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Abstract 
This study examines how a hospital chaplain, a children therapist, the therapy group 

Children in grief and a hospital teacher use words in their activities with mourning 

children and adults. The aim of this study was to learn more about bibliotherapy, how 

words can assist in diminish the distress of being in a very stressful situation such as 

grief and sickness. Beneficial to the whole community, bibliography can also be used by 

libraries as a preventive tool to promote mental health. The research questions studied 

were: What do you think about bibliotherapy and do you consider bibliotherapy as a 

part of your work in your clinic? How do you use texts in your activities? How do you 

select suitable literature for your clients? The focus was not upon which literature used. 

To examine these questions semi-structured interviews were conducted. The interviews 

took place at Växjö Hospital during March 2017. Through the interviews the answers 

have been showing the forms of activities used to soothe the suffering for children and 

adults, and how important the reading is as a complement to their other therapies. None 

of the interviewees used the term bibliotherapy, but the study shows that they all use 

bibliotherapy in different forms: creative bibliotherapy, informal bibliotherapy and 

clinical bibliotherapy.   

 

Nyckelord 
Biblioteks- och informationsvetenskap, biblioterapi, lekterapeut, litteraturterapi, 

sjukhuspräst, sjukhuslärare 

 

Tack 
Jag vill rikta ett stort tack till sjukhusprästen, lekterapeuten och sjukhusläraren - det var 

ett privilegium att få ta del av era verksamheter och det fina och viktiga arbete ni utför. 

Jag vill speciellt tacka min handledare Joacim Hansson för allt stöd, uppmuntran och 

professionell vägledning under hela arbetets gång.  
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1 Inledning 
Biblioterapi är en form av läsning som kan hjälpa oss att må bättre och vara med 

att läka och utveckla oss som individer. Genom att ta ett steg ut från 

bibliotekssektorn och titta på hur biblioterapi används i en sjukhusmiljö kan vi få 

en bild av biblioterapeutisk verksamhet. I den här uppsatsen är temat litteratur 

som hjälpmedel i verksamheter hos en sjukhuspräst, lekterapeut, gruppen Barn i 

sorg och sjukhuslärare på ett sjukhus. Det som undersöks här är deras arbete med 

texter och om det går att översätta detta till någon form av biblioterapi. 

 

Via en serie av intervjuer med en sjukhuspräst, lekterapeut, gruppen Barn i sorg 

och en sjukhuslärare kommer en bild av hur biblioterapi praktiskt kan se ut i 

verkligheten och hur den används. Biblioterapi är tvärvetenskapligt och återfinns 

inom sjukvården där den kan användas inom barn- och äldrevården och på 

hospice, men även inom psykiatrin och litteraturvetenskapen. Den återfinns också 

inom skolans värld då biblioterapin ofta används som en kompletterande 

undervisningsform till den redan etablerade.  

 

Biblioterapin går att skymta inom bibliotekets värld, inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen, där den har som det kommer visa sig ett naturligt säte. 

Men den har levt lite i skymundan men ändå som en självklar och outtalad del av 

bibliotekets verksamhet. Här finner vi biblioterapimaterialet i form av litteratur, 

texter och personalens kunnande om att leta på rätt litteratur till rätt person och 

rekommendationer till låntagare. Dessutom finns alla de bokcirklar som många 

personer runt om i landet deltar i och som redan kan vara biblioterapeutiska eller 

komma att bli i någon form via biblioterapins spridning. 

 

Metoden som använts i undersökningen är semistrukturerade intervjuer. Dessa 

genomfördes på Centrallasarettet i Växjö under mars 2017. Alla respondenter 

intervjuades två gånger var och varje intervju pågick i en timme. Syftet med 

intervjufrågorna var följande: 

 

1) Hur ser de på biblioterapi och anser de att de själva använder den 

metoden? 

2) Hur använder och arbetar praktiskt med litteraturen i sina respektive 

yrken? 

3) Hur utser de passande litteratur för sina klienter? 

 

Biblioterapi fungerar på det sätt att när vi tar del av andras nedtecknade 

livserfarenheter och upplevelser berikar det även våra liv. Erfarenheter som vi 

aldrig själva praktiskt skulle kunna genomföra i verkligheten kan vi få ta del av 

och få åka snålskjuts på livserfarenheter genom att läsa en text. Vare sig dessa 

erfarenheter har nedtecknats i en faktabok, en dikt eller i form av en skönlitterär 

berättelse så finns de där för oss andra att använda. Det är mycket intressant hur 

en text kan ge en så djup påverkan att det uppstår katharsis. Att då som 

bibliotekarie befinna mig mitt i ett hav av möjligheter till detta ger en önskan om 

att förstå mer om biblioterapins möjligheter. McCarty Hynes och Hynes-Berry 

beskriver kombinationen biblioterapi och katharsis. 
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In bibliotherapy, we understand catharsis as having overtones of both a literary and 

a psychological meaning. The release that is experienced may come from a strong 

identification with something in the work or from the way the work or the dialogue 

about it touched a buried memory or emotion. But in either case there is a link 

between the material used and the strong emotional impact (McCarty Hynes & 

Hynes-Berry, 2012, s. 35). 

De biblioterapeutiska redskapen kan vara böcker i fysisk form eller i svårfunna 

unika texter med ett historiskt värde som blivit inskannade och samlade i 

databaser för att vi alla ska kunna ta del av dem. Det finns läsning för skönt 

tidsfördriv och avkoppling så kallad skönläsning där vi får uppleva spänning, 

kärlek eller sorg. Det är när texten talar till dig på djupet av din själ som katharsis 

uppstår. Ord som du längtat efter eller som en överraskning rätt in i hjärtat för att 

stanna där en lång tid, ibland för resten av livet. Ord som kan citeras för sig själv 

eller till och med högt om och om igen för tröst och en form av läkning. 

I dagsläget ser det ut att finnas lust till nytändning inom biblioteksverksamheten 

med biblioterapi. Termen biblioterapi är ny i Sverige men i många länder 

exempelvis USA, Storbritannien och Finland är den mer etablerad och uttalad. 

Här kan Nina Frids bok Läsa! Läka! Leva! från 2016 ses som ett startskott och en 

frisk fläkt för oss bibliotekarier att få inspiration av i vår verksamhet på 

biblioteken. Det går att urskönja en renässans för biblioterapi i Sverige med nya 

utbildningar och uppstart av biblioterapeutiska projekt. Det som tidigare var 

bokcirklar men som i dag håller på att utvecklas till biblioterapeutiska 

verksamheter går hand i hand med det som Nina Frid berättar att ”Jag kan inte 

minnas att ordet biblioterapi förekom i kurslitteratur eller i föreläsningar under 

någondera av mina utbildningar, varken i litteraturvetenskap eller i biblioteks- och 

informationsvetenskap. Men idag märks det ett nyvaket intresse inom både 

forskning och praktik och det har börjat pratas om det på biblioteken!”(2016). 

Det är i mötet med en medmänniska som vi blir sedda. Under speciella 

förhållanden som vid sjukdom och sorg är det som det vanliga mötet inte räcker 

till, utan det behövs extrainsatta möten. Under svårare situationer med större press 

uppstår ett behov av djupare möten där biblioterapi kan komma väl tillhands. 

Texter som berör själen vare sig man sedan sätter ord på upplevelsen eller inte. En 

starkt berörande text kan följa en människa genom livet och återläsas vid olika 

tillfällen under livets gång. Cecilia Pettersson vid Göteborgs universitet som 

forskar inom biblioterapi deltar i det tvärvetenskapliga projektet Mamma hur som 

helst litterära, vårdrelaterade och mediala berättelser som pågår 2017-2019. Här 

undersöks alla former av texters påverkande på moderskapet. Texterna kan vara i 

alla dess former; skönlitteratur, självbiografiska texter, debattböcker, 

patientberättelser, tidningsartiklar och bloggar på digitala hemsidor. 
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Det här nyuppvakande intresset för biblioterapi går att urskilja i och med 

ökningen av samtalet om läsningens goda egenskaper i sig. Även att bokcirklar 

har spridits från bibliotekens etablerade rum ut på nätet som till exempel 

bokcirkel.se och från att läsa för nöjes skull har även den biblioterapeutiska 

verkan läsning kan ha blivit mer och mer i fokus. I kulturprogrammet Babel i 

Sveriges Television (https://www.svt.se/babel) gavs det biblioterapeutiska tips till 

tittare i slutet av varje avsnitt under hösten 2014 fram till och med hösten 2016. I 

dagarna (våren 2017) har bokkedjan Akademibokhandeln en slogan som lyder ”vi 

tror på kraften i det skrivna ordet”. Svenska Dagbladets artikelserie ”Biblioterapi 

en serie om läkande läsning” innehåller artiklarna ”Läsningen gav kraft efter 

barnens självmord”, ”Alternativ medicin mot livsproblem”, ”Brittiska 

biblioterapeuter rekommenderar Romankuren”, ”Brittiska bokdoktorer skriver ut 

litterär bot” och ”4 000 läkare i Storbritannien testar böcker på recept” (Svenska 

Dagbladet 2017, Idagsidan). 

Terapidelen av biblioterapi kan verka främmande för bibliotekariens 

yrkesidentitet. Men trots detta utförs det biblioterapi på bibliotek och även inom 

de här yrkesområdena där en sjukhuspräst, lekterapeut och sjukhuslärare 

intervjuats. I den här undersökningen studeras deras eventuella former av 

biblioterapeutisk verksamhet för att visa vad det är vi inom biblioteken kan lära av 

dem. Frid ger en förklaring till varför biblioterapi har kommit fram i Sverige 

”[D]et plötsliga uppsvinget för biblioterapi hänger alldeles säkert ihop med det 

ökande intresset i samhället för kultur och hälsa i stort.” (2016). Biblioterapi 

förekommer förutom på biblioteken även inom sjukvården via sjukhusbiblioteken 

och vid psykiatri avdelningar. Vi tar här ett steg ut från bibliotekets kontext och 

ser hur biblioterapi i de tre verksamheterna från sjukhusets område används. 

Ett slutligt exempel om biblioterapins framfart är att till hösten 2017 startar Ersta 

Sköndal Bräcke högskola (http://www.esh.se/utbildning.html) upp en 7.5 

poängskurs inom biblioterapi Det biblioterapeutiska arbetssättet. Carlssons och 

Östhlunds undersökning: Proust som Prozac en studie av biblioterapi och 

läsningens läkande och utvecklande kraft går det att läsa angående biblioterapins 

dåvarande status, att den varit osynlig, men att den absolut inte försvunnit från 

Sverige ”[T]värtom ligger den och puttrar lite i vårt avlånga land…” (2001). Nu 

över ett decennium senare har den börjat koka. 

1.1 Uppsatsens disposition 
I kapitel 2 Bakgrund beskrivs hur det i nutid finns ett ökat intresse för biblioterapi 

i Sverige. Den rådande förvirringen över vad begreppet egentligen står för tas här 

upp tillsammans med begreppet katharsis som också är ett tungt ord som det finns 

många idéer om vad det exakt innebär. I delkapitel 2.1 Bibliotekets roll beskrivs 

en allmän bild av svensk biblioterapi med fokus om hur det ligger till i dagsläget. 

I delkapitel 2.2 Är det biblioterapi? tas rädslan upp för terapi delen av biblioterapi 

och förvirringen över alla synonymer. 

I kapitel 3 Syfte och Problemformulering redovisas problemformuleringen som 

kortfattat uttrycker hur de arbetar med (även fast det kan vara outtalat) och hur de 

ser på biblioterapi. Intervjuer med en sjukhuspräst, lekterapeut och sjukhuslärare 

avser att visa mer om bibioterapi för att kunna ta del av det inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen. I delkapitel 3.3 finns en avgränsning redovisad. 

https://www.svt.se/babel
http://www.esh.se/utbildning.html
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Kapitel 4 Forskningsöversikt fortsätter att beskriva de forskar arbeten inom 

biblioterapi som tidigare nämnts i inledning och bakgrund. Kapitlet är indelat efter 

de områden som forskare använder i den här uppsatsen; Finland och Litauen som 

en grupp, USA och Storbritannien som den andra gruppen och till sist Sveriges 

forskning.  

Det femte kapitlet Metod redovisar hur undersökningen genomförts via intervjuer 

och att de är i semistrukturerad form. Där redovisas antalet intervjuer som var två 

per respondent (gruppen Barn i sorg inräknad som en respondent) och varje 

intervju varade en timme. Intervjuerna utfördes på Centrallasarettet i Växjö vid 

respektive avdelning i förbokade rum för avskildhet. Vidare i delkapitelkapitel 5.2 

Etiska överväganden beskriver ett resonemang över de etiska överväganden som 

tagits i den här undersökningen. Det har varit viktigt på grund av att 

informanternas klienter alla befann sig i sjukdomstillstånd eller en i sorg sin egen 

kommande eller anhörigs bortgång. 

