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Abstract 
 

The purpose of this thesis is to examine which role public libraries play or could play 

within bibliotherapy. The study is based on qualitative interviews with five librarians 

who, in one way or another have experienced bibliotherapy activities. Further, we have 

interviewed two treatment assistants and one counsellor, who have cooperated with the 

librarians, to get their view. 

 

We have used the following research questions: Which bibliotherapeutic activities, if 

any, are pursued in public libraries in Sweden, and how do they look upon 

bibliotherapy? What role do public libraries play/could play within bibliotherapy? 

 

Ever since the term bibliotherapy was coined in the beginning of the twentieth century, 

the definition has been under debate. We have identified four main subjects of 

discussion. They concern the client, the text, the bibliotherapist and the question 

whether individual or group activities are to prefer. These subjects of discussion are 

used as a tool for analysing the results of the interviews as to our first question. We 

have modified Margaret Monroe’s Bibliotherapeutic Model for Library Service and this 

model is used as theoretical framework when analysing our second question. 

 

The result shows that the librarians define, and look upon bibliotherapy in different 

ways. They have mainly experienced bibliotherapy as a group activity. For the future, 

they envision various opportunities of development, one of which differs from the rest – 

the individual bibliotherapy service. We have identified a set of alternative activities in 

which the public library could play a role within bibliotherapy.  

 

 

Nyckelord 
Biblioterapi, bibliotekarier, folkbibliotek, läsecirklar, läsning, läsfrämjande verksamhet. 
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1 Inledning 
 

Litteraturen har genom livet varit en trogen följeslagare till oss. Den har varit en vän, en 

trygghet, en tröst, en stimulans, en lärare, en flykt och en tillflykt, ett tidsfördriv. Kort sagt: 

litteratur och läsning har betytt mycket för oss och för hur vi mått. Denna känsla delar vi med 

många, inte minst bland dem med intresse för bibliotekarieyrket. 

 

De senaste åren har intresset för läsningens och andra kulturyttringars hälsofrämjande effekter 

stadigt ökat. Vi har sett, och ser, många tecken på detta. 2005 gav regeringen Vetenskapsrådet 

öronmärkta pengar för att stärka forskningen om kultur och hälsa. Detta har genererat forskning 

inom olika discipliner som har visat att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa. Mycket av 

forskningen inom området kultur och hälsa bedrivs vid det tvärvetenskapliga Centrum för kultur  

och hälsa vid Göteborgs universitet. Kultur och hälsa hör ihop på ett allt mer självklart sätt. 

Kultur-i-vården- och Kultur-på-recept-verksamheter bedrivs på flera ställen i landet. 

  

I kölvattnet av detta fokus på kultur och hälsa, har begreppet biblioterapi allt oftare nämnts i 

medier och i den aktuella samhällsdebatten. På Bokmässan 2013 hölls t ex ett seminarium på 

temat. Det råder enighet om läsningens positiva effekter på vår hälsa och våra egna erfarenheter 

bekräftas ständigt. 

 

Magnus Persson
1
 menar att det finns flera skäl att tala om en renässans för biblioterapin. Ett är 

den första svenska doktorsavhandlingen i ämnet, Poesiläsning som meningsskapare - en studie 

om poesigrupper på sjukhem och hospice (2006), skriven av Inger Eriksson. Ett annat är 

grundandet av den s k School of Life, som fick stor uppmärksamhet (Persson 2011, s. 13). 

Persson säger vidare att till aktörer inom det biblioterapeutiska fältet kan, förutom psykiater, 

psykologer och lärare, även bibliotekarier sägas höra (ibid., s. 17). 

 

När det började bli dags att fundera på ämne för kandidatuppsats, kretsade våra tankar först kring 

bibliotekens grundläggande uppdrag och det viktiga läsfrämjandet. Den enskilda faktor som mest 

påverkade oss att alltmer fokusera på biblioterapi, var en artikel i Biblioteksbladet från juni,  

2014. Här beskriver Nina Frid
2
 ett besök på School of Life (SoL) i London, där hon har bokat ett 

besök hos biblioterapeuten. Nina har i förväg fått fylla i ett formulär med frågor, främst gällande 

sitt läsande. Samtalet utgår sedan från dessa svar och biblioterapeuten tipsar om enkla knep som 

kan fungera läsfrämjande just för Nina. Hon får också ett recept i handen – ett recept på en bok 

som hon uppmanas att läsa. Nina konstaterar att den personliga läsrådgivningen – ”terapi eller 

inte” – är oerhört läsfrämjande. Nina Frid säger också: 

  
Och det första jag önskade mig när jag klev ut i småregnet på gatorna i London med bokreceptet i handen 

var att få hitta ett bibliotek. Det är ju där böckerna finns! Samtalssessioner kan nog fungera motiverande, 

men för själva behandlingen, att läsa, är ändå biblioteket bäst. Det är på biblioteket biblioterapeuterna 

borde finnas, för att sätta boken i handen när läsmotivationen är som högst. Vilket bibliotek blir först med 

möjligheten att boka en bibliotekarie för personlig läsrådgivning? 
   

Dessa tankegångar fångade vårt intresse.  

                                                 
1
 Professor i litteraturvetenskap vid Malmö Högskola. 

2
 Bibliotekarie och fr o m augusti 2014 ny handläggare för läsfrämjande på Kulturrådet. 
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1.1 Problemformulering 

 

Biblioterapibegreppet är sammansatt och komplext, därom är alla överens. Definitionerna och 

metoderna är många. Rhea J. Rubin säger att det inte går att hitta en självklar 

biblioterapidefinition eftersom biblioterapi inte är en egen disciplin utan kan kopplas samman 

med fyra olika, närmare bestämt psykiatrin, psykologin, biblioteksvetenskapen och 

litteratursociologin (1978, s.18 refererad i Björklund, 2012, s. 5).  I Sverige har biblioterapin 

länge varit tämligen osynlig, både generellt och kopplat till folkbibliotek. Inte heller används 

biblioterapeut som yrkesbeteckning, såsom är fallet i Storbritannien, USA och Finland. Även om 

en stor del av en bibliotekaries dagliga arbetsuppgifter innefattar att hjälpa låntagare att välja 

böcker, finns det ingen möjlighet att boka tid för personlig läsrådgivning på det sätt som beskrivs 

i nämnda artikel. Frågan som Nina Frid ställer i Biblioteksbladet, fick oss att fundera över om det 

finns några biblioterapiverksamheter vid svenska folkbibliotek och vilken syn på biblioterapi 

man i så fall har. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken roll folkbiblioteket har/skulle kunna ha inom 

biblioterapin.  

De forskningsfrågor vi vill få svar på är: 

1a. Vilka biblioterapiverksamheter (om några) bedrivs vid svenska folkbibliotek? 

1b. Vilken syn har man i så fall på biblioterapi? 

2. Vilken roll har folkbiblioteket/skulle folkbiblioteket kunna ha inom biblioterapi? 

 

1.3 Avgränsning  

 

Som en naturlig följd av vår problemformulering och vårt syfte har vi valt att avgränsa vår 

undersökning till biblioterapiverksamheter där folkbiblioteket är eller skulle kunna vara en aktör. 

Vi är medvetna om att det nyligen skrivits en masteruppsats, Läsning som gör skillnad - 

bibliotekariers arbete ur ett biblioterapeutiskt perspektiv av Karin Bjerefeldt & Mark Wallenius 

(2014) - inom ramen för biblioterapi, där man liksom vi riktar blickarna mot svensk 

biblioteksverksamhet. Vi vill ändå peka på skillnader som motiverar ännu en uppsats som pekar i 

delvis samma riktning. Vårt fokus är uttalade biblioterapiverksamheter vid folkbibliotek. Vi vill 

också ge plats åt de tvärvetenskapliga resultat som nyligen presenterats inom litteraturvetenskap 

och aktivitetsvetenskap
3
.  

 

                                                 
3
 Vetenskap inom fältet arbetsterapi, som bl a utvecklar kunskap om mänsklig aktivitet som en förutsättning för 

överlevnad, utveckling och hälsa. 
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2 Biblioterapi 
 

I detta kapitel ges en närmare presentation av biblioterapi som ämne. 

 

2.1 Biblioterapi - vad är det? 
 

Ovanstående rubrik är titeln på ett examensarbete i bibliotekskunskap från 1974. Författarna 

Felth & Stalinger motiverar titeln med att denna fråga: “Biblioterapi - vad är det?”, var den de 

fick som svar när de berättade vad de skrev om. Detta kan vi - 40 år senare - känna igen oss i. Vi 

har t o m fått frågan: “Biblioterapi - finns det? Jag trodde det bara var det där tramset på Babel.” 

Vår kunskap på biblioterapiområdet var vid uppsatsskrivandets början också närmast obefintlig, 

så ett första steg var att försöka få en bild av vad biblioterapi är. 

Ordet biblioterapi består av de två delarna biblio och terapi. Rent etymologiskt kommer ordet 

från grekiskans biblion, som betyder bok och therapeia som betyder tjänst, vård eller 

behandling. Den språkliga grunden är dock inget som garanterar en enhetlig tolkning av 

begreppet – långt därifrån. Det är flera variabler som kan ge upphov till, och har gett upphov till, 

en diskussion om vad biblioterapi egentligen är; hur ska behandlingen gå till, vem, om någon, 

ska leda den, vad innefattas i begreppet litteratur etc. Första gången termen biblioterapi förekom 

i skrift var 1916 i en artikel av Samuel MacChrod Crothers i tidskriften Atlantic Monthly. Och, 

som någon sagt, alltsedan dess har termens definition varit under diskussion. 

 

Den första definitionen kom dock först 1941, då det i Dorland’s Illustrated Medical Dictionary 

stod att läsa om biblioterapi: “The employment of books and the reading of them in the treatment 

of nervous disease.” (citerad i Rubin, 1978, Preface). Detta får man betrakta som en snäv 

definition, i alla fall vad gäller användningsområdet. Kärnan i diskussionen har också mest gällt 

hur snävt begreppet bör definiteras. De som förespråkar snäva ramar för begreppets betydelse 

anser att följande definition, hämtad från Encyclopedia of Library and Information Science är 

den rätta: 

  
Bibliotherapy is the use of books and related materials in the treatment of the sick. It is a program of 

selected activity involving reading which is planned, conducted, and controlled as treatment, under 

the guidance of a physician, for emotional and other problems. (Tews, 1969, citerad i Carlsson & 

Östlundh, s.12). 

       

De som istället står för en vidare definition av begreppet lutar sig mera mot kärningredienserna 

litteratur och läkning/behandling, och ställer inga specifika krav vare sig på arten eller ledningen 

av läsningen, och som även kan vända sig till friska personer som av olika skäl vill få 

vägledning, utvecklas och berikas. Ett nyare exempel på denna vidare syn, är 

Nationalencyklopedins, som definierar biblioterapi som ett “samlingsnamn för insatser som 

genom läsning syftar till att bota eller lindra psykisk ohälsa, höja livskvalitén eller bidra till en 

personlig mognadsutveckling.” (Rydén, citerad i NE). Definitionen är bred och kan omfatta vitt 

skilda typer av verksamheter.  
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Skans Kersti Nilsson
4
  menar att termen biblioterapi är “problematisk”. Den anger en relation 

mellan text-läsare-terapeut/förmedlare där tonvikten kan läggas på olika ställen, därav de olika 

biblioterapityperna. Medan fördelen med termen är att den är internationell är nackdelen att den 

behöver preciseras och det aktuella sammanhanget klargöras (Nilsson, 2009, s. 87). Två 

biblioterapityper som kan vara lämpliga att introducera så här inledningsvis är klinisk 

biblioterapi och utvecklande biblioterapi. Klinisk biblioterapi är en behandlingsform där 

litteratur används som ett psykoterapeutiskt redskap. Den har främst använts inom psykiatri, 

kriminalvård och alkohol- och drogavvänjning. Målet är att komma till insikt och kunna ändra ett 

beteende. Biblioterapeuten bör vara läkare, psykolog eller psykiater. En bibliotekarie kan fungera 

som biblioterapeut under förutsättning att ett nära samarbete med utbildad terapeut, psykolog 

eller psykiater föreligger. Kännetecknande för den utvecklande biblioterapin är att den sker i 

gruppform och att deltagarna på endera sättet befinner sig i samma situation. Det är en frivillig 

verksamhet som vänder sig till alla som vill närma sig sina känslor och utvecklas som 

människor. Förutom läkare, psykolog eller psykiater kan biblioterapeuten vara lärare, socionom 

eller bibliotekarie (Carlsson & Östlundh, 2001, s. 33). Biblioterapeuten spelar ofta en mindre 

aktiv roll i diskussionsfasen än vad som är önskvärt i klinisk gruppverksamhet (Hynes & Hynes-

Berry, 2011, s. 8).     

  

Även om de flesta bibliotekarier helhjärtat tror att böcker kan vara till hjälp och lindring, finns 

det en förvirring kring bibliotekariens roll i den processen, varpå man skyggar inför 

verksamheter där ordet terapi föreslås (Jones, 2006, s. 24). Lu ger i sin artikel exempel på 

aktiviteter som inte benämns biblioterapi men som enligt henne skulle kunna göra det. Det finns 

idag inga formella kvalifikationskrav på dem som utför biblioterapi och det gör både vad som är 

biblioterapi och vem som är kvalificerad nog att utföra den till kontroversiella frågor (Lu, 2008, 

s. 47). Oenighet bland forskare kring huruvida bibliotekarier har legitimitet att utföra biblioterapi 

eller ej, har lett till försök att introducera alternativa begrepp till biblioterapi. Dessa har dock inte 

blivit etablerade och spridda (ibid., s. 48).  

 

En av de vanligaste missuppfattningarna om biblioterapi är att det rör sig om en ny företeelse. 

Begreppet har också varit tämligen osynligt i Sverige. De flesta, bibliotekarier inkluderade, har 

uppmärksammat ämnet först genom TV-programmet Babel, där man de senaste säsongerna haft 

ett stående inslag, där man rekommenderar lämplig läsning åt tittare med olika typer av problem. 

Det är framförallt i USA och England som biblioterapin länge varit etablerad. Även i vårt 

grannland Finland har biblioterapin en mer framträdande roll. I kommande avsnitt tittar vi på 

biblioterapin genom tiderna och kan hitta spår långt tillbaka i historien. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.2 Biblioterapi - nedslag i historien och världen 

 

Själva termen biblioterapi myntades först 1916 av Samuel McChord Crothers i artikeln “A 

Literary Clinic” i American Monthly, men redan långt före vår tideräknings början finns spåren 

av tron på litteraturens och läsningens läkande och utvecklande kraft. Några av de första kända  

biblioteken hade inskriptioner som andades biblioterapi. Över entrén till biblioteket i Thebe, som 

byggdes på 1200-talet f. Kr fanns, enligt historikern Diodorus inskriptionen: ”Själens läkehus” 

                                                 
4
 Bibliotekarie, Fil Dr i litteraturvetenskap och lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
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(www.ub.uu.se). Tusen år senare, i biblioteket i Alexandria, som förmodas vara grundlagt cirka 

280 f. Kr, fanns en inskription med samma innebörd: ”The place of the cure of the soul” (The 

Royal Library of Alexandria). Biblioteken var ju platser där litteraturen fanns och som inte hade 

någon koppling till behandling av sjuka. Även om begreppet biblioterapi ännu inte myntats, 

levde föreställningen om litteraturen som en läkande kraft för oss människor – ett läkemedel för 

själen som Aristoteles uttrycker det i Om diktkonsten (300-talet f. Kr). Många av antikens 

författare och filosofer trodde att man med hjälp av ord kunde minska oro och ångest hos 

människor och bl a Cicero och Seneca är kända för tröstande skrifter (Ihanus, 2004, s. 15). I 

antikens Rom höll sjukhusanställda föredragningar eller framställningar, så kallade orationer, för 

mentalt skadade patienter. Dessa var föreskrivna av läkare. Denna vana höll i sig in i medeltiden. 

Ett känt exempel är sjukhuset Al-Mansur i Kairo, där man på 1200-talet erbjöd högläsning av 

Koranen som en del av behandlingen (Rubin, 1978, Preface). 

 

På 1200-talet kan man också i en läkemedelshandbok, Das Breslauer Arzneibuch, läsa om hur 

man kan bota kärlekssjuka, vilket förmodligen är liktydigt med olycklig kärlek. Lämplig medicin 

är, enligt handboken “gott vin, strängaspel, samtal med sympatiska personer och att lyssna till 

sköna berättelser” (Sigurdson, 2014, s.12). Angivna källor är den grekiske läkaren Galenos och 

den persiske läkaren, filosofen och poeten Ibn-Sina. Dessa båda var medeltidens största 

medicinska auktoriteter. Här kan man tala om “kultur på recept” (ibid.). I Shakespeare’s första 

tragedi, Titus Andronicus, publicerad första gången 1594, säger huvudpersonen Titus: “Come 

and take choice of all my library and so beguile thy sorrow” (Act IV, scen l). 

 

Man började tidigt använda biblioterapi som en metod inom mentalvården. I samband med att 

man från slutet av 1700-talet och fortsatt under 1800-talet humaniserade vården av psykiskt 

sjuka, använde man läsning som en viktig del av rehabiliteringen. Satsningen började i England, 

Frankrike och Italien. De europeiska rönen inspirerade sedan amerikanska läkare och biblioteken 

vid mentalsjukhusen i USA framstod från 1800-talet som centrum för biblioterapin. Här fördes 

också den aktuella diskussionen inom området. Pionjärer var bl a John Minson Galt och 

Benjamin Rush. Rush föreslog redan 1812 att man, så snart som patienten började visa tecken på 

tillfrisknande, skulle erbjuda någon “simple and entertaining book” (Levin & Gildea, 2013, s. 1). 

För övrigt rekommenderade han att man läste Bibeln i terapeutiskt syfte. På den punkten ändrade 

han sig senare, och när han på 1850-talet formulerade sina grundprinciper, var den viktigaste 

principen att varje individs behov blev tillgodosett - man kunde använda vilken typ av text som 

helst (Brown, 1975, refererad i Carlsson & Östlundh, s. 16). 

 

På grund av den amerikanska befolkningsexplosionen i USA i slutet av 1800-talet, blev 

mentalsjukhusen snabbt underdimensionerade, vilket medförde att man tvingades effektivisera 

vården och tidskrävande terapimetoder, däribland biblioterapi, fick stryka på foten. Metoden 

upphörde dock inte, istället kom uppgiften i stor utsträckning att tas omhand av bibliotekarier. 

Redan 1904 blev biblioterapi formellt en uppgift för bibliotekarier. Då fastställdes nämligen 

biblioterapi vara en av arbetsuppgifterna för bibliotekarien E. Kathleen Jones vid MacLeans’ 

Hospital i Belmont (Levin & Gildea, s. 2). Bibliotekariernas betydelse för biblioterapin fortsatte 

att öka, inte minst under första världskriget, då man använde läsningens helande kraft i arbetet 

med traumatiserade soldater. Detta kom att innebära det stora genombrottet för biblioterapin. Det 

var också nu som MacChord Crothers myntade själva begreppet i sin artikel.  Efter kriget 

fortsatte biblioterapin att vara en viktig ingrediens i behandlingen av krigsveteraner.  

http://www.ub.uu.se/
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Forskningen, och därmed litteraturen inom området, ökade allteftersom från början av 1900-talet 

och 1939 inträffade något som kan betecknas som en milstolpe för biblioterapins officiella status 

inom biblioteksområdet. Då bildade ALA, American Library Association en kommitté för 

studium av biblioterapi (Baruchson-Arbib, 2000, s. 102). 1930-talet är också det årtionde då 

biblioterapi som behandlingsmetod blir allt vanligare i USA (Ihanus 2004, s. 17). Andra 

världskrigets fasor medförde ett stort behov av hjälpinsatser inom psykvården. Resurser, både i 

fråga om pengar och läkare, räckte inte till för att genomföra individuell rehabilitering. Istället 

använde man sig av gruppterapi, och allt fler bibliotekarier kom att fungera som biblioterapeuter 

på fältsjukhus. Metoden spred sig också vidare utanför sjukhusen och kom att användas inom 

olika arbetsområden, där respektive profession, till exempel lärare, socionomer och vårdare av 

olika slag, verkade som biblioterapeuter. Detta var ett genombrott för biblioterapi riktad mot 

andra målgrupper än psykiskt sjuka människor (Tews, 1969, refererad i Carlsson & Östlundh, s. 

17). 

 

Bland de nordiska länderna har Finland en särställning när det gäller biblioterapi. Att landet 

drabbades hårt av krigen, kan ha spelat en roll härvidlag. Man erfor att krigsskadade soldater, 

som var helt oemottagliga för vanlig terapi, svarade positivt på poesiterapi. I 

rehabiliteringsarbetet använde man sig därför av denna biblioterapimetod för att hjälpa 

traumatiserade soldater i samband med Vinterkriget och Fortsättningskriget 1939-1944. Det är 

sannolikt så att denna erfarenhet bäddar för biblioterapins fortsatta etablering i Finland. Under 

1950-talet hade man till exempel bokcirklar i anslutning till landets sjukhusbibliotek. 

