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English title: Bibliotherapy - as a component of medical care, case studies of two 
hospital libraries. 

English abstract: The purpose of this thesis is to examine the role of bibliotherapy in 
Swedish hospital libraries. The aim is to try to identify and evaluate the 
difficulties with using bibliotherapy in a hospital library. And also see 
what opportunities bibliotherapy can offer. Choice of method is case 
study with qualitative interviews with five hospital librarians and two 
family therapists who use bibliotherapy in treatment. What are their 
thoughts and beliefs about bibliotherapy? My study also aims to 
highlight the differences between bibliotherapy as described in the 
literature and the way it is described in practice. Literature studies 
show that the term bibliotherapy is difficult to define. It can be divided 
in two groups, interactive bibliotherapy and reading bibliotherapy. This 
case study indicates that the knowledge of bibliotherapy in hospitals is 
limited and that the work is not done consciously and strategically. The 
interviews show that the librarians working with books as health 
promotion and that they have a strong conviction that literature has a 
positive influence on health. 
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1 Inledning 
I min kandidatuppsats har jag valt att utforska biblioterapi som jag har blivit intresserad av då 
det handlar om läsning, hälsa och välbefinnande. I en av mina valbara kurser föregående 
termin föll valet på psykologikursen hälsa och välbefinnande. Kursen gav mig insikt och 
medvetenhet om att psykisk ohälsa är ett stort problem i dagens samhälle. Då människor med 
ångest, stress, trauma, depression och andra liknande psykiska tillstånd har ökat så har den 
traditionella vården inom psykiatrin inte kunnat möta behovet. Då det i många sammanhang 
har konstaterats att läsning har en positiv effekt på människors hälsa och välbefinnande så är 
det utan tvekan en intressant behandlingsform som ett alternativ till konventionell terapeutisk 
behandling eller medicinering. Biblioterapi är därför ett intressant koncept inte bara ur ett 
hälsoperspektiv utan också ur ett rent samhällsekonomiskt perspektiv då resurserna som krävs 
redan finns på flera ställen i samhället bl.a. inom sjukvården. Då främja och inspirera till 
läsning är en väsentlig och naturlig del i arbetet på ett bibliotek så är det lätt att inse att 
biblioterapi är ett begrepp som naturligt ryms inom bibliotekets verksamhet och ramar. Det 
finns inte så mycket forskat i Sverige om hur just bibliotek och bibliotekarier kan arbeta med 
biblioterapi. Det finns därtill få kända fall med svenska bibliotek som tillämpar biblioterapi. 
 
När en bok skapar ett intresse och engagemang hos en läsare så leder detta ofta till en 
känslomässig inlevelse där läsaren identifierar sig med handlingen och med personerna i 
boken. När boken är slut så har läsaren förhoppningsvis fått nya insikter som han/hon kan 
applicera i sitt egna liv. Således ger bra litteratur läsaren eller åhöraren en chock av 
igenkänning och en illusion av verkligheten då man lever sig in i berättelsen (Shrodes 1955, 
24).  
 
1.1. Syfte 
Biblioterapi är relativt ovanligt i Sverige både som arbetsmetod och som forskningsområde, 
medan det i en del andra länder är betydligt mer förekommande och etablerat. Uppsatsen har 
som främsta syfte att kartlägga de möjligheter samt de svårigheter som finns kring 
användandet av biblioterapi på sjukhusbibliotek i Sverige. Ambitionen med uppsatsen blir 
således att utforska och värdera tillämpningen av biblioterapi på sjukhusbibliotek i Sverige.  
 
1.2. Forskningsfrågor 
För att besvara syftet har jag följande forskningsfrågor: 
 

1. Hur beskriver bibliotekarierna vid sjukhusbiblioteken i fall Mira och Vera den 
biblioterapi de arbetar med i den egna verksamheten? 

a. Är biblioterapi ett välkänt begrepp? 
b. Vilka av bibliotekets aktiviteter ingår? 
c. Vilka arbetsmetoder används för närvarande? 
d. Vilken övrig kompetens behöver bibliotekarier?  
e. Vilka hälsofrämjande effekter har de erfarit? 

2. Vilka likheter och skillnader finns mellan de sätt som biblioterapi beskrivs i 
litteraturen och det sätt som det beskrivs i praktiken, i fallstudien?  
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1.3. Avgränsning 
Uppsatsen kommer att utgå från sjukhusbibliotekets och sjukhusbibliotekariernas synvinkel. 
Avgränsning har dock gjorts till att endast omfatta förhållandena på svenska sjukhusbibliotek. 
Skälet till denna avgränsning är främst att jag vill undvika att studien blir för bred och därmed 
löper risk att inte gå tillräckligt på djupet. Med en snävare avgränsning så finns det utrymme 
att skriva mera detaljerat och ingående istället för att bli alltför övergripande. Denna 
fokusering stämmer väl överens med uppsatsens syfte och forskningsfrågor nämligen att 
utforska hur sjukhusbibliotek tillämpar biblioterapi och i vilken omfattning samt vilka effekter 
och resultat det leder till. Min förhoppning är att uppsatsen ska resultera i en ökad förståelse 
för biblioterapi, men även att den kan inspirera till att såväl pröva nya som förbättra redan 
befintliga rutiner inom ramen för biblioterapi. 
 
Ett annat namn för biblioterapi i forskningsartiklarna är litteraturterapi eller lästerapi men jag 
har valt att använda termen biblioterapi. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt redovisas hur forskningen definierar biblioterapi och vilka teorier som finns för 
att beskriva det biblioterapeutiska arbetet. Här framgår det också vad biblioterapi syftar till 
och vilka resultat det leder till. 
 
2.1. Biblioterapi i ett historiskt perspektiv 
Det är dokumenterat att bibliotek i USA redan år 1810 hade börjat erbjuda läsning för 
sjukhuspatienter med psykiska problem. Men då sågs det som ett sätt för patienterna att ha 
något att göra. Det var först under första världskriget som man började intressera sig för 
litteratur som behandlingsmetod. Samuel Crothers använde sig av termen biblioterapi 1916 då 
han skrev ut böcker till patienter som behövde hjälp att förstå sina problem (Myracle 1995). 
Efter första världskriget så hade många människor i USA psykiska sjukdomar. Detta ledde till 
att bibliotekarier ordnade med läsrum och bokvagn till patienterna för att hjälpa dem med 
deras rehabilitering. Bibliotekariernas arbete fortsatte även under andra världskriget. En 
välkänd biblioterapeut Sadie Peterson Delaney arbetade 1925-1958 som chefsbibliotekarie på 
ett sjukhus i USA och beskrev biblioteket så här ”…a laboratory and workshop for the 
improvement and development of the whole individual” (Fanner 2008, 245). 
 
I Ryssland under första världskriget lade läkaren, filosofen och psykologen Nikolaj Rubakin 
fram teorin om läsning kallad bibliopsykologi där han genom statistik ville analysera de 
effekter som läsprocessen har hos individen. På militärsjukhus under den tiden ansågs läsning 
ha en viktig helande, bildande och fostrande inverkan (Ihanus 2004).  
 
I USA började man på allvar använda biblioterapi som behandlingsmetod under 1930-talet 
genom psykologen Alice I. Bryan och psykiatrerna Karl och Wilhelm Menninger som vid 
Menningerkliniken även gjorde de första empiriska forskningen om biblioterapi. Under 1950-
talet blev intresset för biblioterapi större i USA och artiklar i ämnet skrevs av bibliotekarier, 
psykiatriker, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, lärare och instruktörer 
(Ihanus, 2004). I början sågs biblioterapi som en kompletterande behandlingsmetod men 
efterhand så fick det en mer självständig status som terapiform jämsides traditionella 
psykoterapimetoder. Detta ledde till att biblioterapeut blev en yrkestitel i USA. 
 
I Finland började diskussioner kring biblioterapi redan på 1940-talet. De första bokcirklar vid 
sjukhusbibliotek startade under 1950-talet och de första biblioterapigrupperna startade 1978. 
En systematisk biblioterapeutisk verksamhet inleddes efter att den första europeiska 
föreningen för biblioterapi grundades i Finland 1981. Dess syfte var att informera och främja 
litteraturterapeutiskt arbete genom att ordna utbildning, publikation och etablera samarbeten 
mellan människor som har biblioterapi som intresse. Föreningen har bland annat medlemmar 
som är vårdpersonal, bibliotekarier och lärare (Ihanus 2004). 
 
Fanner skriver 2008 att folkbibliotek i Storbritannien har börjat utveckla och erbjuda 
användare med mildare psykiska problem böcker på recept. Självhjälpsböcker är ofta mycket 
populära bland låntagare på folkbibliotek som tycker att de motiverar och inspirerar dem. I 
USA har de kommit längre och bibliotekarier arbetar ofta med vård av mentalt sjuka som del i 
rehabiliteringsprogram och biblioterapi. Andra länder förutom USA, England och Finland 
som har bedrivit biblioterapi är Tyskland, Frankrike och Polen.  
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I Sverige har Public Service genom Sveriges Television börjat uppmärksamma biblioterapi 
och de hälsoeffekter som kommer av läsning. På senare år kan besökare på kulturprogrammet 
Babels hemsida efterfråga tips på skönlitterära böcker som kan ge stöd i att hantera och lösa 
olika problem (Babel, opag). 
 
 
2.2. Definition av Biblioterapi 
Biblioterapi är ett begrepp som inte omnämns officiellt så ofta i Sverige. Begreppet är 
svårdefinierat eftersom det används i olika sammanhang när det gäller läsning och med olika 
målsättning och tillämpningsmetod. Ordet terapi gör det möjligt att angripa psykiska problem 
från flera olika håll menar Ihanus eftersom biblioterapi "...spänner över ett vitt fält, från 
läsandets och skrivandets mentalhygieniska egenvärde till krävande psykoanalytiska 
tillämpningar." (Ihanus 2004, 49).   
 
Biblioterapi finns inte med i Svenska akademins ordlista. I ordboken ODLIS Online 
Dictionary for Library and Information Science av Joan M. Reitz är definition av biblioterapi: 
 

The use of books selected on the basis of content in a planned reading program designed 
to facilitate the recovery of patients suffering from mental illness or emotional 
disturbance. Ideally, the process occurs in three phases: personal identification of the 
reader with a particular character in the recommended work, resulting in psychological 
catharsis, which leads to rational insight concerning the relevance of the solution 
suggested in the text to the reader’s own experience. Assistance of a trained 
psychotherapist is advised.  
(ODLIS Online Dictionary, opag)  

 
I Nationalencyklopedin definieras begreppet så här: 
 

Biblioterapi (grekiska bibli´on '[liten] bok' och therapeia [-pεi´a] 'tjänst'; 'vård', 
'behandling'), samlingsnamn för insatser som genom läsning syftar till att bota eller 
lindra psykisk ohälsa, höja livskvalitén eller bidra till en personlig mognadsutveckling... 
(Nationalencyklopedin, opag) 

 
I boken att tiga eller att tala förklaras biblioterapi (Ihanus 2004) som en metod baserad på 
utbyte av befintligt och utvalt skriftligt/muntligt material eller egen skriftlig/muntlig 
produktion i en terapeutisk interaktionsprocess. I processen finns en eller flera terapeuter samt 
en eller flera klienter. En terapeutisk situation och interaktion måste vara målet för att det ska 
handla om biblioterapi. I en terapeutisk situation så finns det en accepterande och tolerant 
atmosfär där tolkning och insikter relateras till de upplevelser som individen har. Med 
upplevelserna i fokus så infinner sig en kreativ och skapande situation som kännetecknas av 
lek, improvisation och spontana glädjeyttringar. I en sådan situation finns det möjlighet att 
genom olika arbetssätt lösa eller reda ut konflikter eller problem. "Att enbart läsa eller skriva 
utan att en terapeutisk situation och interaktion föreligger är inte liktydligt med 
litteraturterapi." (Ihanus 2004, 24) 
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2.3. Forskning i nutid 
I Sverige är biblioterapi inte allmänt känt och inte heller konsekvent inarbetat såsom ett 
arbetskoncept i olika former av behandling och terapi. Men biblioterapi benämns ofta i andra 
termer och det är inte ovanligt att det benämns som kultur i vården. Det finns en stark tro på 
att kulturella upplevelser kan främja hälsan och satsningar på olika projekt inom kultur och 
hälsa görs av regeringen. På kulturrådets hemsida står det att sambanden mellan kultur och 
hälsa är relativt nytt och outforskat. Det handlar om ett stort forskningsfält där det finns behov 
av ny och tvärvetenskaplig kunskap. På centrum för Kultur och Hälsa inom Göteborgs 
Universitet prioriterar de i sitt arbete att möta denna forskning (Kulturrådet, opag).  
 
Det finns ett svensk forskningsprojekt om biblioterapi på Göteborgs universitet vid 
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Projektet är inte publicerat som helhet men 
på deras hemsida ges en sammanfattning av deras forskning. Projektets syfte är att undersöka 
kvinnors upplevelser i samband med läsning av skönlitteratur under sin sjukskrivning för att 
utforska om det kan ha en rehabiliterande verkan. I arbetet försöker man även fastställa hur en 
sådan typ av läsning bör läggas upp för att vara verkningsfull. Intervjuer gjordes med åtta 
kvinnor som under sjukskrivningen läst skönlitteratur, och som hade läsning som intresse 
sedan tidigare. Forskarna ville beskriva skillnaden mellan terapeutisk läsning och vanlig 
fritidsläsning. Sättet som kvinnorna läste på var både identifikatoriskt, som distraktion från 
sjukdom och livssituation eller för att få en slags njutning. Upplevelsen de gav uttryck för var 
att läsningen hade en positiv påverkan på tillfrisknandet vilket leder till slutsatsen att 
terapeutisk läsning har en stor bredd och att försöka styra och reglera själva läsningen kan 
göra mer ont än gott. Vad som också var intressant var att läsning uppfattades som en av få 
aktiviteter som var möjliga trots en dålig hälsa. Om lusten finns att läsa så stimulerar det att 
börja läsa enklare litteratur. Och om det går bra så kan det sedan väcka en förhoppning om att 
komma tillbaka till ett vanligt liv. Den fiktiva världen skapar en fristad där de för att en stund 
kan glömma sina problem. Personer i böckerna kan fungera stöttande och kompensera för 
reella relationer men också leda till ett intresse att gå med i en bokcirkel eller besöka bibliotek 
där de kan möta andra människor. Att vara läsare upplevs styrkande för karaktären då 
aktiviteten ses som meningsfull och har ett socialt värde (Projektets resultat, opag). 
 