Vidare redogörs det i kapitel 6 Teori hur biblioterapi har liknats i form av ett träd 

och ett paraply. Historien startar med heliga och tröstande texter och hur de gått 

genom tiden fram tills idag. Återigen får vi stifta bekantskap med de forskare som 

är tongivande inom biblioterapi och deras inriktningar. I modern tid är det den 

kliniska biblioterapin som förekommer på sjukhusbibliotek som sedan spred sig 

till att bli psykoterapeuters och psykologers behandlingsverktyg. I dagens 

forskning om biblioterapi har den kommit att indelas i form av självhjälps, 

kreativ, informell, undervisande och utvecklande biblioterapi. 

Kapitel 7 Resultat – material redovisar resultatet från intervjuerna med 

sjukhusprästen, lekterapeuten, Barn i sorggruppen och sjukhusläraren. Här får vi 

ta del av hur de arbetar praktiskt med texter i sina respektive yrkesroller, hur de 

arbetar med texter och i vilken form dessa är beskrivs tillvägagångs sättet och hur 

deras klienter reagerat. Respondenterna beskriver hur de ser på termen biblioterapi 

även sin syn på sitt eget arbete med texter. 

Vidare i kapitel 8 görs en analys av materialet som delats in i fyra kapitel: 

terapiformer, ordets påverkan, att finna passande litteratur och biblioterapins 

status. Kapitlet avslutas med avsnittet Slutsatser där de tre begreppen utvecklande, 

klinisk och informell biblioterapi ger en beskrivning av de intervjuade 

verksamheternas form av användande av texter i sina verksamheter. De tre 

inriktningarna utkristalliserades under analysen och binder samman teori 

(biblioterapi) med materialet (intervjuer) och syftet hur de praktiskt använder 

texter och om det kan kallas för biblioterapi. 

De avslutande kapitel 9 Diskussion med underkapitel 9.1 Metodkritik och 9.2 

Förslag till fortsatt forskning diskuterar vara eller inte vara av biblioterapi i 

verksamheter. Nyttan med att benämna det som biblioterapi när man använder sig 

av olika lästerapier för att det ska bli en erkänd och etablerad metod även i 

Sverige. Diskussionen tar även upp att allting inte är synbart och mätbart samt att 

terapidelen av biblioterapi verkar skrämmande. 
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2 Bakgrund 
Bakgrunden till den här undersökningen går att finna i det ökade intresset för 

biblioterapi i Sverige. Ökningen kan ses i de uppsatser som producerats inom 

ämnet, att biblioterapibegreppet börjat användas inom televisionen via 

kulturprogrammet Babel (https://www.svt.se/babel) och att det numera finns en 

utbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola (http://www.esh.se/utbildning.html) 

i Stockholm och nu senast har Nina Frids Läsa, läka, leva! (2016) bidragit till 

ökningen inom biblioteksvärlden. På Regionsbiblioteket i Örebro län hölls det den 

4:e april 2017 en konferens Människan mellan raderna – en dag om biblioterapi. 

De har nu startat upp ett sammarbete inom biblioterapi i regionen för alla som kan 

tänkas arbeta med biblioterapi i sina verksamheter från biblioteks- och hälso-och 

sjukvårdssektorn. 

 

Frid beskriver fenomenet att biblioterapi ännu inte är ett så etablerat begrepp 

i Sverige på följande sätt ”[h]ar det hittills varit ont om forskning kring 

biblioterapi i Sverige är det lika svårt att hitta exempel på faktisk praktik på 

svenska bibliotek.” (2016). Det behövs således forskning inom ämnet så att 

biblioterapin kan komma allmänheten till nytta. I Storbritannien finns Books 

on Prescription som innebär att det inom vården skrivs ut litteratur på recept 

på samma vis som det finns motion på recept (The Reading Agency, 

Reading Well, 2017). 

 

Det som kommer fram om bakgrunden för biblioterapi är att det finns en allmän 

frågeställning ”[v]ad är biblioterapi?”. För många inom bibliotekssfären saknas 

det en naturlig kännedom om begreppet biblioterapi och dess innebörd. Ytterligare 

en frågeställning är om folkbiblioteket ska bedriva biblioterapeutisk verksamhet 

eller om den bör stanna inom vården och psykiatrin. Dessa frågeställningar ställs 

inte i Finland, Storbritannien eller USA längre utan där finns mycket kunskap att 

hämta från erfarenheter och forskning inom ämnet. 

 

Aristoteles (384-322 f. Kr.) använde sig av begreppet katharsis vid sin definition 

av tragedin i Om diktkonsten (2013). I översättningen av verket skriver Jan Stolpe 

att det uppstått en stor förvirring kring begreppet om dess syfte och dess innebörd. 

”[V]ad är det som renas? Och hur? Omständigheterna medger fyra variabler, som 

sedan kan korsas på betydligt fler sätt: sker reningen i eller utanför dramat, hos 

åskådaren? Är reningen en intellektuell eller en emotiv procedur?” (ibid). De fyra 

variablerna som Stolpe talar om är så följande 1) Vad? 2) Hur? 3) Utanför eller 

inuti åskådaren? 4) Intellektuellt och/ eller emotionellt? Man talar om fabelns och 

dramats effekter - hur de har en terapeutisk funktion. Vid biblioterapi inriktad mot 

poesi så kallad poesibiblioterapi uppstår det en kontakt med sina egna känslor. 

Man använder speciellt sin fantasi vid skrivande och vid lyssnande till poesi. Det 

ger en bädd för katharsis och djupare upplevelser av en text. Men detta kan uppstå 

inte bara vid poesi eller drama utan också vid läsning av olika former. 

 

https://www.svt.se/babel
http://www.esh.se/utbildning.html
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2.1 Bibliotekets roll 
Enligt Debbie McCulliss så är det inte förrän nu på 2000-talet som biblioterapi 

blivit definierad och legitimerad trots dess långa historia med rötter till antiken. I 

början av 1900-talet var biblioterapi i USA en accepterad facett av 

sjukhusbibliotekariens yrkesutövande (2012). McCullen nämner i historiken över 

biblioterapiutövandet i USA bibliotekarie Kathleen Jones som blev 

sjukhusadministratör och redaktör för bokserien Hospital Libraries som innehöll 

sjukhusbibliotekens litteratur. Den hade fokus på sjukhusbibliotekets kollektion 

av litteratur. Det här visar hur biblioterapi haft en naturlig plats på Amerikanska 

sjukhusbibliotek och använts aktivt både som begrepp som sådant och som 

biblioterapeutisk metod. Det som McCullen (2012) ser har utvecklats inom 

biblioterapi till att det idag numera finns: 

  

1) Hjälpande dialog med en tränad terapeut 

2) Patienter blir försedda med tryckt material som en del av deras terapi 

3) Biblioterapi har blivit en erkänd aspekt av biblioteket 

4) En ny genre självhjälpsböcker har utvecklats 

 

Biblioteket kan ses erbjuda biblioterapeutiska bokcirklar för barn och vuxna inom 

sitt uppdrag för demokrati. Biblioteket är en neutral plats där människor är lika 

mycket värda och kan mötas både som individer och som deltagare i samhället. 

Som ”folkets universitet” kan folkbiblioteket på det här sättet medverka till 

demokratins fortbevarande. I en biblioterapigrupp får deltagaren träna på att 

uttrycka sina känslor och att lyssna på andra genom att samverka med 

medmänniskor. Om någon deltagare upplevs ha allvarliga och tyngande psykiska 

besvär får bibliotekarien som en tränad ledare råda den personen att ta vidare 

kontakt med en professionell hälsorådgivare, psykolog eller psykiatriker eller om 

det är en yngre person sin skolkurator. 

 

Biblioteket är en naturlig mötesplats för människor med alla bakgrunder. 

Biblioteket är också på ett naturligt sätt en informell läroplats där vi kan läsa, 

tänka och fundera och utbyta idéer med andra. På så sätt vidgar vi vår förståelse 

för medmänniskor utanför vår egen livssfär. Biblioterapigrupper passar därför 

väldigt bra in i bibliotekens arbete för demokrati. Bibliotekariens roll i att hitta rätt 

bok till just den låntagaren ändras till att ha samtal om texten med 

biblioterapigruppen. Det blir ett steg från individuell service till en gruppservice. 

Folkbiblioteket blir också mer aktivt deltagande via biblioterapi istället för att 

endast erbjuda passiv service. Vid poesibiblioterapi uppstår det kontakt med sina 

egna känslor och där används fantasin vid skrivande och lyssnande till poesin. 

 

Genom att via intervjuer studera hur respondenterna använder sig av texter på 

konkret och praktiskt vis har data samlats in. Sedan har de analyserats och det har 

framkommit hur deras upplägg av olika former av läsning som biblioteket kan ta 

tillvara på i deras biblioterapeutiska verksamhetsformer. Frågor har ställts om hur 

själva läsningen går till. Läser deltagarna högt för varandra eller är det endast 

ledaren som läser för deltagarna? Vilken litteratur använder de sig av? Är den 

speciellt utvald i terapeutiskt syfte eller spelar inte valet någon större roll utan det 

är själva läsningen som är det centrala? Vilken effekt har läsningen gett som de 

kunnat se i sitt arbete? 
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Med svaren på dessa frågor vill den här undersökningen bidra till dokumentering 

av det biblioterapeutiska arbete som de utför för att på så sätt fler ska kunna ta del 

av deras kunskap och erfarenheter. Kunskapen har tagits ut via ett steg från 

bibliotekets sfär, även till sjukhusets verksamhetsområde för att insamlas och 

dokumenteras.  

 

2.2 Är det biblioterapi? 
Kanske är det just terapidelen av biblioterapi som är skrämmande att ta till sig. 

Frid nämner ”[B]ibliotekarien är biblioterapins serviceperson, som radiodoktorn 

skrev redan på 1960-talet” (2016) vilket gör att biblioteket kan ses som en naturlig 

plats för biblioterapi att utvecklas på och en boklig terapiform. Materialet och 

personalen finns där och tillsammans med bibliotekariens yrkeskunskap är det en 

god såjord för biblioterapin att växa och utvecklas i. Det är lätt i debatten om 

biblioterapis vara eller inte vara att samtidigt olika definitioner och olika 

måltavlor används och då blir det förvirrat. Är det biblioterapi i en bokcirkel 

riktad mot att samtala om gemensam livssituation som exempelvis anorexia eller 

är det biblioterapi via en psykoterapeutisk terapi session eller biblioterapi i form 

av att en enskild individ läser en bok och får en djupare hjälp. De två först nämnda 

exemplen kan ses som en klinisk terapisituation och den andra formen som 

utvecklande form men båda är biblioterapi.  

 

Ytterligare en faktor som kan verka förvirrande angående frågeställningen ”är det 

biblioterapi” är att begreppet har flera synonymer som bibliopsykologi, bokterapi, 

litteraturterapi, lästerapi och ordkonstterapi. Det finns ju också diktterapi eller 

poesiterapi men den termen kan antagligen vara lättare att förstå vad det innebär; 

en terapiform med hjälp av poesiläsning. På engelska finns synonymerna till 

bibliotherapy: reading therapy, book therapy, literatherapy. Kärt barn har många 

namn sägs det ju. I nästa kapittel beskrivs syftet och problemställningen kring 

begreppet biblioterapi. Även hur den här undersökningen syftar till att ge en tydlig 

bild av hur biblioterapi används på verksamheter utanför folkbiblioteket, i det här 

fallet på ett sjukhus.  
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3 Problemformulering och syfte 

3.1 Problemformulering 

Biblioterapi är ännu inte ett etablerat eller utbrett begrepp som används inom den 

svenska biblioteks- och informationsvetenskapen. Termen förvirrar de flesta både 

inom biblioteksvärlden, litteraturvetenskapen och inom vårdsektorn där den också 

används främst av psykologer och psykiatriker. Den här undersökningen vill rent 

konkret förtydliga hur några verksamheter bedriver biblioterapi och på vilket sätt 

de gör det även om de själva inte använder sig av termen och begreppet 

biblioterapi. 

 

Ytterligare en aspekt som gör det problematiskt är att biblioterapi har flera 

synonymer som bokterapi, lästerapi, litteraturterapi och dessutom kan poesiterapi 

också användas synonymt även om det är en egen form. Desto mer det forskas 

inom bibioterapi ju större blir kunskapen inom ämnet och dess diskurs utvecklas. 

Ofta skrämmer terapidelen av biblioterapi och den rädslan kan också minskas 

genom mer kunskap i ämnet. 

 

Det pågår en diskussion om det får kallas biblioterapi och om det hör hemma på 

folkbiblioteket eller om bibliotekarier är passade att hålla i biblioterapeutisk 

verksamhet utan att de har någon terapeutiskutbildning. Den pågående 

diskussionen tar fram biblioterapin i ljuset i dagens biblioteksvärld. På biblioteken 

finns redskapet och själva verktyget för biblioterapi, texten, oftast använd i form 

av en bok. Finns det inte en bra grund för folkbiblioteken att starta upp 

biblioterapeutiska verksamheter med tanke på att verktyget finns där och 

bibliotekariens kunnande inom litteratur och att det redan pågår 

bokcirkelverksamhet där sedan länge?  

 

Den här undersökningen syftar till att ge en bild av hur de praktiskt arbetar med 

olika litterära metoder i sina respektive verksamheter från ett annat område än 

biblioteken. Syftet uppfylls genom intervjuundersökning av en sjukhuspräst, 

lekterapeut, Barn i sorggruppens och sjukhuslärares olika litterära metoder för att 

indirekt främja och förtydliga biblioterapi. 