Biblioterapin har behållit sin starka ställning i Finland och 1981 bildades i Helsingfors den första 

europeiska organisationen för biblioterapins främjande, Föreningen för biblioterapi. Föreningen 

arbetar med att sprida kunskap om biblioterapeutiskt arbete, ordna utbildning, sköta publicering 

av texter som rör branschen och främja samarbete mellan olika personer med intresse för 

biblioterapi. Medlemmarna i föreningen kommer från olika yrken som vårdpersonal, lärare, 

ledare för skrivarkurser och bibliotekarier. Värt att nämna i sammanhanget är att man i Finland 

vanligtvis använder ordet litteraturterapi istället för biblioterapi (Ihanus, 2004, s. 20).  

 

Åter i USA utmärks 1930- och 1940-talen av ökad forskning inom fältet, och 1949 publiceras 

den första doktorsavhandlingen om biblioterapi, Caroline Shrodes Bibliotherapy - A Theoretical 

and Clinical Experimental Study. Detta verk blir något av en milstolpe, som fortfarande citeras i 

så gott som allt som skrivs om biblioterapi, och det är också där vi tar avstamp i vår 

forskningsöversikt nedan. 

 

Två viktiga händelser under 1960-talet var att tidskriften Library Trends 1962 gav ut ett 

specialnummer om biblioterapi med Ruth Tews som redaktör. Hon låg också bakom den 

uppföljande workshop om biblioterapi, som två år senare följdes upp av Bibliotherapy Workshop 

i St. Louis, där tongivande forskare inom ämnet deltog. 1970- och 80-talen var en period som 

utmärktes av mycket forskning inom området. Många av de stora namnen i USA, som Shrodes, 

Monroe, Hynes & Hynes-Berry och Rubin var aktiva då. 1978 publicerade sistnämnda Rubin de 

båda verken Bibliotherapy Sourcebook och Using bibliotherapy - A guide to theory and practice, 

som alltsedan dess citerats i snart sagt alla texter inom ämnet. Även i Sverige, där biblioterapi 

överlag inte varit ett stort ämne, publiceras en del, huvudsakligen uppsatser, inom området under 

dessa decennier.  
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I Storbritannien är biblioterapi ett mer levande begrepp än i Sverige och det finns etablerade 

verksamheter över hela landet. För närvarande är tre olika verksamhetsmodeller aktuella, som 

samtliga innebär samarbete mellan vården och folkbiblioteken. Dessa är Books on Prescription 

(BoP), Reading and You Service (RAYS) and Get into Reading. De har varit föremål för 

undersökning i en nyare avhandling, varför vi återkommer till dem under följande avsnitt. 

  

2.3 Forskningsöversikt 

 

Det mesta av den tongivande forskningen om biblioterapi kommer från USA och det är  

också främst amerikanska forskare vi valt att ta upp i vår översikt. Några bidrag som dock bryter 

den amerikanska dominansen kommer från England och Sverige. 

 

Caroline Shrodes skrev 1949 den första doktorsavhandlingen om biblioterapi, Bibliotherapy - A 

Theoretical and Clinical-Experimental Study. Shrodes definierade biblioterapi som “a process of 

dynamic interaction between the personality of the reader and literature” (Brewster, 2011, s. 

205).  Den psykiska process som biblioterapin kan sätta igång beskriver Shrodes som en process 

i olika steg, som inleds med identifikation, fortsätter med katharsis och kan leda till insikt. Hon 

kopplar därmed biblioterapin till psykoterapin, huvudsakligen den freudianska psykoanalysen. 

Hennes teori om de effekter litteraturen har på läsaren har fått stort inflytande på efterföljande 

teorier, även på modeller av nyare datum (ibid., s. 10). 

  

Under de följande decennierna fortsatte intresset för biblioterapi att växa, speciellt i USA. Två år 

som kan sägas markera höjdpunkter vad gäller forskningslitteraturen inom ämnesområdet är 

1962 respektive 1978. Drivande kraft bakom 1962 års specialutgåva av Library Trends var Ruth 

Tews, patientbibliotekarie på en psykiatrisk klinik i Minnesota. Hon låg också bakom 

workshopen som följde två år senare och var en ledande forskare inom fältet under lång tid. 1978 

var det en annan auktoritet inom fältet, bibliotekarien Rhea Rubin som låg bakom såväl 

antologin Bibliotherapy Sourcebook, som boken Using Bibliotherapy - A guide to theory and 

practice. Båda dessa verk har citerats och citeras fortfarande flitigt, så även här. Tews säger i sitt 

bidrag i antologin angående sin roll som biblioterapeut: 

  
… I can consider myself a specialist in working with patients. What I do as librarian contains therapy and is 

considered part of the total patient care. When I work, I use all my skills and arts to achieve an 

interpersonal relationship – a relationship which can be a dynamic factor in predisposing the reader to new 

experiences. When I first see a patient, therapy starts. …. As part of this active involvement, the patient 

becomes aware of, recognizes and trusts me as a therapist - not a capital T terapist, but as a capital 

BIBLIO-therapist, capital LIBRARIAN. (1968, citerad i Rubin, 1978, s. 315). 

  

Rubin delar upp biblioterapiformerna i tre större kategorier: institutionell, klinisk och 

utvecklande. Alla tre är interaktiva, vilket innebär att man efter läsningen samtalar om den. 

Rubin gjorde indelningen 1978 och då var de kliniska och utvecklande varianterna vanligast. 

Den institutionella, som med syfte att informera, förströ och socialisera, riktade sig till 

institutionaliserade patienter, var inte längre så vanligt förekommande. Den kliniska biblioterapin 

använde skönlitteratur i grupper, antingen inom institutioner eller ute i samhället, och syftade till 

att främja insikt och beteendeförändring. Inom den utvecklande biblioterapin, slutligen, använder 
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man skönlitteratur eller didaktisk litteratur och vänder sig till personer utan psykiska problem 

(Brewster, 2011, s. 10). 

 

Eleanor Brown presenterar i sin bok Bibliotherapy and its widening applications från 1975 sin 

uppdelning av biblioterapiverksamheter. Hon talar om the science of bibliotherapy, som är direkt 

jämförbar med klinisk biblioterapi, alltså av läkare eller terapeut ordinerad läsning mot 

sjukdomstillstånd. Den andra typen kallar hon the art of bibliotherapy och här handlar det om 

den typ av biblioterapi som kan äga rum på biblioteket där en bibliotekarie kan vägleda till 

litteratur som gör skillnad. Brown anser att vilken text som helst kan användas inom 

biblioterapeutiska verksamheter (Brown, 1975, refererad i Heinö, 2004, s. 9-10). 

 

På 1970-talet verkade också bibliotekarien och professorn i biblioteksvetenskap Margaret E. 

Monroe när det gäller biblioterapi. Hennes paper A Bibliotherapeutic Model for Library Service 

som först publicerades i antologin Bibliotherapy Sourebook, beskriver, som titeln anger, en 

modell för bibliotekens service när det gäller biblioterapi (se Bilaga 1). Hon ser, liksom många 

andra bibliotekarier, på biblioterapi som en naturlig utveckling och del av annan läsarservice. Vi 

återkommer till hennes modell i avsnitt 3.2. Samtidigt presenterade hon sin syn på den 

biblioterapeutiska processen, som innebär en utökning av Shrodes modell. Processen startar, 

enligt Monroe med att användare måste läsa eller titta eller lyssna. Kan, eller vill man inte göra 

detta kan man inte ha biblioterapi som en kanal för att må bättre i livet. Sedan följer 

identifikationsfasen och mellan denna och katharsis placerar Monroe in ytterligare ett steg, som 

hon kallar att uppleva ställföreträdande, och som innebär att man identifierar sig så starkt att 

användandet av litteraturen blir en personlig erfarenhet. Sedan följer insikt och slutligen 

belöningen, en förändrad attityd eller uppträdande.  

  

Ett senare tongivande och flitigt citerat verk inom biblioterapiområdet är Biblio-poetry therapy – 

The interactive process: A handbook av Arleen Hynes och Mary Hynes-Berry från 1986. De 

delar in biblioterapi i läsbiblioterapi och interaktiv biblioterapi. Inom läsbiblioterapi är själva 

läsningen och interaktionen mellan läsare och text i fokus. Biblioterapeutens roll är att utifrån 

sina kunskaper om litteratur och mänsklig utveckling föreslå lämplig litteratur. I den interaktiva 

biblioterapin har biblioterapeuten en viktigare roll och ingår som en lika viktig del som 

litteraturen och läsaren i den biblioterapeutiska verksamheten. Den interaktiva biblioterapin 

innebär, i motsats till läsbiblioterapin, två interaktionsformer, mellan läsare och litteratur samt 

mellan läsare och biblioterapeut. Den interaktiva biblioterapin delas i sin tur in i klinisk 

respektive utvecklande biblioterapi, vilket överensstämmer med Rubins kategorisering från 1978 

(Hynes & Hynes Berry, 2011). Liksom Shrodes och Monroe delar även Hynes & Hynes-Berry in 

biblioterapiprocessen i olika faser eller steg. I den ultimata processen finns enligt Hynes & 

Hynes-Berry fyra steg: igenkänning innebär att något i texten fångar deltagarens intresse. 

Förhoppningen är att hen ska reagera med kommentarer av typen: “Jag har känt mig lika hjälplös 

som mannen i berättelsen” och som vittnar om förståelse för en av personerna eller funderingar 

kring en erfarenhet. Därefter följer undersökning där deltagarnas känslor som de erfar i samband 

med att de läser en text eller lyssnar på en dikt undersöks. Det är viktigt att få en fördjupad 

förståelse för vad de upplevda känslorna verkligen betyder. I det tredje steget, sammanställning, 

ställs den första reaktionen på texten bredvid tolkningen av känsloreaktionen. Genom en 

jämförelse mellan de båda kan deltagaren få en bättre förståelse för sin egen upplevelse. En 

biblioterapiprocess kan enligt Hynes & Hynes-Berry inte stanna i sammanställningssteget. 
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Deltagarna behöver också bli medvetna om sig själva genom att se tillbaka på tidigare sessioner 

och bli varse om, och hur, man har påverkats av de nya insikter man gjort. Vid tillräcklig 

motivation kan deltagarna få de nya insikterna att integreras med tankar och beteenden. Detta 

sker i så fall i det fjärde och avslutande steget som kallas självtillämpning. 

Flera forskare upplevde att forskningen om biblioterapi under 1990-talet var otillräcklig. De 

forskningsrön som trots allt publicerades, fick kritik för otydlighet när det gäller grundbegrepp 

(Eriksson, 2006, s. 13-14). Ett namn vi vill nämna är dock Laura Cohen som i sina 90-talsstudier 

bl a kommer fram till att det inte är nödvändigt att diskutera det man läst för att ha nytta av 

biblioterapin (ibid, s. 16). 

Elizabeth Brewster är en brittisk forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, som länge 

ägnat sig åt forskning inom biblioterapiområdet. Ovan har vi nämnt tre aktuella brittiska 

verksamheter (se avsnitt 2.2). I sin avhandling från 2011 undersöker Brewster dessa projekt, 

samt hur väl de svarar upp mot användarnas behov. Brewster urskiljer fyra funktioner som 

biblioterapi kan erbjuda användaren. En känslomässig funktion som via ett känslomässigt 

engagemang i den fiktiva berättelsen via identifikation och katharsis kan skänka en förståelse 

eller insikt om den egna situationen. För andra kan läsningen innebära en funktion för förströelse 

och verklighetsflykt. Den tredje funktionen - den sociala - kommer till uttryck i 

cirkelverksamheter. Här är det samspelet mellan deltagarna i gruppen och med biblioterapeuten 

som är det viktiga. Den fjärde funktionen är den informativa - läsningen erbjuder information om 

ett problem eller en livssituation (Brewster, 2011, s. 214-219). 

Brewster diskuterar definitionen av biblioterapi. Hon tar upp den uppdelning som Rubin 

använder sig av 1978, då hon särskiljer de tre typerna institutionell, klinisk och utvecklande 

biblioterapi. Sedan dess har biblioterapin rört sig från mentalsjukhusen ut i samhället och det 

vanliga nu är att verksamheten sköts av samhällsinstanser, varför Rubins ansats mist sin 

praktiska betydelse, skriver Brewster. Hon påpekar samtidigt att de förändrade synsätten visar på 

motsvarande förändringar i attityder visavi mentalhälsovården. I sin egen undersökning använder 

sig Brewster av en uppdelning av biblioterapin i de tre formerna, baserat på rönen från hennes 

undersökning av brittiska verksamheter. Dessa är kreativ, informell och självhjälpsbiblioterapi. 

Den kreativa formen innebär ett formellt program för främjande av bättre psykisk hälsa, där man 

använder skönlitteratur eller poesi antingen i en gruppverksamhet eller individuellt. Av 

effektivitetskäl föredras ofta gruppmodellen. Verksamheten kan läggas upp på olika sätt, som 

ordinär bokcirkel alternativt med högläsning eller en kombination av dessa båda. Texterna väljs 

ibland efter en specifik boklista, medan andra verksamheter förordar valfrihet efter individuell 

smak. Informell biblioterapi handlar om det vardagliga läsfrämjandet på biblioteket, där 

bibliotekarien genom att känna litteraturen, låntagaren och hens litteratursmak, kan matcha rätt 

bok med rätt person vid rätt tillfälle. Inom självhjälpsvarianten är det oftast olika typer av 

vårdgivare som rekommenderar självhjälpsböcker för att ge användare praktisk hjälp. Ofta 

fungerar denna typ av biblioterapi inom ett formellt program, där man använder sig av boklistor 

som förslag på lämplig litteratur (Brewster, 2011, s. 10-11). (Se också avsnitt 3.2 om Books on 

Prescription, BoP). 

Historiskt sett finns det inte så mycket svensk forskning om biblioterapi. Under senare år har det 

dock publicerats en del, vilket vi ser som ytterligare ett tecken på ett allmänt ökat intresse för 

ämnet. Den första svenska avhandlingen om biblioterapi har till exempel publicerats inom ämnet 

etik. Den är skriven av Inger Eriksson och kom 2006. Titeln lyder: Poesiläsning som 
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meningsskapare – En studie om poesigrupper på sjukhem och hospice. Avhandlingen beskriver 

författarens arbete med poesigrupper och poesiläsning som en del av den palliativa vården
5
. Det 

studien kommer fram till är att poesiläsning inom den palliativa vården kan ge patienterna och 

deras anhöriga ett andrum, en plats för möten där möjlighet ges att tala om och ta del av tankar, 

erfarenheter och livsfrågor. Poesiläsningen ger gemenskap, tröst, lindring, mening och 

välbefinnande. Eriksson konstaterar också att poesiläsningen har vad man kan kalla en eftertid, 

det vill säga att dikten dröjer sig kvar och lämnar spår (2006, s. 275). 

Varken Inger Eriksson själv eller de andra som arbetade med poesigrupperna i studien är 

biblioterapeuter eller har psykoterapeutisk utbildning. Eriksson menar att hennes sätt att bedriva 

arbetet i poesigrupperna inte kan kallas biblioterapi om man med det menar en slags 

psykoterapeutisk behandlingsmetod som tar avstamp i en specifik teori, eller om man har den 

interaktiva biblioterapin med en dominant ledare som måttstock. Om man däremot applicerar 

Laura Cohens uttryck “biblioterapi för växt och utveckling” eller läsbiblioterapi på den 

verksamhet hon bedriver, kan den benämnas biblioterapi (ibid., s.13).  

Slutligen vill vi uppmärksamma ett pågående tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Göteborgs 

Universitet. Projektet Kvinnors erfarenhet av skönlitterär läsning under tiden som sjukskriven är 

ett samarbete mellan institutionen för neurovetenskap och fysiologi/arbetsterapi och institutionen 

för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion. De ansvariga forskarna är Cecilia Pettersson, 

Fil.dr. och litteraturvetare och Lena Mårtensson, Fil.dr. och arbetsterapeut. Man har i 

undersökningen djupintervjuat åtta långtidssjukskrivna kvinnor, som har det gemensamt att de är 

vana och trogna läsare. Man har undersökt betydelsen av läsning av skönlitteratur under 

sjukskrivningen samt undersökt de processer som är kopplade till läsning under tiden som 

sjukskriven. Genom att i intervjuerna kombinera ett aktivitetsvetenskapligt och ett 

litteraturvetenskapligt perspektiv har man nått ny kunskap. Ur litteraturvetenskaplig synvinkel 

studerar man de olika läsarterna, som kvinnorna utvecklar under sjukskrivningsperioden. Det 

aktivitetsvetenskapliga perspektivet utgår från läsningen i sin egenskap av aktivitet - en 

eftersträvansvärd sådan - eftersom kvinnorna i studien är storläsare, som på grund av sjukdom 

kommit ifrån sin vana, och därmed en del av sin identitet. 

 

Studiens resultat har under 2013 och 2014 publicerats i två artiklar. Pettersson presenterar i sin  

artikel ”Mellan självbekräftelse och självförglömmelse - Om terapeutisk läsning”, resultaten ur 

ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Den biblioterapeutiska läsningen studeras utifrån läsarnas 

egna erfarenheter och deras syn på läsningens art, val av litteratur och läsarens roll. 

Undersökningens resultat bryter i flera avseenden mot etablerade sanningar inom 

forskningsområdet, vilket är anledningen till att vi tycker studien är viktig att föra fram. Det mest 

uppseendeväckande är kanske betoningen, i olika avseenden, på det individuella. Man har 

konstaterat att egen läsning kan fungera terapeutiskt. Vidare att den biblioterapeutiska processen 

kan fungera väldigt olika hos olika personer. Dessutom genomgår läsvanorna ofta en förändring 

under sjukdomstiden, en förändring som ser olika ut för olika individer. Textens art och kvalitet 

är heller inte avgörande, utan alla typer av litteratur kan fungera. Dessa resultat står i stark 

kontrast till den gängse forskningen inom biblioterapin, som nästan undantagslöst förespråkar 

högkvalitativ litteratur, så kallad finlitteratur. Resultatens tydliga fokus på att det är väldigt 

individuellt vad som fungerar från person till person och dessutom för varje person vid olika 

                                                 
5
 Vård i livets slutskede. 
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tidpunkter, talar också emot den rådande normativa inställningen inom forskningen om EN 

korrekt biblioterapeutisk läsart, oftast omfattande stegen insikt, katharsis och insikt. Hur man 

läser terapeutiskt är istället individuellt och situationsbundet. 

  

I tidigare forskning anses den identifikatoriska läsarten, där läsaren identifierar sig med 

någon/något i det lästa, vara den optimala. Flera av de intervjuade i denna studie bekräftar detta, 

men det är inget entydigt resultat. Istället pekar intervjuerna på ”ett behov av att nyansera 

begreppet och skilja mellan olika grader av identifikation.” (Pettersson, 2013, s.153). Ofta 

handlar det mer om igenkännande på ett allmänmänskligt plan än en ren identifikation. 

Kvinnorna vittnar om att man, när man mår som sämst, inte orkar engagera sig så starkt i 

berättelser att den typ av terapeutiskt arbete möjliggörs, som är centralt i de vanligaste 

biblioterapeutiska modellerna. Ändå upplevde de en terapeutisk funktion där läsningen som 

sådan är det viktiga istället för en viss läsart. Studien visar dock att det både vanligaste och 

viktigaste sättet att läsa är ett annat, nämligen den självförglömmande läsningen. Denna kan ha 

olika innebörd, allt från ett sätt att för en stund glömma verkligheten till en lustfylld stund eller 

en ”form av skönhetsupplevelse” (ibid., s.154).  

 

Lena Mårtensson presenterar, tillsammans med Christina Andersson, resultaten ur ett 

aktivitetsvetenskapligt perspektiv i artikeln ”Reading during sick leave - A multidimensional 

occupation”. Det använda perspektivet innebär att man ser på läsningen av skönlitteratur som en 

sysselsättning eller aktivitet, som bekräftar den egna identiteten som läsare. Efter en omsorgsfull 

analys i flera steg av intervjusvaren kunde man urskilja fem kategorier som var och en 

representerar en erfarenhet av denna sysselsättning och som samtliga stöder kvinnornas aktiva 

jag på olika sätt. Dessa är: 

 

 l) En möjlighet till ett vanligt liv. Läsningen är en tämligen kravlös och kanske den enda 

sysselsättning man orkar med. Den ger därmed en struktur till det dagliga livet och stimulerar till 

att dagliga ”måsten” görs undan för att ge en chans till lästid. 

2) En känsla av duglighet. Att återfå förmågan att kunna läsa ses som ett tecken på tillfrisknande 

och ger en känsla av att kunna, och vara duktig. 

3) En tillflyktsort. Lässtunden blir en privat stund, mentalt och fysiskt. Man kan gå in i fiktiva 

världar och glömma sina egna problem.  

4) Ett liv tillsammans med andra. Man kan leva med de fiktiva karaktärerna och känna igen sig i 

andra. Att världen är fiktiv har ett värde i sig, man väljer själv hur mycket man identifierar 

alternativt distanserar sig själv i händelserna. Det lästa kan också vara ett samtalsämne och 

därmed en väg till deltagande i det verkliga livet. 