I en artikel i Läkartidningen (Bergström 2009) tas det upp vilket vetenskapligt stöd 
biblioterapi har som behandling för depression. Genom att utgå från kognitiv beteendeterapi 
användes en typ av biblioterapi där forskarna över nätet kunde förmedla självhjälpstexter och 
hålla kontakt med patienterna. Det visade sig vara en effektiv behandlingsform som vid 
jämförelse med individuell terapi gav lika god effekt. Om man jämför antalet deltagare som 
avslutade behandlingen så var det inom biblioterapin 6.9 % och inom individuell terapi 2.9 %.  
Skillnaden beror troligen på motivation inför läsuppgifterna inom biblioterapin. Bergströms 
forskargrupp (2009) gjorde också en studie där de utvärderade ett internetbaserat 
självhjälpsprogram kombinerat med hjälp via e-post för deprimerade personer. De kom fram 
till att deras forskning gav stöd för att vägledd KBT-baserad biblioterapi/självhjälp hjälper 
mot depression.  
 
Psykologerna Michael Lundgren och Lisa Borgström Norrby skrev boken Sagans läkande 
kraft (1988) där de genom en fallstudie visade att sagoläsning kunde hjälpa barn att hantera 
kriser. I undersökningen studerade de barn inom sjukvården som ofta hade känslor som rädsla 
och övergivenhet då vistelsen på sjukhuset kändes hotfull och utlämnande. Sagostunden och 
kommunikation genom samtal eller teckningar hjälpte barnen att bearbeta sina känslor och ge 
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god terapi. Resultatet visar att i krissituationer så kan sagans enkla och raka symbolspråk 
underlätta barnens förmåga att sortera och förstå sin inre situation. Barnen känner att någon 
förstår dem. Författarna menar att sagan fungerar likt leken och drömmen då den ger ett sätt 
att symbolisk förstå och bearbeta medvetna och omedvetna konflikter.  
 
Billington (2011) skriver om biblioterapi på fängelse i England. I läsgrupper fick deltagarna 
läsa högt för varandra och sedan diskutera böckerna tillsammans under ledning av 
gruppledare. Det visade på bra effekter mot depression. Läsningen innebar även att de intagna 
fick återknyta kunskap och minnen från sitt tidigare liv vilken hjälpte när de släpptes fria och 
skulle återanpassas i samhället. Liknande försök gjordes på tre demensboende (Billington et al 
2013) där de kunde se att de medverkande i läsgruppen hade minskad demenssymptom.  
 
Allen (2012) tar upp vilken uppgift som en bibliotekarie kan ha inom biblioterapin. De ska 
erbjuda en lugn, säker och skön miljö. De ska erbjuda nyttiga ord och ideer, hitta information 
efter behov, rätta faktiska fel och stöda problemlösning. Vid trauma så är en annan människas 
närvaro viktig, att få samtala om sin oro, erfarenheter, tankar och få sina handlingar 
bekräftade är viktigt för att må bättre. Men för att bibliotekarien inte ska bli en terapeut med 
personliga samtal så är det bra att hålla samtalet kring berättelsen. 
 
Aiex (1993) beskriver ett sätt som biblioterapi kan bedrivas på. Biblioterapeuten motiverar 
deltagarna inledningsvis. Det skapas tid för läsning, eftertanke, uppföljningsdiskussion och 
slutligen en utvärdering. Vid litteraturval är det viktigt att tänka på att textens längd och 
svårighetsgrad anpassas till läsarens läsförmåga och intellektuella färdighet. Texten ska även 
vara något som läsaren kan relatera till sin egen situation, väcka ny insikt och hjälpa med 
problemlösning.  
 
Idag visar forskningen att det är svårt som bibliotekarie att komma in och verka i sjukvården 
och få till ett bra samarbete med vårdpersonalen. Forskningen pekar på att genom ett utökat 
samarbeta mellan biblioteken och vården så kan biblioterapin nå ut till en bredare del i 
samhället än vad personal på sjukhusen klarar av. Man kan på så sätt dra nytta och 
tillgodogöra sig de resurser och den kompetens som finns hos biblioteken. Inom biblioteken 
så finns tillgång till lokala och nationella nätverk med samlingsplatser på nätet, tillgänglig 
hjälp via on-line service och personal som är experter (Hicks 2010). 
 
I Sverige har det på senare tid skrivits uppsatser om biblioterapi på högskolor och universitet 
inom biblioteks och informationsvetenskap vilket visar på ett ökat intresse för ämnet. Från 
Högskolan i Borås finns kandidatuppsatsen Samverkan mellan bibliotek och öppenvård - en 
fallstudie av biblioterapi i Norrköping (Björklund 2013). Från Borås kommer även 
magisteruppsatsen Biblioterapi på sjukhus - en kvalitativ undersökning av 
sjukhusbibliotekariers syn på biblioterapi (Aineland 2008) och Man behöver inte vara 
offeciellt deprimerad - om biblioterapi som biblioteksverksamhet i Kirklees i England som 
exempel (Heinö 2004). Från Uppsala universitet finns magisteruppsatsen Livsviktig läsning - 
en fallstudie av ett biblioterapeutiskt projekt på ett finskt äldreboende i Stockholms län 
(Fagerholm 2012).  
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3 Teorier 
Biblioterapi beskrivs i litteraturen med en mångfald av teorier och begrepp där det ännu inte 
har skapats någon systematisk teori för strukturering. Ihanus (2004) menar dock att det blir 
allt viktigare med en teori som klarlägger utgångspunken för biblioterapi för att förankra 
forskning och utvecklingsarbete inom området. Biblioterapi tillhör kreativitetsterapi där även 
dans-, konst-, musik- och dramaterapi ingår (Seppälä 2004). Kreativt läsande innebär att som 
läsare läsa aktivt och engagerat. Den som läser utvärderar kritiskt det han läser, samtalar om 
det, hittar olika infallsvinklar, utvecklar nya associationer och helheter utifrån det. Läsaren 
funderar på vad texten betyder för honom och bearbetar frågeställningarna som finns i texten 
(Sippola 2004). 
 
Vid läsning går läsaren igenom en process med ett antal faser som inom psykologin kallas 
identifikation, introjektion, projektion och katarsis (Sippola 2004, 53; Shrodes 1955, 24). Vid 
de första tre faserna så lever läsaren sig in i texten så starkt att det kan få honom att visa 
glädje eller ledsamhet för personer eller händelser som beskrivs i berättelsen. Texten kan 
påverka läsarens föreställningar, tankar och attityder. Katarsis är fasen där det förmedvetna 
och/eller bortträngda känslor medvetengörs. Enligt Shrodes så finns en sista fas som kallas 
insikt. 
 
Biblioterapi delades av forskarna McCarty Hynes och Hynes-Berry (Papunen 2004) in i 
läsbiblioterapi och interaktiv biblioterapi. Vid läsbiblioterapi som sker individuellt, är det 
själva läsningen som anses vara läkande och handledarens uppgift blir endast att föreslå 
litteratur som anses lämplig för ändamålet. Detta synsätt hade Caroline Shrodes då hon skrev 
den allra första doktorsavhandlingen inom ämnet 1949. Någon (läkare, psykolog, 
bibliotekarie, lärare) skriver ut böcker till en person i terapeutiskt syfte, som om det vore 
medicin.  
 
I interaktiv biblioterapi används litteraturen som ett medel för att skapa en terapeutisk 
interaktion mellan läsaren och handledaren. Samtalet mellan deltagare och handledare är 
viktigt och det ska ske strukturerat där handledaren styr. Handledaren har här en viktig och 
avgörande roll för att biblioterapin ska ge bra resultat för deltagaren (Papunen 2004).  
 
Interaktiv biblioterapi kan sedan även delas upp i två grupper. Det första är klinisk 
biblioterapi som används i behandlingsprogram för människor med emotionella eller 
beteenderelaterande problem som exempelvis missbruk. Detta kräver en handledare med 
kunskap om psykoterapi. Det andra kallas utvecklingsbibioterapi och är till för människor 
med mindre problem i syfte att främja normal psykisk mognad och utveckling. Att 
konfrontera sina känslor, lära känna sig själv och öka sitt självförtroende är målet för 
utvecklingsbiblioterapi som idag är en växande biblioterapiform och som inte kräver lika 
mycket specialkompetens av handledaren. I USA så utförs den typen av biblioterapi vid 
skolor, kommuncentrum, bibliotek och kyrkor (Papunen 2004).  
 
Det är viktigt att biblioterapi inte utvecklas till att bli detsamma som psykoterapi. Lärare och 
bibliotekarier ska inte bli terapeuter menar Allan (2012). En bibliotekaries ska inte behöva 
hantera situationer som hon inte har utbildning och kompetens för. Exempelvis kan en del 
texter och händelser vara skrämmande och vara mer skadliga än positiva, särskilt om man har 
att göra med yngre människor skriver Allan.  
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En historisk överblick (Fanner 2008) visar att man länge antagit att läsning och utbildning är 
bra för psykiska problem men eftersom mycket är beskrivningar och berättelser är det svårt att 
dra några klara slutsatser. De finns få studier baserade på statistik. Flera studier visar att 
biblioterapi ger goda resultat men bra forskningsstudier är få (Allen 2012). Fanner drar 
slutsatsen att vi skulle behöva ha mer forskning för att kunna utveckla en bättre biblioterapi 
service. Det är viktigt att forska kring bibliotekarier som arbetar med psykiskt sjuka 
användare och tillsammans med läkare och andra professionella inom hälsovården (Fanner 
2008).  
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4 Metod 
En av mina första funderingar i inledningen av mitt arbete var varför biblioterapi inte var mer 
vanligt på svenska sjukhusbibliotek? Sjukhusbiblioteken har ju en unik roll och position i 
samhället eftersom de så tydligt förknippas med sjukvård, hälsa och omsorg. Att bota 
människor som har dålig hälsa är sjukhusets uppgift och deras bibliotek borde då vara en bra 
plats för att undersöka biblioterapins funktion och värde. Men när jag gjorde sökningar på 
Internet och tog kontakt med olika sjukhus så fann jag inga tydliga beskrivningar och eller 
redogörelser för hur biblioterapi bedrivs idag på sjukhusbiblioteken i Sverige. När jag hade 
läst på mer om ämnet så kom jag fram till att det finns en bred definition av biblioterapi och 
att praktisk kunskap och erfarenhet av begreppet är mycket varierande och på många håll inte 
så stor för att inte säga ganska tunt. Detta blev då anledningen till att jag fann mitt kommande 
arbete utmanande och intressant.  Jag ville få mer kunskap och förståelse kring biblioterapi 
genom att på ett djupare plan undersöka hur det definieras och tillämpas på sjukhusbibliotek i 
Sverige. 
 
Att definitionen av biblioterapi är så bred och att det inte finns någon allmän vedertagen 
begreppsdefinition speglas i min uppsats. Jag har inte velat begränsa biblioterapi utan tittat på 
alla aspekter som ämnet berör. Läsning där målet är att det ska ha ett hälsofrämjande syfte var 
en övergripande förklaring som jag kom fram till. Sedan kan det ske i en enkel form där 
handledarens roll är att välja ut lämpliga böcker eller på mer avancerad nivå där handledaren 
leder återkopplande terapisamtal om texterna. Det ledde mig till slutsatsen att många bibliotek 
som har läsgrupper av olika slag säkert har inslag av biblioterapi även om de inte benämner 
det så.  
 
4.1. Forskning 
All forskning har ett grundläggande syfte i att utveckla och vinna ny kunskap. Detta görs 
antingen genom att utforska nya problem alternativt hitta lösningar på existerande problem 
eller testa lösningar med stöd av empiriska utvärderingar. 
Forskningsprocessen kan i grova termer delas in ett antal faser, exempelvis – val av ämne att 
studera, formulera hypotes, val av metod, datainsamling, analys, diskussion och slutsats. 
I min forskningsuppgift har jag följt följande steg 
 

1. Val av ämne – Biblioterapi 
2. Formulera forskningsfrågor 
3. Val av metod – induktiv fallstudie 
4. Datainsamling och analys 
5. Diskussion och slutsats 

4.2. Valet av kvalitativ forskningsmetodik 
Biblioterapi är i Sverige idag en tämligen ung och oprövad del i bibliotekens verksamhet. 
Tillämpningen förefaller begränsad även om det finns en del intressant forskning som pågår 
och en del värdefulla magister- och kandidatuppsatser är publicerade. Med hänvisning till 
syftet som är att kartlägga möjligheter samt svårigheter som finns kring användandet av 
biblioterapi på sjukhusbibliotek så har det väsentliga varit att undersöka vilken kunskap och 
förståelse om biblioterapi som finns på sjukhusbibliotek i Sverige. För att utforska hur långt 
biblioterapi har etablerats som en del i bibliotekens verksamhet så är en kvalitativ 
forskningsmetod att föredra framför en kvantitativ.  
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Skälet till att välja den kvalitativa metoden är främst att detta angreppssätt genom sin 
beskrivande och tolkande inriktning ger bättre möjligheter att få djupare kunskap och insikter 
om själva kärnan i biblioterapi. I min efterforskning har det varit viktigt att få inblick i hur 
bibliotekarier tänker och känner kring biblioterapi. Den kvantitativa metoden däremot vilar 
oftast på insamlande av en omfattande mängd fakta med en efterföljande statistisk analys. 
Men en begränsad tillgång till för att inte säga avsaknad av en stor mängd data när det gäller 
biblioterapi gör den kvantitativa metoden olämplig i detta sammanhang. 
 
Uppsatsens syfte är inte att se om det som fallstudien finner är generaliserbart utan i stället 
belysa själva innehållet i biblioterapi, var det hör hemma i ett större sammanhang och 
samspelet till andra verksamheter. Genom användning av ”mjuka” verktyg såsom intervjuer 
och observationer samt granskning av dokument kring strategier, beslut och viljeinriktningar 
så har jag på djupet kunnat belysa och analysera aktiviteter inom ett sjukhusbibliotek. Den 
kvalitativa metoden ger på det sättet möjligheter att studera samband samt orsak och verkan 
mellan olika företeelser inom biblioteken men också mellan biblioteken och andra enheter i 
sjukhusmiljön. 
 
Jag har använt mig av triangulering för att forskningsresultat och verklighet ska stämma väl 
överens. Det betyder att jag kombinerar flera olika metoder för att få resultatet bekräftat från 
olika synvinklar (Merriam 1994). Exempelvis har jag besökt två olika sjukhusbibliotek från 
två olika sjukvårdsregioner för att få information från två olika sjukhusbibliotek. Jag har även 
valt att intervjua både sjukhusbibliotekarier och familjebehandlare inom psykiatrin. 
Intervjuerna med familjebehandlarna som har specialkunskap inom biblioterapi är tänkta att 
ge en ytterligare synvinkel då de har en annan relation till biblioterapi än bibliotekarierna. 
Utöver detta har jag sedan jämfört vad som har kommit ut från intervjuerna och i viss mån 
från observationer och vad som sedan är beskrivet i verksamhetsbeskrivningar. Mina metoder 
har främst varit intervjuer, dokumentanalys samt mindre observationer. Därtill har jag gjort 
litteraturstudier om tidigare forskning kring biblioterapi för att kunna jämföra teori och 
praktik. Genom att använda flera olika metoder på det här sättet menar jag att den inre 
validiteten blir starkare än om jag hade valt att använda mig av bara en metod. 
Trianguleringen gör att analysen och de slutsatser som jag kommit fram till blir starkare då de 
baseras på en bredare och en mera helhetstrogen bild av fallen. 
 