 

3.2 Syfte 
Genom intervjuer med en lekterapeut, sjukhuspräst och sjukhuslärare har deras 

verksamheter, med fokus på hur de använder sig av litteratur i deras 

yrkesutövning dokumenterats. Syftet har via dokumenteringen varit att se om och 

i så fall hur de använder sig av litteratur som en arbetsmetod för att stödja och 

bidra till själsligt läkande och bättre allmänmående. 

 

För att få en så tydlig och användbar bild som möjligt av deras eventuella 

biblioterapeutiska verksamheter har följande frågeställningar använts: 

 

1) Hur ser de på biblioterapi och anser de att de själva använder den 

metoden? 

2) Hur använder och arbetar praktiskt med litteraturen i sina respektive 

yrken? 

3) Hur utser de passande litteratur för sina klienter? 
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3.3 Avgränsning  
En avgränsning har gjorts vid att inte fokusera på vilken litteratur de använder sig 

av. Tyngdpunkten har istället lagts på hur litteraturen tas fram för att få rätt bok 

till rätt person och sedan hur den används praktiskt. 
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4 Forskningsöversikt 
För att få en tydligare bild av området biblioterapi och hur forskningen ser ut 

kommer här en forskningsöversikt som delats in i tre delar: Finland och Litauen, 

USA och Storbritannien och slutligen Sveriges forskning. I Finland, 

Storbritannien och USA är biblioterapi ett stadigt etablerat begrepp till skillnad 

mot var det är i Sverige. Det har använts i Sverige men inte lika uttalat. I 

Storbritannien publiceras sedan 2003 den internationella tidskriften The Journal 

of Poetry therapy. Den ges ut fyra gånger per år och artiklarna är alla 

referensgranskade. Tidskriften kommer ursprungligen från USA där den har getts 

ut sedan 1987 som medlemstidningen The National Association for Poetry 

Therapy (NAPT) (http://poetrytherapy.org/). I Finland finns sedan 1983 

Föreningen för Biblioterapi som ger ut en tidskrift. Litauen representeras här i 

form av en övergripande undersökning från folkbiblioteken och biblioterapin som 

en bild av hur biblioterapi kan användas och benämnas. De länder där biblioterapi 

är vanligt förekommande, USA och Storbritannien, ges härmed ytterligare 

vinkling av ämnet biblioterapi. 

 

4.1 Finland och Litauen 
I Finland är Ihanus ett av de stora namnen inom den biblioterapeutiska 

forskningen. Han är redaktör för Tiga eller tala (2004) som räknas som den första 

litteraturen om biblioterapi översatt till svenska. Ihanus har även redigerat sex 

böcker om litteraturterapi. I Finland används ofta litteraturterapi synonymt med 

biblioterapi. Sedan starten 1981 har den finska biblioterapiföreningen (Suomen 

Kirjallisuusterapiayhdistys, Finnish Literature Therapy Association) arbetat för att 

sprida och utbilda personer inom biblioterapiämnet. 

 

Vid eftersökningar på forskning om biblioterapi fanns Daiva Janavičiene (2012) 

Bibliotherapy in Lithuanian public libraries: service identification and analysis. 

Artikeln bygger på en undersökning omfattande i stort sett alla av Litauens 

folkbibliotek hur de använder biblioterapi (inga sjukhusbibliotek eller 

skolbibliotek undersöktes dock i denna studie). Utkomsten av undersökningen 

blev att 43 % av biblioteken hade samarbete med lokala hälsoinstitut. Totalt 

anordnade 28 % av biblioteken biblioterapeutiska grupp eller individuella 

aktiviteter. 17 % av de Litauiska folkbiblioteken hade utfört listor över litteratur 

för deras  låntagare som innebar att de även erbjöd information om biblioterapi. 

Som service hade 62 % utförsel av böcker till olika sociala inrättningar. Hela 

73 % av de tillfrågade biblioteken använde sig av biblioterapi. Det skedde på olika 

sätt och utan att använda termen biblioterapi eller så använde de sig av en 

synonym. 

 

4.2 USA och Storbritannien 
År 1939 tillkom biblioterapi som en del av American Library Association (ALA) 

då som en metod att räkna med inom bibliotekens verksamheter i USA (Frid, 

2016). Samma år publicerades Can there be a science of bibliotherapy? i Library 

journal där Bryan från Storbritannien beskrev biblioterapi med sex punkter.  

 

http://poetrytherapy.org/
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Liz Brewster från Storbritannien beskriver Bryans biblioterapipunkter från 1939 

och poängterar att samhället har förändrats sedan dess så frågan är hur 

biblioterapin i dagens samhälle kan passa in i dagens bibliotek men de kan tas upp 

här för hjälpa till att utkristallisera termen biblioterapi ytterligare (Brewster 

2008a): 

 

 Att visa för en läsare att hon inte är ensam om sina problem 

 Att förevisa för läsaren att det finns fler lösningar till hennes problem 

 Att beskriva de vanligaste drivkrafterna för människor som befinner sig i 

en specifik situation 

 Hjälpa läsaren att se värdet av mänskliga erfarenheter 

 Ge lösningar till läsarens problem 

 Uppmuntra läsaren att på ett realistiskt vis möta sin situation 

 

Caroline Shrodes från USA är en tidig forskare inom biblioterapins verkningar 

och skrev en avhandling inom biblioterapi 1949. Hennes modell av biblioterapi 

innebär att en läsare med ett specifikt behov blir rekommenderad en speciellt 

utvald bok och som under processen när den läses kan vara helande i samtalet 

med terapeuten (Hynes & Hynes-Berry, 2012). Hon ser hur psykoterapin och 

bokterapin berikar varandra i en dynamisk process. Drömmen och fantasin är båda 

faktorer för psykoterapin och konsten (i detta fall litteraturen i biblioterapi). 

”[F]reud observed that the dreams invented by writers stand in the same relation 

to analysis as do genuine dreams” (Shrodes, 1978). Genom boken kan personen 

bli speglad och se sina egna potentialer, få hjälp med hur den ska hantera sin 

situation och leva i harmoni. Ofta har författare och dramatiker lodat i 

människonaturens djup och ofta förekommit vetenskapliga upptäckter (Shrodes 

1955).  

 

Liz Brewster forskar inom området biblioterapi på folkbibliotek och 

bibliotekariens roll på 2000-talet. I Storbritannien finns projekten Books on 

prescription och Reading and you. Det först nämnda har fokus på utlåning av 

facklitteratur som kan hjälpa personer med deras mentala och fysiska hälsa som 

till exempel mild ångest eller viktproblem. Via litteraturen får de rådgivning och 

stöd hur de kan förbättra sin hälsa som ett komplement till övrig behandling. Det 

kan också innebära att läsa skönlitteratur med samma tema som underhållning för 

att förstå att man inte är ensam om sitt problem. Det är ett samarbete mellan 

sjukvården och folkbiblioteken.  

 

Den andra formen av biblioterapiprojekt som Brewster beskriver är Reading and 

you där fokus ligger på att få läsaren att vidga sin livsförståelse för att på så sätt 

bli mer nöjd i sin tillvaro (2008a). Brewster vill få fram vad som biblioteken kan 

utföra inom biblioterapi, få en klarare definition av begreppet biblioterapi och att 

titta på vad biblioteken i Storbritannien redan faktiskt arbetar med inom 

biblioterapi. 
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Tre olika grenar inom biblioterapi som utarbetades i ett projekt 2007 av Brewster 

(2008b, 2009) är: 

 

 Självhjälpsbiblioterapi – facklitteratur på recept som ger råd om mentala 

hälsotillstånd exempelvis depression 

 

 Kreativbiblioterapi – användande av skönlitteratur, poesi, skrivning av 

självbibliografi och kreativt skrivande för att förbättra sin hälsa och 

allmänna välmående 

 

 Informellbiblioterapi – fokus på tekniker inom kreativbiblioterapi på ett 

ostrukturerat sätt, användande av läsgrupper, rekommendationer från 

bibliotekarier och från skyltningar på biblioteken 

 

Två andra tongivande forskare inom biblioterapi från USA är Arleen McCarty 

Hynes (1916-2006) och hennes dotter Mary Hynes-Berry. Hynes var den förste att 

starta upp en utbildning inom biblioterapi 1974 på sjukhuset S:t Elizabeth´s i 

Washington DC. De benämner biblioterapi som klinisk eller i utvecklande form 

där de använder sig av kreativt skrivande och deltagare i en biblioterapigrupp kan 

både bli rekommenderade eller själva välja litteratur. Det är inte bara poesi som de 

arbetar med, vare sig i läsandet eller i det kreativa skrivandet, utan texten i sig är 

viktig oavsett form (Hynes & Hynes-Berry, 1994).  

 

Forskare Debbie McCulliss föreslår fortsatt forskning inom biblioterapi vore att ta 

reda på hur det går att använda DVD, webbsidor och annan media som 

komplement till läsning inom biblioterapi. McCulliss är aktiv som hälsoutbildare 

och certifierad poesiterapeut. Laura Cohen (1993) har undersökt biblioterapi med 

en fenomenologisk inriktning och utfört en studie över åtta personers terapeutiska 

läsning med utgång från Colaizzi (1978) metoden som beskrivs i kapitel 6. Hon 

arbetar vid institutionen för omvårdnad och har inriktning med biblioterapi inom 

psykiatrin. 

 

4.3 Sverige 
I Sverige finns det ett flertal kandidat-, magister- och masteruppsatser om 

biblioterapi inom biblioteks- och informationsvetenskapen och gemensamt för 

uppsatserna är svårigheten med begreppet biblioterapi (Heinö 2004; Lindén 2007; 

Aineland 2008; Fagerholm 2012; Bjerfeldt & Wallenius 2014; Lindén & Åkerman 

2014). ”[M]en det är också ett omdebatterat begrepp som karakteriseras av flera 

skolor och modeller för utövande” (Fagerholm, 2012). Aineland (2008) gör 

liknelsen mellan biblioterapi som ett vildvuxet träd med dess olika grenar 

symboliserande de olika inriktningarna. Hon konstaterar att biblioterapi väcker 

många frågor och att termen används på flera olika sätt.  
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I sin sammanfattning konstaterar Fagerholm (2012) att biblioterapi kan ses som 

potentiellt utvecklingsområde för biblioteken. Fagerholm ser också potential för 

ett samarbete med bland andra minoritetsorganisationer och Bjerfeldt och 

Wallenius (2014) konstaterar att biblioterapi även kan användas i samarbete med 

läkare och annan vårdpersonal för att främja vård och omsorg för både barn och 

vuxna. Vikten av mötet beskriver Aineland (2008) i sin sammanfattning där boken 

skapar mötet med medmänniskan. Tre punkter för biblioterapi som 

utvecklingsområde, som en form av ett potentiellt sammarbetsområde med andra 

grupper och det möte som biblioterapi medför kan ses som talande för 

biblioterapiverksamhet. 

 

Diakon Inger Eriksson vid Lunds universitet skrev den första avhandlingen inom 

biblioterapi 2006 Poesiläsning som meningsskapare en studie om poesigrupper på 

sjukhem och hospice. Eriksson studerade tre poesigrupper på sjukhem och hospice 

där patienter och ibland anhöriga läst och lyssnat på poesi med temat livet och 

döden. På senare tid finns två uppsatser om biblioterapi från sociologivetenskap: 

Pernilla Fredriksson (2013) Biblioterapi eller personutvecklande läsning? 

Stödgruppen som bokcirkel för vuxna barn till missbrukare och Sofia Molin 

(2015) Biblioterapi och bibliotek. En fallstudie av det biblioterapeutiska SPES-

projektet vid Norrköpings stadsbibliotek. Från litteraturvetenskap finns Ricard 

Nilsson (2016) Litteratur i fängelse Läsandets betydelse för fångar inom svensk 

kriminalvård. 

 

Nu finns även litteratur, förutom Ihanus från Finland, den första om 

biblioterapibok på svenska, i form av Nina Frids Läsa Läka Leva! (2016). Det här 

ger signaler att det finns ett intresse för att utveckla biblioterapin även inom det 

svenska folkbiblioteket. I över 70 år har biblioterapi rapporterats i klinisk litteratur 

för sjuksköterskor, så termen biblioterapi har funnits med inom hälso- och 

sjukvården som ett begrepp i Sverige. Men som Eriksson konstaterar att det har 

inte utförts någon forskning inom ämnet (2006). Men nu har det kommit 

forskningsprojekt även i Sverige inom biblioterapi sedan Eriksson skrev sin 

doktorsavhandling i ämnet 2006. Det är främst vid Göteborgs universitet med 

litteraturvetaren Cecilia Pettersson och arbetsterapeuten Lena Mårtensson. De 

studerade 2013 ett antal sjukskrivna kvinnors upplevelse av den hjälp de fått av att 

läsa litteratur under sin sjukdomstid. De kom fram till att läsningen hjälpt dem och 

framför allt att det är högst individuellt vilken sorts litteratur som är hjälpande. 