5) En källa till kraft. Läsningen av skönlitteratur stärker självförtroendet och skänker värde. Att 

vara en läsande person ger status och gynnar känslan av att vara en respekterad person. En 

medvetenhet om litteraturens kraft att påverka tankar och humör innebär också att man förstår att 

det är möjligt att medvetet söka styrka genom att läsa. 

  

Sammantaget visar studien ur detta perspektiv att det viktigaste är synen på läsandet av 

skönlitteratur som en sysselsättning och att rollen att vara en läsare upprätthålles som är viktigast 

för att de sjukskrivna kvinnorna ska må bättre. Genomgången av biblioterapiforskningen gör 

ämnets flerdisciplinära natur än tydligare. I vårt avsnitt 1.2 tar vi upp Rubins tankar om att 

svårigheten att hitta en självklar biblioterapidefinition beror på att biblioterapi inte är en egen 
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disciplin, utan kan kopplas till fyra olika – psykiatrin, psykologin, biblioteksvetenskapen och 

litteratursociologin. Nu kan vi, bara genom att titta på den nya svenska forskning vi presenterar 

ovan, lägga till etik, litteraturvetenskap och aktivitetsvetenskap. 

 

 

3 Analytiska verktyg 
 

3.1 Skiljelinjer 
 

Efter att ha tagit del av skilda definitioner av biblioterapi och processer som olika forskare 

redovisar tycker vi oss kunna skönja fyra skiljelinjer, kring vilka diskussionen mest rör sig. Det 

handlar om synen på användaren, texten, biblioterapeuten samt på bearbetningen av texten. När 

det gäller bearbetningen, för att ta ett exempel, har vikten av det interaktiva ofta poängterats, t ex 

av Hynes & Hynes-Berry. I den nya Göteborgsstudien, däremot, trycker man på det individuella 

och situationsbundna, och har funnit att egen läsning och bearbetning kan fungera terapeutiskt. I 

analysen av forskningsfråga 1 använder vi oss av dessa fyra skiljelinjer.  

 

 

3.2 Monroes biblioterapeutiska modell för biblioteksservice 
 

När det gäller forskningsfråga 2, som rör folkbibliotekets roll inom biblioterapin, har vi valt att 

använda Monroes biblioterapeutiska modell. Hon konstruerade denna på 1970-talet, då 

biblioterapiverksamheten till största delen ägde rum vid sjukhus och som samarbeten mellan 

läkare, terapeuter och bibliotekarier. Hennes modell är emellertid allmänt hållen och vi ser därför 

inga hinder att använda den för vårt folkbiblioteksperspektiv. Monroe listar även de kompetenser 

en bibliotekarie måste ha för att kunna stödja den biblioterapeutiska processen, vilka är att känna 

till användaren som person, känna till användarens problem, vara väl bekant med bibliotekets 

resurser och deras potential för terapi, samt att kunna samarbeta. Vi har kompletterat Monroes 

modell i enlighet med nyare forskning och presenterar en modifierad modell. 

 

Modellen visar den cykliska processen som biblioterapin innebär. Monroe sammanfattar som 

följer: 
 

Finally, the model points to the fact that bibliotherapy is not a magic one-time thing, but a cyclic process, 

with small effects cumulating and the potential of major change coming in a series of small, non-traumatic 

transformations of attitude or behavior. (1978, s. 263). 

 

Modellen bör läsas med start i Steg 1, ”Användare”, där vi också gjort vår första ändring. 

Monroe beskriver en användare med problem, medan vår användare inte nödvändigtvis behöver 

ha ett problem, utan mycket väl kan vara en helt vanlig folkbiblioteksbesökare som vill utvecklas 

eller söka nya perspektiv. Steg 2, ”Problemet analyseras”, innebär i ursprungsmodellen tre 

alternativ: En terapeut kan hjälpa till med analysen av problemet, alternativt en bibliotekarie med 

terapiteam. Slutligen kan användaren själv analysera sitt problem, ett alternativ som vi har kvar i 

vår modell. De andra alternativen finns i vår modell i lite annorlunda form. Bibliotekarien kan 

själv hjälpa användaren med problemanalysen, eller så kan ett samarbete mellan biblioteket och 

annan aktör öppna upp för samverkan mellan bibliotekarien och en terapeut. Även ”Text”, Steg 
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3, är i ursprungsmodellen knuten till användarens problem, medan vår modell tillåter alla slags 

texter. I Steg 4 tar användaren till sig texten.  När det gäller bearbetningen, Steg 5, omfattar 

originalet diskussioner med terapeut, bibliotekarie eller terapigrupp. Det är här modellerna skiljer 

sig mest åt. Eftersom vårt fokus är folkbiblioteket, har vi först tagit bort alternativen med 

terapeut och terapigrupp.  Efter att ha tagit del av nyare forskning, har vi utökat modellen med 

egen bearbetning, 5a. Vi har också åskådliggjort att bearbetning kan ske tillsammans med enbart 

en bibliotekarie, 5b.  Bearbetning i cirkel, alternativ 5c, kan ske ledd av enbart bibliotekarie, eller 

i samarbete med annan aktör. I nästa steg i processen, 6, följer det som Monroe kallar ”Pay-off” 

(ibid., s. 259), alltså där det sker något med användaren i form av ändrad attityd eller nytt 

beteendemönster. Här har vi, med grund i annan forskning, återigen breddat perspektivet från att 

inte endast omfatta det sjuka eller problematiska, utan också det friska, utvecklande och, till följd 

av de allra nyaste forskningsrönen från Göteborg - det aktivitetsfrämjande. 
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4 Metod 
 

I det här avsnittet redogör vi för vilken metod vi har använt i vår undersökning, hur urvalet av 

intervjupersoner gått till, hur vi genomfört intervjuerna, vilka etiska överväganden vi gjort samt 

hur vi har bearbetat vårt intervjumaterial. 

   

4.1 Val av metod 
 

För att få svar på våra forskningsfrågor har vi valt den kvalitativa intervjun som metod. Då våra 

frågor syftar till att få en djupare bild av vad intervjupersonerna har för erfarenhet av och tankar 

kring biblioterapi, var det ett naturligt val. 

Vi övervägde att komplettera den kvalitativa metoden genom att i enkätform ställa frågor till ett 

större antal bibliotekarier och fråga om deras eventuella bekantskap med termen biblioterapi, 

men vid närmare eftertanke föreföll det som en riskfylld metod. Vi gjorde bedömningen att få 

skulle svara ärligt om de inte kände till begreppet utan att man istället skulle ta reda på mer innan 

enkäten fylldes i. Av nämnda anledning avstod vi från det datainsamlingsalternativet. 

Vi bedömer validiteten, d v s att vi undersöker det vi säger oss undersöka, vara god medan 

reliabiliteten skulle kunna ifrågasättas. Vid en upprepad intervjuundersökning är det föga troligt 

att samma svar skulle fås. Det är sannolikt att förförståelsen av ämnet biblioterapi ändras 

kontinuerligt hos intervjupersonerna i takt med att de arbetar med det och ständigt blir 

uppdaterade genom att ta del av aktuella diskussioner och ny forskning. Enligt Steinar Kvale är 

en vanlig invändning mot intervjuundersökningar att de innehåller för få intervjuer för att vara 

generaliserbara (2009, s. 280). En liknande anmärkning skulle kunna göras även i detta fall. 

Syftet med denna uppsats resultat är inte att pröva om det är generaliserbart eller ej. Istället är 

målet att få en djupare förståelse för hur våra intervjupersoners unika förhållningssätt till 

biblioterapi ser ut. 

En del av uppsatsen kan även ses som en litteraturstudie över de olika biblioterapidefinitioner, 

metoder och teorier som förts fram genom olika tider. Detta anser vi vara nödvändigt för att få 

hela bakgrunden och för att visa hur mångfacetterat biblioterapibegreppet är. 

 

4.2 Urval av intervjupersoner 
 

Det vi i första hand sökte efter var bibliotekarier på folkbibliotek som på ett eller annat sätt 

kommit i kontakt med biblioterapi i sitt arbete och som också använde begreppet. Den stora 

förvirring som råder kring termen biblioterapi gör att många drar sig för att använda den. Då det 

visade sig vara svårt att finna ett stort urval intervjupersoner som levde upp till dessa kriterier, 

blev resultatet att tre av de fem bibliotekarierna arbetar på samma folkbibliotek. Vi bedömer 

dock inte detta vara något större problem då de tre visade sig ha olika syn på vad biblioterapi är 

och hur det kan användas. Förutom att samtala med bibliotekarier har vi intervjuat en 

samtalsterapeut och två behandlingsassistenter som deltagit i två av de verksamheter som 

beskrivs i vår undersökning. 
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Intervjupersonerna kom vi i kontakt med på lite olika sätt. Bibliotekarie Annas arbete med 

biblioterapi hade vi läst och hört om tidigare så det var där vi började leta. Med hjälp av Annas 

chef fick vi kontakt med Anna, Boel och Carin. Bibliotekarie Disa fick vi vetskap om via ett 

biblioteksverksamhetsprogram. Som beskrivits ovan läste vi om Nina Frid i Biblioteksbladet där 

hon beskriver sitt besök på School of Life i London. Samtalsterapeuten och 

behandlingsassistenterna fick vi namnen på av de bibliotekarier som arbetat med dessa personer. 

Frid har en särställning bland bibliotekarierna. Hon har inte själv aktivt arbetat med biblioterapi i 

sin yrkesutövning. Däremot har hon använt sig av det som SoL kallar biblioterapi och hon 

skriver i detta nu på en bok i ämnet, som förmodligen kommer ut hösten 2015. Att hon dessutom 

håller föredrag om biblioterapi gör att hon får betraktas som väl insatt. 

 

Ett talande exempel på snårigheten som rör biblioterapidefinitionen är Carins verksamhet. Då vi 

sökte efter biblioterapiverksamheter blev vi hänvisade till denna. När vi sedan kontaktade den 

ansvariga bibliotekarien kom det till vår vetskap att verksamheten enligt avtalet med Landstinget 

inte får kallas biblioterapi. Efter bedömningen att denna inte skiljer sig från de övriga som 

benämns biblioterapi, ansåg vi oss ändå kunna använda den i vår undersökning.  

 

4.3 Genomförande 
 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, d v s de utgår från ett antal konstruerade 

frågor som ligger till grund för våra samtal, men samtidigt lämnar utrymme för variation. En 

konsekvens därav är att vi inte följt frågornas ordning slaviskt utan tillåtit oss ett stort mått 

flexibilitet. Trost betonar att följsamhet är A och O under intervjuarbete. Frågorna ska komma 

som följder av svaren vilket kan innebära att ett svar är ett svar på en helt annan fråga än de man 

tänkt sig och att man i så fall bör fortsätta följa den intervjuades tankegångar och inte försöka 

pressa på sina egna tankegångar (2005, s. 51). Eftersom Nina Frid inte själv arbetar aktivt med 

biblioterapi utan fungerar som en offentlig talesperson med intresse för ämnet, föll de frågor i 

intervjuguiden som rörde praktiskt biblioterapiarbete på folkbibliotek automatiskt bort då vi 

intervjuade henne. 

Vi har genomfört alla intervjuer tillsammans, medan utskrifterna av desamma har delats upp. De 

fyra första intervjuerna (med Anna, Boel, Carin och Disa) ägde rum ansikte mot ansikte i olika 

grupprum på folkbibliotek och spelades in på med hjälp av mobiltelefon. De två följande 

intervjuerna (med Nina och Hanna) genomfördes via Skype, en som chatt och en som ett samtal. 

Intervjun med Hanna trodde vi oss spela in, men ett tekniskt fel gjorde att inspelning saknas. 

Dock fördes anteckningar samtidigt som intervjun pågick och det är dessa som utgör 

dokumentationen av intervjun. Den sista intervjun var en mailintervju som riktade sig till två 

behandlingsassistenter som är kolleger och har arbetat tillsammans i biblioterapicirklar som 

riktar sig mot missbrukare. Dessa två delar arbetsrum och fick ett frågeformulär, som de valde att 

besvara tillsammans. Intervjuerna varierade i längd, alltifrån 40 minuter till 1 timme och 20 

minuter. 

Samtliga tillfrågade personer ställde sig positiva till att samtala med oss och intervjuerna 

föregicks av mailkontakt då en del information, bl a i form av verksamhetsbeskrivningar kom oss 

till del. Vi valde att inte på förhand låta intervjupersonerna ta del av våra frågor, då vi var 

intresserade av direkta och inte alltför tillrättalagda svar. Vi ansåg det vara möjligt eftersom vi 

säkert visste att intervjupersonerna hade tillräcklig kunskap om ämnet och inte behövde läsa på 
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för att kunna delta i undersökningen. Trost skriver att för att intervjun ska vara så lite styrd som 

möjligt ska man på förhand endast informera om det viktigaste. Den tilltänkta intervjupersonen 

ska få så mycket information att hen vet vad intervjun ska handla om. Däremot bör man inte 

“föregripa de frågor man vill ställa och på så sätt redan från början styra intervjupersonens 

föreställningsvärld i någon riktning” (2005, s. 105). Den sista intervjun gjordes via mail, vilket 

per automatik innebar mer tid att fundera över de svar som gavs. Vi är medvetna om denna 

skillnad, men vi ansåg det trots allt vara bättre att genomföra intervjun än att gå miste om denna 

pusselbit som behandlingsassistenternas syn på biblioterapicirklarna bidrar med. Trost talar om 

fyra olika sätt att bearbeta intervjumaterialet. Vårt förfaringssätt stämmer med det fjärde 

alternativet och innebär att man använder viss urskiljning. De delar som är väsentliga sett till 

intervjuguiden och syftet har vi skrivit ner ordagrant, medan det som faller utanför den ramen har 

sammanfattats med egna ord (ibid. s. 128).   

Trost diskuterar för- och nackdelar som kan föreligga då fler än en person intervjuar. Om 

intervjuarna är samspelta utför de ofta en bättre intervju med större informationsmängd och 

förståelse än vad endast en av personerna hade gjort (s. 46). Vi har sett det som en styrka att vara 

två, inte minst då vi har upplevt den andre som ett stöd i en ny och ovan situation. Risken som 

Trost påtalar om att den intervjuade i vissa fall kan känna sig vara i underläge då hen är en och 

intervjuarna två, bedömer vi som liten. 

 

4.4 Etiska överväganden 
 

Vi har valt att låta sju av våra åtta intervjupersoner vara anonyma, och givit dem fingerade namn. 

Vi har dessutom medvetet undvikit att detaljerat beskriva de bibliotek som bibliotekarierna i vår 

undersökning är knutna till. Nina Frids identitet röjs redan i uppsatsens början, där vi förklarar 

vad som slutligen fick oss att välja uppsatsämne och vi ansåg det naturligt att inte försöka dölja 

att hon är en av dem vi intervjuat. Nina Frid har godkänt att förekomma med sitt namn i 

uppsatsen. 

 

4.5 Metoder för analysen 
 

Då det gäller analysen av forskningsfråga 1 har vi valt att använda de fyra skiljelinjer vi tycker 

oss se efter att ha tagit del av skilda definitioner av biblioterapi och processer som olika forskare 

redovisar. Det handlar om synen på användaren, texten, biblioterapeuten samt på bearbetningen 

av texten. 

När vi analyserar forskningsfråga 2 som handlar om folkbibliotekets roll inom biblioterapin, har 

vi valt att använda Monroes biblioterapeutiska modell från 1970-talet, en tid då biblioterapi till 

största delen ägde rum vid sjukhus som samarbeten mellan terapeuter och bibliotekarier. Vi anser 

dock modellen vara så allmänt hållen att den även går att använda i ett folkbiblioteksperspektiv. 

Vi har kompletterat Monroes modell med idéer från nyare forskning inom området och gjort en 

modifierad version. 
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5 Resultat - våra intervjuer 
 

Vi har genomfört kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fem bibliotekarier; Anna, Boel, 

Carin, Disa och Nina, som på ett eller annat sätt kommit i kontakt med biblioterapiverksamheter. 

Två av dessa verksamheter, A och B, är samarbeten med andra aktörer. Representanter från 

dessa har vi också intervjuat: behandlingsassistenterna Frida och Gustav samt samtalsterapeuten 

Hanna. Vi redovisar resultatet av intervjuerna verksamhet för verksamhet. 

 

5.1. Verksamhet A – Anna, Frida och Gustav 

 
5.1.1 Anna 

 

Den biblioterapiverksamhet som Anna har arbetat med riktar sig mot missbrukare och har skett i 

samverkan med öppenvården i kommunen. Sedan 2011 har man ordnat tre olika bokcirklar; den 

första hölls på en öppen dagverksamhet och den andra på ett behandlingshem enbart för kvinnor. 

Den tredje cirkeln slutligen hade sina träffar på stadsbiblioteket och var öppen i bemärkelsen att 

den inte enbart vände sig till dem som var inskrivna på behandlingshem. Vid cirklarna var alltid 

Anna och minst en behandlingsassistent närvarande. 

Till första gången hade Anna själv valt ut tre olika böcker som lästes, men till följande cirklar tog 

hon med ett urval som deltagarna fick välja ifrån. Genomgående har valet fallit på böcker som är 

rena självbiografier, t ex Mig äger ingen av Åsa Lindeborg och Svinalängorna av Susanna 

Alakoski. Deltagarna har haft som krav att det ska vara ”på riktigt”. Självhjälpsböcker kanske 

kan tjäna sitt syfte i andra sammanhang men Anna menar att här har de framstått som alltför 

glättiga och för mycket av karaktären ”så här ska du leva” istället för ”så här var det”. Annars 

tror Anna generellt att både poesi, romaner och andra texter kan fungera inom biblioterapi, men 

att det beror på typen av biblioterapicirkel. 

Anna definierar biblioterapi som att man arbetar med litteratur på ett aktivt sätt för att individer 

ska må bra. Det är inte bara att lämna ut litteratur och sedan händer det ingenting mer. Anna 

menar att en vanlig bokcirkel ledd enbart av en bibliotekarie, inte är biblioterapi. Hon trycker på 

att det är viktigt att det är en bibliotekarie OCH t ex en terapeut, behandlingsassistent eller 

kurator som medverkar. Medan man i en vanlig bokcirkel talar om boken man läst, vad som 

hände i den och vad författaren har kunnat mena, så handlar en biblioterapicirkel mer om: Vad 

känner du? Vad händer i dig när du läser? Boken släpps ganska mycket och fungerar mer som en 

igångsättare. Och har man en biblioterapicirkel är det a och o med uppföljning, menar Anna. Här 

vill man att något ska hända med individen och då är det viktigt att inte bara lämna denne vind 

för våg. Biblioterapi innebär ansvar på ett annat sätt. En annan skillnad som Anna ser är att 

biblioterapi riktar sig till dem med någon form av svårighet och att man med litteraturen får hjälp 

att närma sig den. Den bibliotekarie som arbetar med biblioterapi behöver enligt Anna vara utan 

fördomar och kunna möta deltagarna med ett bibehållet lugn även om det är svåra ämnen och 

livshistorier som kommer upp. Anna tycker det är viktigt med homogena grupper, där alla delar 

samma upplevelser och erfarenheter. Om man har mixade grupper och t ex blandar missbrukare 

med psykiskt sjuka eller anhöriga till dem som har begått självmord, blir det svårt att tillgodose 

allas behov. Just gruppens dynamik tror Anna väldigt mycket på. Att kalla det för biblioterapi 
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om man som ensam låntagare samtalar om böcker med en bibliotekarie är något som Anna skulle 

vara försiktig med. Det blir lätt en skev maktbalans då. 

Som en del av grunden för cirkel A ligger metoden Motiverande samtal. Metoden heter 

Motivational Interviewing (MI) på engelska och förkortningen MI används även på svenska. 

Metoden används i såväl rådgivning som behandling och syftar till att underlätta 

förändringsprocesser och öka motivationen hos deltagarna. Från början utvecklades MI för att 

användas i behandling av alkoholproblem, men numera är den en mer generell metod för 

livsstilsrelaterade problem som kan handla om kost, spel, tobak eller fysisk aktivitet. Det var 

psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick som på 1980- och 1990-talen utarbetade 

metoden (Socialstyrelsen, 2014). Förutom MI-metoden fungerar även Aidan Chambers
6
 idéer om 

hur man samtalar om böcker som inspiration. 

Sett till biblioterapi i Sverige i stort menar Anna att det råder förvirring kring begreppet. En del 

säger att de arbetar med biblioterapi medan andra som egentligen gör ungefär samma sak inte 

säger att de gör det. Definitionsfrågan borde enligt Anna diskuteras. Hon säger angående 

biblioterapi i England att där är det en levande sida på alla bibliotek. En utbildning lik den som 

finns både där och i Finland skulle bidra till att även i Sverige kunna sätta biblioterapi på kartan. 

En utbildning och ett gemensamt nätverk skulle samla alla projekt och alla med intresse för 

biblioterapi. Då hade dessa frågor kunnat drivas på ett helt annat sätt. ”Nu är det som att alla 

uppfinner hjulet på sitt eget håll”, säger Anna. Många bibliotekarier har kontaktat henne och 

visat intresse för att arbeta med det, men att de inte vetat hur man ska börja. I ett nätverk som 

kanske har en träff en gång per år skulle man kunna diskutera vilka svårigheter man har stött på 

och ge varandra inblick i olika arbetssätt. 

