienternas välbefinnande och mentala hälsa återfinns även när 

de resonerar kring sitt förhållningssätt, sin yrkesroll och sitt arbete.  

 

Utöver detta visar analyserna två framträdande inriktningar kring hur de ser på sitt 

arbete och uppfattar sin yrkesroll. Den ena inriktning är en kulturförmedlande yrkesroll 

som tar utgångspunkt i att förmedla litteratur och att med kunskap om litteratur och 

bokbeståndet kunna samtala och vägleda patienter, anhöriga och personal. Den andra 
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inriktningen är en aktiv biblioterapeutisk yrkesroll där sjukhusbibliotekarien använder 

litteratur i en aktivitet eller ett program för att kunna stärka patienternas välbefinnande 

och mentala hälsa.  

 

Det kan konstateras att sjukhusbibliotekarierna resonerar kring sin yrkesroll på ett sätt 

som gör att mötet och interaktionen med människor framställs som det primära 

tillskillnad från de systematiska och hantverksmässiga delarna i arbetet. En aspekt i 

detta är det uppsökande arbetet där bokvagnsronder är en vanlig arbetsmetod. I mötet 

med patienter och anhöriga vill de identifiera de behov som sjukhusbiblioteket och de 

själva kan tillmötesgå och tillfredsställa.  

 

En annan del i deras arbete är samarbetet mellan lekterapin, sjukhusskolan och 

sjukvården. Det samarbetet som finns med lekterapin, och till viss del sjukhusskolan, är 

starkt vilket skiljer sig från samarbetet med sjukvården som inte är lika välutvecklat. 

Sjukhusbibliotekarierna och sjukvårdspersonalen arbetar vid sidan av varandra och med 

samma barn men fungerar i stort sett som två åtskilda öar. Det finns dock önskan hos 

flera av sjukhusbibliotekarierna att fördjupa samarbetet och stärka litteraturens ställning 

genom att till exempel hitta fler användningsområden för litteratur i barnsjukvården. 
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Bilagor 
 

Bilaga A Intervjuguide 
 

 

 Hur arbetar ni med barn på sjukhuset? 

o Hur förmedlar ni litteratur till barn? På vilka sätt kan barn som befinner 

sig på sjukhuset få tillgång till litteratur? 

o Använder du/ni litteratur i mötet med barn på sjukhuset? 

Om ja: 

 På vilket sätt används litteratur i mötet med barn på sjukhuset?  

 Med vilket syfte, vad vill du/ni uppnå? 

Om nej:  

 Vilka orsaker finns till att du/ni inte arbetar med litteratur i mötet 

med barn? 

 Skulle du vilja arbeta mer nära barn på sjukhus?  

Om ja:  

 Hur skulle du vilja arbeta mer med barn på sjukhus? 

o Finns det några problem i arbetet med barn på sjukhus? 

o Vilken roll har sjukhusbibliotekarier i barnsjukvården? 

 

 Varför behöver barn på sjukhus tillgång till litteratur? 

 

 Samarbetar ni med personalen i barnsjukvården? 

Om ja:  

 Hur ser samarbetet ut? 

 Vilket syfte har samarbetet? 

Om nej: 

 Vad hindrar ett samarbete? 

o Använder sjukvårdspersonalen barnböcker i vården?  

 

 Har du idéer eller tankar om hur du skulle vilja utveckla arbetet med barn på 

sjukhuset? 

 

 Något du vill tillägga som vi inte talat om än? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga B Brev 

 

 
Hej! 

 

Jag heter Isabelle Triumf och jag läser biblioteks- och informationsvetenskap från 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag arbetar just nu med min kandidatuppsats som handlar 

om hur sjukhusbibliotek arbetar med barn på sjukhus och vilken betydelse och roll 

böcker kan ha i barnsjukvården. 

 

För att undersöka det här området har jag planerat att göra intervjuer med 

sjukhusbibliotekarier på några av våra större sjukhusbibliotek. Jag är mycket intresserad 

av att komma i kontakt med någon annan av er som arbetar med barn och som är 

intresserad av att berätta om ert arbete i en intervju. Er medverkan är mycket värdefull 

och jag är därför angelägen om att ordna så att vi kan få till ett tillfälle för intervju. Jag 

kommer att åka runt till de medverkande sjukhusbiblioteken och genomföra intervjuer 

under oktober och november och jag hoppas vid intresse att vi kan hitta en tid som 

passar.  

  

För att på ett korrekt sätt kunna återge och analysera de som sägs på intervjun är det bra 

om jag med intervjupersonens medgivande kan spela in samtalet. Allt intervjumaterial 

kommer att behandlas konfidentiellt och det är enbart jag som kommer att ha tillgång 

till det. Efter sammanställning kommer det inspelade materialet att raderas. Det går 

förstås närsomhelst att avbryta sitt deltagande. 

  

Mina kontaktuppgifter är XXXXX och XXXXX och kontaktuppgifter till min 

handledare på Linnéuniversitetet XXXXX, universitetsadjunkt, 

är XXXXX och XXXXX. 

  

Tack på förhand! 

  

  

Med vänliga hälsningar 

Isabelle Triumf 
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Bilaga C Granskningsguide 
 

 

 Förmedling av litteratur  

 Läsningens syfte och roll i barnsjukvården 

 Program och aktiviteter - Hur 

 Program och aktiviteter - Syfte 

 Biblioteksrummet 

 Samarbete med sjukvårdspersonal 

 Samarbete med lekterapi och sjukhusskola 

 Sjukhusbibliotekariernas tankar om sin egen roll 

 Framtid och utveckling 