Poängen blev att: 

 

1) läsning hjälper och 

 

2) litteraturen hade gett dem ett sammanhang oavsett vilken sorts litteratur de 

har läst. 

 

Ett annat forskningsprojekt från i år 2017 är Mamma hur som helst litterära, 

vårdrelaterade och mediala berättelser. Det är ett tvärvetenskapligt projekt med 

biblioterapi som en del tillsammans med litteraturvetenskap, genusvetenskap och 

hälso- och sjukvårdsområdet. En rapport från 2014 ”Människor mellan raderna - 

slutrapport” redogör för hur de använt litteratur som en form för självläkning. Där 

har läsningen och samtalet om texten, som haft missbrukstema, gett 

behandlingsassistenter och missbrukare en ny form av terapi. 
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En annan utveckling i Sverige inom biblioterapin är att under hösten 2017 så 

startas det upp en helt ny kurs: Det biblioterapeutiska arbetssättet (7,5 poäng) på 

Ersta Sköndal Bräcke Högskola (http://www.esh.se/utbildning.html). Ur 

kursinnehållet ser vi bland annat biblioterapins teori, historik och framväxt och 

kursen ska ge praktiska verktyg för deltagarna att sedan själva kunna lägga upp 

sitt biblioterapeutiska arbete. Upplägget av kursen bygger på den finska modellen 

som Föreningen för biblioterapi i Finland har tillsammans med Helsingfors 

universitet.  

 

Från detta avsnitt Forskningsöversikt går fortsättningen av uppsatsen till den 

metod som använts: intervjuer av sjukhuspräst, lekterapeut, gruppen Barn i sorg 

och sjukhuslärare. 

http://www.esh.se/utbildning.html


  
 

15 

5 Metod 
Den metod som använts är semistrukturerade intervjuer. Valet av att studera tre 

olika yrkesområden: sjukhuspräst, sjukhuslärare, lekterapeut och gruppen Barn i 

sorg, har tagits för att få en bild av hur läsning och olika former av 

biblioterapeutiska metoder kan se ut och användas praktiskt i verksamheten. Detta 

för att ta tillvara deras kunskaper och arbetserfarenhet och vidare förmedla det till 

bibliotekets sfär.  

 

Undersökningen har sett till terapeuternas, Barn i sorg och sjukhusprästens 

arbetsmetoder med fokus på användning av litteratur i olika former som ett 

komplement inom vården. Det har undersökts via intervjuer för att visa om det 

kan kallas för biblioterapi och i så fall vilken form av biblioterapi det är. Sist i det 

här kapitlet redovisas de etiska överväganden som gjorts. 

 

5.1 Intervjuer 

Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer och de utfördes alla på Centrallasarettet i 

Växjö i olika rum för avskildhet. Sjukhusprästen intervjuades på hans kontor, 

sjukhusprästen och lekterapeuten för Barn i sorggruppen intervjuades i bokat rum 

vid barnavdelning 11. Lekterapeuten och sjukhusläraren intervjuades på samma 

vis i förbokat rum för avskildhet. En av de frågor som ställdes var ”5) Vad är 

biblioterapi för er? Använder ni det begreppet?” för att få klarhet i hur de ser på 

biblioterapi. Även frågan ”3) Hur ser ert praktiska arbete ut?” var central för att få 

svar på hur de arbetar praktiskt med litteratur i sina respektive yrken. Förutom hur 

de arbetar praktiskt kom det också fram i vilken form av litteratur det kunde vara. 

De tre punkterna nedan blev ryggraden vid intervjuerna angående hur fokus skulle 

vara (Ahrne & Svensson, 2015): 

   

 Aktivt lyssnande 

 Att fånga upp respondenternas skildringar av sin verksamhet 

 Att vara objektiv i undersökningen 

 

För att få svar på uppsatsens syfte som är att få fram en så klar bild av 

respondenternas eventuella användande av biblioterapi och form av biblioterapi i 

deras terapeutiska arbete, ställdes sammanlagt 11 frågor. Dessa var i 

semistrukturerad form med möjlighet för utvidgade svar. Under intervjuernas 

gång fördes kontinuerligt anteckningar men de spelades även in och som gjorde 

det möjligt att gå tillbaka och kontrolera svaren. Positivt var att respondenterna 

avsatte en hel timme för varje intervju och att det gick att genomföra två 

intervjuer per respondent som gjorde det möjligt för fördjupning inom deras 

områden. 
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Annika Lantz framhåller den empatiska förmågan hos intervjuaren och viljan att 

ompröva sina egna kunskaper inom ämnet i fråga ” [”a]tt tänka om hur man 

tänker” (kognition) vilket ibland kallas metakognition.” (2013). Förutom denna 

teknik är också den metodologiska färdigheten viktig, det vill säga ”[h]ur man 

effektivt ställer frågor och styr samtalet” (ibid). För att uppnå detta hölls i åtanke 

att vara helt öppen för respondenternas arbetsmetoder och inte försöka påskriva 

något som det inte var en öppenhet inför deras arbete om det skulle visa sig vara 

biblioterapeutiskt eller inte och vilka former det kunde visa sig bestå av. Även om 

de själva inte kallar det för biblioterapi eller någon av synonymerna fanns med i 

åtanke. Att dessutom vara så insatt i ämnet biblioterapi för att kunna lotsa vidare 

via mina frågor för att kunna bredda det som de själva inte tänkte på kunde vara 

av intresse och relevant. 

 

Antalet intervjuer anpassades till den tidsrymd som stod till förfogande och till när 

en mättnad var uppnådd. Det blev två intervjuer per respondent som alla pågick i 

en timme. Kvale och Brinkman svarar på den vanligt förekommande frågan vid 

undersökningar ”hur många intervjupersoner behöver jag?” med orden 

”[I]ntervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver 

veta.” (2012). Taylor, Bogdan och DeVault (2016) beskriver också vad som är 

relevant angående antalet intervjuer och antalet respondenter: 

 

 Materialets storlek från intervjuerna är något ska bestämmas mot slutet av 

undersökningen och inte i början. 

 

 Det är ett motsatt förhållande mellan antalet informanter mot djupet av 

varje intervju. 

 

 Ju fler intervjuer per informant, desto färre informanter behövs för att få 

fram nog med data för att skriva vetenskapliga artiklar, avhandlingar eller 

monografier. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det gavs rum för djupa svar inom deras 

respektive områden, på grund av att de intervjuades enskilt, förutom Barn i grupp 

som bestod av två respondenter som intervjuades samtidigt. Det uppstod en 

mättnad, efter två intervjuer var per respondent, för att få svaren till syftet med 

undersökningen. Risken med att använda gruppintervjuer vore att någon 

respondent fått större utrymme vid intervjutillfällena och det undveks här men det 

fanns samtidigt med i beaktande att en gruppintervju kan medföra inspiration 

mellan olika respondenter som kan bidra till fylligare svar. Trots denna risk för att 

viss data kan gå förlorad så valdes enskilda intervjuer med tron om att få djupare 

svar. 

 

5.2 Etiska överväganden 
Eftersom respondenternas målgrupper bestod av barn och vuxna i sorg och som 

mer eller mindre befinner sig i en livskris, var det inte lämpligt att genomföra 

observationer av själva samtalen. Min närvaro som iakttagande forskare skulle 

förminska och försvåra den hjälp som bokcirklarna och läsningen var menad att 

ge och det skulle inte vara etiskt försvarbart vare sig för mig i forskarens kläder 

eller som privatperson. 
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Kvale och Brinkmann beskriver dilemmat med forskarens önskan om att gå på 

djupet med sin undersökning, men som då riskerar att skada de som deltar. Det 

blir en konflikt mellan att vara respektfull och ”bara skrapa på ytan” och att 

riskera att kränka de observerade eller intervjuade. ”[D]en här problematiken går 

inte enbart att lösas med etiska regler, det handlar också om forskarens etiska 

erfarenhet och bedömning.”(2009). I detta fall blev bedömningen, som ovan 

nämnts att det inte vore etiskt att delta i någon läsecirkel eller under någon enskild 

läsning, på grund av respekten för deltagarnas respektive deltagarens sorg och 

krissituation. Dessutom kommer ofta reaktionen och resultatet långt senare och 

djupt under ytan, som ändå inte kunnat fångas upp via en 

observationsundersökning. Det skulle då behövts en annan form av forskning med 

intervjuer av deltagarna, men här var det fokus på verksamheternas uppbyggnad 

och utförande av den helande läsningen som låg i centrum. För att ta del av just 

vad som sker vid biblioterapi och terapeutiskläsning, har andra forskares 

undersökningar tagits till hjälp, för att ge förståelse för de här undersökta 

verksamheterna. 

  

Aristoteles beskrev den etiska bedömningen av något med termen fronesis som 

Kvale och Brinkmann förtydligar betydelsen av vidare: 

 
Fronesis. Den intellektuella egenskapen att känna igen och reagera på det som är 

viktigast i en situation; denna grekiska term kan översättas med ”klokhet” eller 

”praktisk visdom” (Kvale & Brinkman, 2009, s. 358). 
 

Den här praktiska visdomen får komma till användning vid beslutet att inte vara 

närvarande vid någon av de undersökta verksamheternas arbete med barn, 

anhöriga eller patienter i sorg. Till trots att det är just vad som sker vid läsning 

som är en springande punkt i den här studien. De erfarenheter dessa 

yrkeskategorier samlat på sig genom åren och vad som sker vid läsningen får i 

stället tas tillvara på via intervjuerna med sjukhuspräst, sjukhuslärare och 

lekterapeut. I nästa kapitel - Teori - redovisas biblioterapi och dess olika 

inriktningar. En tabell har konstruerats för att ge en översikt över de olika 

inriktningar och former av biblioterapi. 
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6 Teori – Biblioterapi 
Som teoretiskt verktyg för att få fram svaren till frågeställningarna i den här 

undersökningen har biblioterapi använts. Begreppet biblioterapi har en vid 

omfång med flera olika inriktningar, men kärnan i den är att använda texten för att 

läka. Med vad för slags text finns det olika förslag på, vidare på vilket sätt texten 

används, och för vilken form av läkning är de olika inriktningarna till för? 

Avsnittet har delats in i tre underkapitel Den biblioterapeutiska stigen, 

Biblioterapins barndom och Den biblioterapeutiska syskonskaran. Den sistnämnda 

innehåller en tabell och två rutsystem med förklaringar och indelningar av 

biblioterapi som komplement till texten. 

 

6.1 Den biblioterapeutiska stigen  
Biblioterapi har liknats vid ett paraply som åt olika håll täcker ett område 

(Brewster 2008a) och liknelse med ett träd med dess olika grenar (Angeland 

2008). Nedan kan vi se biblioterapin med dess fötter har trampat upp en stig 

genom århundradena. Var exakt stigen startade är det ingen som vet men den har 

trampats på vid Nilens delta med dess gudar och själva litteraturens gudinna 

Seshat alla världens biblioteks beskyddarinna och biblioteket i Thebe, antiken och 

de tröstande texterna från Cicero, vidare till medeltidens sinnessjukhus med 

kristna tröstande texter, 1700-talets start av att psykologiska åkommor kan ha 

mentala orsaker som kan avhjälpas med textläsning, till 1800-talets 

psykiatribehandlingar i USA med textläsning, doktor Bagsters skylt om 

Bibliopathic Institute över sin klinik, första världskriget med biblioterapeutiska 

behandlingar av krigsskadade soldater, till den första doktorsavhandlingen i ämnet 

av Caroline Shrodes till dagens trippande steg ut på folkbiblioteken med en skylt 

av här utför vi biblioterapi. Stigen har trampats upp genom många länder som 

USA, Ryssland, Europeiska länder som Tyskland och Storbritannien, i Norden 

främst i Finland.  

  

Begreppet biblioterapi kan användas inom flera vetenskapsområden såsom 

psykologi, psykoterapi, hälso- och sjukvård och litteraturvetenskap och med 

varierande definitioner beroende på teoretisk infallsvinkel. Ihanus förklarar att 

”[D]en teoretiska basen för litteratur- / diktterapi är liksom för andra 

kreativitetsterapier ganska brokig och sammansatt[…] hittills har man inte skapat 

någon systematisk teori för strukturering av området litteraturterapi” (2004). För 

att ge en förtydligande bild av termen ges en förklarande mall över 

biblioterapiområdet med dess definitioner och användningsområden. Till hjälp för 

detta har Arleen McCarty Hynes och Mary Hynes-Berrys inriktning inom 

biblioterapi använts tillsammans med förtydligande av Ihanus, Liz Brewster, 

Laura Cohen, Clara Richardson Lack som ställer frågan Can Bibliotherapy go 

public? (1985) och sist men inte minst Caroline Shrodes. Shrodes som var den 

förste med att skriva en doktorsavhandling inom biblioterapi A theoretical and 

clinical experimental study (1950). 
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Tongivande forskare inom biblioterapi som använts vid den här undersökningen 

är Arleen McCarty Hynes (1916-2006) som etablerade det första 

biblioterapiprogrammet 1974 i Washington DC, USA. Dottern Mary Hynes-Berry 

är aktiv än i dag. Ihanus är Finlands ledande forskare inom biblioterapi. Laura 

Cohen assisterande professor i omvårdnad har sedan 1970-talet forskat om 

biblioterapi bland annat med en fenomenologisk inriktning (1994). Clara 

Richardson Lack bibliotekarie som håller i biblioterapi utbildningar på St. 