 
5.1.2 Frida och Gustav 

 

För de båda behandlingsassistenterna Frida och Gustav, som är knutna till cirkelverksameten A, 

innebär användningen av biblioterapi att bidra till ett ökat välbefinnande och att genom den lästa 

texten kunna klä minnen och erfarenheter i ord. “Vi tycker det är en mycket bra aktivitet. Ett bra 

sätt att få till samtal om svåra saker och händelser. Få samtalsämnen som inte kommit upp vid 

andra tillfällen att ta med till de individuella samtal vi har med klienterna.” 

I behandlingsassistenternas ordinarie verksamhet inom öppenvården för personer med pågående 

missbruk, använder man MI-metoden som grundprincip, såväl i behandlingssamtalen som i den 

dagliga samvaron. Frida och Gustav berättar om de grundläggande elementen i MI. Det är viktigt 

att ha ett genuint intresse för individen och hans svar, att försöka hitta “guldkorn” att ta fasta på, 

och utifrån dem få individen att fortsätta prata, t ex genom frågor av typen “Hur tänkte du när du 

gjorde så?”. Frågorna man ställer ska inte kunna besvaras med ett ja eller nej. Vidare är det 

viktigt att man visar respekt både för individen, som för hens åsikter. Istället för att argumentera 

emot, talar Frida och Gustav om ett delmoment i MI, metoden Change talk, som innebär att man 

försöker få individen att tänka annorlunda genom att föreslå alternativa sätt att bete sig på. Man 

frågar t ex: “Är det ok att jag föreslår några saker?”  Då kan det hända, berättar de, att man får 

höra någon säga: “Det där som Gustav säger, jag kanske ska prova det.”  Nu använder de sig av 

                                                 
6
 Brittisk barn- och ungdomsförfattare och litteraturpedagog, som är känd för sina böcker om hur man samtalar om 

litteratur, t ex Böcker inom oss: om boksamtal. 
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metoden även i cirklarna när de diskuterar olika episoder och ämnen från litteraturen. Frida och 

Gustav berättar att Anna innan cirklarna plockar ut ett antal diskussionsämnen, ett 20-tal per 80-

90 sidor text, att utgå ifrån i cirkeln. Behandlingsassistenterna anser att samarbetet riktat mot 

missbrukarna blev ett lyckat sådant och ett möte mellan ”två världar”. Medan de betraktar Anna 

som ledare och frågeställare, ser de det som sin uppgift att vara lyssnare och “nysta vidare” i 

svaren från deltagarna. De har fortsatt att hålla i egna cirklar även utan Anna, men med stöd från 

en kontakt på stadsbiblioteket. Därigenom fås hjälp med att välja böcker. Varken nu eller tidigare 

har Frida och Gustav varit delaktiga i valet av litteratur. I verksamhet A var det deltagarnas eget 

önskemål om självbiografier som hörsammades och nu gör alltså en bibliotekarie urvalet. 

Behandlingsassistenterna arbetar vidare enligt Annas modell, att före träffen i cirkeln ”göra 

agendan”, d v s välja ut ett antal episoder/ämnen som utgångspunkt för samtalet. De har dock 

begränsat sig till 5-10 stycken ämnen per textavsnitt, mot Annas cirka 20. 

 

5.2 Verksamhet B – Boel och Hanna 

 
5.2.1 Boel 

 

Boel arbetar med en cirkel för personer som mist någon närstående genom självmord. Cirkeln 

drivs tillsammans med föreningen SPES, Riksförbundet för suicid prevention
7
 och efterlevandes 

stöd, och i samarbete med Studieförbundet Sensus
8
. Kostnaden för cirkelverksamheten delas lika 

mellan biblioteket och Sensus. Boel leder cirkeln tillsammans med en samtalsterapeut, Hanna, 

som också är medlem i SPES. Det är ett krav för deltagande i cirkeln, liksom för medlemskap i 

SPES, att alla delar erfarenheten av att ha mist någon närstående genom självmord. Vetskapen 

om att alla delar denna erfarenhet upplevs som väldigt viktig för deltagarna i cirkeln, och för att 

cirkeln ska fungera. Att förlora någon genom självmord är väldigt stigmatiserande i vårt 

samhälle. Problematiken upplevs som skrämmande och obehaglig och blir osynliggjord. De 

flesta som kommer till cirkeln har lärt sig att vara försiktiga och tysta och drar sig för att öppna 

sig och berätta vad de känner. Det är därför viktigt att alla i cirkeln vet att alla i rummet delar 

samma erfarenhet. Det skapar en trygghet och Boel berättar att det har fungerat väldigt bra och 

gjort att alla kan slappna av på ett annat sätt. 

  

Efter att man skickat ut en inbjudan via olika kanaler, startade cirkeln i liten skala med bara 

några få deltagare. Ryktet om cirkeln spreds snabbt och nu, när cirkeln varit igång cirka ett år, är 

man över 25 personer. I princip varje gång cirkeln träffas, tillkommer nya drabbade personer, 

vilket ger väldigt dubbla känslor. Det är naturligtvis förfärligt att uppleva att problemet är så stort 

i samhället, och att veta att det, i princip, inte finns någon instans, dit dessa drabbade personer 

kan vända sig. Under dessa omständigheter är det tillfredsställande att trots allt kunna erbjuda ett 

forum för dessa människor, samtidigt som det känns som ett stort ansvar. Det upplevs som ett 

svårt etiskt problem att man inte har några garantier för att verksamheten ska få fortsätta. Boel 

och Hanna kämpar för fortsatt stöd för verksamheten. De har också kontaktat Socialnämnden och 

                                                 
7
 SPES är en rikstäckande ideell organisation, som är partipolitiskt och religiöst obunden; http://spes.se/ 

8
 Sensus arbetar med frågor som rör demokrati, bildning och kultur, ofta i samarbete med andra organisationer. 

http://www.sensus 
  

http://spes.se/
http://spes.se/
http://www.sensus.se/
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sökt kommunalt stöd. För att känna ro och trygghet i situationen, har de nu bestämt sig för att 

fortsätta arbetet med gruppen på ideell basis om stödet skulle dras in. 

  

I detta sammanhang är också tillströmningen av deltagare ett problem. 25 deltagare, som man är 

nu, är på gränsen till vad som är möjligt om cirkeln ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Alla 

kommer inte varje gång, men om alla skulle börja komma mer frekvent varje gång, blir det 

ohållbart. Det känns svårt att neka människor i nöd att vara med, och det bästa vore om man 

kunde starta upp ytterligare en cirkel. Så länge man inte har garantier ens för fortsatt stöd till en 

cirkel, känns detta alternativ orealistiskt. Den framtida utvecklingen av verksamheten känns 

därför oviss. 

  

Arbetet i cirkeln går till så att man samlas kring en text och samtalar. Boel väljer ut en lämplig 

bok och läser hon upp något eller några stycken. De kapitel hon pratat om får alla sedan läsa, om 

de vill. Det är absolut inget krav, och det händer att någon inte orkar läsa. Samtalet måste inte 

hålla sig bara kring boken, utan texten ses mer som ett verktyg för att prata om sig själv, och som 

ett verktyg i mötet med de andra. Boel berättar att just nu finns i cirkeln ett par som nyligen har 

mist sin dotter genom hängning. Där finns också en kvinna, vars man har hängt sig och som är 

där med sina tonårssöner. Dessa båda grupper i gruppen, var och en så uppfyllda av sin situation 

– hur skall man få dessa att kunna prata med varandra? Det är svårt, men genom att vi har en text 

och pratar om den, kan det uppstå ett samtal. Texten hjälper oss fram till det viktiga mötet. 

  

Böckerna man läser är oftast biografier. Det är Boel som väljer ut böckerna. Hon har också 

uppmanat deltagarna att välja böcker, men det har inte kommit några önskemål. De flesta verkar 

uppskatta att bli servade i den här situationen. Boel försöker hålla sig à jour med vad som ges ut 

inom området. Alla cirkeldeltagare har förlorat någon genom självmord, men det rör sig om olika 

slag av förlust. Man kan ha förlorat ett barn, en partner, eller syskon eller någon annan 

närstående. Boel väljer biografier som illustrerar olika slags förluster, så att alla ska kunna känna 

igen sig. Man har läst böcker om barn som förlorat en förälder, om en pappa som förlorade sin 

dotter och om en pojke som förlorade sin bror. De har också läst en debatt- och faktabok om 

självmordsproblematiken. Boken togs inte så väl emot i gruppen. Man tycker mer om de 

personliga böckerna, biografierna, med berättelser ur livet som de kan känna igen sig i. Det är 

lättare att relatera till dem. 

  

Att mäta och kvantifiera nyttan av cirkeln är svårt, som med mätning av alla kvalitativa 

verksamheter. Man för statistik över hur många möten man har och hur många deltagare som 

kommer varje gång. Det ökande antalet deltagare ser man som ett mått på att verksamheten ger 

något och upplevs som viktig. Om förhållandet hade varit det motsatta, det vill säga att 

människor inte kommit tillbaka och det inte tillkommit nya, hade det visat att verksamheten inte 

hade någon uppgift att fylla. 

  

En viktig sak är att definiera det ansvar man har som cirkelledare. De har därför varit noga med 

att berätta att de, i egenskap av medmänniskor och yrkesutövare, ansvarar för verksamheten här 

och nu, alltså under mötestiden. Om någon mår dåligt och behöver stöd därutöver kan man 

hänvisa till vidare hjälp, men det ligger utanför ansvarsområdet. 
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Samarbetet med Hanna fungerar enligt Boel väldigt bra. Boel står för kunskap om och val av 

litteratur, och Hanna organiserar cirkeln och fungerar som samtalsledare tillsammans med Boel.  

 
5.2.2 Hanna 

 

Samtalsterapeuten Hanna, som arbetar tillsammans med Boel i cirkelverksamet B, säger att 

biblioterapisamtalen om litteraturen ger en referensram som leder till en process, som leder till 

bearbetning, som i sin tur leder till läkning. Hon samtalar inte med gruppdeltagarna innan 

cirkeln. När de träffas ställer hon frågor som: ”Var befinner vi oss idag?” Hanna försöker se var 

deltagarna befinner sig i sin sorgeprocess och “lyssna in” om någon mår dåligt. Det är viktigt 

med en samtalsterapeut som vet vart man ska slussa vidare om någon skulle behöva det. Hanna 

brukar säga till deltagarna att de alltid kan höra av sig till henne. Det har hitintills aldrig hänt, 

snarare är det så att det är Hanna som hör av sig, t ex om någon inte kommer till en träff och inte 

heller lämnar besked om detta i förväg. 

Hanna beskriver den normala arbetsgången under träffarna i cirkeln. Man brukar börja med en 

presentationsrunda, om någon ny tillkommit. Därefter tänder man ett ljus för den man förlorat 

och börjar sedan prata om boken. Boel leder samtalet som utgår från olika ämnesområden i 

boken, som hon valt ut på förhand. Det kan vara “vänners reaktioner” eller “avskedet” och man 

pratar om de känslor som läsningen väckt, eller som samtalet väcker. Det är viktigt med 

respekten för alla. Läsningen är frivillig och om någon inte orkar läsa så gör det ingenting. Det 

finns inga prestationskrav. Under fikapausen skriver man på post-it lappar ner något man tänkt 

på. Sedan läser någon, oftast Hanna upp det som står på lapparna, den som skrivit kanske 

kompletterar lite, och så samtalar man om detta. 

Hanna ställer vid ett tillfälle själv frågan: Är biblioterapi en hundraprocentigt fungerande 

behandlingsmetod? och svarar sedan ja på den. Men hon säger också att psykiatrin behövs och 

att biblioterapin inte är “istället för”. Det hon ändå ser som unikt med biblioterapicirklarna och 

som hon vill lyfta fram, det är det medmänskliga mötet. Deltagarna förmedlar att det är nyttigt att 

dela med andra och lära av dem. Även om man inte orkat läsa, öppnar det upp till samtal och 

tankar om svåra saker på ett naturligt sätt. Hanna tonar ner sin egen roll i cirklarna, då hon anser 

att det inte måste vara någon samtalsterapeut med. På grund av ett allt större deltagarantal 

kommer man till våren förmodligen bli tvungen att dela gruppen i två mindre och då är tanken att 

Hanna och Boel kommer att leda varsin grupp.  

5.3 Verksamhet C - Carin 

 

Bokcirkeln är ett samarbete med Landstinget inom projektet “Må bra med kultur”. Den vänder 

sig till personer med lättare psykisk ohälsa, som är långtidssjukskrivna av olika orsaker, som 

depression, utbrändhet eller cancersjukdom. Det var Folkhälsocentrum vid Landstinget som 2012 

initierade verksamheten, som är ett samarbete med flera kulturaktörer, däribland biblioteket. 

Deltagandet är frivilligt och kostnadsfritt. Landstinget bistår med ett bidrag per genomförd 

säsong om åtta träffar. Enligt avtalet får verksamheten inte kallas för biblioterapi. Ett annat krav 

från landstingshåll är att anmälan till cirkeln ska ske via kurator eller motsvarande vid 

primärvården. Man blir inte remitterad, men rekommenderad av sin vårdkontakt. Det är möjligt 

att själv ta initiativ till att delta i cirkeln, men anmälan måste ändå gå via vården. Om någon 
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skulle må dåligt efter ett boksamtal, har de därmed någon, en kurator eller motsvarande, att 

vända sig till.  

  

Cirkeln leds av Carin, som berättar att fokus inte är på sjukdomen eller terapin, utan istället på 

det lustfyllda med läsning. Det är Carin som väljer ut böckerna och hon ”går lite på känn”. Vid 

första cirkelträffen för en grupp, brukar hon ha med sig ett urval böcker som hon presenterar för 

gruppen. Hon varvar underhållningsromaner med mer traditionella romaner, självbiografier och 

ibland någon deckare. Poesi har också blivit en självklar del av träffarna, mer om detta nedan. 

Carin förhör sig om deltagarnas preferenser och de får naturligtvis komma med förslag och 

önskemål om speciella böcker. Carin försöker välja böcker som ger en lustfylld läsning och ett 

vettigt och intressant samtal. Exempel på böcker som har gett upphov till speciellt intressanta 

samtal är Karin Fossums Älskade Poona och Carl-Johan Vallgrens Kärlekens vidunderliga 

historia. Den sistnämnda boken var lite på gränsen till vad som kan fungera. Deltagarna i cirkeln 

har väldigt olika bakgrund. Det är allt från akademiker med stor läsvana till personer med nästan 

ingen läsvana alls. Vallgrens bok tillhör inte de mest lättlästa böckerna, den har ålderdomligt 

språk och hemska händelser inträffar. Carin tyckte ändå att det fungerade, alla tyckte inte om 

boken, men alla hade reagerat på olika episoder och det blev en intressant diskussion i gruppen. 

Vid den allra första träffen i den första cirkeln visste Carin inte alls vilka deltagarna skulle vara 

och då var det naturligtvis extra svårt att välja litteratur. Hon valde då att ta med sig en 

novellsamling av Jonas Karlsson. Att börja med att läsa en novell och sedan prata om den, visade 

sig fungera väldigt bra. Det var bara en cirkeldeltagare som direkt sa ifrån att hon inte ville läsa 

fler noveller. Hon tyckte inte om att skiljas från personerna i boken när man precis lärt känna 

dem – noveller är alltför korta berättelser! 

  

När Carin var på studieresa i England förra året fick hon upp ögonen för hur man kunde använda 

poesi i cirklarna. Där, i Dewsbury, Yorkshire, lät man en burk med lappar med dikter gå runt i 

gruppen. Så fick man dra en dikt och läsa upp den högt för gruppen. Om man inte ville läsa, 

gjorde cirkelledaren det. Sedan fick alla berätta hur de reagerade på dikten. Detta använder man 

nu i cirkelverksamhet C, och det är ett omtyckt inslag. En av cirkeldeltagarna, som varit mycket 

intresserad av dikter förr, har nu återupptäckt det, och hon kommer med egna lappar, där hon 

skrivit ner favoritdikter, som hon vill ha med. 

  

När man träffas i cirkeln efter att ha läst en bok, brukar Carin först fråga om de läst ut boken och 

om hur de tyckte att det fungerade. Sedan går man laget runt och berättar vilken kvardröjande 

känsla boken lämnat efter sig. Om man blev sorgsen, om man tyckte den var rolig etc. Sedan 

brukar diskussionen komma igång. Det som skiljer arbetet i denna bokcirkel mot det i en 

”vanlig” bokcirkel är enligt Carin att man ibland behöver styra lite mer, så att alla får komma till 

tals. Samtidigt måste man vara lyhörd; om någon sitter tyst, är det inte alltid rätt att pusha på för 

mycket. Man måste försöka pejla om personen är tyst för att hen vill, eller om det beror på att 

hen inte får en chans att komma till tals. Det är också bra att gå lite varsammare fram än i andra 

sammanhang. Man måste vara noga med att se var och en och respektera alla. 

  

Deltagarna i cirkeln har, som sagt, väldigt olika bakgrund. Alla har dock det gemensamt att de på 

något sätt ”sitter i samma sits”. De kommer alla via vårdkontakt till cirkeln. Detta kan vara skönt 

för dem att veta, de behöver inte låtsas att de är någon annan än vad de är. Det skapar en 

avslappnad stämning. För många är detta den enda aktivitet de har, det enda sammanhang de 
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tillhör. Detta gör att gruppen i sig betyder mycket. Och även detta att träffas regelbundet. Då vet 

man det, att även om man inte har något speciellt att göra en vecka, så finns i alla fall cirkeln. 

Det betyder mycket att komma ut och träffa andra människor som man vet att jag tycker om. Det 

är också mycket värt att ha en rutin som ger lite struktur till vardagen. Kontinuitet är också 

viktigt. Det är därför värdefullt att verksamheten efter att först ha bedrivits i projektform, sedan 

två år tillbaka tillhör den ordinarie verksamheten och alltså kommer att fortsätta. Carin tycker sig 

hela tiden se att deltagarna mår gott av att vara med och de vittnar också själva om det. I olika 

forskningssammanhang har det gjorts undersökningar i gruppen som pekar i samma riktning, Att 

för övrigt mäta nyttan av cirkelverksamheten är emellertid inte så lätt. Den enda kvantitativa 

mätning som görs är av antal deltagare i grupperna och hur ofta de deltagit. 

 

5.4 Verksamhet D - Disa 

 

2007 höll Disa i en biblioterapicirkel med psykiskt funktionshindrade, såsom människor med 

psykoser, tvångstankar, fobier och depression, på ett aktivitetshus. Förutom Disa själv deltog 

ytterligare en bibliotekarie. Samarbetet med aktivitetshuset innebar enbart att en lokal för 

aktiviteten tillhandahölls. Det var mellan 8 och 10 personer som deltog i cirkeln och det var 

bibliotekarierna som valde ut texterna. I de flesta fall lästes dikter, men även kortare texter såsom 

Pälsen av Hjalmar Söderberg och Kappan av Nikolaj Gogol. Disa strävade efter en någorlunda 

jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga författare. Hon utgick ifrån att texterna på något 

sätt skulle vara “terapeutiska”, d v s man skulle kunna leva sig in i dem och kanske känna igen 

sig. Viktigt var också att Disa själv tyckte om texterna och fann dem tankeväckande. Texterna 

kunde visserligen vara lite “svåra” men inte alltför “deppiga” utan de skulle också inge något 

slags hopp. Dikten eller texten lästes först upp av någon hågad deltagare, men om ingen annan 

ville så läste Disa själv. Dikterna lästes direkt utan förberedelse på egen hand medan de lite 

längre texterna delades ut föregående gång, detta för att tiden i cirkeln skulle kunna ägnas åt 

samtal. Ordet var fritt, men Disa försökte fördela det så varje person fick talutrymme. Varje 

cirkeltillfälle hade ett tema som band samman veckans texter; det kunde t ex vara hemlöshet, 

politik och makt eller människors möten.  

Hösten 2014 bjöd Disa in till skönlitteratursamtal med rubriken biblioterapi på det folkbibliotek 

där hon arbetar, men för få anmälningar gjorde att programverksamheten ställdes in. Tanken var 

att det ska vara enkelt och opretentiöst och inte upplevas som för djupt. I programbeskrivningen 

till den inställda cirkeln ställdes frågor som vad är det att vara människa, vad är det att leva och 

hur kan skönlitterära texter hjälpa oss? Det var kring sådana teman läsningen och samtalen skulle 

kretsa. Man har fått indikationer på att informationen inte nått ut, varför man kommer att erbjuda 

cirkeln igen nästa höst och då marknadsföra bättre. 

Det som skiljer en vanlig bokcirkel från en biblioterapicirkel är enligt Disa att i det senare fallet 

används utvalda texter med terapeutiskt innehåll, texter som Disa beskriver har ett ”uttalat 

terapeutiskt grepp”. Igenkänning och katharsis är begrepp som hon nämner i sammanhanget. 