4.3. Innebörden av Induktiv fallstudie 
Den begränsade utbredningen och tillämpning av biblioterapi i Sverige gjorde att det blev 
naturligt och självklart att göra min studie och undersökning som en kvalitativ fallstudie. En 
kvalitativ fallstudie är enligt Merriam (1994) en undersökning av en specifik företeelse. Det 
kan framställas som en intensiv, helhetsinriktad beskrivning och analys av en enda enhet eller 
företeelse. Induktiv metod används vilket innebär att processen, förståelsen och tolkningen är 
det väsentliga. Insamlandet av vetenskaplig information vid en fallstudie kan ske genom 
många olika metoder. Syftet är att öka förståelsen av företeelsen som studeras (heuristiskt). 
Denna metod ger mig möjlighet att studera en enda företeelse nämligen just biblioterapi och i 
detta göra tydliga avgränsningar till hur biblioterapi gestaltas på ett sjukhusbibliotek. Jag har 
valt att besöka och utvärdera två sjukhusbibliotek i Sverige, för att se och höra i vilken 
omfattning de arbetar med biblioterapi i sin verksamhet. Valet föll på två sjukhusbibliotek 
inom två olika sjukvårdsregioner då dessa bibliotek var positiva till mitt besök och visade 
intresse att vara med i min undersökning. Vid besök på ett av biblioteken fick jag 
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rekommendation att även kontakta en avdelning med personal som var utbildade för att arbeta 
med terapeutisk biblioterapi. Av anonymitetsskäl samt att jag inte finner några skäl för att i 
uppsatsen visa vilka sjukhusbibliotek som jag besökt så har jag valt att kalla enheterna för 
fingerade namn – Mira, Vera och Tyra. Dessa presenteras mera ingående under avsnittet 
Fallbeskrivningar. 
 
4.4. Datakällor 
Då jag har undersökt området biblioterapi så har jag hittat vetenskapliga artiklar i databaser 
som LISTA, Google Scholar, DiVA och Academic Search Elite. Jag har använt sökorden 
biblioterapi/bibliotherapy. Jag hittade mest artiklar från USA och England.  Jag har också 
använt mig av boken Att tiga eller att tala, litteraturterapi - ett sätt att växa (Ihanus et al 
2004) där författarna har kunskap om biblioterapi från Finland.  
 
Det var svårt att hitta teorier kring biblioterapi som gick att använda i min uppsats. Några av 
teorierna som tas upp i kapitel 3 tenderar att bli mer som en bakgrund som förklarar 
biblioterapi.  Jag har främst använt mig av teorin om den psykologiska förklaringen om 
biblioterapi som process med olika faser (Sippola 2004, 53; Shrodes 1955, 24). Samt av teorin 
som delar in biblioterapi i läsbiblioterapi och interaktiv biblioterapi (Papunen 2004). 
 
Den främsta informationskällan utgörs av ett antal planerade och genomförda intervjuer som 
finns beskrivna i resultatdelen i avsnitt 5. Jag har använt mig av sex kvalitativa 
intervjutillfällen av fem sjukhusbibliotekarier och två familjebehandlare.  I fallen Mira och 
Vera arbetar bibliotekarierna med olika läsfrämjande aktiviteter och i fallet Tyra använder 
familjebehandlarna läsning som ett redskap i samtalsterapi. Intervjuerna varade i cirka 40 
minuter och de gav mig värdefulla bidrag till en konkret beskrivning och analys av 
biblioterapi i en sjukhusmiljö. Detta i sin tur gav mig en bättre förståelse och insikt om i 
vilken omfattning biblioterapi tillämpas i sådan miljö och med vilka resultat som följd. 
Intervjuerna genomfördes utifrån en strukturerad uppsättning av intervjufrågor. Frågorna 
delades in i tre kategorier enligt nedan. De specifika frågorna finns i bilaga 2. 
 

• Är biblioterapi välkänt – vad betyder konceptet för olika roller? 
• Processen för biblioterapi – arbetsgång, roller, förutsättningar, samverkan? 
• Värdet av biblioterapi – resultat, komplement, erfarenheter, utvecklingspotential? 

 
Det gavs också möjlighet för mig att göra en del enklare observationer samt att granska ett 
fåtal styrdokument. Men av integritets - och tidsskäl tilläts jag bara att göra ett mindre antal 
observationer. Och då biblioterapi inte var ett inarbetat koncept i verksamheten så fanns det 
bara ett fåtal dokument som var av intresse. 
 
Mina observationer som står redogjort för i fallbeskrivningen i 5.1 är mina intryck från de två 
sjukhusbiblioteken samt den psykiatriska avdelningen jag besökte. Jag fokuserade på miljön, 
hur lokalen såg ut och vad det fanns för medier, om det var välbesökt och hur besökare och 
personal betedde sig. Angående mina observationer så är jag medveten att om de gjorts mera 
omfattande så hade de kunnat vara en tillgång i mitt arbete. När jag kontaktade biblioteken så 
stod det klart att de inte arbetade med biblioterapi på ett medvetet plan vilket gjorde att jag 
inte kunde vara med på en biblioterapeutisk session. Jag hade dock kunnat vara med på de 
läsgrupper som biblioteken hade och sedan intervjuat deltagare och bibliotekarier men det 
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fanns inte möjlighet till detta eftersom det skulle krävas deltagarnas och avdelningsledningens 
godkännande. Om jag hade fått göra det så hade jag kunnat observera mer hur arbetsmetoden 
går till vid läsgrupper vilket jag nu istället har tagit reda på genom intervjuer med 
bibliotekarierna. Observationer från en biblioterapeutisk session hade varit intressant eftersom 
jag då hade kunnat undersöka biblioterapi som arbetsmetod på djupet. Något som jag även 
kunnat undersöka var deltagarnas perspektiv vilket hade varit givande särskilt för min fråga 
om biblioterapins hälsofrämjande effekter.  
 
Det som kännetecknar de fallstudier jag har gjort är att de är induktiva dvs. jag har samlat in 
data och information från olika källor för att genom analys och tolkning få en förståelse och 
insikt om själva innebörden av biblioterapi. När jag undersökt de möjligheter och svårigheter 
som finns kring användandet av biblioterapi på sjukhusbibliotek så har jag även i analysen 
gett förslag på förbättringar som kan leda till att biblioterapi kan bli ett bidrag som en läkande 
kraft i behandlingen av vissa patientgrupper.  
 
4.5. Urval 
I fallstudier där man snävar in sitt forskningsobjekt till ett enskilt fall eller företeelser och 
därtill gör avgränsningar till ett system eller en analysenhet finns det också ett behov att vara 
tydlig med det urval man gör och med vilken utgångspunkt urvalet har gjorts. Anledningen till 
detta är att urvalet i sig har en avgörande betydelse på hur väl man lyckas belysa och 
analysera det som forskningsfrågorna ska ge svar på.  I litteraturen (Merriam 1994) nämns två 
olika typer av urval – sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Det senare kännetecknas 
av att urvalet görs utifrån andra faktorer än att attributet eller egenskapen med en viss 
sannolikhet är valbar ur den population man studerar. Nackdelen med icke-sannolikhetsurval 
är att det kan vara svårt att generalisera sina undersökningsresultat men vid kvalitativa studier 
är det inte målet. 
 
Men såsom i de flesta kvalitativa fallstudier är det icke-sannolikhetsbaserade urvalet det mest 
vanliga. En väg att följa i detta innebär att man gör ett målinriktat urval där syftet är att man 
ska lära sig så mycket som möjligt och få kunskap om en viss enhet. Ett sådant fall kan vara 
exempelvis då man låter flera experter med olika kunskap och erfarenheter uttala sig om en 
specifik enhet och därmed få både bred och djup kunskap om enheten. Min intervju med de 
två familjebehandlarna som var experter på biblioterapi kan ses som ett sådant målinriktat 
urval. 
 
Ett alternativ till det målinriktade urvalet är det kriterierelaterade urvalet. Här utgår man från 
ett antal förutbestämda kriterier som man sedan applicerar på en selektivt vald enhet som 
svarar mot just dessa kriterier. I mitt upplägg har mina forskningsfrågor varit vägledande för 
hur jag ska göra mitt urval.  
 
Jag har därför initialt definierat de kriterier som jag har bedömt vara mest centrala för att 
belysa och beskriva det jag söker som svar på mina forskningsfrågor. Följande urvalskriterier 
har varit de mest centrala. Det första är Typfallsurval där jag har valt sjukhusbibliotek samt 
bibliotekarier på aktuellt sjukhusbibliotek samt sjukvårdsutbildad personal som bedriver 
biblioterapi. Det andra är Urval baserat på det unika där jag specifikt valt att inrikta mig på 
aktiviteter som handlar om biblioterapi gentemot patienter på vårdavdelningarna. Det tredje 
urvalet kallas Jämförelseurval där jag har valt att jämföra bibliotek vid två olika sjukhus, Fall 
Mira och Fall Vera. Detta har jag valt eftersom jag tror att det är bra att ha mer än ett exempel 
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för att belysa vad som är specifikt för varje fall när jag studerar kompetens och arbetsmetodik 
på sjukhusbiblioteken samt bibliotekariernas kunskap och synsätt om biblioterapi. 
 
4.6. Validitet, reliabilitet och etik 
Det huvudsakliga syftet med mitt arbete och mina fallstudier har varit att få förståelse för 
biblioterapi i sjukhusmiljö – såväl innebörden av begreppet som dess tillämpning på ett 
sjukhusbibliotek. För att försäkra validitet och reliabilitet krävs att jag i min uppsats medvetet 
kritiskt granskar det jag hör och ser, hur jag använder mig av triangulering samt hur jag tolkar 
resultaten via mina egna erfarenheter (Merriam 1994).  
 
Trots att mina uppsökande aktiviteter på sjukhusbibliotek är begränsade till två 
sjukhusbibliotek och omfattar sammantaget sju intervjuer så är det viktigt att resultaten 
korrekt återspegla verkligheten dvs. ha en betryggande inre validitet. För att det ska ske har 
jag noggrant förberett mina intervjufrågor för att kunna ställa samma frågor till samtliga 
personer som jag har intervjuat. Det är i bara ett fall som jag var tvungen att anpassa frågorna 
något. Jag har spelat in samtliga intervjuer och därefter dokumenterat dessa som en diktamen 
av respondenterna. Utifrån denna dokumentation har jag sedan medvetet försökt att göra en 
enhetlig tolkning av samtliga intervjuer genom att ställa samman varje information i en matris 
för att kunna se helheten. 
 
Utöver att jag har gjort flera intervjuer inom samma bibliotek, intervjuer på två olika bibliotek 
samt intervjuat personer med och utan terapeutisk utbildning, så har jag även haft möjlighet 
att läsa verksamhetsbeskrivningar och göra en del fysiska observationer vid mina besök. Jag 
ser därför att jag på detta sätt har använt mig av triangulering utifrån ett holistiskt 
förhållningssätt som ger värdefulla insikter och förståelse samt trovärdiga förklaringar om 
biblioterapi utifrån en helhetssyn istället för att med triangulering skaffa mig en solid validitet 
(Merriam 1994). 
 
Även om den inre validiteten i detta arbete skulle vara tillräckligt stark för att kunna pröva 
extern validitet så menar jag att förutsättningarna för detta inte föreligger. Min fallstudie har 
haft inriktning att få mera ingående kunskap om biblioterapi på ett sjukhusbibliotek och inte 
vad som är allmängiltigt för alla sjukhusbibliotek. Förvisso har jag utvärderat två 
sjukhusbibliotek men de är inte slumpmässigt utvalda och är inte heller till antal tillräckligt 
för en kvantitativ utvärdering, vilket skulle krävas för att kunna generalisera. (Merriam 1994). 
Således resultaten och slutsatserna från min fallstudie är inte generaliserbara till flertalet 
sjukhusbibliotek i Sverige.  
 
Att bedöma reliabiliteten i data och information som jag har samlat ihop i fallstudien kan vara 
svårt. Skulle jag få samma svar och resultat om jag upprepade mina besök och intervjuer? Jag 
kan inte säkert svara ja på den frågan eftersom intervjuer handlar om mänskliga möten vid ett 
tillfälle. Men verkligheten förändras och människors synsätt, insikter, medvetenhet, osv. står 
ju under ständig påverkan utifrån. Bara så enkelt som en intervju kan få mig att tänka i nya 
banor. I kvalitativa undersökningar blir det därför mer relevant att tala om konsistens och 
beroende i stället för reliabilitet i traditionell mening. Detta har jag gjort genom att försäkra 
mig om en fastlagd struktur i mina intervjufrågor, genom att intervjua mer än en person på 
samma bibliotek, besöka två sjukhus samt olika terapeutisk erfarenhet samt inhämtat 
kompletterande information från observation och dokumentation. 
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Det etiska perspektivet har jag tänkt på då jag har förberett respondenterna på intervjun och 
det vi skulle diskutera. De fick från början veta syftet med mitt arbete och hur lång tid 
intervjun beräknades att ta. Därtill sände jag dem intervjufrågorna via mail för att de skulle 
vara förberedda på vad jag önskade få belyst och diskuterat. I redovisningen har jag säkerställt 
en anonymitet för de intervjuade personerna.  
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5 Resultat 
Detta avsnitt består av en fallbeskrivning där de tre fallen, fall Mira, fall Vera och fall Tyra 
beskrivs. Därefter kommer en sammanställning av intervjuerna från de tre fall att redovisas i 
tre olika matriser. 
 
5.1. Fallbeskrivning 
Här beskrivs mina observationer och min dokumentanalys från fallen. 
 
5.1.1. Fall sjukhusbibliotek Mira 
Då biblioteket är en del av sjukhuset så är sjukhusets övergripande mål för verksamheten 
viktig. Sjukhuset har som mission att vara universitetssjukhus, som vision att alltid vara bland 
de bästa och som värdegrund att ha respekt för människan. Verksamhetsfilosofin är lean 
healthcare med två principer, de första är att fokusera på snabba och smidiga patientflöden 
och de andra är att bygga strukturer så att sjukhusets arbetsteam själv kan förbättra sitt 
arbetssätt kontinuerligt. 
 
Sjukhusbiblioteket ses som en förvaltningsövergripande resurs för patienter, närstående, 
personal samt forskare och studerande med anställning på sjukhusen. Biblioteket ses även 
som ett kompetensstöd för förvaltningens ledningssystem. De har en sjuksköterska som 
arbetar på patientforum i bibliotekets lokal med att ge information kring hälsa, vård och 
sjukdom.  
 