Elizabeths sjukhus i Washington DC från 1980-talets forskning och Caroline 

Shrodes sedan 1950-talet. Liz Brewster bibliotekarie är aktiv forskare på 2000-

talet från Storbritannien. 

 

6.2 Biblioterapins barndom 
Det kan ses som att själva begreppet biblioterapi myntades efter det att Samuel 

McChord Crothers beskrev sin vän doktor Bagsters biblioterapeutiska klinik 

Bibliopathic Institute i artikeln A -Literary Clinic som utgavs i The Atlantic 

Monthly i septembernumret 1916. Doktor Bagster använde de grekiska termerna 

biblion och therapeia med betydelserna bok och helande. På skylten till hans 

klinik, som var belägen i en före detta kyrka, gick att läsa:  

 
Bibliopathic Institute. Book Treatment by Competent 

Specialists. Dr. Bagster meets patients by appointment. Free 

clinic 2-4 P.M 

 

Patienterna på biblioterapikliniken beskrivs i artikeln på följande vis: 

 
”Young People´s Lend-a-Thought Club” every Sunday 

evening at 7.30. Tired Business Men in classes. Tired 

Business Men´s tired wives given individual treatment. Tired 

mothers who are reading for health may leave their children in 

the Day Nursery (Samuel McChord Crothers, A Literary 

Clinic, 1916). 

 

Det som ofta också nämns i samband med historiken över biblioterapi är en skylt 

över ett bibliotek från antiken. Det är inskriptionerna över ingången till det heliga 

biblioteket i begravnings templet i Thebe över Ramses II grav. Där går att läsa 

följande psychesiatreion , Ψυχησιατρειον och som i modern översättning bli till 

Healing place of the soul (University Libraries, the University of Rode Island 

home page, 2017). På 1200-talet i Kairo förlades sjukhuset al-Mansuri till ett stort 

palats med plats för 8 000 patienter. Där fanns skickliga läkare som till exempel 

utförde ögonoperationer och det fanns apotek, andaktsrum, bibliotek och 

föreläsningssalar (Karlsson, 2014). Där användes läsning ur Koranen som en 

läkande terapiform precis som man inom kristendomen använde sig av tröstande 

skrifter (Ihanus 2004). 

 

Ihanus förklarar att i Aristoteles Om poetiken beskrevs katharsis som en renande 

kur för själen och att flera av antikens filosofer som Cicero och Seneca skrev 

tröstande skrifter (2004). Under medeltiden användes religiös litteratur för att 

hjälpa psykiskt sjuka och utvecklingsstörda som var intagna på kloster och 

fängelser. På 1500-talets senare hälft gick dessa över till att bli sinnessjukhus och 

senare på 1700-talet började man se psykologiska orsaker till sinnessjukdomar. 

Vidare berättar Ihanus att under 1800-talet fanns det förespråkare för humana 

vårdterapiformer som till exempel ”moralterapeutisklitteratur” (ibid). 
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Den amerikanska psykiatrins fader Benjamin Rush arbetade med litteraturterapi i 

sin verksamhet föreskrev att patienterna skulle läsa all form av litteratur som 

utveckling och underhållning. De hade en terapiform där en man och en kvinna 

skulle samtala med patienterna och läsa högt för dem och de rekommenderade 

även att patienterna skulle skriva själva. ”[R]ush rekommenderade faktiskt vissa 

utvalda texter beroende på patientens sjukdom.” (ibid). I Tyskland använde J. C. 

Reil uppläsning av litteratur och uppförande av teaterpjäser och Ihanus berättar 

vidare att under första världskriget blev det ett uppvaknande intresse för 

biblioterapi för att hjälpa de krigsskadade soldaterna. I Ryssland framlade Nikolaj 

Rubakin en teori om läsande som han kallade bibliopsykologi (ibid). 

 

Starten av biblioterapi kan ses vara i form av klinisk biblioterapi. I början var det 

alltså främst sjukhusbibliotek som använde sig av biblioterapi men på 1930-talet 

började psykologer och psykiatriker i USA på allvar också de använda sig av 

behandlingsformen. Ihanus beskriver att på Menningerkliniken utfördes den första 

i världen dokumenterade empiriska forskingen inom biblioterapi. Sedan kom 

Shrodes ”[D]en första teoretiska och kliniskt-experimentella avhandlingen om 

biblioterapi framlades år 1949” (2004). 

 

6.3 Den biblioterapeutiska syskonskaran 
Arleen McCarty Hynes och Mary Hynes-Berry utvecklar förtydligandet över 

termen biblioterapi:  

 
Nonetheless, this is the term used in many professional indexes. Besides, the 

etymology is meaningful: Biblio- means books and, by extension, literature; -

therapy comes from therapeia, meaning to serve and to help medically, and it 

suggests the concept of healing. Basically, then, bibliotherapy is the use of 

literature to promote mental health (McCarty Hynes & Hynes-Berry, 2012, s. 3). 
 

Som nämnts finns det diverse inriktningar inom biblioterapi förutom den kliniska. 

Det förekommer inom fler vetenskapliga områden och det är mer framträdande i 

vissa länders forskning än andras. Nedan kommer en fördjupning av dessa olika 

inriktningar och vilka forskare som finns inom området. Det blir också 

beskrivningar över hur det praktiskt kan användas. 

 

Hynes och Hynes-Berry beskriver att det finns en skillnad mellan interaktiv 

biblioterapi och läsningens biblioterapi och det är viktigt att den skillnaden görs. 

Den förstnämnda innebär och fokus ligger på samtalet om litteraturen. Den andra 

formen av biblioterapi koncentreras på den personliga läsningen och den läkning 

som kommer ut av det. De konstaterar ”[I]n other words, many researchers have 

not distinguished between groups in which reading is prescribed and no 

discussion is held and groups in which a fascilitated dialogue is considered central 

to the process.” (2012). Biblioterapi existerar i två former; den ena som en form 

av inre dialog med föreskriven litteratur och läsaren och den andra i samtalet med 

andra läsare av föreskriven litteratur.  

 



  
 

21 

Nedan beskrivs det i en tabell med tillägg till Hynes och Hynes-Berrys indelning 

av ytterligare två biblioterapeutiska arenor. Så förutom den inre dialogen, via 

samtalet så har här tillkommit att lyssna och att själv läsa sin text högt för andra 

deltagare i en biblioterapi. 

 

Via 

högläsning 
av sin egen 

text för 

andra 

Via djupa 

samtalet med 

andra läsare 

Via en inre 

dialog 

Via att lyssna på 

en högläsning av 

en text 

Figur 1. Hynes och Hynes-Berrys här i författarens utökade modell över 

biblioterapins arenor (2004). 

 

Traditionell 
biblioterapi 

Humanistisk 

biblioterapi 

Psykoterapeutisk 

Klinisk  

Eduktiv 

Pedagogisk 

Utvecklande 

Figur 2. Modell grundad på Ihanus indelning av litteraturterapi (2004). 

 

Liz Brewster (2008a) har i sin forskning identifierat tre indelningar av 

biblioterapi: 

 

 Self help bibliotherapy (självhjälpsbiblioterapi) innebär rekommenderad 

icke skönlitterära rådgivningsböcker om mentala tillstånd som till exempel 

depression. 

 Creative bibliotherapy (kreativ biblioterapi) innebär användande av 

kreativt skrivande som till exempel i form av en självbiografi, läsning av 

skönlitteratur och poesi för själsligt och allmänt välmående. 

 Informal bibliotherapy (informell biblioterapi) beskriver Brewster den 

form av biblioterapi som bibliotekarier ofta utför utan att kalla det för 

biblioterapeutiskt arbete. Det kan vara läsgrupper, skyltning av böcker 

inom ett visst tema och bibliotekariernas kännedom om just deras 

låntagare i deras område och deras behov. Många läsare kan beskriva hur 

de fått en bok rekommenderad av en bibliotekarie som förändrat deras liv. 
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Rena praktiska råd för hur man ska utöva biblioterapi ger Cohen (1993) som 

studerat patienter. Cohen poängterar hur det är viktigt att via samtal få fram 

bakgrund för att fånga in området för att få passande litteratur. Vidare beskriver 

Cohen (1993) de olika segment som behöver tas med vid kompletterande 

behandling med biblioterapi: 

 

1) Lokalisera litteraturområde som passar för just denna person. 

2) Anpassa omfånget ska en hel bok läsas? Poesi? Kanske utdrag ur en bok 

passar bäst?  

3) Ta tid att själv läsa det valda materialet så att inget opassande dyker upp 

som kan tänkas vara negativt utan sådant som du känner du kan stå för.  

 

Från en annan forskningsundersökning som Cohen utförde 1994 beskriver hon hur 

det behövs förtydligande av begreppet biblioterapi och enhetlighet i användningen 

av terminologin kring biblioterapi. Målet med denna studie, beskriver Cohen, var 

att få fram förståelse för det underliggande fenomenet i biblioterapi, få fram ett 

fungerande ramverk för forskning och praktiserande av biblioterapi (1994).  

 

Cohen påvisar två upplöjda fåror inom biblioterapi, den ena som härstammar från 

den klassiska psykoterapeutiska via Shrodes (1950) och den andra fåran, som är 

nyare, kommer ur Cohens behavioristiska, alternativ kognitiva 

självhjälpsbiblioterapi (ibid). Forskningen från 1994 resulterade i sju stycken 

karaktäristiska punkter tydliga angående vad som sker vid biblioterapi. Studien 

utgjordes av att åtta personer, både män och kvinnor, som intervjuades två gånger 

var i 90 minuter per intervjutillfälle. Metoden bestod av The Colaizzi Method of 

Phenomenological Analysis som används för att få fram just karaktäristik över ett 

fenomen (1978). De sju punkterna över vad som är läkande med biblioterapi är 

följande här i min översättning: 

 

1) Ett igenkännande av sig själv i den andres upplevelse via litteraturen 

2) En delad upplevelse med medmänniskor 

3) Ett accepterande av situationen 

4) En tröstande känsla 

5) Ett ingivande av hopp 

6) Inspirerande 

7) Katharsis 
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Clara Richardson Lacks ser tre indelningar av biblioterapi: klinisk (clinical), 

undervisande (educational) och utvecklande (developmental) biblioterapi (1985). 

Lacks tror att förvirringen kring begreppet biblioterapi beror på artikelförfattare 

som lämnar läsaren utan att förklarat vilken form av biblioterapi som de menar. 

Tabellen visar de biblioterapiformer som nämnts: 

 

 

Klinisk biblioterapi 

(clinical) 

Informell biblioterapi 

(informal) 

Kreativ biblioterapi 

(creative) 

Självhjälps biblioterapi 

(self help) 

Enligt Richardson Lack, 

(1985): 
 Liknas vid en klinisk process 

för att hjälpa vid emotionella 

och beteende problem 

 Använder sig utav specifikt 

utvald litteratur, film eller 

kreativ skrivande 

 Alltid med efterföljande 

samtal fört av tränad/ 

utbildad ledare 

Enligt Brewster (2008a): 
 Rekommenderad bok av 

bibliotekarie 

 Delta i läscirkel 

 Ta del av skyltat material 

på biblioteket 

Enligt Brewster 

(2008a)  
 Föra terapeutisk -

dagbok 

 Berätta sagor 

 Skriv din sorg 

 Skriva sina 

levnadsminnen 

 Självbiografi 

 Skriva dikter i 

gruppterapi 

Enligt Brewster (2008a): 
 Läsa rekommenderad 

litteratur för sin specifika 

livssituation för hjälp och 

stöd (till exempel vid 

depression, mobbing, förlust 

av närstående eller kärt 

husdjur) 

Undervisande biblioterapi 

(educational) 

Utvecklande biblioterapi 

(developmental) 

Klinisk kontra 

utvecklande 

biblioterapi 

Humanistisk kontra klinisk 

biblioterapi 

Enligt Richardson Lack 

(1985): 
 Passar på bibliotek och 

skolbibliotek för en allmän 

personlig växt och 

utveckling 

 En process som sker i 

interaktion mellan litteratur 

och läsare  

 

Enligt Richardson Lack 

(1985): 
 Liknar den undervisande 

formen av biblioterapi 

men med ett tillägg av 

terapeutisk aspekt 

 Läser utvald bok som ska 

förebygga ohälsa 

 För personligutveckling 

som stöd för att möta 

livssituationer 

Enligt Hynes & 

Hynes-Berry (2012): 
 Klinisk – inom 

mental- och 

kriminalvård vid 

beroendeproblematik 

 Utvecklande – är för 

alla och ger 

personlighets-

utveckling 

Enligt Wikipedia se Frid 

(2016): 
 Humanistisk - själva läsandet 

har läkande effekt 

 Klinisk - fokuserar på 

läkande effekten med 

läsande och samtalet 

diskussionen efteråt 

 

Figur 3. Tabell över de olika biblioterapeutiska inriktningarna från teoriavsnitt 

 
Det finns inga knivskarpa gränser mellan de olika formerna av biblioterapi som 

blivit förtydligat här i teoriavsnittet. De olika formerna flyter omkring i varandra 

och har skiljande och liknande egenskaper som Frid (2016) förtydligar ”[D]et 

finns också en skillnad mellan lästerapi och interaktiv biblioterapi och säkert en 

massa andra olika inriktningar och variationer, men grunden för biblioterapi är 

ändå densamma, det läkande ordet.”. Inom humaniora har vi ofta den 

problematiken att brottas med tillskillnad mot inom naturvetenskapen där man har 

mätbara fysiska mått men här är det subjektivt. Benämningarna klinisk och 

informell biblioterapi kan ses som två huvudfåror där det finns benämningar över 

biblioterapi som har specifika inriktningar som kan vara av klinisk eller 

informellform som undervisande, utvecklande, kreativ och i självhjälpsform. 