Diskussionerna kring terapeutiska texter kan leda till att man vågar öppna upp och tala om sig 

själv och det man har upplevt. Det handlar om att bli berörd. Det är samtalsledarens ansvar att se 

till att fokus är på texten så att det inte ”drar iväg” och situationen utvecklas till att deltagarna 

berättar sitt livs historia. I en vanlig bokcirkel kretsar samtalet mer kring texten i sig. 
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Disas uppfattning är att man inte behöver ha någon diagnos för att finna hjälp och lindring med 

hjälp av biblioterapi utan att det är något som är till för alla. Det borde därför vara något som 

rimmar väl med folkbibliotekets grundtanke. Disa har dock upplevt att det finns ett motstånd mot 

att bibliotekarier på folkbibliotek säger att de ska arbeta med biblioterapi. Många ser det 

nödvändigt att samarbeta med sjukvården t ex. Disa menar att det är synd att det finns en misstro 

mot att biblioteksbesökare och bibliotekarier skulle kunna mötas och samtala om vad hon kallar 

terapeutiska texter. Enligt Disa borde biblioterapi som term användas mer. Det är ett starkt 

begrepp som förklarar vad det handlar om. Hon menar samtidigt att det är viktigt vad man själv 

menar med biblioterapi, vad man vill med den och att man definierar det. Disas egen definition 

av biblioterapi är: läsning av skönlitteratur och dess läkande kraft. Självhjälpsböcker har enligt 

Disa inte samma inneboende möjligheter. Skönlitteraturens styrka är att den är omedelbar och 

går direkt in jämfört med en självhjälpsbok eller vetenskaplig text. För Disas del sker biblioterapi 

i sin bästa form i grupp. Hon tänker i första hand att det är en blandad grupp, ju fler olika typer 

av människor desto intressantare. Disa menar att biblioterapi tillhör folkbibliotekens ordinarie 

verksamhet och det inte är nödvändigt att koppla in sjukvården. Disa tror att det finns en längtan 

hos människor att tala om allvarliga saker och att vi inte ska vara rädda för det. Samtidigt menar 

hon inte att alla texter i en biblioterapicirkel behöver vara allvarstyngda. Även positiva och 

glädjefyllda texter kan finnas med. 

Bibliotekarien/biblioterapeutens kompetenser består i att hen har ett ansvar för samtalet och att 

hen väljer texter med terapeutiskt innehåll. Disa citerar Kafka: ”En god bok ska vara som en yxa 

för det frusna havet inom oss”. Hon menar att människor ska vara införstådda med att det är det 

som biblioterapisamtalen handlar om, att meningen inte är att man ska tala om väder och vind. 

Som bibliotekarie/biblioterapeut bör man inte vara rädd för människor och deras reaktioner och 

det är viktigt att man ska känna för de texter som läses. Disa väljer gärna poesi och kortare texter 

som noveller.  

Även om Disa tror att biblioterapi skulle kunna finnas på alla folkbibliotek tror hon inte att det 

kan vara styrt uppifrån. De som arbetar med det måste ha en känsla för det. Hon tycker däremot 

inte att enskild läsrådgivning som äger rum mellan en bibliotekarie och en låntagare skulle kunna 

kallas för biblioterapi. Samtalet med flera personer är så centralt att det är svårt att ta bort. De 

mest givande samtalen menar hon kommer till stånd i en lagom stor grupp och hon tror också det 

är lättare att samtala då man är flera än om man skulle vara själv med en bibliotekarie. 

  

5.5 Verksamhet E - Nina 

 

Denna verksamhet, vid School of Life i London, ofta benämnd kulturbutik, skiljer sig på flera 

sätt från de andra. För det första är inget bibliotek inblandat i verksamheten, som drivs av ett 

privat företag, tillika i England. Förutom att rikta sig mot grupper, erbjuder man också 

individuell läsrådgivning hos en biblioterapeut, och det är denna Nina Frid har använt sig av. 

SoL grundades år 2008 av Alain de Botton och några av hans kolleger. Idén spred sig, och nu 

finns lokala licensdrivna verksamheter i Belgrad, Istanbul och Antwerpen. Rio och Sao Paolo 

står på tur, och i januari 2015 planeras en ny samling för intresserade som vill starta 

verksamheter världen runt. Botton som är en schweizisk författare och TV-producent, som blivit 
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uppmärksammad för sina ovanliga böcker som blandar skönlitterära element med delar som har 

karaktären av självhjälpslitteratur. Böckerna kan beskrivas som vardagsfilosofiska essäer. 

Vardagsfilosofi och hanteringen av våra vardagsproblem med kulturens hjälp är också i fokus 

vid SoL, vars programförklaring lyder: 

  
The School of Life is devoted to developing emotional intelligence through the help of culture. We address 

such issues as how to find fulfilling work, how to master the art of relationships, how to understand one’s 

past, how to achieve calm and how better to understand, and where necessary, change the world. 

(http://www.theschooloflife.com/london/about-us/about-us/#&panel1-5). 

  

Förutom kurser inom olika områden av vardagslivet erbjuder man också terapi, både enskild och 

i grupp, på ett sätt som gör det lika naturligt att delta i en terapisession som att gå till frisören. 

Den terapiform, som särskilt intresserar oss – biblioterapin - hjälper, enligt SoL, människor att 

må bättre och utvecklas med hjälp av litteraturen. Biblioterapeutens roll är att hitta de rätta 

böckerna för varje person i varje situation. SoL erbjuder förutom enskild läsrådgivning, så 

kallade one-to-one sessions, även biblioterapi för par, och för barn och föräldrar. Man har för 

närvarande fyra biblioterapeuter, varav två är placerade i London, en i New York och en i 

Melbourne. Sessionerna kan därför ske “in person” i London, New York eller Melbourne, men 

också via telefon och Skype. Biblioterapeuterna vid SoL är huvudsakligen kunniga inom det 

skönlitterära området, men det förekommer också att man rekommenderar - skriver ut - filosofisk 

litteratur, poesi och annan kreativ litteratur. Ingen av biblioterapeuterna har någon terapi- eller 

bibliotekarieutbildning. De är alla storläsare, tre av dem är författare och en artist. Före 

biblioterapisamtalet får man fylla i ett frågeformulär angående sin bakgrund som läsare. Exempel 

på frågor (Eliasson Faxén & Östman, 2013) är: 

 

 Hur skulle du beskriva ditt förhållande till böcker? 

 Vilka böcker och författare har du tyckt mest om? Minst om? 

 Vad tycker du kännetecknar ”god läsning”? 

 Vilka är dina passioner? 

 Varför läser du? Var gillar du att läsa? 

 Vad saknas i ditt liv? 

 Var ser du dig själv om 10 år? 

    

Svaren på dessa frågor är sedan utgångspunkten för samtalet med biblioterapeuten, som kan 

komma med följdfrågor, diskutera och sedan föreslår lämplig litteratur och ger tips om hur man 

ska komma vidare och utvecklas för att må bättre. Sessionen hos biblioterapeuten avslutas med 

att man får ett recept på rekommenderad läsning. Till varje bok på receptet, skriver man också en 

förklaring till varför just den boken bör läsas (Svedemyr, 2012). Cirka en vecka senare får man 

sedan ett personligt brev med en sammanfattning av samtalet och en längre lista på böcker, 

utvalda speciellt för mig. Biblioterapeuten vid SoL beskrevs i The Guardian som “a sort of 

literary personal trainer” (Evers, 2014, September, 23). 

 

6 Analys 
Kvale skriver: “Att analysera betyder att separera något i delar eller element” (2009, s. 210). Vi 

genomför vår analys av forskningsfråga 1 med utgångspunkt i de fyra skiljelinjer vi identifierat 

genom vår litteraturgenomgång: användaren, texten, biblioterapeuten respektive bearbetningen 

http://www.theschooloflife.com/london/about-us/about-us/#&panel1-5
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(se avsnitt 3.1 ovan). När det gäller analysen av forskningsfråga 2 använder vi oss av den 

modifierade formen av Monroes biblioterapiservicemodell (se avsnitt 3.2 ovan). 

 

6.1 Biblioterapiverksamheterna och synen på biblioterapi 

 

I detta avsnitt analyserar vi intervjusvaren angående verksamheterna och synen på biblioterapi 

genom att sortera dem efter de olika skiljelinjerna. Vi söker därmed svar på forskningsfråga 1: 

1a: Vilka biblioterapiverksamheter (om några) bedrivs vid svenska folkbibliotek?  

1b: Vilken syn har man i så fall på biblioterapi? 

 

Vi inleder dock med att återge intervjupersonernas spontana svar på frågan hur de definierar 

biblioterapi: 

 

Anna: ”När man arbetar med litteratur på ett aktivt sätt för att individer ska må bra. Texten 

fungerar som en igångsättare för att kunna närma sig och tala om olika problem man upplever att 

man lider av.” 

 

Boel: ”Terapi via litteraturen, att man lär sig förstå, greppa och bearbeta den egna situationen 

med hjälp av fiktion, texter, och andra människors upplevelser och berättelser. En form av 

självhjälp via andra människors berättelser.” 

 

Carin: ”Biblioterapi är ett sätt att genom läsning, med böckernas hjälp och genom boksamtalet 

komma tillrätta med, kanske inte komma tillrätta med, men i alla fall mildra de besvär man har, 

för att må bättre. Må-bra-terapi kan man säga. Det är kanske inget som läker någonting, men det 

lindrar i alla fall.” 

 

Disa: ”Läsning av skönlitteratur och dess läkande kraft.” 

 

Nina: ”Det handlar om vad litteraturen GÖR med läsaren mer än om vad litteratur ÄR. Kanske  

tillämpad litteratur är min definition, att litteraturen som konstform används i 

personlighetsutvecklande och hälsofrämjande syfte.” 

 

Frida och Gustav: ”Få ökat välbefinnande, klä minnen och erfarenheter i ord genom den lästa 

texten.” 

 

Hanna: ”Biblioterapi är en processmetod där deltagarna i gruppen får möjlighet att få ny kunskap 

i ämnet genom bokläsning, tillgång till sina egna tankar och känsloreaktioner, empatiskt få 

förståelse för sig själv och andra i liknande situation. Ett angreppssätt kring ett problemområde 

för en grupp människor.” 

 

 
6.1.1 Skiljelinje: ANVÄNDAREN 

 

Anna ser biblioterapi som en metod att använda om “man har någonting som är jobbigt som man 

funderar på och kan närma sig med hjälp av litteraturen”. I Annas fall har det handlat om 

deltagare med en missbruksproblematik. Om det inte är ett specifikt problem man samlas kring i 
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text och samtal ser Anna att det istället är en vanlig bokcirkel. Med biblioterapi menar Anna att 

man “fiskar efter något hos individen” och att böckerna används som ett hjälpmedel för att kunna 

prata om sig själv och närma sig det problem man upplever att man har.  

 

Övriga bibliotekarier uttrycker på lite olika sätt en uppfattning om att biblioterapi, i vid mening 

och med olika funktioner, kan vända sig till alla som på något sätt vill utvecklas. Alla är överens 

om att man inte behöver ha en diagnos för att vara en användare av biblioterapi. Det är något 

som är till för alla, menar Disa, och borde därför rimma väl med folkbibliotekets grundtanke.  

 

Även Boel anser att man kan använda biblioterapi på många olika sätt och inom hela spektrat av 

användare. Biblioterapi kan innebära många olika saker. Gäller det akut terapi, till någon som är 

verkligt illa ute, så är det på ett sätt, men metoden kan användas på alla nivåer, hela livet, på alla 

sätt och på alla områden. Den akuta terapi, som Boel talar om, kan hänföras till den 

biblioterapityp som oftast benämns klinisk biblioterapi, eller med Browns uttryck ”the science of 

bibliotherapy”. Den andra formen av biblioterapi som vänder sig till ett vidare spektra av 

användare har kallats utvecklande. Brown kallar denna typ “the art of bibliotherapy” och menar 

att den kan äga rum på biblioteket, där en bibliotekarie kan vägleda till litteratur som gör skillnad 

(Brown, 1975; refererad i Heinö, s. 9-10). Boel tycker vidare att man kan, och bör, använda 

biblioterapeutiska cirklar mycket mer i förebyggande syfte - som friskvård, för att undvika 

sjukvård. Vi lever i en kultur, där man inte pratar om några djupare saker överhuvudtaget, varför 

många är helt oförberedda om något drabbar, säger Boel. Detta är också något som förs fram i 

Shrodes biblioterapeutiska process, där identifikationen erbjuder ett “mentalt övningsfält”. Man 

kan, genom identifikation med olika karaktärer som kommer i kontakt med/hamnar i oväntade 

och/eller extrema situationer, förbereda sig för verkliga sådana i sitt eget liv (Shrodes, 1949, s. 

100-105). I överensstämmelse med Shrodes resonemang, tycker Boel det är en uppgift för 

biblioteket att erbjuda cirklar, där “man pratar om livet och döden, om viktiga saker, om psykisk 

ohälsa och hälsa.” Inte minst är det viktigt för ungdomar att få tillfälle att samlas och prata om 

lite allt möjligt, även om lite tyngre ämnen. Man måste inte ordna cirklarna för något specifikt 

behov, som i den verksamhet Boel arbetar med just nu. I en grupp med människor, vilken grupp 

som helst är det inte så att alla mår bra. Man kanske inte mår jättedåligt och är i behov av 

psykiatrisk vård, men det pågår saker i allas liv, även i barns och ungdomars. Det kan till 

exempel handla om mobbing, skilsmässor eller andra problem i relationen med kompisar 

föräldrar eller andra vuxna. Man borde arbeta mycket mer förebyggande, för att undvika 

framtida akuta insatser, tycker Boel, för i det vardagliga livet “hinner vi oftast inte reflektera”.  

 

Verksamhet E, d v s School of Lifes individuella läsrådgivning hos en biblioterapeut, vänder sig 

till alla som vill utveckla sin läsning för att komma tillrätta med personliga problem eller 

utvecklas som människa. 

 

Ninas syn på användaren av biblioterapi stämmer överens med School of Lifes. När hon får 

frågan om vilka som kan delta i en biblioterapiinspirerad aktivitet, säger hon: 

 
Alla dessa människor som mår dåligt, som är ensamma, sjukskrivna. De bemöter vi ju redan på biblioteket i 

mängder - tänk då att kunna erbjuda detta. Inte vänta utan faktiskt ge en grupp, ett sammanhang och en bok 

att samlas kring och möta sig själv genom. 
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  Men hon säger när vi frågar om biblioterapi bara är för dem som mår dåligt, att biblioterapi: 

“Det är för alla som vill växa och utvecklas”. 

 

Sammanfattning 

Det framkommer olika syn på vem som kan vara användare av biblioterapi. Anna menar att den 

lämpar sig för dem med någon typ av svårighet. Övriga kan också se att den mer är något för 

vem som helst som vill utvecklas. Boel tycker att biblioterapicirklar i större utsträckning borde 

användas i förebyggande syfte. 

 

 

6.1.2 Skiljelinje: TEXTEN 

 

Både i cirkelverksamhet A och B arbetar man nästan enbart med biografier, i cirkel A berättelser 

om missbruk ur olika synvinklar, och i cirkel B berättelser om olika typer av förlust genom 

självmord. Personliga berättelser av denna typ upplevs av deltagarna som lättare att relatera till. 

Deltagarna i cirkel A är väldigt noga med att författaren själv ska ha varit i den situation hen 

skriver om, först då är berättelsen trovärdig. Så kallade självhjälpsböcker har upplevts som 

alltför hurtiga och delvis skuldbeläggande, eftersom de ofta talar om hur man bör leva, istället 

för att berätta om hur det var. I cirkel A har man haft som krav att det ska vara ”på riktigt”. I 

Hynes & Hynes-Berrys första steg i biblioterapiprocessen är förhoppningen att deltagaren ska 

reagera med kommentarer av typen “jag har känt mig lika hjälplös som mannen i berättelsen” 

och som vittnar om förståelse för en av personerna eller funderingar kring en erfarenhet. Denna 

typ av texter kan innebära såväl igenkännande, som en känsla av att man inte är ensam i sin svåra 

situation. Ofta visar de också på alternativa sätt att tackla problemen och att det finns en väg till 

lindring och ett bättre liv. Identifikationen med fiktiva personer och situationer ger enligt såväl  

Shrodes som Hynes & Hynes-Berry en möjlighet att via de fiktiva personerna, diskutera egna 

känslor. Paradoxalt nog, erbjuder denna identifikation, menar Shrodes, på samma gång en 

psykologisk distans som gör situationen mer bekväm och en större tillgänglighet som gynnar 

processen (Hynes & Hynes-Berry, 2011, s. 33; Shrodes, 1978, s.100). 

 

Boel har lagt sig vinn om att välja biografier om olika typer av förluster. Alla i cirkeln har 

förlorat någon genom självmord, men det rör sig om olika slags förluster, t ex en förälder som 

förlorar ett barn, ett barn som förlorar en förälder, en kvinna som förlorar sin man, en kvinna 

som förlorar sin bror. Boel har märkt att texterna ibland kommer alltför nära och det kan bli för 

starkt för någon deltagare att läsa just om sin egen typ av förlust. Samtalsterapeuten Hanna i 

samma cirkel har också upplevt detta och säger att det är en trygghet i att närma sig sitt själssår 

genom att läsa om andra förluster än den man själv upplevt. 

 

För att anknyta till Shrodes resonemang ovan, kan man säga att den psykologiska distans som 

litteraturen erbjuder kanske inte alltid är tillräcklig. Samtidigt underlättar den närliggande 

berättelsen för identifikation och tillgänglighet och, om man orkar, därmed för den psykiska 

processen. Vid vårt intervjutillfälle höll man i gruppen på att läsa boken Mysteriet Mamma, av en 

norsk journalist som heter Trude Lorentzon. Hon berättar där om sin mamma som tog sitt liv när 

Trude var 15 år. Nu, när hon är i 40-årsåldern, reflekterar hon över hur det har påverkat hennes 

liv, hennes relation till man och barn och hennes yrkesliv. Flera i gruppen har förlorat sina 

mammor när de var i tonåren. De har levt sina liv, och aldrig sagt ett ord till någon om sina 
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mammor. Nu läser de en annan människas berättelse om ett liv som är delvis deras eget. Det 

händer att någon inte orkar läsa, och Boel är noga med att detta absolut inte är ett krav, och inte 

heller är det ett krav att man i samtalet måste hålla sig till boken. I detta sammanhang vill vi 

anknyta till Brewsters teori om funktioner.  Den känsloladdade funktionen, enligt Brewsters 

terminologi, ger läsaren en möjlighet att få utlopp för känslor, som kanske varit undanträngda 

(Brewster, 2011, s. 205). Vi har också sett att texten kan erbjuda Brewsters informativa funktion. 

En gång valde Boel en faktabok av Alfred Skogberg, en av grundarna till Suicide Zero
9
 som 

omväxling till biografierna. Det var en debattbok om självmord som innehöll mycket 

information om formaliteter och praktikaliteter för någon som befinner sig i den krissituation 

som suicid innebär. Denna bok var inte så populär som text att samlas kring i gruppen, men den 

kan säkert bidra med nyttig information. Funktionen som skänker förströelse och verklighetsflykt 

är inte självklart applicerbar på de tunga texter som man använder i denna cirkel. Däremot kan 

samvaron i gruppen säkert erbjuda en stunds andrum från egna grubblerier, men detta är mer att 

hänföra till den sociala funktionen och en placering i avsnittet om bearbetning (se avsnitt 6.1.4 

nedan). Sammanfattningsvis ser Boel på textens roll som “ett verktyg för att prata om sig själv” 

och “verktyget i mötet med de andra” och menar att ”texten hjälper oss fram till det viktiga 

mötet”. 

 

På samma sätt anser Anna att man med litteraturen som redskap kan närma sig det problem som 

deltagaren i biblioterapicirkeln har. Anna menar att medan man i en vanlig bokcirkel talar om 

boken man läst och vad som hände i den, talar man i en biblioterapicirkel om vad som händer 

med användaren när hen läser. Boken fungerar mer som en igångsättare av samtalet. De båda 

behandlingsassistenterna Frida och Gustav tycker också att boksamtalen ”är ett bra sätt att få till 

samtal om svåra saker och händelser… få samtalsämnen som inte kommit upp vid andra tillfällen 

att ta med till de individuella som vi har med klienterna”. Detta rimmar väl med vad Hynes & 

Hynes-Berry säger om textens olika roller. Medan texten i en vanlig klassrumssituation är ett 

objekt för klassens studium, är texten i biblioterapin ett verktyg för att väcka tankar och känslor 

hos användaren (2011, s. 32). Texten är alltså viktig, men den är inte terapeutisk i sig, utan 

benämns som en katalysator. En terapeutisk effekt uppnås först genom de reaktioner deltagarna 

visar i sin dialog med terapeuten och de andra deltagarna (ibid.). Liknande tankegångar uttrycker 

Torsten Pettersson som ser det väsentliga i att framhäva vad han kallar den 

personlighetsformande läsningens egenart, d v s skillnaden mellan en grupp inriktad på 

personlighetsutveckling eller terapi och en vanlig litteraturgrupp som diskuterar texter (2004, s. 

24). 