Huvuduppdraget för biblioteket är att vara ett medicinskt företagsbibliotek. Bibliotekarier 
administrerar information som krävs för att arbetet på sjukhuset ska fungera och ske 
kvalitetssäkert. Personal, forskare och studerande erbjuds information och facklitteratur för 
yrkesutövande, forskning, studier och kompetensutveckling. Biblioteket är även ett 
hälsobibliotek med patientforum och patientbibliotek som erbjuder information, utbildning 
och lärande. Informationsmaterial och läkande litteratur finns att låna. För patienter finns 
bokvagn som går till barnavdelningar, psykiatriska avdelningar och en del andra och det finns 
också möjlighet att ringa efter material så kommer bibliotekarierna till avdelningen med det. 
Biblioteket erbjuder information dygnet runt via Internet, intranät, sökplattformen Medsök 
och bibliotekskatalogen. 
 
I bibliotekets övergripande mål står det att de ska verka för en effektiv 
informationsverksamhet, vidareutveckla biblioteken, bedriva kompetensutveckling på 
sjukhusen, arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom patientinformation och 
patientutbildning, arbeta med friskvård för de anställda med positiv arbetsmiljö med 
information, litteratur, kultur, stimulans och rekreation, dela med sig av kunskap genom 
föreläsningar, informera om och tillhandshålla medier för läkande läsning, vara en mötesplats. 
 
Personalen som arbetar tillsammans på sjukhusbiblioteket kan vara bibliotekarier, 
socionomer, sjuksköterskor och informatör/grafiker. De har olika yrkeskompetenser för att 
bäst kunna möta olika användare och erbjuda den biblioteks- och informationsverksamhet 
som behövs för att uppnå bästa resultat och kvalitet i vården. Målet för bibliotekets personal 
är att ha kompetenta, stolta och motiverade medarbetare på sjukhusen och att få ett bra 
verksamhetsresultat. 
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Fallet Mira finner man i den medicinska fakulteten med forskning och studiemiljö med 
konferensrum, café och restaurant.  Har man väl hittat huset så är det inte svårt att hitta till 
biblioteket eftersom det finns bra skyltar. Det var ett litet men mysigt bibliotek med en 
soffgrupp i mitten av rummet. Kanske lite väl litet om man vill använda biblioteket som en 
mötesplats. Eftersom biblioteket var litet så fanns det inte så mycket medier att välja mellan. 
Men det fanns lite tidningar musik, filmer, ljudböcker och e-böcker, mest facklitteratur och ett 
litet ställ med skönlitteratur. Det fanns två datorer där patienter kunde använda Internet. Man 
märkte att de satsade på hälsa. Man kunde exempelvis låna gångstavar. Då jag besökte 
biblioteket var där inte så många besökare. Kanske kan det bero på att det inte fanns så många 
och avskilda sittmöjligheter och att det utanför biblioteket fanns flera sittplatser som folk 
föredrog. Bibliotekarierna hade även ett kontorsrum i kulverten på bottenvåningen. Här hade 
man en uppsättning av böcker däribland skönlitteratur som de kunde hämta för att alternera 
eller ta med på sina aktiviteter. De tre bibliotekarierna jag intervjuade var positiva och glada 
och berättade engagerat om sin verksamhet för mig. De efterfrågade och fick intervjuguiden i 
förväg för att de skulle kunna förbereda sig lite. En bibliotekarie hade inför mitt besök läst på 
en del om biblioterapi. Jag besökte biblioteket vid två tillfällen – den 29 nov och den 5 dec  
2013. 
 
5.1.2. Fall sjukhusbibliotek Vera 
Sjukhusbiblioteket har landstingets mål som grund. Landstingets mission är att inspirera till 
god hälsa och deras vision är ett gott liv i ett livskraftig län och målet att vara ett kvalitetsstyrt 
landsting.  
 
Biblioteket består av en medicinsk del och en allmän del. Den medicinska delen ger tillgång 
till facklitteratur, databaser och tidskrifter. Materialet finns på det fysiska biblioteken men 
annars hittas det via e-biblioteket i elektronisk form via hemsidan som är tillgänglig dygnet 
runt. I den allmänna biblioteksdelen finns skönlitteratur, ljudböcker och musik. Utlån av 
läsplattor, bärbar dvd/cd-spelare erbjuds samt tidskrifter och dagstidningar. 
Sjukhusbibliotekets mål är att vara ett centrum för information och kunskap för att främja och 
inspirera till kunskapsutveckling i landstinget Kronoberg. 
 
Sjukhusbiblioteken och informationsbanken arbetar gemensamt i bibliotekets lokal. 
Informationsbanken har i uppgift att ge information om vården till patienter och deras 
anhöriga. Bibliotekets målgrupper är personal/studenter och patienter/närstående. Personalen 
på biblioteket består av bibliotekarier, en sjuksköterska (informationsbank) och en enhetschef. 
Sjukhusbiblioteket ska erbjuda innehållsrika och inspirerande informationsmiljöer och 
professionell vägledning och utbildning. Att ha en god arbetsmiljö för främjande av hälsa och 
utveckling är ett mål som uppfylls genom att i fysiska bibliotek ha en plats för vila, möten och 
upplevelser som ej förknippas med vårdmiljön. Exempel på hälsofrämjande aktivitet är 
utlåning av gångstavar. 
 
I verksamhetsplanen för 2014 så står det att de gentemot målgruppen patienter ska verka för 
att erbjuda samtalsgrupper inom psykiatrin. Idag erbjuder man detta inom äldrepsykiatrin och 
psykosavdelningen. Bibliotekarierna besöker 14 avdelningar varje vecka med bokvagn och 
ser över avdelningarnas dagrum. Biblioteket har även tjänsten ring så kommer vi.   
Bibliotekets mål gentemot patientgruppen är att verka stödjande i deras kunskapssökande, att 
erbjuda information som kompletterar den de får från andra håll i vården och även att ge hjälp 
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till självhjälp för att förstå och använda information. Främjande av hälsa sker genom 
upplevelser och kunskaper i det fysiska biblioteket samt att ha uppsökande verksamheter.  
Fallet Vera ligger centralt och bra då det befinner sig i sjukhusets huvudentré.  
 
Sjukhusbiblioteket är ett relativt stort men mysigt bibliotek som det var roligt att gå runt och 
titta i. Biblioteket är uppdelat i en medicinsk avdelning med facklitteratur och tidskrifter, en 
barn och föräldrar avdelning, en hälso- och sjukdoms avdelning, en musik/film/ljudboks 
avdelning samt en deckare- och skönlitteraturavdelning. I lokalen så finns det många olika 
sittplatser för läsning och möjlighet att använda datorer, och möjlighet att boka grupprum. Det 
är ganska mycket folk som är i biblioteket när jag är där. De läser tidningar och böcker, letar i 
bokhyllorna, är med barnen på barnavdelningen och sitter vid datorn.  
 
Jag har intervjuat två bibliotekarier på biblioteket – den 11 december 2013. De visade stort 
intresse för ämnesområdet och ville gärna läsa arbetet när det var klart.  
 
5.1.3. Fall psykiatriska avdelningen Tyra 
Verksamheten finns på psykiatriavdelningen barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). De vänder 
sig till personer under 18 år och till föräldrar med barn under 18 år. De arbetar med att 
bedöma, behandla och förebygga psykisk ohälsa såsom förvirring, självmordsbenägenhet, 
posttraumatisk stress, ätstörningar, ångest, identitetsproblem, beteendestörning, 
relationsstörning och neuropsykiatriska funktionshinder. De arbetar i team som består av 
läkare, psykologer, kuratorer och behandlingsassistenter.  
 
Mina intervjuer har gjorts med två familjebehandlare som arbetar på en dagenhet för patienter 
med anknytningsproblem i samspel både med enskilda individer och med familjer. De 
använder expressiva/kreativa terapiformer jämsides med traditionella psykoterapimetoder. 
Den ena familjebehandlaren är specialpedagog i botten men har gått olika utbildningar inom 
psykiatrin därav familjeterapi och 1,5 år expressiva behandlingsmetoder där biblioterapi 
ingår. Den andra är socionom och har läst kortare vidareutbildningar i olika terapiformer, och 
håller på med familjeterapi steg ett. De arbetar ungefär lika mycket tillsammans som enskilt. I 
behandlingen så utgår de från en helhetssyn och familjens perspektiv vilket gör att de har stor 
flexibilitet i sina arbetsmetoder. Båda använder ofta biblioterapi som en del i sina 
behandlingar.  
 
Fallet Tyra ligger lite avlägset en bit från sjukhusområdet. Patienterna fick sitta i väntrum 
innan de blev inkallade och visade genom en kort korridor. Väl inne i samtalsrummet så 
minskar känslan av att det är ett vanligt sjukvårdsbesök. Rummet består av en mysig 
soffgrupp och fåtöljer och en bokhylla full med böcker.  
Jag hade en gruppintervju med båda familjebehandlarna - den 23 december. De hade 
erfarenhet och en stor insikt om biblioterapi vilket ledde till att de gav utvecklande svar som 
fördjupade min förståelse för ämnet.  
 
5.2. Sammanfattning av intervjuer från tre fall 
Här visas vad jag fått för information för att besvara forskningsfråga 1. Genom tre matriser så 
ges en intervjuöversikt från de tre fallen, sjukhusbiblioteket Mira, sjukhusbiblioteket Vera och 
psykiatrisk sjukhusavdelningen Tyra. I Fall Mira och Tyra intervjuas tre respektive två 
sjukhusbibliotekarier och i fall Tyra intervjuas två familjebehandlare i grupp.  
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De intervjuade: 

• Bibliotekarie, kvinna, 35 år 
• Bibliotekarie, kvinna, 41 år  
• Bibliotekarie, kvinna, 46 år 
• Bibliotekarie, kvinna, 31 år 
• Bibliotekarie, kvinna, 47 år  
• Familjebehandlare, man, 57 år 
• Familjebehandlare, kvinna, 32 år 

 
Är biblioterapi välkänt? 
 Fall Mira Fall Vera Fall Tyra 
Tema Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 1 Intervju 2 Intervju 1 
Definition Välja, läsa och 

samtala kring 
böcker
  

Terapiform 
med samtal 
kring litteratur 

Samtal kring 
böcker 

Arbeta  hälso-
främjande med 
böcker 

Samtalsterapi 
med stöd av 
litteratur 

Samtalsterapi 
med stöd av 
litteratur 

Syfte Reflektera över 
det som ger 
stöd till läkning 

Läkande 
läsning och öka 
välbefinnande 

Utveckla det 
friska genom att 
läsa och 
samtala  

Främja hälsa 
genom att läsa 
och samtala 

Ge terapi Läka genom 
insikter kring 
egna problem 

Insikt Kan stärka 
bibliotekariens 
roll inom 
sjukvården 

Avancerat 
begrepp som 
har en stor 
bredd  

Kultur i vården 
kan vara en 
form av 
biblioterapi  

Biblioterapi är 
speciellt viktigt 
på sjukhus-
bibliotek 

Krävs mer 
samarbete kring 
patienten  

Begreppet har 
utvecklats med 
moderna 
medier. Det har 
vidgats 

Andras 
medveten-
het  

Psykiatrin är 
mer insatt än 
övrig 
vårdpersonal 

Vårdpersonal 
ser det svårt att 
tillämpa 

Vårdpersonal 
ser inte att det 
passar in i 
vården 

Ökad 
medvetenhet, 
inte naturlig del 
i vården 

Oklart hur 
medveten 
annan 
vårdpersonal är 

Arbetar i 
vårdteam med 
annan 
vårdpersonal 

Andra ord 
för 
biblioterapi 

Läkande 
litteratur, 
kultur i vården, 
kultur på recept  

Läkande 
läsning 

Vårdande 
boksamtal 

Hälso-
främjande 
arbete 

Boksamtal Kreativ/ 
expressiv 
behandlings-
metod 

Vad det inte 
är 

- - Utlån av böcker 
utan någon 
tanke bakom 

- Bara boktips 
 

En aktivitet 
utan 
uppföljning 

 
Summering av intervjuerna per teman under Är biblioterapi välkänt 

Definition – Det som är gemensamt för nästan alla är att de beskriver biblioterapi som läsning 
och samtal kring böcker. Dock kan själva läsningen genomföras på olika sätt, exempelvis i 
grupp i en bokcirkel tillsammans med en terapeut eller på egen hand. 

Syfte – De intervjuade ger uttryck för två olika syften med biblioterapi. Den första enklare 
nivån är att främja hälsa och det andra lite mer avancerade nivån är att läka ohälsa. I båda fall 
handlar det om att låta det som främjar hälsa och läkande växa inifrån patienten själv genom 
det egna tänkandet. 

Insikt – Det är en samstämmig syn att biblioterapi kan ha en viktig roll i vården men att det 
behöver utvecklas. Det behövs ökad förståelse och kunskap i alla led, mer samarbete över 
yrkesgränserna och ett gemensamt fokus på patienten. 
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Andras medvetenhet – De intervjuade menar att övrig vårdpersonal har en begränsad 
medvetenhet om biblioterapi, vad det är och hur det passar in i vården. Bibliotekarierna menar 
att de som arbetar på psykiatrin har lite större kunskap. 

Andra ord för biblioterapi – I fall Mira har bibliotekarierna ett arbetsnamn då de pratar om de 
biblioterapeutiska aktiviteterna. De kallar dem för läkande/vårdande litteratur. Men då 
definitionen av begreppet inte är entydigt så spänner benämningen även över kultur på recept 
och kreativ behandlingsmetod. 

Vad det inte är – Här svarade inte alla, kanske eftersom det är svårt att avgränsa. Svaren som 
gavs visar att biblioterpi inte bara är litteraturförmedling utan något mer. En av de intervjuade 
menar att om man pratar om bokutlån så måste det finnas en tanke bakom och 
familjebehandlarna i fall Tyra menar att utan uppföljning så är det inte biblioterapi. 

 
Processen för biblioterapi?  
 Fall Mira Fall Vera Fall Tyra 
Tema Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 1 Intervju 2 Intervju 1 
Plats i 
bibliotekets 
verksamhet 

Litteratur- 
förmedling, 
kultur-
förmedling 

Litteratur- 
förmedling, 
läsfrämjning 

Vårdande 
samtal och 
kultur-
förmedling 

Litteraturförme
dling 

Litteraturförme
dling 

Bibliotekets 
litteratur-
kunskap är en 
viktig resurs  

Aktiviteter Bokvagn, 
bokcafé, 
bokprat med 
läsning och 
boktips för 
personal och 
patienter  

Bokvagn, 
bokprat, samtal 
kring dikter på 
vårdavd. 
Underhåller en 
bokhylla på en 
avdelning 

Bokvagn, 
bokprat på 
vårdavd. 
Böcker för 
utlåning i 
dagrum 

Bokvagn, 
bokcirkel på 
alla 
avdelningar 
med samtal 
kring olika 
teman.  