Humaniora kunde ta efter det naturvetenskapliga områdets tydligare benämningar 

av termer utan att förlora känslan. Det bidrar till statusen av ett ämne och att 

användandet till det förenklas av alla. 
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De olika former av biblioterapi som respondenterna kan ses använda sig av i sina 

verksamheter kommer redovisas i kapitel 8 Analys. Men innan dess kommer 

kapitel 7 Resultat – Material som beskriver intervjusvaren. Avsnittet är indelat i 

fyra underkapitel; Sjukhuspräst, Lekterapeut, Barn i sorg och slutligen 

Sjukhuslärare. Deras arbetsformer med litteratur och tankar kring biblioterapi 

redogörs här tillsammans med svaren samtliga frågeställningar återfinns i bilaga A 

Intervjuguide. 
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7 Resultat – Material 
Materialet och underlaget till den här undersökningen kommer via intervjuer från 

yrkesutövandet av en sjukhuspräst, en sjukhuslärare och en lekterapeut 

stationerade vid Centrallasarettet i Växjö som tillsammans med Ljungby lasarett 

hör till Region Kronoberg. Båda lasaretten har akutsjukvård men i Växjö finns 

även en barnakut. Vid Sankt Sigfridsområdet i Växjö ligger vuxenpsykiatrin och 

rättpsykiatriska regionkliniken som också hör till Region Kronobergs vård. På 

Centrallasarettet i Växjö finns avdelningarna medicin, neurologi, gyn och BB, 

neonatalavdelning, barnavdelning, akut geriatri, infektionsavdelning, ortoped 

mottagning, kirurgi, öron, näsa, hals och ögon, onkolog-hematologavdelning, 

intensivvårdsavdelning/ IVA. 

 

I underlaget från intervjuerna sjukhusläraren har de olika benämningarna 

patienter, elever och barn använts synonymt. De olika begreppen har varierats 

beroende på just vilken situation som gäller, men de har alltid menats som den 

intervjuades yrkesmålgrupp. Det samma gäller för sjukhusprästens målgrupp, som 

inte är synonymer för varandra, men som nedan benämns som patienter, svårt 

sjuka, anhöriga till sjukdomsdrabbade, personal och döende. 

 

7.1 Undersökning 1 – Sjukhuspräst 
De flesta svenska sjukhus har en eller flera sjukhuspräster knuten till sig beroende 

på sjukhusets storlek. En del på heltid men det är många som är deltidsanställda. 

Biblar på annat språk kan man alltid fråga efter vid Domkyrkan och i kyrkan nära 

ljusbäraren finns ett antal biblar på andra språk liggande. 

 

Sjukhusprästen berättar att de inte medvetet använder sig av biblioterapi. De 

använder sig inte av termen biblioterapi men använder ändå arbetssätt som kan 

vara biblioterapeutiska i sin verksamhet. Han uppmuntrar svårt sjuka till att skriva 

ner sina tankar och framförallt skriva hälsningar till de som blir kvar om. Det kan 

till exempelvis vara en situation med en yngre människa som är svårt sjuk och har 

små barn. Att då skriva brev till dem, som de kan ha att läsa antingen när 

föräldern just har dött eller att sparas till när barnen blivit lite äldre. Det blir till en 

hälsning till barnen och ett sätt att kunna lämna efter sig något till dem som man 

blir tvingade att lämna.  

 

Ibland skriver de ner en berättelse ”Det här var mitt liv” som kan innehålla 

alltifrån där och då föddes jag, favoritfärg, favoritmat och den här musiken 

älskade jag. Vi tror ofta att vi alltid ska minnas den här personen just när den gått 

bort för känslorna är så starka, men minnet det bleknar, om fem år frågar kanske 

barnen vad tyckte mamma eller pappa om för mat? Vad tyckte pappa om för 

musik? Det är mycket lätt att det har försvunnit ur minnet för tiden har gått, men 

då kan barnen ha brevet kvar i sina gömmor och läsa om föräldern eller annan 

anhörig som gick bort. 
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Sjukhusprästen använder innebörden av biblioterapi men termen är inte använd. 

Han funderar ”Terapi är en behandling tänker man”. ”Kanske kunde fungera i 

Sverige men han kan för lite om det som begrepp”. Nej det vill han inte uttala sig 

om. Om det är den inriktningen som gäller att man bara läser så använder det 

oftast som det ser ut i dag, inte kommer att börja använda det [termen 

biblioterapi]”. Han beskriver vidare att han aldrig använder begreppet vid samtal, 

men det kan vara från ren okunskap. Men säkert går det att lära sig mer om det 

och använda sig av det bättre om man vill gå in i det, men inte som han ser det för 

sig själv. 

 

Sjukhuskyrkan är en del av Växjö pastorat. De arbetar mot alla lasarettets 

avdelningar med dess patienter, anhöriga och personal. Det finns även en 

sjukhuspräst på Sankt Sigfrids sjukhus som numera heter Rättspsykiatriska 

regionkliniken i Växjö som arbetar på psykiatrin, rättspsykiatrin och häktet. Där är 

samtalet med patienter, de intagna och grupper med personalen som 

sjukhusprästen arbetar med. Sjukhuskyrkans tjänster kommer ur ett samarbete 

mellan Region Kronoberg och Växjö pastorat. Det har alltid funnits präster 

kopplat till vården och i organiserad form som sjukhuspräster har det funnits 

sedan 60-talet. Förr fanns det särskilda lasarettspredikanter. 

  

Sjukhusprästen har grupper för personal på lasarettet speciellt från de avdelningar 

där det är många i livets slutskede. De arbetar i gruppen utifrån ett material i form 

av ett häfte som heter Det handlar om livet där döden är en naturlig del 

samtalsmaterial för personal inom sjukvård och omsorg eller annan personal som 

möter erfarenheter av liv och död i sitt arbete. Materialet är uttaget på initiativ av 

Svenska kyrkan som ett stöd för vårdpersonal. Avdelningscheferna beställer sedan 

gruppverksamheten för sin personal av Svenska Kyrkan. Sjukhusprästen är även 

aktivt verksam utåt samhället i form av att ge föreläsningar och undervisa om sorg 

och kris bland annat vid Polisen i Växjö, Linnéuniversitetet och Kyrkans 

utbildningsinstitut i Lund och Uppsala. En annan del av sjukhusprästens 

yrkesutövande är att han ansvarar för Krisstödet i Region Kronoberg som har 

funnits med länge precis som sjukhuskyrkan och sjukhusprästen tog över ansvaret 

då han började arbeta på sjukhuset för åtta år sedan.  

 

Materialet i personalgrupperna används för att samtala om sin egen död och hur 

de kommer i kontakt med döden i sitt yrkesutövande. Det blir ett sätt för 

vårdpersonalen att få på ett stödjande vis få samtala om död och döende.  På 

avdelningar med stor kontakt med döende får personalen ett verktyg för att kunna 

möta en döende människa och inte vika undan. För att klara att stanna i 

situationen och vara närvarande måste de komma på det klara med deras eget 

döende. 

 

När sjukhusprästen blir kallad till en patient som har haft önskemål om att få 

samtala med en präst så är det både samtalet med prästen, närheten av en 

medmänniska och mötet som sker med texten det centrala. Vid det första mötet 

föds förhoppningsvis ett förtroende som ger en god eftersmak oavsett om det lästs 

eller inte som gör att kontakten kan fortsätta. Sjukhusprästen berättar att ”Ibland 

blir läsningen ett avslut på ett samtal och ibland är läsningen det som de vill och 

då är inte mötet viktigt utan närvaron och texten som ger tröst och stöd och att 

man inte är ensam i detta”. 
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Vid samtal eller en läsning i dödens närhet så är det ofta mycket känslor med. 

”Känslor finns alltid!” betonar sjukhusprästen. Det blir inte som ett filosofiskt 

samtal utan ett existentiellt samtal om summan av sitt liv och vad som finns på 

andra sidan döden. Frågor som ”Tar någon emot mig på andra sidan?” ställs. 

Ursprunget till samtalen är ett besked som ställt allting i ens liv på ända. 

Sjukhusprästen betonar ”Känslor finns alltid med här”. Det är inget samtal som 

man har i det vanliga livet. Det är samtal sprungna ur att jag ska dö snart eller att 

min anhörig snart ska dö snart och det är alltid mycket känslor med i samtalet och 

skrivandet. 

 

Vid plötsligt påkommande avsked är skrivandet ett sätt att bearbeta och få sätta 

ord på outtalade saker som aldrig mer finns chans till att få säga nu när någon gått 

bort. Sjukhusprästen uppmuntrar alltid efterlämnade att skriva ett brev till den 

döde. På så sätt få säga allt det man aldrig fick sagt. Det kan vara i form av 

avskedshälsning eller det kan vara saker som man är arg eller förbittrad på, saker 

som blivit fel i livet som nu skrivs ner i ett brev. Vill personen kan brevet skickas 

med i kistan som en symbolisk gest. Du har på så sätt fått med orden du ville säga. 

 

Sjukhusprästen letar alltid efter passande litteratur som ”Kan dyka upp i form av 

en passage i en bok eller en dikt som man springer på och tänker den där kan 

fungera”. Orden kan hjälpa att ge uttryck för det vi själva inte har ord för. En del 

av patienterna han kommer i kontakt med har egna önskemål som favoritstycken i 

Bibeln eller en favoritpsalm. Han frågar alltid om något särskilt de vill höra? 

Hittills har det inte hänt att de önskat en skönlitterär text men de kan vilja 

diskutera en skönlitterär bok och samtala om litteratur. Sjukhusprästen berättar att 

han ”Kan flika in citeringar från något man hittat som någon författare skrev i en 

bok eller någon rad, rader ur en dikt eller som den författaren sa någon gång”. Det 

är inte formaliserat utan flikar in det om han tror att det är till hjälp i den stunden. 

Ofta är det svensk poesi Hjalmar Gullberg, Nils Ferlin eller Edith Södergran. Men 

han betonar ”När man möter döende och svårt sjuka måste man vara väldigt 

lyhörd för de mäktar med just den här stunden”. Ibland får han prova och se var 

det landar och ibland får han istället hålla tyst. ”Även en döende människa kan 

vilja vara kvar i livet i sina tankar. Är det där patienten befinner sig då följer man 

med den riktningen, nästa gång kanske patienten vill prata om döden och då är det 

den vägen som gäller”. 

 

Det här med önskan om att få höra texter och samtala beror på vilket skede 

patienterna befinner sig i. Ett tecken att en människa förbereder sig för att dö är att 

den inte längre läser. Det blir en form av avgränsning från sig och omvärlden ”Ett 

tecken är att de slutar läsa böcker, tidningen och titta på TV” och ” Slutar att 

längre fråga efter perifera bekanta”. Yttre saker blir mindre intressanta och det blir 

först ett avsked mot det som inte är så nära så småningom även till de som ligger 

allra närmast hjärtat. 

 

Sjukhusprästen är ansvarig för Kronobergsläns krisstöd, håller i grupper för 

personalen som nämndes ovan och håller i gruppen Barn i sorg tillsammans med 

lekterapeuten men även grupper för personalen som mist en kollega för att 

bearbeta sorgen. Via Kronobergsläns krisstöd uppstår det kontinuerligt grupper 

när det behövs sorg- och krishjälp. Ett sådant exempel var när tsunamin drabbade 

Thailand i december 2004. Då är det samtal i det akuta skedet och vanlig 

medmänsklighet som är det gällande formen av stöd. Praktisk finns det ingen 
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koncentration att sitta och läsa i den akuta stunden. Först är det avsked och 

identifieringar som ska genomgås sedan bara om det uttryckligen bes om kan text 

läsas. Sjukhusprästen förklarar att ”Det är så tunga och ladda stunder” men han 

har alltid i bakhuvudet att det kan komma önskemål om textläsning. 

  

I de kurser som sjukhusprästen deltar i sin egen vidareutbildning har inte 

textläsning varit med som en specifik punkt. Han ser idag inget specifikt 

utvecklande inom det området utan det är samtalet som är grunden och 

utgångspunkten för allt. Det är samma för hans del i sitt yrkesutövande så har 

ingen direkt förändring skett. Fortfarande gäller ”I dödens närhet fungerar vi 

nästan lika dant oavsett hur samhället ser ut runtikring”. De drabbade av 

sjukdomsbesked vill fortfarande på samma vis samtala och få höra texter ur 

Bibeln och Psalmboken och få dem upplästa för sig. 