 

Cirklarna C och D har det gemensamt att man använder sig av skönlitteratur och att poesi också 

är en viktig del av verksamheterna. Vid varje träff i cirkel C, låter Carin en hatt med lappar med 

dikter gå laget runt, så får man dra en dikt och, om man vill, läsa den högt. Sedan får alla berätta 

hur man reagerar på dikten. Redan det faktum att de flesta brukar vilja läsa upp dikten de dragit 

högt, upplever Carin som en vinst. Att läsa dikter upplevs ofta som något svårt, och särskilt att 

läsa dem högt. Att deltagarna vågar göra detta är bra för ett självförtroende, som hos de 

långtidssjukskrivna ofta är i botten. Här tänker vi på Mårtenssons femte kategori, En källa till 

kraft, där läsningen skänker värde och stärker självförtroendet. Inslaget med dikterna har också 

fått bra respons hos deltagarna. Bland annat har en deltagare, som tidigare tyckt mycket om 

                                                 
9
 En ideell organisation som sprider information om, och arbetar för att radikalt minska självmorden. 



  
 

33 

poesi, nu hittat tillbaka. Hen kommer nu med egna lappar med favoritdikter som hen lägger i 

hatten. Hynes & Hynes-Berry ser fördelar med att använda just poesi. Om det ska fungera att 

läsa en skönlitterär text förutsätter det att var och en som deltar kan relatera till texten på ett eller 

annat sätt. Antingen är deltagaren intresserad och tilltalad av texten eller inte, det går inte att 

påverka. För den som inte kan koppla texten till den egna personen blir det svårt att komma 

vidare i processen. Med poesi däremot går det att förhålla sig på ett annat sätt. Det går att ställa 

frågor som: Vad får den här dikten dig att tänka på? Sedan kan samtalet löpa utan att det behöver 

kretsa direkt kring personen själv. Hynes & Hynes-Berry menar att poesi i allmänhet är mest 

effektiv att använda (2011, s. 216). Våra intervjupersoner Carin och Disa har liknande 

erfarenheter. 

 

I verksamhet C läser man förutom poesi, också underhållningsromaner och mer traditionella 

romaner samt ibland någon deckare eller en självbiografi. Carin försöker välja böcker som ger 

“en lustfylld läsning och ett vettigt och intressant samtal”. Vid den allra första träffen i den första 

cirkeln visste Carin inte alls vilka deltagarna skulle vara och då var det naturligtvis extra svårt att 

välja litteratur. Hon valde då att ta med sig en novellsamling av Jonas Karlsson. Att börja med att 

läsa en novell och sedan prata om den, visade sig fungera väldigt bra. Det var bara en 

cirkeldeltagare som direkt sa ifrån att hon inte ville läsa fler noveller. Hon tyckte inte om att 

skiljas från personerna i boken när man precis lärt känna dem. Detta kan ses som ett tecken på att 

hon redan vid första läsningen i gruppen kunnat leva sig in i berättelsen så pass att hon, trots att 

berättelsen var kort, hittat ett sammanhang som hon inte gärna ville lämna. Att läsningen på detta 

sätt blir en tillflyktsort är också något som man uppmärksammar i den aktuella 

Göteborgsstudien, där man intervjuat långtidssjukskrivna kvinnor och undersökt deras, medvetet 

eller omedvetet, terapeutiska läsning (se avsnitt 2.3). Pettersson finner att det sätt att läsa, som är 

vanligast och viktigast för dessa kvinnor, är en s k självförglömmande läsart. Kvinnorna berättar 

att litteraturen erbjudit dem möjlighet att “gå in i en annan värld” och att detta hjälper dem att för 

en stund glömma sina egen situation. Pettersson vill tona ner den identifikatoriska läsartens 

särställning inom biblioterapin till förmån för den självförglömmande (2013, s. 154). I sin 

egenskap av aktivitetsforskare, för Mårtensson fram vikten av den medvetna aktivitet det innebär 

att flytta fokus från sina egna behov och problem för att gå in i den fiktiva världen, vilket hon 

beskriver i sin kategori tre, En tillflyktsort (2014, s. 5). I sin kategori fyra, Ett liv tillsammans 

med andra, ser Mårtensson att läsaren själv kan välja grad av identifikation respektive 

distansering. Om man, som kvinnan i cirkel C, precis har trätt in i denna värld och lärt känna 

dess invånare, kan man förstå besvikelsen hon känner över att så snabbt behöva lämna den 

fiktiva världen. Ett av de viktigaste rönen i Göteborgsstudien är att valet av terapeutisk läsning är 

individ- och situationsbundet, vilket stämmer väl överens med hur man arbetar vid School of 

Life, där man skräddarsyr sina bokrecept just efter person och situation. Litteraturen som 

rekommenderas är oftast skönlitteratur, men det kan också vara poesi, samt psykologi eller andra 

icke-fiktiva texter. 

 

Disa lägger stor vikt vid valet av text. Hon poängterar särskilt skönlitteraturens styrka i att den är 

omedelbar och går direkt in, vilket inte en självhjälpsbok eller en vetenskaplig text gör. Att 

skönlitteratur, läsning och kulturupplevelser överhuvudtaget har denna effekt att gå rakt på 

känslorna har man ju uppmärksammat för länge sedan. Inte minst i arbetet med traumatiserade 

soldater och civila i krigstider. På senare år har detta också belagts vetenskapligt inom 

neurofysiologin att kulturupplevelser går rakt på den s k känslohjärnan, utan att först passera de 



  
 

34 

kognitiva systemen i hjärnan (Bojner Horvitz, 2013). Nina berättar också att hennes första 

kontakt med biblioterapi handlade just om detta. När hon bodde i Helsingfors träffade hon i 

något sammanhang en poet som förklarade för henne “varför poesi var nödvändigt, ja 

livsviktigt”. Han berättade om finska soldater som efter kriget varit så “frusna i sorg” att de var 

helt oemottagliga för vanlig terapi. Till sist provade man att läsa poesi för dem och då var det 

flera som “smälte”, för att det gick direkt på känslorna. Rent generellt menar Nina att det är 

litteraturen som är terapeutisk, inte terapeuten. Disa pratar också hon om den terapeutiska texten 

och poängterar att det är viktigt att välja sådan litteratur. Disa citerar Kafka: ”En god bok ska 

vara som en yxa för det frusna havet inom oss” och menar att människor ska vara införstådda 

med att det är det som biblioterapisamtalen handlar om, att meningen inte är att man ska tala om 

väder och vind. Att det är texten i sig som är terapeutisk understryks även av forskarna i 

Göteborgsstudien. Ett utförligare resonemang kring detta förs under skiljelinje Bearbetning.   

Disa anser att det finns en längtan hos människor att tala om allvarliga saker och att vi inte ska 

vara rädda för det, men att även positiva och glädjefyllda texter kan finnas med. Däremot vill 

hon att böckerna ska vara tankeväckande och de får gärna vara s k “svåra” böcker. Sådana har 

fungerat väldigt bra när hon använt dem i sin cirkel med psykiskt handikappade deltagare. Hon 

vill däremot undvika alltför “deppiga” böcker och tycker att det är viktigt att det finns någon 

slags hopp i berättelserna. 

 

Sammanfattning 

Det som förenar bibliotekarierna är tron på skönlitteratur. Anna, Boel och Hanna framhåller 

också biografin och Carin och Disa ser poesi som verkningsfull. Ingen ser att självhjälpslitteratur 

har en given plats inom biblioterapiverksamheter. Texten benämns som en katalysator och ett 

verktyg för att sätta igång olika processer. 

 

 

6.1.3 Skiljelinje: BIBLIOTERAPEUTEN 

 

Synen på biblioterapeuten skiljer sig åt bland de intervjuade bibliotekarierna. Disa menar att 

förutom att arbeta med biblioterapi tillsammans med någon annan aktör, kan även en 

bibliotekarie på egen hand fungera som terapeut. Det är så hon själv har arbetat med biblioterapi 

och planerar att göra även i framtiden. Hon har dock upplevt att det finns ett motstånd mot att 

bibliotekarier på folkbibliotek säger att de ska arbeta med biblioterapi. Många ser det nödvändigt 

att samarbeta med sjukvården t ex. Den uppfattningen delar inte Disa. Hon upplever att det är 

synd att det finns en misstro mot att biblioteksbesökare och bibliotekarier skulle kunna mötas 

och samtala om vad hon kallar terapeutiska texter.  

Med Ninas ögon kan en biblioterapeut antingen vara en terapeut, en bibliotekarie, en lärare eller 

en socionom, allt beroende på situation och sammanhang, vilket känns igen från beskrivningen 

av den utvecklande biblioterapin. Nina ser att just terapidelen av ordet biblioterapi kan vara ett 

hinder som innebär att det för vissa “känns som att det bara är en terapeut som är möjlig 

biblioterapeut”. Samtidigt, menar Nina är det få som ser problem med t ex termen dansterapi, där 

det ju är en dansare och ingen terapeut som är ledare. 

För Boel är det viktigast att biblioterapeuten har vad hon kallar litteraturtro, d v s att man tror på 

kraften i litteraturen. Vidare menar Boel att den egna erfarenheten kan spela en stor roll. Hon tar 

den egna cirkeln med människor som förlorat en anhörig genom självmord som exempel och ser 
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att det faktum att hon själv delar de andras erfarenhet ger henne en annan roll än om så inte varit 

fallet.  

 

Biblioterapins närmast osynliga roll på svenska folkbibliotek har vi läst om i flera tidigare 

uppsatser
10

. Detsamma gäller tveksamheten bland bibliotekarier att använda termen biblioterapi 

och att själva kalla sig för biblioterapeuter
11

. Även Jones (2006) har påtalat detta. En förklaring 

till att bibliotekarier sällan säger att de arbetar med biblioterapi skulle kunna förklaras med 

biblioterapiämnets tvärvetenskapliga natur, det har ingen given plats, samtidigt som det kan 

finnas inom olika områden. Margaret Monroe konstaterade på 1970-talet att bibliotekarier och 

terapeuter hade delade mening om hur biblioterapi skulle användas. Medan terapeuterna 

betraktade biblioterapi som en behandlingsmetod hemmahörande inom medicinfältet, ansåg 

bibliotekarierna att de, i sin roll som biblioterapeuter, kunde använda biblioterapi för att lindra 

låntagares personliga problem (1977, s. 257). Med andra ord sluter sig den förra gruppen till den 

kliniska eller institutionella formen av biblioterapin, medan den senare får sägas tillhöra den 

utvecklande biblioterapin. Tews är inne på samma linje när hon kallar sig själv “not a capital T 

terapist, but [as] a capital BIBLIO-therapist, capital LIBRARIAN” (1968, citerad i Rubin, 1978, 

s. 315). 

 

Anna är den av våra intervjupersoner som starkast tar avstånd från att använda termen 

biblioterapi om verksamhet som hon bedriver på egen hand, t ex litteraturförmedling eller 

bokcirklar. Det är samarbetet med en annan profession, i hennes eget fall, med 

behandlingsassistenter, som gör att läsecirklarna med missbrukarna kan kallas biblioterapi. 

 
Jag har aldrig velat ha de här cirklarna själv för det kommer upp så pass jobbiga saker och det är väl det 

som är skillnaden på biblioterapi och vanliga boksamtal… jag skulle kunna sitta här och prata om GW 

Perssons senaste deckare utan att känna att jag måste ha tillgång till ett psykologteam, för det är inte så man 

pratar i de vanliga cirklarna. 

 

Tilläggas bör att Anna är den av våra intervjuade bibliotekarier som störst erfarenhet av att 

arbeta nära en annan yrkesgrupp. Kanske är det också därför hon har en bestämd uppfattning om 

vad som kan kallas biblioterapi. Hon har beskrivit att samarbetat fungerat väldigt väl och därav 

skulle det gå att dra slutsatsen att hon erfarit att de två professionerna tillsammans gör ett bättre 

arbete än endast en. 

 

Även om Skans Kersti Nilsson anser biblioterapibegreppet vara problematiskt ser hon att 

bibliotekariens funktion i sammanhanget är intressant. Till bibliotekariens kompetenser hör att 

känna till olika typer av litteratur men också att kunna ge olika låntagare med varierande 

livsproblem råd om lämplig läsning. Nilsson konstaterar att “en del uttolkare menar också att 

bibliotekarier kan fungera som terapeuter, medan andra är mer tveksamma”. Själv ser hon i 

första hand bibliotekarien som en neutral person och medmänniska och som representant för 

biblioteket och den goda boken. Enligt Nilsson går det emellertid att dra paralleller mellan 

bibliotekariers arbete med personlighetsutvecklande läsning och det humanistiska perspektivet 

av biblioterapi i och med litteraturförmedlingen, och till det interaktionistiska perspektivet 

genom boksamtal, antingen enskilt eller i bokcirkelform (2009, s. 87-88). 

                                                 
10

  Se t ex Rydefjord (2012) och Lindén (2007) 
11

  Se t ex Carlsson & Östlundh (2001)  
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När det gäller vilka egenskaper en biblioterapeut bör ha, är lyhördhet en egenskap som nämns, bl 

a av Carin. Hon tycker också att man i en cirkel som hennes bör gå lite varsammare fram. Det är 

också väldigt viktigt att man ser var och en och respekterar alla. Bland önskvärda kunskaper är 

stor kännedom om litteratur den främsta. Biblioterapeuten bör ha läst en hel del och inom vitt 

skilda genrer eller intresseområden, så är det lättare att hitta rätt bok för varje person och tillfälle. 

Monroe poängterar också dessa egenskaper, och menar att en bibliotekarie som arbetar med 

biblioterapi behöver kombinera en personlig känslighet, eller lyhördhet, med kunskaper om 

problem av olika slag som kan drabba oss människor, samt ha en god litteraturkunskap. 

Dessutom måste hen känna den person hon ska bistå i den biblioterapeutiska processen. Så blir 

det ju också i cirkelverksamheterna A, B, C och D, efterhand känner ledarna deltagarna varandra 

allt bättre, liksom också deltagarna lär känna varandra. Även vid en verksamhet med individuell 

läsrådgivning, som den Nina önskar sig, finns det alla förutsättningar att bibliotekarien och 

användaren efterhand, när de träffats flera gånger och diskuterat bokval, lär känna varandra 

alltmer. Successivt blir det lättare för bibliotekarien att hitta lämplig litteratur och också att 

utmana med delvis annan typ av text. Slutligen tillfogar Monroe att bibliotekarien som verkar 

som biblioterapeut också bör ha kunskap om hur man arbetar i team. Denna kunskap är viktig 

eftersom bibliotekarier i biblioterapiverksamheter, särskilt där och då när Monroe verkade, ofta 

samarbetar med terapeuter av olika slag (1977, refererad i Rubin, s. 265). Det kan i våra dagar, 

vid sidan av samarbete med terapeuter, också handla om andra former av samarbete, t ex med 

studieförbund, eller vara ett projekt enbart för bibliotekarier. 

 

Sammanfattning 

Disa anser att en bibliotekarie kan fungera som biblioterapeut på egen hand, medan Anna bara 

kan tänka sig att arbeta med biblioterapi tillsammans med någon form av vårdinstans. Nina  

menar att representanter från olika yrkesgrupper - bibliotekarier medräknade - kan vara 

biblioterapeuter beroende på situation och syfte. Carin och Boel betonar lämpliga egenskaper 

snarare än rätt profession. 

 

 

6.1.4 Skiljelinje: BEARBETNINGEN 

 

Alla i vår intervjuundersökning är överens om att det man läser behöver bearbetas - på ett eller 

annat sätt. Samtliga är överens om att gruppformatet tillför mycket. Men till skillnad från Nina, 

som kallar School of Lifes verksamhet med enskild läsrådgivning för biblioterapi, anser Anna 

och Disa att det inte är det. 

Boel och Nina tillhör dem som menar att bearbetningen kan ske inom läsaren själv, alltså inom 

förhållandet läsare - bok. Vi tänker i sammanhanget på Göteborgsstudien, där de åtta sjukskrivna 

kvinnorna läser litteraturen på helt egen hand och ändå erfar en terapeutisk läsning. Även inom 

läsbiblioterapin är det texten i sig som anses terapeutisk och en av göteborgsforskarna drar också 

paralleller mellan den och sin egen forskning (Pettersson, 2013, s. 150). Laura Cohen har i sin 

forskning visat att det inte alltid är så att diskussion tillför något. Fem av de åtta deltagarna i 

hennes studier uttryckte att den terapeutiska läsningen är en personlig erfarenhet som är svår att 

dela med andra (Eriksson, 2006, s. 16).  
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Den sociala funktionen, som Brewster talar om, är central när det gäller betydelsen av gruppen. I 

samtliga intervjuer framförs att denna funktion är viktig, att deltagarna inte lämnas ensamma 

med sina tankar, utan att de kan diskutera med de andra, för att få stöd och andra synvinklar. Att 

få nya perspektiv är också något som Frida och Gustav ser som en vinst med diskussionen i 

cirkeln. Här kan de också hitta nya samtalsämnen att ta med till de individuella klientsamtalen. 

Anna, Boel, Hanna och Carin tycker samtliga att grupperna bör vara homogena, såtillvida att alla 

delar samma upplevelser och erfarenheter. Om man har mixade grupper som omfattar olika slags 

problematik, till exempel missbruk och psykisk störning är det svårt att tillgodose alla. Det kan 

också skapa en misstänksamhet och osäkerhet i gruppen. Att en homogen grupp skapar en 

trygghet och en mer avslappnad stämning, är något flera cirkelverksamma upplevt. Det är en 

fördel för samtalet om man vet att alla i rummet ”sitter i samma sits”. Den som skiljer sig från de 

andra i sin syn på gruppens sammansättning är Disa. Hon menar att ju fler olika typer av 

människor som är med i en biblioterapicirkel, desto intressantare blir det.  

Att samtalet är viktigt för den biblioterapeutiska effekten är något som Margaret Monroe 

poängterar. I sin modell, som i stort bygger på psykoanalysen, och därmed Shrodes modell, 

fokuserar hon också tydligt på bibliotekariers roll inom biblioterapin. Angående samtalet – ”det 

goda samtalet”, som bibliotekarie C uttrycker det - menar Monroe att bibliotekarier använt 

gruppdiskussioner om litteratur som en sporre för att utveckla insikt, som ju är klimax i modellen 

och avgörande för den biblioterapeutiska effekten (1978, s. 259). Anna tycker att 

gruppdynamiken har varit väldigt spännande och att det är den som drivit hela gruppen framåt. 

Hon uttrycker att det är så skönt i de här grupperna att alla går ner på samma nivå och att det inte 

blir några “maktstrukturer” som hon upplever att det ofta kan bli i en terapisituation med en 

patient och en terapeut. Anna tonar visserligen ner sin egen roll i cirklarna, men beskrivningen 

stämmer ändå in på det som Hynes & Hynes-Berry säger om gruppen. De menar att stämningen 

där ska genomsyras av sammanhållning och acceptans och i det arbetet har biblioterapeuten en 

viktig roll. Rätt klimat i gruppen medför en känsla av gemenskap och en ömsesidig respekt, 

något som är viktigt då egna tankar och känslor ska uttryckas inför övriga deltagare (2011, s. 78). 

Anna fortsätter att beskriva den roll samtalet om texten spelar och funderar på skillnaden mellan 

att vara ensam i en terapisituation och att ingå i en grupp med andra i samma situation som en 

själv: 

Jag tror att en av de bästa sakerna med det här att det är i grupp, är att det inte blir “vad tycker DU?”, “vad 

känner DU?” … nu ska du berätta någonting för mig. Här blir det lite mer flytande på ett annat sätt. Man 

släpper lite mer de här rollerna. Jag har ju frågat behandlingsassistenterna… hur upplever ni det här? För de 

har ju ändå individuella samtal med individerna och de har ju märkt att även fast de kanske känt dem i tio  

år så har det kommit fram nya saker i de här bokcirklarna just för att de har kunnat prata om personen i 

boken. Då förstår ju vi att ok, de pratar om sig själva. Det är svårare att sitta en och en och få fram sådana 

saker. 

Dynamiken i gruppen är något som även Hanna kommenterar. Hon noterar att cirkel B präglas 

av tre sorter: Deltagarnas olika åldrar skapar en dynamik, olika typer av förlust en annan och 

tiden, d v s hur länge sedan det var man drabbades, ger den tredje formen av dynamik. Hanna ser 

på bearbetningen i sin och Boels grupp som en cyklisk process som överensstämmer väl med 

Monroes beskrivning av den biblioterapeutiska processen. Hon beskriver den: ”Läsa, dela, 

reflektera, läsa mer, igen dela, summera, ventilera, bearbeta…. allt för att komma vidare i 

processen. Stärkande, medmänskligt stöttande, kunskapsgivande för alla deltagare.” 
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Den femte verksamheten, E, d v s School of Lifes verksamhet, skiljer sig, som sagt, från de 

övriga eftersom det här handlar om individuell läsrådgivning. I konsultationen med 

biblioterapeuten får du som användare, möjlighet att utforska hur din relation till böcker sett ut 

och hur den kan utvecklas framöver. Biblioterapiservicen vid SoL ska “guide you to those 

amazing but often elusive works of literature, both past and present, that have the power to 

enchant, enrich and inspire” (www.theschooloflife.com). 