Bokvagn, 
bokcirkel, 
boktips, 
högläsning, 
samtal kring 
teman. Boklista 
till stöd för 
urval av böcker 

Samtalsterapi i 
grupp/enskilt 
kring böcker, 
andra medier. 
Förebilder, 
synsätt från 
böcker blir stöd 
i samtalet 

Arbetsflöde Rutiner kring 
bokvagn, 
bokcafé, 
bokprat. 
Boktips och 
utlåning på 
förfrågan. 

Rutiner kring 
bokvagn, 
bokprat, samtal 
och underhåll 
av bokhylla. 
Tillhandahåller 
böcker på 
förfrågan. 

Rutiner kring 
bokvagn, 
bokprat. 
Anpassar 
böcker till 
patienters olika 
behov.  

Urval av 
böcker, själva 
läsningen, det 
efterföljande 
samtalet. 

Förberedelser, 
samarbete med 
vårdpersonal. 
Syfte, innehåll, 
planera för 
grupp/enskilt, 
uppföljning och 
feedback 

Förberedelser, 
samtalet,  
uppföljning, 
återkoppling. 
Läsning, samtal 
kring 
patientens 
problematik.  

Samarbete Biblioteket 
lånar ut böcker 
på efterfrågan 
från vårdavd 
 

Samarbetar 
med flera i 
vårdpersonalen. 
Involveras på 
deras initiativ 
för en patients 
räkning 

Visst samarbete 
med vårdavd, 
främst då de 
hör av sig för 
patients 
räkning 

Sjuksköterska 
och 
undersköterska 
deltar i samtal 
kring böcker 

Många 
kontakter, olika 
avdelningar 
och personal. 
Ger stöd efter 
förfrågan och 
får feedback 

Samarbete med 
läkare, 
psykiatriker, 
anhöriga. 
Bibliotekarie 
en viktig resurs 
för bra litteratur 

Grupp/ 
individnivå 

Med en individ 
kan man 
fokusera mera, 
i en grupp kan 
man utbyta 
tankar. 

Uppsöker 
patient mest 
individuellt på 
rummen, liten 
bibliotekslokal 
Samtal i grupp 
mera effektivt.  

Individuellt på 
rummen är 
patienten mer 
öppen. I grupp 
inspirerar man 
varandra 

Lättare hinna 
med samtal i 
grupp än 
individuellt, 
särskilt i grupp 
som fungerar 

I grupp som 
fungerar ger 
patienter till 
varandra 
I enskilt samtal 
kan individen 
känna sig 
utpekad 

Mest 
individuellt, 
men ibland 
tillsammans 
med 
familjemedlem 

Krav/behov Självvalt Samverkan 
med 
vårdpersonalen, 
tillåtande/öppe
n miljö, 
uppföljningar 
är viktigt 

Engagemang/ 
stöd från chef 
Tydlig roll för 
biblioteken 
Tid till att 
verka på 
avdelningar 

Självvalt 
Samverkan 
med 
vårdpersonal 
Biblioterapi får 
en naturlig 
plats i vården. 

Rätt kompetens 
Samarbeta 
Intresse för 
människor och 
litteratur 
Ledningsstöd 
Kunskap om 
patienten 

Fullfölja 
terapin 
Kompetent/ 
erfaren terapeut 
Samarbeta med 
andra roller 
Rätt litteratur 
Kunskap om 
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patienten 
Centrala 
forum och 
verktyg 

Marknadsföra 
bibliotekets roll 
och möjligheter 
Lokal med lugn 
atomsfär  

Böcker, 
berättelser och 
god tid är de 
mest centrala 
Lämplig lokal 
 

Bra lokal som 
inspirerar till 
bokprat, mm. 

Bokvagn Lokal med 
mysig miljö 
Böcker, musik, 
datorer, media 

Rätt böcker, 
media 
Skicklig 
terapeut  
Neutralitet, 
trygghet, info 
om patienten.  

 
Summering av intervjuerna per teman under Processen för biblioterapi 

Plats i bibliotekets verksamhet – Den mest uttalade uppfattningen är att biblioterapi rör sig om 
litteraturförmedling i bibliotekets verksamhet. 

Aktiviteter – Aktiviteterna i fallen kan inordnas under bokexponering, boksamtal, 
bokförmedling och samtalsterapi med böcker. Bokexponering handlar om att tillhandahålla 
böcker via bokvagn, förmedla boklistor, ställa upp böcker i dagrum eller på avdelningar. 
Boksamtal är allt där samtal ingår såsom bokcafé, bokprat, bokcirkel. Bokförmedling dvs 
utlåning av böcker är en annan viktig aktivitet. Och sist så finns samtalsterapi där böcker 
används i behandlingssyfte. Gemensamt för alla fallen är att tillhandahålla böcker och samtala 
kring böcker men i fall Tyra är samtalsterapi det centrala och någon utlåning sker inte. 

Arbetsflöde – Arbetet vilar i huvudsak på inarbetade rutiner, att gå med bokvagn en gång i 
veckan exempelvis, men även efterfrågestyrt där personal eller patient efterfrågar och 
behovsstyrt där de får veta att det finns ett behov av en aktivitet. 

Samarbete – Biblioteken och vårdpersonal och olika avdelningar på sjukhuset har samarbete 
kring biblioterapi aktiviteterna. Det sker oftast utifrån behov och efterfråga. 

Grupp/individnivå – Det sker i alla fallen både i grupp och individuellt. I fall Mira hålls 
samtalen mest individuellt medan i fall Vera så arbetar de mer i grupp då de ser tidsvinster 
med det. I fall Tyra så är det mest individuellt förutom då familjen behöver vara med, då är 
det i grupp. I gruppen kan personer få stöd av varandra. Individuellt kan de vara mer öppen. 

Krav/behov – De intervjuade är eniga om att biblioterapi  måste ske frivilligt och vara 
självvalt. Samverkan med övrig vårdpersonal, kunskap om patienten och kompetens är andra 
behov som nämns. 

Centrala forum och verktyg– Alla utom en nämner en lugn, trygg och mysig lokal som viktigt.  

 
Värdet av biblioterapi? 
 Fall Mira Fall Vera Fall Tyra 
Tema Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 1 Intervju 2 Intervju 1 
Synliga 
effekter 

Positivt gensvar 
från patienter 
som 
återkommer 

Visar glädje 
över böcker, 
bekräftar hur 
man upplevt det 
man läst.  

Patienter blir 
glada, intygar 
att böckerna har 
hjälpt dem 
Tänka på annat 
betyder mycket. 

Patienter som 
deltagit i samtal 
bekräftar att det 
känns givande, 
visar glädje.  

Patienter glada 
Läsning/samtal 
väcker intresse 
Samhörighet 
med andra 
stärker, ger 
förändringar 

Motiverade 
patienter i 
samtalsterapi 
mår alltid bättre 
Pratar lättare 
Problemen 
minskar/ 
försvinner.  

Patientens 
mottaglig-
het 

Motivation, 
lättläst text,  
läsvana, verbal 
underlättar 

Mottagligheten 
varierar 
Läsning bra 
oavsett om man 
mår bra/dåligt 

Om patienten 
har ork och 
motivation och 
då boken 
väcker intresse 

Mottaglighet 
om man mår 
bra, inga krav 
och får ut något 
av det. 

Mottaglighet i 
tillåtande miljö 
utan krav, 
förtroende för 
den som leder 

Alla mottagliga 
om terapeuten 
är skicklig och 
patienten 
motiverad 

Fördelar Verbala 
personer har 

Distraherar 
patienten från 

Patienten tänker 
positivt 

Distraherar 
patienten från 

Känner 
samhörighet 

Böcker stödjer 
samtalet 
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fördel sjukdomen Korta vårdtider 
då man mår bra 

sjukdomen med andra 
Ger insikter till 
att förändra 

Samhörighet 
med andra. 

Nackdelar - Risk att trigga 
självskade-
beteende med 
felaktigt bokval 
Bibliotekarie 
utan kompetens 
för svåra 
situationer 

- Bibliotekarie 
utan kompetens 
för svåra 
situationer 

Bibliotekarie 
utan kompetens 
för svåra 
situationer 

Risk att trigga 
självskade-
beteende/ 
självmord med 
felaktigt bokval 

Komple-
ment till 
annan 
behandling 

- Komplement i 
samtals- och 
gruppterapi 
Samarbete med 
litteratur i 
vårdarbetet 

Bibliotekarie 
förmedlar det 
friska  
Böcker ger nya 
infallsvinklar 
till hälsa 

Kultur på recept 
kan vara 
hälsofrämjande 

Litteratur för 
samman 
människor och 
är bra för själen 
Kropp och själ 
hör ihop 

Effektivt 
verktyg i 
samtalsterapi 

Förbätt-
ringar 

Utvidga 
samarbete, 
bättre 
uppföljning och 
bredda 
tillämpningen 

Mer tid för 
aktiviteter 
Samarbete med 
vårdpersonal 
kring patienten 
Uppföljning 

Biblioteket mer 
välkänt 
Mer tid till 
aktiviteter på 
avdelningar 

Biblioteket mer 
välkänt  
Förbättra 
attityder 
Mer tid till 
aktiviteter på 
avdelningar 

Höja 
kompetensen 
för bibliotekarie 
att kunna 
hantera svåra 
situationer 

Mer samarbete 
med biblioteket 
vid val av 
litteratur och 
uppdatering på 
ny litteratur 

 
Summering av intervjuerna per teman under Värdet av biblioterapi 

Synliga effekter – Genomgående upplevs positiv respons från patienter genom glädjeyttringar, 
att personer visar glädje under och efter aktiviteterna. Och att personer intygar bokens 
betydelse för dem. 

Patientens mottaglighet – Alla de intervjuade utom en nämnde motivation som en 
förutsättning för att kunna ta till sig biblioterapi. Att patienten har tillräcklig ork och 
förtroende för den som leder aktiviteten är också viktigt. Det kräver att handledaren är lyhörd 
och har lätt att arbeta med människor. 

Fördelar – Bibliotekarierna pratar om distraktion, att biblioterapi gör att patienten tänker på 
något annat, kanske något mer positivt än sin sjukdom. Att känna samhörighet med andra, 
både verkliga människor och gestalter i böckerna är också positivt. 

Nackdelar – Två av de intervjuade kunde inte svara vilket kan bero på att de inte har arbetat 
med eller tänkt så mycket kring vad som kan gå snett med biblioterapi. De som svarade 
nämnde risken att trigga destruktiva beteende genom olämpligt bokval samt att som 
handledare inte ha tillräcklig kompetens att hantera svåra situationer eller beteende. 

Komplement till annan behandling – Litteratur och läsningen är ett starkt komplement till 
samtalsterapin. Det stimulerar det friska inom patienten. "bibliotekarien kommer med det 
friska och bryr sig inte om deras diagnoser" förklarar en av de intervjuade. 

Förbättringar – Den mest förekommande uppfattningen är att de skulle behöva är mer tid för 
arbetet med biblioterapi. Utöver det nämner de marknadsförning av biblioteket och dess 
aktiviteter, höja kompetensen samt att utöka samarbetet med vårdpersonalen som en viktig 
del.  
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6 Analys och diskussion 
Här besvaras forskningsfrågorna. Forskningsfråga1 med underfrågor samt forskningsfråga 2  
där jag gör en jämförelse mellan litteraturens beskrivning av biblioterapi och hur det ser ut i 
fallstudien. 
 
6.1. Svar på forskningsfrågor 
Forskningsfråga 1: Hur beskriver bibliotekarierna vid sjukhusbiblioteken i Malmö och 
Växjö den biblioterapi de arbetar med i den egna verksamheten? 
 

a.  Är biblioterapi ett välkänt begrepp? 
 
Alla bibliotekarier kände till biblioterapi även om deras kunskapsnivå varierade. En 
terapiform med samtal kring böcker förklarade en bibliotekarie det som. Själva syftet med det 
ansågs vara att höja livskvalitet och utveckla det friska. De tre fallen indikerar att begreppet 
biblioterapi är något svårdefinierat och kan uppfattas som avancerat av bibliotekarier. Det 
medför därför att förståelsen och insikten om vad biblioterapi omfattar, hur det tillämpas, i 
vilket sammanhang och av vem varierar. Det kan ha att göra med att själva ordet terapi 
förknippas med traditionell samtalsterapi mellan psykolog och klient och att det krävs 
utbildning som inte bibliotekarier har. Konsekvensen blir, som intervju 1 i fall Mira förklarar 
det “ett avancerat begrepp som är svårt att få grepp om och som därför blir svårt att tillämpa.” 
Bibliotekarien tillade att hon inte tror att det behöver vara så utan att biblioterapi även kan 
förekomma i enklare former. Och den insikten gör att det går att se möjligheter med 
biblioterapi i bibliotekets verksamhet. I fall Mira har de pratat om att ha en tjänst på 
bibliotekets hemsida där besökare kan efterfråga böcker i biblioterapeutiskt syfte, men de har 
inte riktigt vetat hur det ska utformas. Familjebehandlaren i Fall Tyra förklarade biblioterapi 
som ett brett område. Han menar att personer kan utöva biblioterapi på sig själv genom att 
läsa om samma bok flera gånger. Om en sådan läsning skänker välbefinnande och inspirerar 
till nya tankar som leder till bättre hälsa så är det en framgångsrik biblioterapi även om det är 
i en enkel form. Då de inte handlar om svår psykisk ohälsa så kan bibliotekarier framgångsrikt 
utföra biblioterapi med sin kompetens och sitt intresse för människor och litteratur. 
  
I fallstudien framkom det att biblioterapi inte är ett inarbetat arbetskoncept på dessa bibliotek 
och att det inte heller är ett begrepp som bibliotekarierna konsekvent använder sig av. De ser 
kultur- och litteratur förmedling som en viktig del i sin verksamhet och tror att det kan få 
människor att må bättre. I fall Mira används begreppet läkande litteratur när de pratar om 
arbetet med litteratur och läsning för att få folk att må bra och utvecklas. Bibliotekarierna 
använder även begrepp som kultur i vården, vårdande boksamtal och hälsofrämjande arbete 
som de menar att biblioterapi ingår i. I fall Tyra, där en familjebehandlare har utbildning i 
biblioterapi, så har de en annan medvetenhet och insikt om dess innebörd.  
 
Även om det finns en medvetenhet kring vad biblioterapi kan innebära i en mera 
genomarbetad form så föreligger det från bibliotekariernas sida en något avvaktande 
inställning för hur biblioterapi ska kunna utvecklas i samverkan med vården. En bibliotekarie 
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uppfattade att det från vårdpersonal sida fanns en viss okunskap och skepsis kring 
bibliotekariernas uppsökande verksamheter på vårdavdelningarna. En annan bibliotekarie 
menade att om biblioterapi blir mer använt på sjukhuset så kan det stärka bibliotekariernas 
roll vilket hon ansåg var viktigt. Så jag kan dra slutsatsen att det både behövs mera kunskap 
om bibliotekariernas roll och kunskap om biblioterapi för att en vidareutveckling ska kunna 
ske. Om vårdpersonal får ökad kunskap om vad biblioteket kan erbjuda så kan de informera 
sina patienter om detta vilket är viktigt. Mina observationer på sjukhusbiblioteken (kap 5.1), 
särskilt i fall Mira visar att biblioteket inte är välbesökt och att det därför behöver göras mera 
välkänt så att patienter får möjlighet att besöka lokalen och vara med på de aktiviteter som 
erbjuds.  
  

b. Vilka av bibliotekets aktiviteter ingår?  
 