 

Det är svårt att sätta ord på vad det är som sker vid läsning. Många uttrycker sin 

tacksamhet men på olika vis. En del utrycker tacksamhet att de fick höra just de 

orden. Det kan också vara både att få höra orden och den fysiska handlingen när 

de bett om att få ta del av Välsignelsen. Då blir det både ord och handlingen, 

orden lästa och handlingen utförd rent fysiskt med att korstecknet ritas över 

pannan på personen. 

 

Texter som är betydelsefulla för många vuxna är bland annat den svenska 

psalmen Blott en dag SvPs 249 och Bliv kvar hos mig SvPs 189. För barn är det 

SvPs 248 Tryggare kan ingen vara och Det gungar så fint SvPs 606.  En annan 

psalm som ofta har använts är Var inte rädd SvPs 256 som alltid kom att läsas vid 

de svenska minnesstunder och hemsändningsceremonier som hölls i Thailand 

efter tsunamin. Från Bibeln är den 23:e psalmen i Psaltaren Herren är min herde 

den absolut vanligaste. Eventuellt kan han få läsa på engelska men det vanligaste 

är att patienter med andra modersmål har de sina egna präster eller försöker få hit 

någon som kan deras språk vid akuta tillfällen. 

 

Vid frågan om det finns någon specifik text som används om någon vill samtala 

om sin skuld vid sitt livsslut så blir svaret att det finns ingen speciell text om skuld 

som han använder specifikt för det. Oftast är det en fråga om självpålagd skuld 

som det går att samtala om. När det finns en allvarligare känsla av skuld av 

allvarlig sort då finns ju bikten som en möjlighet att få förlåtelse om det inte 

längre finns någon chans att få förlåtelse av de som man gjort det mot. 

”Förlåtelseorden är viktiga men lika viktigt är den uttalade skulden och att den är 

ärligt menad”. De ord som sjukhusprästen använder är Dina synder är dig 

förlåtna eller Du är förlåten som är från Gudstjänstordningen. Ord som kan 

användas i samtalet om skuld är Den som är fri från skuld kastar första stenen 

Johannes 7:e kapitlet till 8:e kapitlet. 

 

Vid frågan om litteratur som används för att lätta upp humöret och kanske få en 

patient att skratta eller om hjälpande litteratur vid dödsångest berättar 

sjukhusprästen: ”Komisk litteratur har förekommit men det beror helt på hur sjuka 

patienterna är. När de börjar närma sig slutet så slutar de att läsa. Om de får starka 

behandlingar orkar de inte läsa även om de vill men det fungerar inte. Någon 

berättat att de försökt men det fungerar inte. ”Kan läsa en sida fjorton gånger”. 

Talböcker funkar inte så bra heller då somnar de flesta bara. Vid dödsångest är 

samtalet det primära och läsning av Välsignelsen eller någon psalmvers. 
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Sjukhusprästen förtydligar att det kan vara ”Någon vers som alltid varit viktig för 

dem. Ett ord som gett tröst och hjälp innan ett ord som man funnit vila i, eller haft 

som ledstjärna i livet. Ibland bara närvarande av någon medmänniska som orkar 

dela stunden utan för den skull måste säga så mycket ord”. Någon som stannar 

och finns där kroppsligt och medvetet som inte viker undan för de verkliga 

omständigheterna. 

 

Sjukhusprästen tror att det är ”Dels igenkänning, känslan av tröst och stöd som 

orden ger, för en del av att de är inte ensamma i detta de har Gud med sig och så 

blir det en tröst och stöd med orden. Tröst och stöd i känslan av att jag inte är 

ensam”. När vi som människor drabbas av sorg så har vi ofta inte orden till det 

och då kan författare och poeter bidra. Att någon uttrycker det jag känner, att jag 

får låna deras ord och göra dem till mina egna för en stund. 

 

7.2 Undersökning 2 – Lekterapeut 
Lekterapin är en inbjudande sjukhusavdelning som riktar sig till alla barn upp till 

18 år och deras anhöriga. Där kan barn som är inlagda på barnavdelningen eller 

går på dagbarnvården eller har en anhörig som mamma, pappa eller syskon som är 

inlagda på sjukhuset komma dit och få rekreation från sin tuffa situation. 

Lekterapeuterna går ut på avdelningarna och samtalar med barnen och deras 

föräldrar. Personalen är deras ögon och öron ute i verksamheten och de 

samarbetar med att fånga upp behov och att få fram vilka som kan tänkas besöka 

lekterapin. 

 

Lekterapeuten berättar om lekterapin för patienterna. Var avdelningen ligger och 

att det finns leksaker och böcker att läsa där. Om barnet är för medtaget och trött 

kan lekterapeuten återkomma med böcker som hon tror kan passa. Det gäller för 

lekterapeuten att i samtalet kunna få fram vilken typ av bok som kan passa bäst 

just här och nu till just den patienten. Det finns omkring 100 lekterapeuter i 

Sverige som arbetar aktivt för barnens välbefinnande på sjukhusvistelsen. Det är 

genom lek, pysslande, skapande aktiviteter som att måla, läsning och stödjande 

kontakt och medmänsklighet som lekterapeuterna hjälper barn som är svårt sjuka 

själva eller har någon anhörig som förälder eller syskon som är svårt sjukt. Det 

blir en avlastning för föräldrar och anhöriga och det blir även en hjälp i barnens 

tillfrisknande. Om det inte är möjligt med tillfrisknande så blir det ett höjande av 

livskvaliteten av den sista tiden i ett barns liv. 

 

Det finns en lekhörna med bland annat sjukhusleksaker, bord att sitta vid och 

pyssla och en bokhylla. Det finns också ett rum för avkoppling som de kallar för 

sinnenas rum som är extra utformat och inrett för att ge så mycket avslappning 

som möjligt. Rummet består av en säng med tillhörande special täcke som väger 

cirka 7 kg och den här tyngden och trycket ger en känsla av trygghet och ger en 

lugnande känsla. Via ett flödesschema visas det bilder av djur och natur på väggen 

och det spelas lugnande klassisk musik. Färgerna på de stora gardinerna är vilsamt 

gröna och på golvet står ett porlande plaströr som kan skifta i färg, allt från 

ljusrosa till mörklila. Det finns även en fåtölj och en madrass på golvet som 

barnen också kan välja att vila på med filtar och kuddar. Det bli till ett drömrum 

bortom allt. Barnen är aldrig ensamma här utan det är alltid en personal eller en 

förälder med som säkerhet. 
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De böcker som finns på avdelningen är av varierande sort: sagor, faktaböcker till 

exempel om kroppens funktioner eller djur, bilderböcker och visböcker. 

Författarutbudet är varierat från Astrid Lindgren (1907-2002) till dagens Kitty 

Crowther (1970- ). En storfavorit är Guiness rekordbok och den går hem inom alla 

åldrar. De yngre tittar på de spännande bilderna medan de äldre barnen även läser 

texten. Det är en naturlig del av den alternativa vården för dem på lekterapin att 

använda litteraturen. De har inte haft biblioterapi eller specifikt om terapi med 

hjälp av litteratur på någon av deras vidareutbildande kurser, men det har kommit 

bibliotekarier och berättat om litteratur på deras riksmöte för lekterapier. 

 

Eftersom att det alltid skall vara vuxna med på lekterapin så har lekterapeuterna 

även tänkt på dem. De har införskaffat magasin för de vuxna besökarna så att de 

ska kunna läsa som avkoppling. De här tidskrifterna ligger framme lättillgängligt 

på bordet. Tanken är att det ska ge underhållning och ge något annat att tänka på 

för en stund. De är lättsamma om skönhet och hälsa, men det finns också speciellt 

riktade till män som Teknikens värld och fotbollsmagasin. Det finns också de som 

kan tänkas passa för alla som historia, trädgård och heminredning för att ge ett 

avbrott i deras tunga vardag med sjukdom och sjukhusbesök. 

 

Lekterapin är öppet dagtid vardagar. Under helgen och under lov kan de inlagda 

barnen också komma in för att leka och koppla av under föräldrarnas ansvar och 

alltid i vuxens sällskap. Det finns två heltidsarbetande lekterapeuter på 

avdelningen och som tidigare nämnts går de ut på övriga barnavdelningar för att 

skapa kontakt med barnen. Där inbjuder de till lekterapin för att barnen som är 

dagpatienter eller inlagda ska få röra på sig, få omväxling och stimulans allt för att 

underlätta läkning. 

 

Lekterapeuten har Barn i sorggruppen tillsammans med en sjukhuspräst som 

pågår i två timmar och den avslutas alltid med textläsning och ett samtal kring 

texten. För de mindre barnen finns böcker som de hinner läsa klart för att slutet 

alltid ska få komma med. De sitter då skönt och avslappnat och äter frukt under 

samtalets gång. För 7-11 åringar har de litteratur med mycket bilder i för att det 

ska bli underhållande. De är alltid på jakt efter rätt bok för just den grupp som de 

ska ha beroende på ålder och orsaken till att barnen är med i gruppen. 

 

Lekterapin samarbetar med alla de övriga barnavdelningarna som är Avd. 11 där 

alla barn upp till 18 år är intagna och sover kvar. Där samlas alla åkommor under 

ett tak och det är i stället läkarna som kommer dit från deras respektive områden 

som kan vara ortopedi, öron, näsa och hals, ögon, gyn, barnmedicin invärtes, 

barnpsyk och kirurgi. På så sätt slipper barnen vara inlagda bland vuxna utan alla 

barn är samlade tillsammans på en avdelning. Så är det dagavdelningen dit de 

kommer som är kroniskt sjuka men som klarar av att sova hemma. Där finns det 

också en till bokhylla. De som är utåtagerande och kan skada eller skrämma de 

små barnen förs över till barnpsykologavdelning i Halmstad. Det finns barnakuten 

och en neonatalavdelning och där gäller det syskonen till de nyfödda som räknas 

som kan komma till lekterapin. Vid hjärnskakning till exempel är det förbud för 

dator och mobiltelefon och patienter får då istället en bok att läsa eller få uppläst 

för sig. Lekterapin rekommenderar de vuxna att läsa för barnet för att de ska få 

vila hjärnan.  
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Vid barndagvården för de kroniskt sjuka har det skett en positiv förändring då 

man numera är hemma mycket mer än tidigare. Förr låg de inlagda under lång 

period medan man idag får vara hemma så mycket som möjligt under nätter och 

helger. Det finns nya mediciner som sitter vid droppkanylen som ger ut medicin 

regelbundet som gör att sjukhusbesöken kan minskas ner. Lekterapeuten har lagt 

märke till hur de allra flesta barnen har egna mobiltelefoner och iPads väldigt 

tidigt. Lekterapin försöker lyssna in vad som gäller och ställer frågor som ”Läser 

ni sagor?” eller ”Vad är du intresserad av?” För att på så sätt kunna hitta passande 

litteratur. Det vanligaste är att de läser när de går och lägger sig. Men på 

lekterapin har det blivit mindre av läsning då barnen väljer annat. Men det är 

positivt att sjukhusvistelsen blivit kortare! Det har gått från att förr var det bara 

barnet som vistades på lasarettet som lekterapin hade kontakt med till att hela 

familjen räknas in i vården på ett helt annat sätt. Det ses till helheten föräldrar, 

syskon och andra anhöriga. 

 

Förr hade lekterapin samarbete med Hälsobiblioteket och hade träffar med dem 

några gånger per år. Antingen hölls dessa träffar till nere på sjukhusbiblioteket 

eller uppe på avdelningen. Det var en före detta kollega till lekterapeuten som 

hade speciellt mycket intresse för litteraturen för barnen. De kunde få listor över 

litteratur som passar för barn i sorg och även andra böcker för intresse och 

avkopplande läsning. De har haft mycket god kontakt och fått mycket hjälp av 

bibliotekarierna där. Tyvärr har detta minskat och orsak till minskningen tror 

lekterapeut att 1) den digitala tekniken tar över 2) Hälsobiblioteket drar ner på 

barnlitteraturen. Intresset från bibliotekarierna tror de inte har minskat utan det är 

andra orsaker som lett till neddragningen. De ser att de alltid haft bra samarbete 

och hur Hälsobiblioteket visat intresse och de ska ha ”all heder för allt de gjort för 

lekterapin under åren”. Det fanns förr från början böcker sedan tillkom kassetter, 

filmer och nu minskar barnlitteraturen som sagor men det finns faktaböcker om 

sjukdomar för barn istället. Det fanns också musik förr som var en del av vården. 

För 20 år sedan var det bara böcker som fanns som alternativ nu finns all den nya 

tekniken. 

 

Det är en naturlig del av vården för dem på lekterapin att använda litteraturen. De 

har inte haft det på någon kurs men det har kommit bibliotekarier och berättat om 

litteratur på deras riksmöte för lekterapeuter. Bland annat har de regiondag en 

gång per år där de får vidareutbildning och input till verksamheterna. 