 

Under en period när olika svårigheter hopat sig, kände Nina Frid att den annars så självklara 

lästlusten, och därmed en viktig del av identiteten, försvann, och hon ville väldigt gärna hitta 

tillbaka (Frid, 2014, s. 15). Hon upplevde besöket hos biblioterapeuten vid SoL som väldigt 

inspirerande. Som vi har nämnt ovan, fick Nina inför besöket hos biblioterapeuten fylla i ett 

frågeformulär, främst angående sitt läsande, men också om livet i övrigt, relationer, yrkesliv och 

utmaningar. Vid samtalet på plats i London, utgår Ella, biblioterapeuten, från svaren och 

utvecklar dem tillsammans med Nina. Sedan sammanfattar hon kort vad hon, via svaren på 

frågorna samt deras samtal, lärt sig om Nina: 

 
Nyligen frånskild, känslor av att inte räcka till, maktlöshet inför en svårt sjuk närstående i en annan stad, ett 

arbete som stimulerar och utmanar, men på sistone ett minskat intresse för litteraturen och svårigheter att 

hinna med det som tidigare varit en så självklar del av livet och identiteten, nämligen att läsa (ibid.). 
 

 Ett handfast tips som Nina får är att läsa om några böcker, som betytt mycket under ungdomen. 

“Det finns spår av en själv i alla de böcker man läst och att genom omläsning kan jag få syn på 

mig själv” (ibid., s. 15). Ett annat är att använda högläsning för att förbättra nära relationer, t ex 

när man inte längre har gemensamma upplevelser att prata om, som är fallet med Nina och den 

sjuka släktingen. Den gemensamma läsupplevelsen ger en naturlig utgångspunkt för samtal och 

gemenskap. Tidigare brukade tågresor vara lästid för Nina, men nu blir det inte av, någon bok 

blir oftast inte ens medpackad, istället används tiden till att kolla mail på telefonen. Ella föreslår 

Nina att ladda ner noveller på en läsplatta som alltid ligger i väskan och som det bara är att 

plocka fram på tåget istället för telefonen. 

 

Sammanfattning 

Alla är överens om att det ger mycket att bearbeta det man läser och gruppdynamiken betonas 

också av samtliga. När det gäller enskild läsrådgivning av typen som ges på SoL, skiljer sig 

Anna och Disa från de övriga bibliotekarierna genom att tydligt deklarera att detta inte är 

biblioterapi. 

. 

6.2 Folkbibliotekets roll inom biblioterapin 

 

När det gäller analysen av forskningsfråga 2 använder vi den av oss modifierade varianten av 

Monroes modell över folkbibliotekets biblioterapiservice. Vi söker därmed svar på 

forskningsfråga 2: Vilken roll har folkbiblioteket/skulle folkbiblioteket kunna ha inom 

biblioterapin? 

 

 

 

http://www.theschool/
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6.2.1 Egen terapeutisk läsning 

 

När det gäller den egna terapeutiska läsningen (se 5a i vår modell) kan biblioteket spela rollen 

som resurs. En kvinna i Göteborgsstudien påpekar också att hon, trots att hon slutat med alla 

andra aktiviteter, ändå har fortsatt läsa och gått till biblioteket var och varannan dag (Mårtensson, 

2014). Den ekonomiska aspekten är inte minst viktig. Förutom att man kan låna sina böcker 

gratis, kan man också få tag i svåråtkomlig litteratur. Bibliotekets roll är här av en mer passiv 

natur, det är användaren som tar initiativet, medan bibliotekets funktion är den tillhandahållande. 

 

För Nina och Boel kan bearbetningen av texten även äga rum inom den enskilde läsaren. Boel 

säger: ”… jag hävdar ju att man kan göra det precis på det vis så att det funkar för den egna 

situationen. Så det kan man absolut göra själv, tänker jag”. Detta stämmer väl överens med 

Göteborgsstudiens resultat. Pettersson konstaterar att egen läsning kan fungera terapeutiskt och 

att hur man läser terapeutiskt är individuellt och situationsbundet.  

 
6.2.2 Dialog med bibliotekarie 

 

I steg 5 b i modellen återfinner vi tankarna om en bibliotekarie som på egen hand fungerar som 

biblioterapeut. Dessa idéer är inte nya, utan känns igen från det som Hynes & Hynes-Berry kallar 

läsbiblioterapi: 

 
One school sees the healing process as taking place through reading itself. This mode is a direct 

development from the traditional role of the librarian as provider of readers’ advisory services. In the early 

1920s, as an outgrowth of this activity, some librarians made a point of searching out and offering reading 

materials specifically for their therapeutic potential. (Hynes & Hynes-Berry, 2011, s. 4). 

 

Resonemanget skulle kunna ses som en utgångspunkt för Nina Frids framtida bild om individuell 

läsrådgivning på folkbiblioteket. Nina tror att en sådan rådgivningstjänst, liknande den som 

School of Life i England erbjuder, kan vara ett alternativ för svenska folkbibliotek som vill 

arbeta med biblioterapi. Hon ser goda möjligheter att dessa idéer sprids även till Sverige 

eftersom många tankar kring bibliotek och läsfrämjande arbete kommer från Storbritannien. Ett 

exempel på detta är den populära barnverksamheten Sommarboken, som nu förekommer också 

för vuxna. 
 
6.2.3 Biblioterapicirklar 

 

En uppgift för bibliotekets biblioterapiservice är att anordna cirklar, antingen i samarbete eller i 

egen regi (se 5c i vår modell). Arbete med cirklar är det som oftast tas upp i våra intervjusvar. 

Anna påpekar att biblioterapicirklar skulle kunna vara en naturlig del av folkbibliotekets service. 

Många folkbibliotek arbetar redan med cirklar och steget till biblioterapicirklar är inte långt. Det 

handlar bara, menar Anna, om att tänka lite annorlunda kring litteraturval och 

gruppkonstellation. Flera folkbibliotek har kontaktat henne och skulle vilja starta 

biblioterapicirklar, men är osäkra på hur de ska gå tillväga. För egen del har Anna flera idéer hon 

skulle vilja förverkliga. En är att tillsammans med någon ätstörningsenhet ha en cirkel med unga 

människor, en annan är att rikta sig mot ungdomar och på ett mer generellt plan diskutera 

svårigheter med att vara ung. Där skulle samarbete med en kurator kunna vara aktuellt. Carin ser 



  
 

40 

också flera möjligheter till samverkan, och nämner speciellt gruppen nyanlända och ett möjligt 

samarbete med SFI.  

 

Disa menar att biblioterapi är till för alla och att det därför rimmar väl med folkbibliotekets 

grundtanke. För Disa tillhör biblioterapi folkbibliotekets ordinarie verksamhet och Nina 

uttrycker en önskan om att kunna erbjuda “en grupp, ett sammanhang, en bok att samlas kring 

och att möta sig själv genom”. 

 

Boel menar att bibliotekets basutbud ska innehålla olika former av biblioterapi. Hon drömmer 

om “att man kan gå en cirkel i olika ämnen, använda litteraturen så”. Bokcirklar av olika slag; 

runt olika allmänmänskliga och/eller filosofiska problem i förebyggande syfte,  

 

… och att det inte är projektbaserat, utan att det är ett ordinarie utbud. Vi har ju en massa kurser nu, t ex i 

olika datakunskaper, vilket jag tycker är jättebra. På samma sätt skulle jag drömma om att man kan gå en 

cirkel i olika ämnen, att använda litteraturen så. Alla vi som jobbar här har ju ändå intressen av olika saker. 

Att vi kunde använda detta mer. 
 

Som lämpliga samarbetspartners i bibliotekens framtida biblioterapiverksamheter ser Boel 

“egentligen alla som är intresserade”, men lyfter ändå fram studieförbund, skolor och 

idrottsföreningar. Biblioteket där Boel arbetar ska snart ha ett samarbete med en idrottsförening 

inom ett projekt, Sport utan gränser. Killarna i idrottsföreningen skall läsa boken om Zlatan, och 

sedan prata om sin situation i förorten. Detta tycker Boel är “bra biblioterapi”, men är osäker på 

om det kommer att kallas så. Benämningen “terapi” har ett inneboende paket av möjliga 

associationer, och det kan därför vara känsligt att använda termen i detta sammanhang. “Men det 

är egentligen samma idé. Att man läser en bok, människor som kanske inte annars skulle ha läst 

den här boken. Så pratar man om den utifrån sina perspektiv.” Ett samarbete med skolan bär på 

många möjligheter, anser Boel. Bok- och samtalscirklar inom ämnen kring allt som rör oss som 

människor och vår roll i samhällslivet - om alla våra problem och möjligheter. Det kan röra sig 

om rasism, miljöförstöring, kompisar, föräldrar, religion med flera ämnen, och skulle kunna 

sammanfattas under rubriker “livskunskap”. En sådan verksamhet erbjuder utveckling och nya 

infallsvinklar, men också lindring, enligt Boel: 

 
Som jag ser hör det ju faktiskt ihop, för om man drabbas av nånting och inte har reflekterat …. att man 

förbereder sig, det är också friskvård. Jag tror det är läkande. ….  Det är förebyggande innan man behöver 

ha de här akuta insatserna, och det tänker jag att man skulle kunna jobba mycket mer med om man hade tid 

och ork och resurser.  

 

Dessa tankegångar stämmer väl överens med den beskrivning av utvecklande biblioterapi som 

Hynes & Hynes-Berry för fram. Verksamheten har inte ambitionen att bota, utan vänder sig till 

det friska hos människan, till personer som av olika skäl med hjälp av litteraturen vill utvecklas 

och berika sina liv (2011, s. 8).  

 

Sammanfattning 

De olika verksamhetsvarianterna ovan innebär olika typer av stödjande roller som biblioteket kan 

spela och därmed hjälpa processen framåt till steg 6 och den belöning som Monroe kallar pay-

off. Vi ser att den belöningen kan betyda att det sker en förändring, där användaren ändrar 

attityd, utvecklas, stimuleras, får ett sammanhang eller en aktivitet. 
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7 Avslutande diskussion 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka vilken roll folkbiblioteket har/skulle kunna ha 

inom biblioterapin. Våra forskningsfrågor har varit följande:  

1a. Vilka biblioterapiverksamheter (om några) bedrivs vid svenska folkbibliotek? 

1b. Vilken syn har man i så fall på biblioterapin? 

2. Vilken roll har folkbiblioteket/skulle folkbiblioteket kunna ha inom biblioterapi? 

 

Vi har använt oss av två analytiska verktyg. För att analysera forskningsfråga 1a och 1b har vi 

valt de skiljelinjer vi menar oss ha sett i den forskning vi tagit del av. Det handlar om synen på 

användaren, texten, biblioterapeuten samt på bearbetningen av texten. När det gäller 

forskningsfråga 2 har vi tillämpat en av oss modifierad version av Margaret Monroes 

biblioterapeutiska modell för biblioteksservice. Metoden vi har använt oss av är den kvalitativa 

och vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med fem bibliotekarier, två 

behandlingsassistenter och en samtalsterapeut.  

 

Vår uppfattning är att biblioterapi är ett ovanligt inslag på svenska folkbibliotek. De 

cirkelverksamheter vi kommit i kontakt med via våra intervjuer, är samtliga samarbeten med 

andra aktörer. Vi finner också att detta är den mest framkomliga vägen. När bibliotekarier i vår 

studie försökt starta upp s k öppna cirklar har det inte fallit väl ut. Det har varit svårt att nå ut och 

fånga upp människor när biblioteket gjort det på egen hand. I de fall där man samarbetat med  

Landstinget, öppenvård eller SPES, har det redan funnits etablerad kontakt med möjliga 

målgrupper. Att på detta sätt samla personer som på något vis befinner sig i samma situation, 

överensstämmer med den utvecklande biblioterapins idé. Vidare tycker vi oss kunna se inslag i 

verksamheterna som kan knytas till de första steg i biblioterapiprocessen som beskrivs av 

Shrodes och Hynes & Hynes-Berry, identifikation respektive igenkänning. De följande stegen i 

processen är svårt att uttala sig om då vi inte har intervjuat några av deltagarna i 

biblioterapicirklarna. Om man istället använder Brewsters terminologi och ser till de funktioner 

som biblioterapi kan erbjuda användaren, framträder i vår studie den emotionella och den sociala 

tydligast. Den informativa funktionen märks också i något fall. Att biblioterapicirklarna har en 

viktig social och inkluderande roll vill vi särskilt betona. Grupper som annars inte har någon 

given mötesplats har genom cirklarna fått ett sammanhang och en tillhörighet. Samtidigt lockar 

man nya grupper till biblioteket, vilket ligger i linje med folkbibliotekets uppdrag och 

demokratitanke. Flera idéer om att fortsätta nå nya grupper, t ex ungdomar och nyanlända förs 

fram i vår studie och om dessa idéer realiseras blir det en möjlighet för folkbiblioteket att 

utveckla denna sin sociala och inkluderande roll ytterligare. I Storbritannien är biblioterapi en väl 

beprövad metod och folkbiblioteket en självklar aktör inom de olika verksamheterna. Utbredda 

samarbeten med vården på brittiskt vis skulle kunna vara ett alternativ även för svenska 

folkbibliotek i framtiden. Med tanke på att biblioteksinfluenser ofta sprider sig från just 

Storbritannien till oss, känns inte tanken så främmande.  En som hoppas att biblioterapin ska få 

en större roll att spela även i Sverige, är en av Göteborgsforskarna, Lena Mårtensson: ”Istället 

för att direkt rekommendera fysiska aktiviteter, så kan det för en del vara bra med en period av 

rehabilitering, där läsningen bidrar till att få en struktur i vardagen.” (Färm, 2012, s. 44). 

 

I ovannämnda Göteborgsstudie för man fram läsningens viktiga roll som aktivitet för de läsande 

kvinnorna i studien. Vi finner att detta aktivitetsteoretiska perspektiv är applicerbart även på vår 
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undersökning. Flera av intervjuerna vittnar om att biblioterapicirklarna blir en fast punkt - rentav 

DEN fasta punkten - som ger struktur i vardagen, en känsla av duglighet, en tillflyktsort, mening, 

en källa till kraft och i förlängningen ett stärkt självförtroende. Dessa faktorer presenterar 

Mårtensson i sina fem kategorier. Tillsammans stärker de individens aktiva jag. Av kategorierna 

har vi identifierat inslag från kategori 1: En möjlighet till ett vanligt liv, kategori 3: En 

tillflyktsort, kategori 4: Ett liv tillsammans med andra och kategori 5: En källa till kraft. 

 

Nyttan av biblioterapin är svår att kvantifiera, men såväl bibliotekarierna som deras 

samarbetspartners ser att metoden fungerar. Att kunna hålla sig nykter en längre period, att 

kunna sova bättre, att medicinera mindre, eller att för första gången kunna öppna sig och berätta 

om sin svåra sorg, är bevis nog. Flera av bibliotekarierna i vår studie berättar att cirkeldeltagarna 

kommer till biblioteket även mellan träffarna, vilket tyder på att biblioterapiverksamheten 

indirekt lockar nya låntagare och på så vis bidrar till högre utlåningssiffror. Den kan även 

erbjuda nya kontaktytor och möten för grupper som inte har en jättestark ekonomi. Då fyller 

biblioteket en viktig funktion som en gratis plats dit de kan gå och känna sig välkomna. 

Biblioterapicirklarna kan också ge oväntade mervärden. Ett exempel är mammor från 

missbrukarcirkeln, som tack vare sin kontakt med bibliotekspersonalen, erbjudits möjlighet att 

skriva av sina biblioteksskulder och kan börja låna igen och åter läsa för sina barn.  

 

Mycket av denna uppsats har kretsat kring biblioterapidefinitionen. Ju mer vi satt oss in i ämnet 

via tidigare forskning och intervjuer, desto fler varianter av begreppet har kommit oss till del. 

Även i alla uppsatser, alltifrån 1970-talet och framåt, framförs en mängd olika åsikter och förslag 

till indelningar. Även de intervjuade bibliotekarierna uttrycker i vissa avseenden vitt skilda 

förhållningssätt till biblioterapi, trots att de bara är fem till antalet. Vi håller med bibliotekarie 

Anna om att diskussionen behöver fortsätta och att någon form av gemensamt nätverk hade 

kunnat underlätta för ett klargörande av biblioterapi som term. Det skulle också vara lättare att 

driva frågor inom området med ett nätverk i ryggen. Vi menar dessutom att det skulle kunna leda 

till att även gemene man får upp ögonen för biblioterapi och att ett större intresse för att delta i 

öppna cirklar växer fram. Det faller inte på oss att försöka leverera en slutgiltig definition av 

begreppet. Vi har dock gjort reflektionen att en möjlig lösning skulle vara att utgå från en vid 

definition, som endast förhåller sig till användare, text och biblioterapeut och vad som händer i 

processen mellan dessa. Ett annat sätt, som lagts fram av Elizabeth Brewster, är att se på termen 

biblioterapi som ett paraplybegrepp, under vilket olika biblioterapeutiska verksamheter kan 

rymmas under egna rubriceringar. 

  

När vi med hjälp av vår Monroe-inspirerade biblioterapeutiska servicemodellen har analyserat 

våra intervjuer, menar vi att fyra olika varianter av cirkelverksamheter har utkristalliserats, varav 

de tre första är samarbeten. De är av olika art och djup. Den första vi ser är cirklar som omfattar 

de tyngsta svårigheterna och vänder sig till utslagna och drabbade av olika slag. I vår studie har 

vi exemplen missbrukarcirkel A och cirkel B för självmordsdrabbade. När det gäller sistnämnda 

problem framförs önskemål om att utöka med en barngrupp för suicid-drabbade. I förslagen för 

framtiden finns också idéer om cirklar i samarbete med ätstörningsenheter och kriminalvård. Den 

andra sortens cirkel rör jämförelsevis lättare problem och erbjuder t ex långtidssjukskrivna och 

arbetslösa en kontext. Cirkel C i vår uppsats är ett exempel på denna typ.  I dessa fall är vården 

och Arbetsförmedlingen tänkbara samarbetspartners. Den tredje varianten handlar mer om 

friskvård och personlighetsutveckling och vänder sig till alla och envar. Här kan samverkan ske 
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med bl a skolor, idrottsföreningar och studieförbund. Den fjärde och sista är cirklar i bibliotekets 

egen regi, där man diskuterar existentiella frågor, pratar om livet och döden och använder 

biblioterapi mer i förebyggande syfte. Sådana förslag förs i vår studie fram av Boel och Disa. 

 

Stabila ekonomiska förutsättningar och garantier för verksamheterna ser vi som högprioriterade 

frågor vid etableringen av biblioterapiverksamheter. Man vänder sig i många fall till sköra 

personer och erbjuder dem ett sammanhang, som det är svårt att avsluta tvärt p g a uteblivna 

anslag. Flera av våra intervjuade bibliotekarier betonar därför vikten av att biblioterapiaktiviteter  

ingår i bibliotekets basutbud. Stöd för detta finns även hos Monroe, som säger att 

biblioterapiprocessen är cyklisk och inte en ”magic one-time thing”. Vi ser att denna kontinuitet 

är extra angelägen när det gäller den första av oss utskiljda cirkelvarianter ovan, som vänder sig 

till utslagna och drabbade av olika slag.   

 

Förutom verksamhet i cirkelform, tror vi att man kan komma att se biblioteket som en resurs för 

egen biblioterapeutisk läsning. Studien från Göteborg har konstaterat att egen läsning kan vara 

terapeutisk, och att det är såväl individ- som situationsbundet vilken litteratur som fungerar. 

Kvinnorna i studien är vana läsare som läser helt på egen hand, och bibliotekets roll är ingen del 

av studien. Vi tycker ändå man i detta sammanhang kan se biblioteket som en bra resurs; här 

finns böckerna, även för övrigt svåråtkomliga och dessutom utan kostnad, vilket kan vara nog så 

viktigt bl a för långtidssjukskrivna, som det handlar om i detta fall. Sjukskrivna som inte har 

läsvana har inte lika lätt att av sig själva ta steget och börja läsa. Här kan biblioteket ha rollen av 

”igångsättare” som inspirerar och underhåller läslusten. Ett exempel från vår undersökning är 

cirkelverksamhet C, som sker i samverkan mellan biblioteket och Landstinget, men inspirationen 

kan också förmedlas i samtal mellan bibliotekarie och användare. För dem som kommer till 

biblioteket för att låna för egen biblioterapeutisk läsning, behöver steget heller inte vara så långt 

till att också utnyttja en möjlighet att boka tid hos en bibliotekarie för enskild läsrådgivning. Vi 

är medvetna om att långt ifrån alla håller med om att detta är biblioterapi, det mesta när det gäller 

begreppet är, som vi upprepat flera gånger, under diskussion. Dock överensstämmer tankarna 

bakom individuell läsrådgivning med läsbiblioterapin, där själva läsningen och interaktionen 

mellan läsare och text är i fokus och biblioterapeutens roll är att föreslå lämplig litteratur. Det är 

också en biblioterapiverksamhet, nämligen den vid School of Life, som står som modell för den 

individuella läsrådgivning Nina Frid önskar se vid svenska folkbibliotek. Vår egen uppfattning är 

att denna kan ha en plats i biblioterapiservicen på folkbiblioteket. Monroe beskriver vad en 

bibliotekarie måste veta för att kunna stödja den biblioterapeutiska processen, bl a att känna 

bibliotekets resurser och dess potential, samt att känna användaren och det hen vill komma 

vidare med. Dessa kunskaper bör vår bibliotekarie som arbetar med individuell läsrådgivning ha, 

bibliotekets resurser känner hen, och efterhand som användaren kommer tillbaka för 

läsrådgivning bör de lära känna varandra alltmer. 