Det går att fastslå att alla bibliotekets aktiviteter som handlar om litteraturförmedling och 
samtal kring böcker innehåller delar av biblioterapi. De första aktiviteterna kan kallas för 
bokexponering där bibliotekarierna väljer ut de rätta böckerna, det kan vara till de olika 
avdelningarna eller att förmedla boklistor till vårdpersonal som efterfrågar biblioterapuetisk 
litteratur för särskilda ändamål, exempelvis för barn med trauma. Den andra kallas boksamtal 
och innehåller aktiviteter med samtal om böcker med en grupp patienter. Hur samtalet blir 
beror mycket på gruppen och ibland är det mest bibliotekarien som pratar. Det tredje är 
bokförmedling som är utlån av böcker och där varierar det om låntagaren vill ha personlig 
hjälp i bokvalet. Bibliotekarierna beskriver att de i de flesta fall inte kan följa upp hur det gått 
efter läsningen eller samtalet eftersom de oftast bara träffar låntagarna en gång.  
 
I bibliotekens verksamhetsplaner står det att de erbjuder samtalsgrupper mot målgruppen 
patienter. I verksamhetsplanen för fall Mira nämns det att läkande litteratur ska finnas 
tillgänglig att låna. Vidare står det att bibliotekets övergripande mål är att presentera och 
tillhandahålla medier och teknik med kultur och litteratur av skiftande slag för läkande 
läsning. 
 
Ett bibliotek är väsentligt för att en systematisk och solid biblioterapi ska kunna utövas. Men 
hur integreras då biblioterapi i biblioteks- och informationsvetenskap och därmed i 
bibliotekets verksamhet? Från forskningen och från beskrivningar hur biblioterapi tillämpas i 
andra länder förstår man att det inte är en egen företeelse i sig. Biblioterapi tar nämligen först 
form när man använder sig av bibliotekens kompetens och tjänster såsom utlåning, läsning 
och samtal kring böcker, i samverkan med människor och med ett starkt uttalat syfte att läka 
ohälsa eller öka välbefinnande hos dem som biblioterapin är avsedd för. 
 
Med detta synsätt blir biblioterapi inte en avgränsad aktivitet inom biblioteket utan snarare en 
behandlings- och utvecklingsmetod för människor där bibliotekets samlade kompetens och 
resurs är kärnan i biblioterapin. Den kan sedan bli mer eller mindre omfattande då man 
involverar specialistkompetenser såsom psykologer, samtalsterapeuter och annan 
vårdpersonal. I sådana fall innebär det att biblioterapin sträcker sig utanför gränserna för ett 
bibliotek och in i vården.  
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c. Vilka arbetsmetoder används för närvarande? 

 
Det kan konstateras att de båda sjukhusbiblioteken Mira och Vera inte riktigt har ett planerat 
läsprogram som går ut på att lösa personliga problem och svårigheter på samma sätt som den 
psykiatriska avdelningen Tyra har. På sjukhusbibliotek vid boksamtal eller bokförmedling så 
arbetar de mer ytligt och träffar patienter vid få tillfällen vilket gör att bibliotekarierna inte 
kan hjälpa läsaren i den biblioterapeutiska processen. Då handlar det mer om läsbiblioterapi 
där läsaren läser själv efter att bibliotekarien har valt en passande bok. 
 
Bibliotekarierna beskriver sitt hälsofrämjande arbete som förebyggande och till stor del för att 
underlätta patienters vistelse på sjukhuset genom distraktion och att ge lite glädje i en tillvaro 
som kan vara svår. De beskriver att det använder läsning distraherande för att få patienterna 
att tänka på något annat än sin sjukdom. På sjukhuset finns det patienter som har fysiska och 
psykiska sjukdomar. När det gäller det senare inbegriper biblioterapi oftast det terapeutiska 
samtalet där utbildad personal är motparten. Bibliotekarierna arbetar inte kliniskt/behandlande 
eftersom de varken har kunskap, möjlighet eller tid för det.  
 
När arbetssättet för biblioterapi belyses så finns det en gemensam kärna i hur forskningen 
beskriver och hur de intervjuade beskriver det. Det innehåller oftast stegen att välja rätt bok 
eller media, läsa och därefter samtala med någon kring själva läsupplevelsen eller på egen 
hand reflektera över det man har läst. Med egna tankeprocesser riktar man sedan sitt tänkande 
till något som fångar ens intresse och som kan ge stöd och hjälp att läka ut ohälsa och öka 
välbefinnandet. 
  
När det gäller roller i processen kring biblioterapi är de tre viktigaste bibliotekarien eller 
terapeuten och patienten, där den senare kan vara en person vem som helst som är motiverad. 
Bibliotekarien äger ansvaret för att litteraturen som används svarar mot patientens intressen 
och behov. De tre fallen som uppsatsen tar upp visar att böcker som används i hälsofrämjande 
syfte oftast är skönlitteratur. De intervjuade menar att det är en fördel om boken är utvald för 
att passa läsaren, att den handlar om något som går att relatera till, har en lagom 
svårighetsgrad och att läsaren finner den intressant. Det underlättar om bibliotekarierna har en 
del kunskap om läsarens bakgrund.  
 
Behandlingsterapeuterna i fall Tyra beskrev sin roll som ett coachande ansvar dvs att i 
samtalet underlätta och inspirera patienten till att med egna tanka och ord få insikter och 
beteenden som leder till hälsa. Själva arbetssättet kan enligt dem variera mycket men 
innehåller alltid förberedning, läsning, samtal kring patientens problematik och uppföljning. 
Patienten äger sedan ansvaret att ta emot och omsätta det till sin egen fördel genom stöd från 
bibliotekarien eller terapeuten. Utan detta ansvarstagande har biblioterapin små 
förutsättningar att nå framgång. 
 

d. Vilken övrig kompetens behöver bibliotekarier? 
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Fallstudien visar att de båda sjukhusbiblioteken har en väl förankrad roll i 
sjukhusorganisationen. Deras verksamhetsplaner beskriver tämligen väl bibliotekets roll, 
ansvar och mål. Men ur ett rent biblioterapeautiskt perspektiv arbetar bibliotekarierna mycket 
på egen hand, dock med regelbundna kontakter med vårdsidan. Men det är svårt att se att det i 
ett biblioterapi sammanhang finns en samlande kraft från ett team med flera olika 
kompetenser. Detta är något som flera av bibliotekarierna dock efterlyser men fann svårt att 
etablera. Att ha stöd från sin chef sågs även som en viktig del för att kunna utveckla arbetet 
med biblioterapi. 
  
I vissa situationer vid boksamtal så känner bibliotekarierna att de inte har tillräcklig kunskap 
att hantera situationer som kan uppstå. En bibliotekarie beskrev en situation då en person i 
läsgruppen blev väldigt rädd då åska nämndes i boken. Bibliotekarierna i fall Vera berättade 
att de i vissa situationer krävde att en sjuksköterska eller annan vårdpersonal med djupare 
kunskap om patienterna är med som stöd vid samtalen. Ett ökat samarbete med vårdpersonal 
efterfrågas i de fall då bibliotekarierna inte känner att de har den specialistkompetens som 
krävs.   
 
Att vara uppdaterad och ha kunskap kring böcker är något som familjeterapeuterna i fall Tyra 
kände att de inte klarade av lika bra som en bibliotekarie. De fick hjälp från en bibliotekarie 
att välja ut bra biblioterapeutiska böcker till deras bokhylla på avdelningen en gång i halvåret 
men hade gärna sett ett tätare samarbete för att lättare hitta rätt bok till rätt person. Att ha rätt 
litteratur och ha kunskap om patienten ser de som viktigt och då är ett samarbete med 
bibliotekarier  värdefullt för att ta vara på den kompetens som de besitter. 
 
 Det som oftast är en förutsättning för att få en verksamhet att fungera är en genomtänkt 
organisation med tydliga roller och ansvar samt nödvändig kompetens. Biblioterapi är inget 
undantag avseende detta. Men det krävs en ledningsstruktur som placerar biblioterapi som ett 
viktigt inslag i verksamhetens totala strategi. Jag drar slutsatsen att extra utbildning för 
bibliotekarierna skulle göra att de kände sig mer trygga i att utöva biblioterapi. Deras 
kompetens skulle även höjas om samarbetet med vårdpersonalen förbättrades.  
  

e. Vilka hälsofrämjande effekter har de erfarit?  
 
I båda verksamhetsplanerna framgår det att ett av bibliotekets mål är att främja hälsan. I 
verksamhetsplanen för fall Vera preciseras att sjukhusbiblioteket och informationsbanken ska 
stödja patienter och närstående i deras kunskapssökande om hur de förbättrar sin hälsa genom 
att få tillgång till kompletterande information och hjälp till självhjälp. De ska inspirera till god 
hälsa med stimulans och kunskap genom upplevelser och kunskaper både i bibliotekets lokal 
och i uppsökande verksamhet. Så bibliotekets mål är att underlätta patienters vistelse på 
sjukhuset och det kan de göra genom att använda biblioterapi. Böcker och samtal som 
bibliotekarierna erbjuder får patienten att tänka på något annat än sin sjukdom ett tag vilket 
gör mycket förklarar en bibliotekarie. Biblioterapins hälsofrämjande effekter gör att patienter 
mår bättre psykiskt vilket även kan påskynda deras tillfrisknande och bidra till att sjukdomen 
läker ut.  
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Att böcker och läsning är bra för välbefinnandet är en övertygelse som samtliga intervjuade 
har. De bibliotekarier som har intervjuats säger att de ser eller hör att folk blir glada och 
återkommer till boksamtal eller till biblioteket för att låna mer. De få även positiva 
kommentarer från vårdpersonal på patienternas avdelningar då de haft boksamtal som har 
varit bra för patienterna. De intygar även att patienter ibland kommer och berättar om en bok 
har varit bra och betytt mycket för dem. Familjebehandlarna berättade om ett brev från en 
tidigare patient som skriver att han köpt hem boken som de använt i terapin eftersom den har 
en stor betydelse för honom fortfarande. Familjebehandlarna intygar att patienter efter 
biblioterapi mår psykiskt bättre och kan samtala lättare om sina problem. Att känna 
samhörighet med andra och att känna att andra har det likadant är en viktig del. Det kan ske i 
en grupp eller enskilt med en terapeut men också genom att själv läsa en bok där personen 
som gestaltas går igenom något liknande. Av egen erfarenhet så anser de att biblioterapi är 
något som alltid fungerar om terapeuten är lyhörd och skicklig. Om orken finns så kan 
biblioterapi påverka hälsan positivt så länge patienten är motiverad och har fått rätt bok. Vid 
samtal är det viktigt att känna förtroende för samtalsledaren och att vara i en trygg miljö för 
att biblioterapin ska fungera bra. 
 
Forskningsfråga 2: Vilka likheter och skillnader finns mellan de sätt som biblioterapi 
beskrivs i litteraturen och det sätt som det beskrivs i praktiken, i fallstudien?  
 
ODLIS definiering av biblioterapi (ODLIS Online Dictionary, opag) är användning av böcker 
som väljs ut baserat på innehåll i ett planerat läsprogram för att underlätta tillfrisknande för 
patienter med psykisk sjukdom eller emotionella störningar. Biblioteken som jag besökte 
använde biblioterapi på en enkel nivå. De valde ut böcker för patienter för att underlätta deras 
tillfrisknande. Vid boksamtal så hade de ett planerat läsprogram på så vis att de valt ut böcker 
att läsa och vilka ämnen de skulle prata om. Syftet ska enligt NE (Nationalencyklopedin, 
opag) vara ett bota eller lindra psykisk ohälsa, höja livskvalitet eller bidra till en personlig 
mognadsutveckling. Det är samstämmigt med vad som har framkommit i mina intervjuer på 
sjukhusbiblioteken. Biblioterapi förklaras övergripande av de intervjuade som en terapiform 
där böcker och läsning används för att läka ohälsa och öka välbefinnande. 
 
Både fallstudien och forskningsstudierna på Göteborgs universitet (projektets resultat, opag) 
visar på att läsprocessen för biblioterapi är svår att fastställa. Inom psykologin finns teorin (tas 
upp i kap 3) som visar hur människor som läser genomgår processen identifikation, 
introjektion, projektion och katarsis (Sippola 2004, 53; Shrodes 1955, 24). En läsare som 
genomgår alla dessa faser måste vara motiverad vilket underlättas om de har ett läsintresse. 
Studien på Göteborgs universitet visar på att om själva läsprocessen styrs upp för mycket så 
kan det ge negativa resultat. Jag drar därför slutsatsen att läsningen kan ske på många olika 
sätt och att det måste få vara så.  
 
I kapitel 3 i uppsatsens teoridel beskrivs det att biblioterapi kan indelas i två grenar. Den 
första kallas läsbiblioterapi och utmärks av att det är läsningen som anses läkande där 
handledaren bara väljer ut lämplig bok för terapeutiskt syfte. Detta passar bibliotekarier bra då 
de får använda sin kompetens och sitt intresse för böcker utan att behöva gå in i något 
terapeutiskt samtal med patienten. Fallstudien visade att sjukhusbibliotekarier arbetade med 
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läsbiblioterapi då de väljer ut böcker för utlåning då antingen patienten eller vårdpersonal på 
avdelningarna efterfrågar speciella böcker för läsning i terapeutiskt syfte.  
 
Det andra kallas interaktiv biblioterapi och kännetecknas av en terapeutisk interaktion mellan 
läsare och handledare där handledaren leder samtalet kring böckerna. Interaktiv bibioterapi 
kan även delas i två grenar. Utvecklingsbiblioterapi som är till för människor med mindre 
problem med syfte att främja psykisk mognad och utveckling utövas till viss del av 
bibliotekarier vid boksamtal. Om man ser det som Ihanus (2004) så sker det inte fullt ut om 
målet med biblioterapin inte är en terapeutisk och interaktiv situation. Detta skulle kunna bli 
bättre om bibliotekarierna och patienterna medvetet arbetade mot ett biblioterapeutiskt syfte. 
Mina observationer i kapitel 5.1 samt intervjuer i 5.2 visar att bibliotekets lokal är väsentligt 
för detta arbetssättet. Mina iakttagelser från Fall Mira var att biblioteket var väldigt litet vilket 
inte gjorde det möjligt att utöva biblioterapi i lugnt och trygg miljö. Fall Vera hade ett större 
bibliotek där de skulle kunna använda en avskild plats för biblioterpi. Bibliotekarierna 
berättade att de ofta hade uppsökande verksamhet på avdelningarna men att de ofta saknade 
lugna och mysiga rum för boksamtal. 
 