 

När vi summerar ser vi ett utbud av tänkbara biblioterapeutiska aktiviteter inom ramen för 

folkbiblioteket: de fyra cirkelvarianterna, individuell läsrådgivning samt rollen som resurs för 

egen terapeutisk läsning. Vi är medvetna om att allt inte kan erbjudas på alla folkbibliotek. 

Bibliotek på större orter har naturligtvis bättre förutsättningar att driva cirklar som omfattar de 

tyngsta problemen, som t ex verksamhet A och B i vår undersökning, eller det föreslagna 

samarbetet med ett anorexicenter. På en liten ort ”försvinner man inte i mängden” och risken 

finns att cirkeldeltagarna känner sig utpekade och obekväma. Dessutom är det en fråga om 
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resurser, både i fråga om personal och anslag. Den enskilda läsrådgivningen, däremot, passar 

även mindre bibliotek och orter, eftersom den inte kräver så stora förberedelser och inte är lika 

resurskrävande. 

 

 

7.1 Efterkloka reflektioner 

  

Trost liknar att intervjua med att köra bil; man kan läsa sig till en hel del om det, men man måste 

öva mycket och en del av oss blir ändå aldrig några bra bilförare (2005, s. 5). Ovana som vi är, 

ser vi de intervjuer vi genomfört som träning som gett oss en inblick i intervjuandets konst, men 

att vi fortfarande har mycket kvar att lära. Trost säger vidare att intervjuare utan tidigare 

erfarenhet har en tendens till att vilja ta med allt (ibid., s. 50). Det känner vi igen oss i. Efter att 

ha genomfört intervjuerna blev vi varse att vi hade samlat ihop ett större material än vad som var 

nödvändigt för att få svar på våra forskningsfrågor. Om vi på förhand hade bestämt hur svaren 

skulle redovisas och analyseras hade det varit enklare att ställa mer precisa frågor som inte hade 

behövt vara så många till antalet.  

 

Vid bearbetning av intervjumaterialet kunde vi konstatera att vi fått olika typer av berättelser från 

våra intervjupersoner. Vissa av dem talade mest om biblioterapi i mer allmänna ordalag, medan 

andra i huvudsak gav detaljrika beskrivningar av de biblioterapiverksamheter de varit 

engagerade i. Vi kan inte direkt säga hur detta hade kunnat undvikas, för vår avsikt var att både 

få kunskap om deras mer generella syn på biblioterapi och om hur arbetet i cirklarna har gått till. 

Vi såg det också som en fördel att låta intervjupersonerna tala fritt, men borde kanske ha styrt 

samtalet mer genom följd- och kontrollfrågor. 

 

Vi kan också se att intervjumaterialet från intervjuerna med bibliotekarierna å ena sidan, och 

behandlingsassistenterna och samtalsterapeuten å den andra, har en obalans, t ex när det gäller 

folkbibliotekets roll inom roll inom biblioterapin. Av naturliga skäl är det svårt att ställ sådana 

frågor till de sistnämnda. Detta medför att intervjumaterialet från intervjuerna med 

bibliotekarierna är mer omfattande, varför bibliotekarierna också får en mer framträdande roll i 

denna uppsats. Vi menar ändå att intervjuerna med bibliotekariernas samarbetspartners gett ett 

värdefullt bidrag till vår studie. 

 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

 

Det skulle vara givande att undersöka användares syn på biblioterapeutiska cirklar, samt på 

möjligheten att kunna boka tid för individuell läsrådgivning på biblioteket.  

 

I våra intervjuer framförs förslag på flera möjliga samarbetspartners i framtida verksamheter; 

skolan, vårdcentralen och SFI, men också speciella aktörer som t ex ätstörningsenheter. Att 

studera hur dessa ser på ett eventuellt samarbete med biblioteket inom biblioterapi, skulle också 

vara intressant.  

  



  
 

45 

 

Käll- och litteraturförteckning 
 

Publicerat material 

 

Aristoteles (300-talet f. Kr.) Om diktkonsten. Från 

http://larare.at/pdf/svenska/texter/aristoteles_om_diktkonsten.pdf 

 

Baruchson-Arbib, S. (2000).  Bibliotherapy in School Libraries: An Israeli Experiment. School 

Libraries Worldwide. 6(2), 102-110. Från 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCAQFj

AA&url=http%3A%2F%2Fwww.iasl-online.org%2Ffiles%2Fjuly00-baruchson-

arbib.pdf&ei=kiDRVMXVL6XVygP74IGABw&usg=AFQjCNEw6NCI2gVchJ7uwknYImNl97

j87w [2014-11-03] 

 

Bjerefeldt, K. & Wallenius, M. (2014). Läsning som gör skillnad: Bibliotekariers arbete ur ett 

biblioterapeutiskt perspektiv. Examensarbete i Biblioteks- och informationsvetenskap för 

masterexamen inom ABM-masterprogrammet, Lunds universitet, Institutionen för 

kulturvetenskaper. Från http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/4460459 

 

Björklund, U. (2012). Samverkan mellan bibliotek och öppenvård: En fallstudie av biblioterapi i 

Norrköping. Kandidatuppsats, Högskolan i Borås, Institutionen för biblioteks- och 

informationsvetenskap. Från http://bada.hb.se/bitstream/2320/12584/1/k13_31.pdf 

 

Bojner Horwitz, E. (Red.).  (2013). Kulturhälsoboxen. Stockholm: Gothia Fortbildning. 

www.kulturhalsoboxen.se [2014-11-10] 

 

Brewster, L. (2011). An investigation of experiences of reading for mental health and well-being 

and their relations to models of bibliotherapy. (Doctoral dissertation, The University of 

Sheffield, Information School). Från 

http://etheses.whiterose.ac.uk/2006/2/Brewster,_Elizabeth.pdf 

 

Carlsson, L. & Östlundh, L. (2001). Proust som Prozac: En studie av biblioterapi och läsningens 

läkande och utvecklande kraft. Magisteruppsats, Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och 

informationsvetenskap. 

 

Crothers, McChord, S. (1916). A Literary Clinic.  Atlantic Monthly, September, pp. 291-300. 

Hämtad från http://www.unz.org/Pub/AtlanticMonthly-1916sep-00291 

 

Eliasson Faxén, A. & Östman, A.(2013). Englandsresan 7: Biblioterapi på School of Life. 

Hämtad 10 november, 2014, från BESÖK. 

http://projektbesok.se/2013/11/07/england7-school/ 

 

Eriksson, I. (2006). Poesiläsning som meningsskapare: en studie om poesigrupper på sjukhem 

och hospice (Doktorsavhandling, Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap). 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iasl-online.org%2Ffiles%2Fjuly00-baruchson-arbib.pdf&ei=kiDRVMXVL6XVygP74IGABw&usg=AFQjCNEw6NCI2gVchJ7uwknYImNl97j87w
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iasl-online.org%2Ffiles%2Fjuly00-baruchson-arbib.pdf&ei=kiDRVMXVL6XVygP74IGABw&usg=AFQjCNEw6NCI2gVchJ7uwknYImNl97j87w
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iasl-online.org%2Ffiles%2Fjuly00-baruchson-arbib.pdf&ei=kiDRVMXVL6XVygP74IGABw&usg=AFQjCNEw6NCI2gVchJ7uwknYImNl97j87w
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iasl-online.org%2Ffiles%2Fjuly00-baruchson-arbib.pdf&ei=kiDRVMXVL6XVygP74IGABw&usg=AFQjCNEw6NCI2gVchJ7uwknYImNl97j87w
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/4460459
http://www.kulturhalsoboxen.se/
http://etheses.whiterose.ac.uk/2006/2/Brewster,_Elizabeth.pdf
http://www.unz.org/Pub/AtlanticMonthly-1916sep-00291


  
 

46 

Evers, S. (2008, September 23). Bibliotherapy: the new shelf-help. The Guardian, Books Blog. 

Hämtad från http://www.theguardian.com/books/booksblog/2008/sep/23/1 

 

Felth, C. & Stalinger, G (1975). Biblioterapi: Vad är det? Specialarbete inom ämnet 

bibliotekskunskap, Bibliotekshögskolan i Borås. Från 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/7185/1/VT-75%20nr%202.pdf 

 

Frid, N. (2014, 9 juni).  Fixa livet med Biblioterapi: Den brittiska kulturbutiken erbjuder 

lösningar på vardagens bekymmer. Biblioteksbladet, 99(5), 14-16. Hämtad från 

http://biblioteksbladet.se/wp-content/uploads/2014/06/BBL-nr-5_LOW.pdf 

 

Färm, L. (2014). Läs dig frisk: Så får till och med chick-lit och fantasy sjuka att må bättre. 

Modern Psykologi, (2), 38-45. 

 

Heinö, A. (2004). “Man behöver inte vara officiellt deprimerad”: Om biblioterapi som 

biblioteksverksamet, med Kirklees i England som exempel. Magisteruppsats, Högskolan i Borås, 

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap. Från 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/1126/1/04-93.pdf 

 

Hynes, A. M. & Hynes-Berry, M. (2011). Biblio-poetry therapy: the interactive process : a 

handbook. (3rd ed.). Clearwater: North Star Press of St. Cloud.  

Ihanus, J. (2004). Litteratur och terapi. I J. Ihanus (Red.), Att tiga eller att tala: Litteraturterapi – 

ett sätt att växa (s. 13-36). Helsingfors: BTJ Kirjastopalvelu.  

 

Jones, J. (2006). A Closer Look at Bibliotherapy. Young Adult Library Services, 5(1), 24-27. 

Från http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6e406028-4ad3-

4bcb-bae9-a556d2948e23%40sessionmgr4005&vid=23&hid=4208 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Levin, L. & Gildea, R. (2013). Bibliotherapy: tracing the roots of a moral therapy movement in 

the United States from the early nineteenth century to the present. Journal of the Medical Library 

Association, 101(2), 89-91. Från http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3634391/ 

 

Lindén, V. (2007). Från text till insikt: En studie av biblioterapi i Finland. Magisteruppsats, 

Uppsala universitet, Institutionen för ABM, Biblioteks- och informationsvetenskap. Från 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:213460/FULLTEXT01.pdf 

 

Lu, Y-L. (2008). Helping children cope. Children & Libraries: The Journal of the Association 

for Library Service to Children, 6(1), 47-49. Från  

http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6e406028-4ad3-4bcb-

bae9-a556d2948e23%40sessionmgr4005&vid=20&hid=4208 

 

Monroe, M. E. (1977). A Biblioterapeutic Model for Library Service. In R. J. Rubin (Ed.), 

Bibliotherapy Sourcebook (pp. 257-266). Phoenix, Ariz.: Oryx P.. 

http://www.theguardian.com/books/booksblog/2008/sep/23/1
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6e406028-4ad3-4bcb-bae9-a556d2948e23%40sessionmgr4005&vid=23&hid=4208
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6e406028-4ad3-4bcb-bae9-a556d2948e23%40sessionmgr4005&vid=23&hid=4208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3634391/
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6e406028-4ad3-4bcb-bae9-a556d2948e23%40sessionmgr4005&vid=20&hid=4208
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6e406028-4ad3-4bcb-bae9-a556d2948e23%40sessionmgr4005&vid=20&hid=4208


  
 

47 

 

Mårtensson, L. & Andersson, C. (2014). Reading fiction during sick leave: A multidimensional 

occupation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(1), 62-71. doi:  

10.3109/11038128.2014.955877 

 

Nilsson, S. K. (2009). Läsning som livskunskap - några exempel i biblioteksforskning och 

tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning (s. 85-89). Borås: Högskolan i 

Borås. 

 

Persson, M. (2011). Den friska boken och den sjuka människan: Om litteratur som medicin. I L. 

Bergman (Red.), Svenska med didaktisk inriktning (s.11-42). Malmö: Lärarutbildningen, Malmö 

högskola. 

 

Pettersson, C. (2013). Mellan självbekräftelse och självförglömmelse. I J. Björkman & B. 

Fjaestad (Red.), Läsning (148-156). Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2013/2014. 

Göteborg: Madadam förlag. 

 

Pettersson, T. (2009). Att läsa för att utvecklas. I S. K. Nilsson & T. Pettersson (Red.), Litteratur 

som livskunskap: tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning (s. 22-25). 

Borås: Högskolan i Borås. 

 

Romanus, R. (Red.) (2010).  Forskning om kultur & hälsa Stockholm: Vetenskapsrådet 

Forskning om kultur & hälsa. Från 

http://www.vr.se/download/18.4ab1c26512c1e91c6c080001560/1340207475714/Broschyr+Kult

ur+o+H%C3%A4lsa.pdf  

 

The Royal Library of Alexandria. Hämtad 23 oktober, 2014, från 

http://www.dtc-wsuv.org/ioliveira/history/ 

 

Rubin, R. J. (1978). Preface. I R. J. Rubin (Ed.) Bibliotherapy Sourcebook. Phoenix, Ariz.: Oryx 

P.. 

 

Rubin, R. J. (Ed.). (1978). Bibliotherapy Sourcebook. London: Oryx Press. 

 

Rydefjord, M. (2012). “Det handlar om självkänsla”: En studie om läsecirklars 

biblioterapeutiska funktion. Kandidatuppsats, Högskolan i Borås, Institutionen biblioteks- och 

informationsvetenskap. Från 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/11107/1/k12_47.pdf 

 

Rydén, O. Biblioterapi. I Nationalencyklopedin. Hämtad 22 december, 2014. från 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/biblioterapi 

 

The School of Life.  

http://www.theschooloflife.com/london 

  

http://www.vr.se/download/18.4ab1c26512c1e91c6c080001560/1340207475714/Broschyr+Kultur+o+H%C3%A4lsa.pdf
http://www.vr.se/download/18.4ab1c26512c1e91c6c080001560/1340207475714/Broschyr+Kultur+o+H%C3%A4lsa.pdf
http://www.dtc-wsuv.org/ioliveira/history/
http://bada.hb.se/bitstream/2320/11107/1/k12_47.pdf
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/biblioterapi
http://www.theschooloflife.com/london/


  
 

48 

Shrodes, C. (1949). Implications for Psycotherapy. In R. J. Rubin (Ed.), Bibliotherapy 

Sourcebook (pp. 96-122). Phoenix, Ariz.: Oryx P.. 

 

Shakespeare, W. (1978). Titus Andronicus. In The Complete Works of William Shakespeare  

London: Murrays Sales & Service Co. 

 

Sigurdson, O. (2014). Introduktion till kultur och hälsa. I O. Sigurdson (Red.), Kultur och hälsa: 

Ett vidgat perspektiv (s. 11-15). Göteborg: LIR.Skrifter Varia.  Från 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/36032/1/gupea_2077_36032_1.pdf  

 

Socialstyrelsen. MI Motiverande samtal. Hämtad 12 december, 2014, från Socialstyrelsen, 

http://www.socialsty.relsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiveran

desamtal 

 

Svedemyr, F. (2012). En bok för varje fas i livet. Framsidan, 1, s. 18-20. Hämtad från 

http://www.framsidan.net/2012/04/en-bok-for-varje-fas-i-livet/ [2014-11-20] 

 

Tews, R. M. (Ed.). (1962). Library Trends, 11(2) Bibliotherapy. Från 

https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/6061/librarytrendsv11i2_opt.pdf?sequence

=3 

 

Tews, R. M. (1968). The role of the librarian on the interdisciplinary team. In R. J. Rubin (Ed.), 

Bibliotherapy Sourcebook (pp. 313-321). Phoenix, Ariz.: Oryx P.. 

 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Uppsala universitet. Själens läkehus. Hämtad 20 oktober 2014, från http://www.ub.uu.se/om-

biblioteket/bibliotekets-historia/sjalens-lakehus/ 

 

Utbildningsradion (2014) En bok, en författare: Kulturhälsoboxen [Video] Hämtad från 

http://www.ur.se/Produkter/182225-En-bok-en-forfattare-Kulturhalsoboxen 

  

 

 

Opublicerat material  
 

Intervju med Anna [2014-11-25], 1:20:20 

Intervju med Boel [2014-11-25], 37:22 

Intervju med Carin [2014-11-25], 50: 23 

Intervju med Disa [2014-12-01], 1: 01:53 

Chattintervju med Nina via Skype [2014-12-04], 1:03 

Intervju med Hanna via Skype [2014-12-16] 

Mailintervju med Frida och Gustav [2014-12-29] 

  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/36032/1/gupea_2077_36032_1.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiverandesamtal
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiverandesamtal
http://www.framsidan.net/2012/04/en-bok-for-varje-fas-i-livet/
https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/6061/librarytrendsv11i2_opt.pdf?sequence=3
https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/6061/librarytrendsv11i2_opt.pdf?sequence=3


  
 

49 

Bilaga 1 

 
 

 

 

 

 

Monroe (1978). Bibliotherapeutic Model for Library Service. In R. J. Rubin (Ed.) Biblioterapy 

Sourcebook (p. 262). Phoenix, Ariz.,: Oryx P.. 

  



  
 

50 

 

Bilaga 2 

 

 

 

Intervjuguide för intervjuer med bibliotekarier 

 
1. Minns du första gången du hörde talas om biblioterapi? När och i vilket sammanhang var det? 

Väckte det omgående ditt intresse eller var det något som växte fram? 

 

2. Hur skulle du vilja definiera biblioterapi?/Vad är biblioterapi för dig? 

 

3. Kan du berätta om BT-projekt som du varit/är engagerad i? Hur gick det till när texterna 

valdes ut? 

 

4. Hur fick du/ni idén till att introducera BT i er verksamhet? Var det i något speciellt syfte? 

 

5. Har ni under biblioterapiaktiviteter samarbetat med någon annan aktör? Vilken i så fall? Hur 

har era roller sett ut? Har de skiljt sig åt? Hur i så fall?  

 

6. Finns det några (andra) samarbetspartners du skulle kunna tänka dig? Vem/vilka i så fall? 

 

7. På vilket sätt skiljer sig BT-influerad verksamhet från t ex en "vanlig" bokcirkel? 

 

8. Anser du att arbetet med BT ställer några speciella krav på bibliotekarien? Vilka i så fall? 

 

9. Vilka grupper eller personer tänker du kan delta i en BT-inspirerad aktivitet? Vilka eventuella 

samarbetspartners har du haft/skulle du tänka dig att kunna ha i verksamhet med BT-förtecken? 

 

10.  Om du tänker tillbaka på de BT-projekt du tidigare arbetat med, är det något du hade velat 

göra annorlunda? Vad i så fall? 

 

11. Ser du att det finns några möjligheter att “mäta” effekterna av BT? Vilka i så fall? Vilka 

effekter menar du att ert (BT)-projekt fått? Hur har detta märkts? 

 

12. Förutom de aktiviteter med BT-förtecken som du och ditt bibliotek redan arbetat med, tycker 

du att det finns fler möjligheter för folkbiblioteket att arbeta med BT? Vilka i så fall? 

 

13. Är BT något för alla folkbibliotek? Varför/varför inte? 

  

14. Till sist: Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 

 

 

Intervjuguide för intervju med samtalsterapeut 

 
1. Hur länge har du arbetat som samtalsterapeut? 

  

2. Hur blir man samtalsterapeut? Vilken kurs/utbildning har du gått? 

 

3. Hur kom det sig att du ville vara med i Boels cirkel? 

 

4. Har Boel och du olika ansvarsområden i cirkeln? Hur ser i så fall din roll ut? Hur ser du på 

bibliotekariens/Boels roll? 

  

5. Vilket är ditt förhållande till begreppet biblioterapi? Anser du att det är viktigt att den 

verksamhet ni bedriver kallas biblioterapi? Varför/Varför inte? Finns det enligt dig ett annat 

uttryck som bättre skulle beskriva det ni gör? 

 

6. Vilken roll ser du att texten har i er cirkel? 

 

7. Kan du beskriva hur planeringen av samtalen går till? 

 

8. Hur skulle du helt spontant definiera biblioterapi? 

 

9. Är det någonting du vill tillägga? 
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Bilaga 4 

 

 

Intervjuguide för intervjuer med behandlingsassistenter 

 
1. Vad har du för yrkesbakgrund/utbildning? 

 

2. Hur definierar du vad biblioterapi är? 

  

3. När kom du i kontakt med biblioterapi för första gången? 

 

4. Vilken var din roll i arbetet med biblioterapicirkeln för missbrukarna? 

  

5. Hur ser du på bibliotekariens roll? 

 

6. Anser du att det var viktigt att det var ett samarbete mellan bibliotekarie och 

behandlingsassistenter eller hade den ena av er kunnat hålla i cirkeln på egen hand? 

 

7. Var du på något sätt inblandad i valet av de texter som lästes i cirklarna? På vilket sätt i så 

fall? 

 

8. Vi har förstått att ni arbetar med metoden MI. Kan du berätta lite om den? Anser du att MI var 

en viktig del för om biblioterapiarbetet skulle lyckas eller inte? 

 

9. Till slut: Om du blickar framåt, tror du att det kommer fler liknande cirklar? Kommer de i så 

fall att ha samma upplägg? 

 

10. Är det något annat du vill ta upp? 

 

 