Sedan finns klinisk biblioterapi som används då människor har större emotionella och 
beteenderelaterade problem. Detta kräver större specialkompetens och familjeterapeuterna i 
fall Tyra utövar framgångsrikt denna sorts biblioterapi. Även här kunde jag iaktta rummet där 
biblioterapin utövades. Då rummet hade en dörr så fanns det möjlighet att avskilja rummet för 
att skapa trygghet. Rummet var ganska stort och i ett hörn fanns soffa, fåtöljer och en 
bokhylla och det märktes att det var till för att ha terapeutiska sessioner.     
 
Biblioterapi har utvecklats under lång tid. Under världskrigen och det mänskliga lidandet som 
det medförde så uppkom ett behov av en kompletterande rehabilitering som inte bara läkte 
kroppen utan även själen. Bibliotekarier som förmedlade böcker och ordnade bokrum och 
bokvagn hjälpe folk att bli bättre. I den här uppsatsen visar forskning att läsning påverkar 
hälsan positivt för exempelvis personer som är sjukskrivna, deprimerade eller har traumatiska 
upplevelser. Det är underligt att biblioterapi inte används mer i Sverige då dess möjligheter är 
så stora. Inom just sjukhusbiblioteken borde det finnas ett extra stort intresse att erbjuda 
biblioterapi som ett komplement till den övriga vården. Ett problem som både den här 
fallstudien och forskaren Hicks (2010) visar på är att det är svårt att få till samarbete med 
vårdpersonal på sjukhusen. Hicks menar att genom att samarbeta med bibliotek så kan 
biblioterapi nå ut till en bredare del i samhället än vad vårdpersonalen på sjukhusen klarar av. 
Detta eftersom bibliotek har tillgång till lokala och nationella nättverk med samlingsplatser på 
nätet, tillgänglig hjälp via online service och personal som är experter.  
 
Forskningen som finns att läsa i uppsatsens bakgrund (kap 2) och i teoridelen (kap 3) 
tillsammans med fallstudierna i den här uppsatsen visar att det är odiskutabelt att läsning och 
samtal kring böcker och litteratur har stor läkande betydelse. Biblioterapi har även en positiv 
effekt i andra sammanhang som inte är sjukvård utan mer syftar till att främja hälsa och 
utveckling. Som den här uppsatsen visar så kan läsning för att må bra användas på de flesta 
områden i samhället, i skolan, i fängelse, inom sjukvården, för friska som sjuka och för gamla 
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och unga. Det leder till stora möjligheterna att använda biblioterapi då det gäller att utveckla 
människor i största allmänhet i samband med skola och utbildning, på företag, i organisationer 
och andra sammanhang för att utveckla och stärka människors förmåga och inte minst 
stimulera till nya kunskaper och färdigheter. 
 
Jag ser värdet av biblioterapi även i situationer som inte är direkt relaterade till fysisk eller 
psykisk sjukdom. I en skolklass exempelvis som är drabbad av utbredd mobbning skulle en 
lärare som handledare kunna ge elever insikter om hur en mobbad person upplever sin vardag 
genom att använda böcker som hjälpmedel. Detta kan leda till förändring i attityd och 
beteenden likt teorin beskriven av Sippola (2004) och Shrodes (1955). Under ledning av en 
speciallärare går det även att föra diskussioner med en grupp dyslektiker utifrån böcker som 
handlar om att leva med dyslexi för att utvecklas och må bättre som människor. 
 
6.2. Vidare forskning 
För den vidare forskningen i biblioterapi skulle det vara intressant att använda sig av inspelat 
material från läsgrupper och observera det som fungerat bra. Även fler studier då deltagarna 
intervjuas skulle vara bra för att få veta mer om arbetssätt och deltagarnas upplevelser. Om 
det går att genom forskning bevisa att biblioterapi är en verkningsfull behandlingsform och att 
bibliotekarier är bra på att bedriva det arbetet så skulle det vara ett genomslag för biblioterapi 
i Sverige. 
  
Mer forskning om vad biblioteket och bibliotekarien kan ha för uppgift inom biblioterapin 
behövs. Bibliotekarier idag väljer ofta ut böcker till besökare, diskuterar ofta böcker med 
besökare, och ordnar aktiviteter som bokcirkel, bokprat och läsgrupper. Mycket av 
bibliotekariearbetet i Sverige är redan likt biblioterapi så steget är inte så långt att gå till ett 
mer planerat arbetssätt där man har ett tydligare mål att faktiskt höja deltagarnas välmående.  
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7 Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att utifrån en fallstudie med tre olika fall utforska och öka förståelsen 
för biblioterapins funktion på sjukhusbibliotek och inom vården. Forskning visar att 
biblioterapi är ett brett område som kan bedrivas på många olika sätt, mycket förenklat eller 
mer avancerat. Det kan konstateras att det finns mycket gemensamt i både synsätt och 
arbetssätt mellan det som beskrivs i forskning och litteratur och det som beskrivs i den 
praktiska tillämpningen vid de platsbesök som gjorts. Bibliotekarierna använder biblioterapi i 
sitt litteraturförmedlande arbete och har en stark tro på att böcker och läsning förbättrar 
hälsan. Deras uppgift med biblioterapin är oftast att distrahera patienter från de tråkigheter 
som deras sjukdom eller vistelsen på sjukhuset innebär, och få patienterna att tänka på något 
som gör dem glada. I de fall som de handlar om patienter som har psykiatriska svårigheter så 
uttrycker bibliotekarierna en vilja att ha ett bättre samarbete med vårdpersonalen. Ett ökat 
samarbete kräver att bibliotekschef och arbetslag backar upp menar bibliotekarierna som 
intervjuats i min fallstudie. 
 
Fallstudien visar att bibliotekarierna på sjukhusbiblioteken har en stark tilltro till att läsningen 
har en positiv effekt på en persons välmående. Forskningen och fall Tyra visar att biblioterapi 
kan fungera effektivt som behandling för vanliga psykiska sjukdomar som depression, ångest, 
trauma. Bibliotekarier på sjukhusbibliotek som har kunskap och intresse för böcker och 
människor bör kunna spela en viktig roll i arbetet med biblioterapi.  
 
Något som både forskning och fallstudien visar är att biblioterapi verkar göra oss glada och få 
oss att må bra. Att få diskutera med personer eller relatera sina problem till liknande 
situationer som en annan person gått igenom fungerar läkande. Det kan leda till ökad 
självkännedom, ökad förståelse för andra och känsla av att bli förstådd. Biblioterapi kan ske 
på många olika sätt, i grupp eller enskilt, med eller utan handledare. Men böcker och 
läsningen är den centrala delen. Det är intressant om det till viss del går att ersätta eller 
komplimentera den psykiska vården. 
 
Eftersom biblioterapi är ett relativt outforskat och oanvänt område i Sverige så finns det 
mycket vi kan lära och ta tillvara på, dels vad forskningen och litteratur lyfter fram och dels 
vad vi kan lära från andra länder som kommit längre än oss i att utöva biblioterapi. Fler större 
forskningsstudier skulle vara nyttigt för att få mer säkra resultat som visar att biblioterapi 
verkligen påverkar människors hälsa på ett positivt sätt. När detta är klargjort så är det lättare 
att ta in biblioterapi i vården och se det som en möjlighet och komplement till traditionell 
behandling.  
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Bilaga 1 - Förfrågan om platsbesök 

Hej! 

Jag heter Maria Glane och jag läser biblioteks- och informationsvetenskap på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver nu på min kandidatuppsats om biblioterapi. Syftet med 
uppsatsen är att ta reda på i vilken utsträckning bibliotekarier på sjukhusbibliotek i Sverige 
arbetar med läsning i hälsofrämjande syfte. Och vilka arbetsmetoder/aktiviteter som används. 

Jag skulle bli mycket glad om jag skulle kunna få intervjua berörda bibliotekarier om 
verksamheten inom detta område. Intervjuerna beräknas ta 30-45 minuter och jag skulle gärna 
spela in dem så att allt blir korrekt. Om ni vill så kan jag skicka intervjuguiden på förhand 
med de frågor som jag har tänkt utgå från. Om det är möjligt så skulle jag gärna vilja följa 
med på några av aktiviteterna för att se hur de går till. Jag hoppas att ni har tid att ta emot 
mig.  

Kontaktuppgifter för min handledare är -.  

Tacksam för svar! 

Vänliga hälsningar, 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 

Vad är biblioterapi? 
När du tänker på begreppet biblioterapi vad kommer då upp i dina tankar?  

Hur väl stämmer din bild av biblioterapi med andra gruppers bilder? (ex patienter el 
vårdpersonal) 

Hur skulle du vilja placera in biblioterapi i bibliotekets verksamhet? 

Hur skulle du vilja sätta in biblioterapi som en möjlig del av en patients behandling? 

Finns det andra ord att beskriva bibioterapi? 

Vad är inte biblioterapi? 

 
Hur arbetar bibliotekarier på sjukhusbibliotek med biblioterapi?  
Berätta hur du uppfattar att ni arbetar med biblioterapi? Beskriv aktiviteterna. 

Vilka aktiviteter i er verksamhet ser du som en del av er biblioterapi? 

Om du grovt skulle beskriva biblioterapi som ett arbetsflöde – vilka steg ser du då som de 
viktigaste?   

Vilka roller, aktörer, personer berörs/är involverade i biblioterapi? 

Hur skulle du vilja beskriva en bra samverkan mellan er och andra sjukvårdsroller i samband 
med biblioterapi? 

Jag uppfattade att personal på psykiatrin efterfrågade läkande litteratur lite mer än andra och 
att ni har mer läsaktiviteter på den avdelningen. Hur arbetar ni med biblioterapi på psykiatri 
avd? 

Vad ser du som viktigast för att en patient ska vara mottaglig för biblioterapi? 

Ser du några fördelar/nackdelar med att arbeta gentemot en grupp av patienter alternativt mot 
en enskild individ? 

Vilka forum och verktyg är centrala i genomförandet av biblioterapi? 

 
Syfte och effekter av biblioterapi? 
Hur ser du när biblioterapi har betydelse för en patients välbefinnande/tillfrisknande? 

Hur skulle du vilja beskriva utifrån patientens perspektiv fördelarna med biblioterapi? 

Ser du på motsvarande sätt några nackdelar?  

Hur kan den komplettera annan behandling?  

Vilka krav/behov måste vara tillgodosedda för att arbetet med biblioterapi ska vara 
framgångsrikt? 

Vilka förbättringar/utvecklingar avseende biblioterapi skulle du vilja genomföra hos er? 
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Bilaga 3 - Uppdrag, Sjukhusbiblioteken SUS 
	  

Sjukhusbiblioteken	  SUS	  är	  en	  förvaltningsövergripande	  resurs	  för	  patienter,	  närstående,	  
personal,	  samt	  forskare	  och	  studerande,	  som	  är	  anställda	  på	  SUS.	  Sjukhusbiblioteken	  
SUS	  är	  också	  ett	  kompetensstöd	  för	  förvaltningens	  ledningssystem.	  	  	  

Sjukhusbiblioteken	  arbetar	  med	  det	  medicinska	  företagsbiblioteket	  som	  grund.	  
Bibliotekarier	  administrerar	  den	  information	  som	  krävs	  i	  det	  dagliga	  arbetet	  på	  SUS	  och	  
som	  bidrar	  till	  att	  kvalitetssäkra	  vården.	  Personal	  inom	  förvaltningens	  alla	  
yrkeskategorier,	  forskare	  och	  studerande	  (anställda	  på	  SUS),	  har	  tillgång	  till	  och	  erbjuds	  
information	  och	  facklitteratur	  för	  sin	  yrkesutövning,	  forskning,	  studier	  och	  
kompetensutveckling.	  

Sjukhusbiblioteken	  är	  också	  hälsobibliotek	  med	  patientforum	  och	  patientbibliotek,	  en	  
neutral	  mötesplats	  öppen	  för	  alla,	  som	  erbjuder	  patienter	  och	  närstående	  
kvalitetsgranskad	  information,	  utbildning	  och	  lärande.	  Besökarna	  har	  möjlighet	  att	  låna	  
informationsmaterial	  och	  läkande	  litteratur	  av	  olika	  slag.	  	  

Den	  digitala	  biblioteksverksamheten	  erbjuder	  information	  via	  Internet,	  intranätet,	  
sökplattformen	  Medsök	  och	  bibliotekskatalogen	  dygnet	  runt.	  

Sjukhusbiblioteken	  har	  personal	  med	  olika	  yrkeskompetenser.	  Ett	  exempel	  är	  
patientforumteamet	  med	  bibliotekarie,	  socionom,	  sjuksköterska	  och	  
informatör/grafiker,	  som	  arbetar	  tillsammans	  för	  att	  underlätta	  patientens	  väg	  i	  vården	  
och	  därmed	  också	  bistår	  läkare	  och	  annan	  vårdpersonal.	  Personalen	  med	  olika	  
kompetenser	  säkrar	  att	  skilda	  användare	  som	  patienter,	  närstående,	  sjukvårdspersonal	  
och	  forskare	  (anställda	  på	  SUS)	  erbjuds	  den	  biblioteks-‐	  och	  informationsverksamhet	  de	  
behöver	  för	  bästa	  resultat	  och	  kvalitet	  i	  vården.	  	  

Sjukhusbiblioteken	  i	  Skåne	  och	  Sverige	  arbetar	  i	  nätverk	  för	  bästa	  
verksamhetsutveckling.	  

Patientorganisationerna	  och	  patientföreningarna	  är	  viktiga	  samarbetspartners.	  

Sjukhusbibliotekens	  personal	  arbetar	  för	  kompetenta,	  stolta	  och	  motiverade	  
medarbetare	  på	  SUS	  och	  för	  ett	  gott	  verksamhetsresultat.	  

Målgrupper	  

Sjukhusbibliotekens målgrupper 
• Patienter	  

• Närstående	  till	  patienter	  

• Personal	  inom	  sjukhusets	  alla	  yrkeskategorier	  

• Forskare,	  anställda	  vid	  SUS	  

• Studerande,	  anställda	  vid	  SUS	  

• Förvaltningens	  ledningssystem	  
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Verksamhetens	  övergripande	  mål	  

Sjukhusbiblioteken	  SUS	  ska	  

	  -‐	  verka	  som	  en	  effektiv	  informationsverksamhet	  med	  hög	  kvalitet	  för	  att	  säkra	  kvalitet	  i	  
vården.	  

-‐	  fortsätta	  att	  på	  alla	  plan	  vidareutveckla	  de	  fyra	  SUS-‐biblioteken	  som	  en	  
informationsverksamhet	  för	  att	  stärka	  verksamheten	  för	  bättre	  resultat.	  

-‐	  erbjuda	  forskare	  (anställda	  på	  SUS)	  och	  specialister	  biblioteksstöd	  och	  vara	  en	  aktiv	  
part	  vid	  utvecklandet	  av	  sjukhuspersonalens	  kompetens	  samt	  för	  personal	  
tillhandahålla	  verktyg	  i	  arbete	  med	  evidensbaserad	  vård,	  omvärldsbevakning,	  
vidareutbildning	  och	  individuell	  utveckling.	  

-‐	  erbjuda	  kompetensstöd	  till	  förvaltningens	  ledningssystem	  när	  det	  gäller	  införande	  av	  
ett	  evidensbaserat	  arbetssätt.	  	  

-‐	  arbeta	  hälsofrämjande	  och	  sjukdomsförebyggande	  med	  patientinformation	  och	  
patientutbildning	  och	  erbjuda	  patienter	  och	  närstående	  vid	  sjukdom	  den	  kunskap	  och	  
delaktighet	  de	  behöver	  för	  att	  hantera	  den	  förändrade	  situationen.	  

-‐	  dela	  med	  sig	  av	  kunskap	  genom	  till	  exempel	  föreläsningar	  i	  samarbete	  	  med	  SUS	  
forskning,	  presentationer	  av	  MedSöks	  elektroniska	  resurser	  och	  visningar	  av	  PION,	  
databasen	  med	  kvalitetsgranskad	  patientinformation.	  

-‐	  presentera	  och	  tillhandahålla	  medier	  och	  teknik	  med	  kultur	  och	  litteratur	  av	  skiftande	  
slag	  för	  läkande	  läsning.	  

-‐	  vara	  mötesplats	  för	  patienter,	  närstående,	  allmänhet	  och	  för	  personal	  i	  arbete	  och	  
under	  utbildning.	  Biblioteken	  ska	  också	  vara	  mötesplats	  mellan	  sjukvården	  och	  
handikappföreningar.	  

-‐	  bidra	  till	  friskvård	  för	  den	  anställde	  genom	  att	  erbjuda	  positiv	  arbetsmiljö	  med	  
information,	  litteratur,	  kultur,	  stimulans	  och	  rekreation.	  

Riktlinjer	  för	  verksamhetsplan	  

Sjukhusbiblioteken	  SUS	  utgår	  i	  sin	  verksamhetsplan	  ifrån	  	  

Regionens	  mål	  i	  Budget	  och	  verksamhetsplan	  2013	  	  
med	  plan	  för	  åren	  2014	  till	  2015	  (RF	  2012-‐11-‐26–27	  §140)	  

Sjukhusbiblioteken	  SUS	  utgår	  också	  ifrån	  
SUS	  mission,	  vision,	  värdegrund	  och	  verksamhetsfilosofi:	  

Mission:	  Att	  vara	  universitetssjukhus	  

Vision:	  Alltid	  bland	  de	  bästa	  

Värdegrund:	  Respekt	  för	  människan	  

Verksamhetsfilosofi	  i	  korthet:	  
Lean	  healthcare,	  som	  bygger	  på	  två	  principer:	  
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• att	  fokusera	  på	  snabba	  och	  smidiga	  patientflöden	  

• att	  bygga	  strukturer	  så	  att	  sjukhusets	  arbetsteam	  själva	  kan	  förbättra	  sina	  
arbetssätt	  kontinuerligt	  

Det	  finns	  ytterligare	  ett	  dokument,	  som	  är	  relevant:	  	  
Utkast	  Skånes	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  i	  tidsperspektivet	  2020,	  Region	  Skåne,	  där	  följande	  
citat	  är	  hämtat:	  
”Skånes	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  2020	  erbjuder	  befolkningen	  en	  vård	  som	  är:	  

Välkomnande	  och	  har	  en	  helhetssyn	  på	  människan1.	  	  

Den	  möter	  människor	  där	  de	  är	  –	  efter	  individens	  behov	  och	  förutsättningar2.	  

Invånarna	  är	  medskapare	  av	  sin	  egen	  hälsa	  och	  i	  sin	  vård3.	  	  

Vården	  ges	  utifrån	  bästa	  kunskapsunderlag	  där	  resultat	  och	  kvalitet	  är	  de	  viktigaste	  

styrande	  faktorerna4.”	  

	  

1	  Koppling	  till	  Region	  Skånes	  vision	  

2	  Hälso-‐	  och	  sjukvårdslagen	  

3	  Kairos	  Future	  rapport	  om	  framtidens	  patienter	  

4	  Hälso-‐	  och	  sjukvårdslagen	  och	  statlig	  utredning	  om	  framtidens	  sjukvård	  
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Bilaga 4 - Sjukhusbibliotekens och Informationsbankens mål 
 
Landstingets mission 
 
Inspirera till god hälsa 
 
Vision 
 
Ett gott liv i ett livskraftigt län 
 
Landstingets mål 
 
Att vara ett kvalitetsstyrt landsting 
 
Utvecklingsavdelningens verksamhetsidé 
 
Utvecklingsavdelningen är till för framtiden och det föränderliga samhället. 
Utvecklingsavdelningen medverkar och stödjer förändring i landstingets verksamhet 
 
Sjukhusbibliotekets mål: 
 
Att vara ett centrum för information och kunskap för att främja och inspirera till 
kunskapsutveckling i landstinget krononberg. 
 
Landstingets personal 
För att främja landstingets mål att vara kvalitetsstyrt, och för att underlätta och stimulera till 
kunskapssökande och utveckling, ska sjukhusbiblioteken dels erbjuda innehållsrika och 
inspirerande informationsmiljöer och dels erbjuda professionell vägledning och utbildning i 
dessa. Kvalificerade informationsresurser ska tillgängliggöras och organiseras på ett 
tilltalande och användarvänligt sätt, och bibliotekets personal ska hantera dessa 
professionellt.  
Biblioteken skall också bidra till att skapa en god arbetsmiljö som främjar hälsa och ger 
utveckling. Detta genom att i fysiska bibliotek erbjuda plats för vila, möten och upplevelser 
utanför vårdmiljön. 
 
Patienter och närstående 
För att främja landstigets mål att arbeta med en kunskapsbaserad vård där patienten är 
delaktig och själv har förmåga att förbättra sin hälsa ska sjukhusbiblioteket och 
Informationsbanken stödja patienter/närstående i deras kunskapssökande. Detta görs dels 
genom att erbjuda information som kan fungera som ett komplement till den information som 
erbjuds från andra håll i vården och dels genom att erbjuda hjälp till självhjälp när det gäller 
att förstå och använda information. 
Sjukhusbiblioteket ska inspirera till god hälsa genom att erbjuda patienter/närstående 
stimulans och kunskap som kan ge vila från vårdmiljön. Detta genom att erbjuda upplevelser 
och kunskaper i de fysiska biblioteken och genom uppsökande verksamhet ute 
vårdverksamheten. 
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Bilaga 5 - Verksamhetsplan 2014 
 
Sjukhusbiblioteken och Informationsbanken - Landstinget krononberg 
 
 
Drift av verksamhet: 
 
 

• Sjukhusbiblioteken och Informationsbanken har två målgrupper:  
personal/studenter och patienter/närstående. 
 
Tre bibliotek har öppet 71 tim/v. : 

CLV – 33 tim/v. Sigfrid – 13 tim/v., Ljungby 25 tim/v. och Informationsbanken 32    
tim/v.  

Övrig tid kommunicerar landstingets personal, patienter/närstående med biblioteket 
via telefon eller mail – hemsidan ger kontaktinformation.  
 
Som enhet består Sjukhusbiblioteken och Informationsbanken av sju personer. Fem 
bibliotekarier, en sjuksköterska och en enhetschef.  
 
Sjuksköterskan ansvarar för bemanning av Informationsbanken, organisera 
utställningar och föreläsningar (i sammarbete med kliniker och patientföreningar) som 
vänder sig till patienter och närstående i första hand. 
 För närvarande upptar praktiskt arbete med vårdgarantin den största delen av 
arbetstiden.  
 
 

• Biblioteket bygger och underhåller fortlöpande ett mediebestånd genom urval, inköp 
och upphandling av tryckta och elektroniska medier. Medierna katalogiseras i 
landstingets bibliotekskatalog och strukturerars i det fysiska biblioteket och/eller på 
hemsidan.  Stor vikt läggs vid hur media exponeras och tillgängliggörs både 
fysiskt(bibliotekslokaler) och digitalt(hemsidan). Detta för att underlätta och vara 
inspirerande för kund. 
 
Biblioteket beställer och sköter fjärrlån, och beställer artiklar – fjärrlån är media som 
inte finns tillgängligt lokalt, och som lånas in från annat bibliotek i Sverige.  
 
Biblioteket hanterar ett cirkulationsförfarande med in-, utlån och kravhantering.  
 
Biblioteket har hand om klinikers och andra avdelningars egna beställningar av media 
och katalogiserar in dessa i bibliotekets katalog så att de tillgängliggörs för alla i 
landstinget. Kliniker har ofta egna prenumerationer på tidskrifter och det praktiska 
arbetet kring dem sköter biblioteket. 
 
 

• Biblioteket utbildar i det utbud av media och tjänster som finns att tillgå lokalt på 
landstingets bibliotek, finns tillhands för att stötta landstingets personal när det gäller 
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sökningar efter artiklar, sökningar i databaser, sökningar efter medier i andra 
bibliotekskataloger som till exempel Libris.  
 
Biblioteket informerar om olika möjligheter att hålla sig uppdaterad inom sitt område, 
både med hjälp av de tjänster landstinget tillhandahåller och andra fria resurser på 
internet. 
 
 

• För att kunna utföra ett kvalificerat biblioteksarbete är det viktigt att hålla sig 
uppdaterad inom ämnet informations- och biblioteksvetenskap. Hur kan vi 
tillhandahålla kunskaper och information när vi nu raskt går ifrån det tryckta mediet 
och till det digitala? Vilka läsverktyg behövs för att upprätthålla tillgången och 
underlätta framtida informations- och kunskapsinhämtningen i landstinget? 
Omvärldsbevakning kommer att vara ett prioriterat område då utvecklingen går i 
snabb takt inom detta område. 
 
 

• Biblioteket arbetar på olika sätt mot målgruppen patienter:  
- genom att erbjuda samtalsgrupper inom psykiatrin och detta görs idag inom 

Äldrepsykiatrin och Psykosavdelningen.  
- Dels genom att inom psykiatrin erbjuda plats för kortare praktik när det gäller 

patienter inom psykiatrin.  
- dels genom att Biblioteket och informationsbanken ger patienter och anhöriga 

möjlighet att ta del av olika sorters patientinformation, samtal med sjuksköterska, 
information om patientföreningar, böcker och olika elektroniska tjänster som 1177. 
Biblioteket och informationsbanken arrangerar utställningar i samarbete med 
kliniker och andra enheter. Patientföreningar har utställningar. I samband med 
utställningar anordnas öppna föreläsningar. 

 
 

• Inneliggande patienter, patienter som går på regelbunden behandling och anhöriga 
erbjuds att låna olika medier som tryckta böcker och tidskrifter, ljudböcker, DVD-
filmer och  
CD-musik.   
14 avdelningar får varje vecka besök av en bibliotekarie med bokvagn. Bibliotekarien 
gör samtidigt en översyn av avdelningens dagrum. Biblioteket har inte möjlighet att 
komma till avdelningen oftare än en gång per vecka men tillämpar tjänsten ”Ring så 
kommer vi”. 
 
 

• Sjukhusbiblioteket fungerar också som kontaktplattform för den del av sjukhuskyrkan 
som finns på CLV 
 
 

Speciella projekt 2014: 
 

 
• Bibliotekslokal Ljungby: Nytt bibliotek på Ljungby lasarett. En flytt planeras till 

entreplan. Biblioteket kommer att bestå av två delar:  
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en väntrumsdel för patienter och närstående med lekhörna, friskvårdshörna, 
patientinformation och med medier för avkoppling som dagstidningar, 
tidskrifter. Medier som böcker, cd-spelare, cd-böcker kommer också att finnas 
för inneliggande patienter och för patienter som går på regelbunden behandling. 
Tanken är att biblioteket växer ut i entrehallen med information och media. 
Detta görs med hjälp av hyllor på hjul och vagnar. Biblioteket blir på så sätt mer 
flexibelt. 
 
en del för personal som kommer att vara meröppet. Denna del innehåller medier 
med information och kunskaper som landstingets personal efterfrågar i sitt 
arbete som tidskrifter och litteratur inom medicin, psykologi och samhälle. En 
avkopplingshörna ska finnas och ett rum för arbete eller studier med 
dator(intranät). 
Att biblioteket är meröppet innebär att personal med sitt id-kort kan komma in i 
biblioteket och låna eller sitta och studera eller läsa även när biblioteket inte har 
öppet som på kvällar och helger. 
 
 

• Undersöka möjligheterna att ha meröppet bibliotek även på CLV och Sigfrid. 
 
 

• Referensgrupp: 
Undersöka möjligheterna för att få tillstånd en referensgrupp ur professionen när 
det gäller medicinska- och omvårdnadsdatabaser. Detta för att säkerställa att 
landstinget satsar på rätt resurser. 

 
 

• Ny teknik:  
Vi går idag mer och mer från det tryckta mediet till det digitala. Detta ger nya 
möjligheter men ger också upphov till nya frågeställningar. Hur kan biblioteket 
använda den digitala tekniken för att underlätta för både landstingets personal 
och för patienter/anhöriga att ta till sig information och kunskaper, och för att 
inspirera till kunskapsinhämtande? Vad kan vi göra när det gäller de fysiska 
bibliotekslokalerna, med vår hemsida och med vad kan vi bidra när det gäller 
andra verksamheter i landstinget när det gäller detta?  
Vilka möjligheter finns i landstinget när det gäller surfplattor och likande? En 
fråga att resonera kring med kunderna, oss och It. Vilka behov ser vi från vår 
sida när det gäller läsverktyg för professionen? 
 
 

• Utbildning: 
2014 kommer att göras en extra satsning nationellt på utbildning av Medicinska 
bibliotekarier. Det innebär att vi tillsammans kommer att lyfta samtliga 
medicinska bibliotekarier i landet när det gäller utsökning av information.  
Styrelsen i föreningen Sjukhusbibliotekschefer står bakom och kommer att 
inventera behov och resurser. Sedan kommer en studieplan göras för att koppla 
behov och kompetens. Utbildningen kommer i huvudsak ske genom 
videokonferens som Lync etc. 
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• Artikelbeställningar: 

Hur kan vi utveckla servicen och snabba upp hanteringen så att kunden så 
snabbt som möjligt för tillgång till det material han/hon beställt? Vad säger 
upphovsrätten när det gäller att maila artikelkopior etc? Hur kan vi snabba upp 
hanteringen av det materiel som inte ingår i Eirapaketet? 
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