Lekterapeuterna får också utbilningar inom regionens barnkliniker tillsammans 

med vårdpersonal inom områden som de arbetar mot som barnonkologi, barn med 

smärta eller diabetes och olika diagnoser. Vårdpersonalen arbetar i team och 

lekterapin finns alltid med i teamet! 

 

Rent praktiskt går det till så att lekterapeuten visar boken för barnet, håller upp 

den och bläddrar lite i den och samtalar omkring den för att väcka intresse. 

Terapeuten ställer frågor som ”Vad tror du händer här?” eller ”Titta på den här 

bilden!” för att barnet själv ska vilja hålla i den och titta och bläddra. Så kan 

samtalet kring boken och läsningen börja eller så börjar barnet spontant att själv 

läsa för lekterapeuten och pekar på bilderna och berättar. Väldigt varierad 

litteratur används allt från fakta böcker om hundar med fina bilder, sagor, 

bilderböcker och skönlitteratur. De arbetar med att lägga ut barnlitteratur på andra 

avdelningar som till exempel röntgenavdelningen som hjälp för barn med att 

skingra tankarna och minska oro vid väntan. 
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Lekterapeuten har märkt att mor och farföräldrar till barnen ofta vill läsa Astrid 

Lindgrens litteratur för de känner så väl till berättelserna. Nicke Nyfiken är också 

fortfarande väldigt populär och har stått sig genom alla åren. I gruppen Barn i sorg 

samtalar de om barnens situation och läser texter som de sedan samtalar kring. 

Det är aldrig något problem för lekterapin med att få införskaffa litteratur då deras 

chef ställer sig positiv till det. Vare sig om de själva hittat något som de tror är 

passande eller så kan det komma som önskemål från föräldrar till barnen i 

gruppen. Lekterapin har alltid koll via nätet, på stadsbiblioteket och via kollegor 

som tipsar varandra om passande barnlitteratur. Även om de inte använt sig av 

begreppet biblioterapi kan lekterapeuten se att de ändå har arbetat med det. I 

gruppen Barn i sorg har de praktiska övningar med texter för att bearbeta sorg och 

förutom läsningen har de texterna som barnen själva får skriva till en anhörig som 

gått bort. Texterna följer med ballongerna upp ”till himlen” eller så skrivs det brev 

som kan läggas ner i kistan vid den anhöriga som ska tas avsked ifrån. 

 

Lekterapeuten har observerat hur leken och boken lugnar oroliga och skrämda 

barn. I leken kan de få utlopp för sin oro och rädsla för vad som ska komma att 

ske med dem. Via leken med leksakssjukhusredskap kan de bearbeta upplevelser 

och nu är det dockan som blir undersökt av sjuksystern. Boken tar bort tankarna 

från situationen med sjukdom eller ger förklaringar och igenkänning. Föräldrarna 

och andra vuxna anhöriga får via sin läsning av magasinen ett tidsfördriv och 

avkoppling som ett avbrott i sjukhusvistelsen. Lekterapeuten förtydligar ”När 

högläsning sker uppstår en närhet mellan den som läser och barnet, rösten som 

läser lugnar, eventuella bilder sätter igång fantasin och texten ger en väg till något 

annat än sjukdom och sjukhus”. 

 

De har inte mycket poesi med i sin litteraturanvändning men lekterapeuten ger 

exempel på en tonåring som skrev sina egna musiktexter under sin 

sjukhusvistelse. Det var en förlösande och kreativ sysselsättning som påvisade en 

tro på framtiden via musiken. Ett annat barn ville lyssna på Knacka på boken, om 

och om igen under ett års tid, som hjälpte och roade! Många av barnen som 

kommer till lekterapin vill helst leka för de behöver omväxling från att sitta vid 

sin sjukes förälders säng. En del blir uppmuntrade av sina föräldrar till att passa på 

att leka istället för att läsa. Läsa ska de ändå göra hemma sen på kvällen vid 

läggdags. Det är många som förknippar boken med sänggående och ett exempel 

var en pappa som sa ”Nej, läs inte nu; Det gör vi i kväll! Hon vill pyssla!” Det har 

de full förståelse för på lekterapin. De som behöver pysslet och att få röra på sig, 

att leka och koppla av när de sitter så mycket still kan ha förälder eller att syskon 

som ligger döende. 

 

Förutom lek, läsning i form av barnet läser själv eller får saga eller annan litteratur 

uppläst för sig så har de clowner som kommer regelbundet och underhåller 

barnen. Allting är på barnens villkor och de känner in vad och hur mycket som är 

passande som aktivitet. En annan alternativform de använder för att förbättra 

situationen för barnen är att de bjuder in konstnärer som ska inspirera till att måla. 

Det blir inspiration både för barnen och för personalen. 
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7.3 Undersökning 3 – Barn i sorg 
I sitt samarbete har sjukhusprästen och lekterapeuten en grupp som heter Barn i 

sorg och som vänder sig till barn i olika sorgsituationer. De kan röra sig om att ha 

mist en förälder eller ett syskon eller så är de själva drabbade av en allvarlig 

sjukdom. Mötena i gruppen anpassas helt efter vilken slags sorg det är och även 

för vilken åldersgrupp. Antal barn som drabbas av sorg är cirka ett 30-tal i 

Kronoberg per år. Det kan vara sorg i form av att ha drabbas av förlust i familjen 

av antingen en förälder eller ett syskon. I hela riket räknar man på ungefär 3 000 

barn som drabbas varje år. 

 

Det fanns ett upplägg för gruppen Barn i sorg sedan tidigare och de har aldrig 

velat ta bort textläsningen ur innehållet utan det är en viktig del av 

sorgbearbetningen. Barnen tycker fortfarande om att få lyssna på texter även om 

de kanske inte läser så mycket själva, kanske beroende på den speciella situation 

de befinner sig i. Det blir ett sätt att sätta ord på sin sorg och få bearbeta sorgen i 

samtalet efter läsningen. Barn i sorg är en parallell grupp för det mesta som börjar 

med gemensam fika för barn och föräldrar som sedan delas vi upp i en barngrupp 

och en föräldragrupp. Finns det inte föräldrar som vill gå så är det bara en 

barngrupp. 

 

Sjukhusprästen och lekterapeuten ser en förändring vid sorgbearbetningen mot att 

tidigare var det bara barnen som de i första hand riktade sitt arbetade mot men 

numera ingår hela familjen med föräldrar och syskon på ett helt annat sätt. 

Sjukhusprästen och lekterapeuten är inte med vid ronderna (här i form av Barn i 

sorggrupps ledare), men de kan bli kallade till individuella vårdplaneringar och 

detta beroende på vilka önskemål som familjen uttryckt för sitt barn. Efter varje 

grupp i Barn i sorg har de ett internt uppföljningsmöte där de går igenom hur det 

har gått. De ställer frågor till sig själva som till exempel ”Hur gick det?”. ”Vad 

blev bra?”. ”Vad hände här?”, ”Hur kan vi göra nästa gång?”. De har en god 

löpande kommunikation med varnadra via telefon eller e-post och ett givande 

samarbete. Precis som de har med sjukhuslärarna och den övriga vårdpersonalen 

på barnavdelningarna. 

 

Själva Barn i sorg-grupperna har funnits sedan 1999 då den dåvarande 

sjukhusprästen introducerade den här forman av att ha sorgbearbetning med 

inriktning mot barn. Deras sätt att utforma arbetet i gruppen har utvecklats av dem 

genom åren. De har aldrig under de här åren tänkt på eller kommit i kontakt med 

biblioterapi. Det har blivit på ett naturligt sätt att arbeta med ord som läkning vid 

sorg. De uppmuntrar alltid till att skriva ett brev, läsa en bok eller skriva ner dina 

egna tankar. Det senare förslaget är speciellt till ungdomar för att bearbeta sorgen. 

 

Lekterapeuten och sjukhusprästen har haft stor nytta hittills av Hälsobiblioteket att 

få fram passande litteratur till Barn i sorggrupperna och till enskilda patienter. 

”Bibliotekarierna på Hälsobiblioteket har varit suveräna att plocka fram passande 

litteratur” förklarar de. Förutom direkt från sjukhusbiblioteket har de via dem 

kunnat beställa litteratur från Stadsbiblioteket men den servicen har försvunnit. 

Förutom att använda sig av deras egen lilla kollektion av böcker och bibliotekens 

lästips så har de själva letat efter litteratur på Internet och hört sig för med 

kollegor vad som passar just den gruppen. Det finns också specifika sajter på nätet 

för barn i sorg där de finner boktips. De nämner Lotta Polfeldt och Göran 

Gyllenwvärd som har hemsidor på Internet om barn i sorg där de finner bra 



  
 

34 

material. Både Polfeldt och Gyllenswärd är psykoterapeuter som bland annat 

arbetar för Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i kris. De har båda 

även gett ut böcker i ämnet kris- och sorghantering. 

 

De vet inte hur framtiden kommer att bli när Hälsobiblioteket drar ner på 

skönlitteratur men de rekommenderar alltid patienter själva att läsa böcker som 

hjälp i deras situation. Då som tidsfördriv eller för förståelse av sin situation och 

en form av tröst. De betonar också att ”Det är personalen som är deras ögon och 

öron ute i verksamheten” och som de har ett gott samarbete med som gör att de 

kan ta fram passande litteratur till patienter. Det har utvecklats till snabba besök 

och patienterna ligger inte inne lika länge som tidigare men det behöver inte 

betyda att man inte läser. Sjukhusprästen och lekterapeuten ser att nu för tiden är 

det vanligt att vissa läser mycket medan andra inte alls läser så mycket. Det har 

blivit en större skillnad.  

 

De förklarar att böckerna alltid funnits med i terapin men det hänger mycket på 

personalen! De ser att det är viktigt praktiskt att hålla i och bläddra i boken. Det 

gör man inte med mobilen. Kroppen kommer med boken. De har som tidigare 

nämnts aldrig använt sig av begreppet biblioterapi och vet inte direkt vad det är. 

Det är just terapidelen som gör det lite allvarligt. De ser också en fara med att 

börja använda begreppet biblioterapi då det skulle kunna förminska upplevelserna 

för läsarna. De ger exempel som: ”Det skulle kännas futtigare, gränslandet mellan 

jord och himmel blir förminskat. Det här heliga gränslandet blir futtigt och 

samtalet blir inte livsavgörande på samma vis som det kunde vara annars”. Det 

blir till en behandlande aspekt av det på grund av terapidelen i ordet [biblioterapi]. 

Det blir till behandling istället och då är risken att det heliga förminskas så de vill 

inte använda det. ”Det en helig sak som sker vid mötet via ordet och samtalen om 

texterna. Men de vet samtidigt att orden hjälper för svårt sjuka människor det kan 

märkas. Patienter som blivit lugna efteråt och det är som något har hänt!”. De kan 

se att dem har biblioterapi som syfte i sina grupper. 

 

För att sätta samman grupperna inom Barn i sorg är de med vid vårdplaneringarna 

tillsammans med övrig vårdpersonal. De träffas sedan och planerar sitt arbete 

inom gruppen som vilken bok de ska läsa och hur de ska samtala om den med 

deltagarna efter att de läst. De tittar på vilket tema som är i fokus och efter varje 

gruppmöte har de alltid en genomgång om vad som hände, hur gick det, hur kan 

de göra i fortsättningen?  Som tidigare nämnts har de haft grupperna tillsammans 

sedan 1999 då det var den före detta sjukhusprästen som introducerade den och 

det är den formen som ligger som grund för deras arbete i dag. De berättar hur ”Vi 

kunde se hur föräldrar i sorg satte sina barn i första rummet fast de själva behövde 

stöd och ork”. De såg att det fanns ett behov av stöd direkt till barnen för deras 

skull och på ett indirekt vis till föräldrarnas hjälp. Så grupperna Barn i sorg är 

viktiga för hela familjen i sin sorgbearbetning även om det bara är barnet som 

deltar. 

 

Sjukhusprästen och lekterapeuten har inte stött på begreppet biblioterapi men de 

arbetar med biblioterapeutiska former visar det sig som förutom att läsa texter 

terapeutiskt syfte också gör praktiska terapier. Barnen i grupperna får sända upp 

en gasfylld ballong med texter som de fått skriva till någon de förlorat som till 

exempel en förälder eller ett syskon. Det är texter som ingen annan fått läsa eller 

så har barnet önskat speciellt innan att få läsa det högt och dela med sig av den till 
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de andra i gruppen. En annan sak är att skriva ett brev till mamma eller pappa och 

lägga med i kistan om saker som aldrig blev av att säga när de levde. Det kan vara 

tonåringar som vill ha sagt något som absolut ingen annan får ta del av. 

 

En viktig del är att ha bra material till barnen i grupperna som är lockande och 

inbjudande att arbeta med. Kritor i härliga färger till exempel som barnen tycker 

är intressant. Via tips tar de in det nya inom både pedagogiska och vanliga 

barnböcker för att använda i sin verksamhet. Det är inte vanligt att de får 

förfrågningar om litteratur på andra språk men det händer. De kan då köpa in och 

om det gäller en Bibel kan de få det via Domkyrkan i Växjö. De kan sedan 

samtala om vart de tror att ballongerna hamnar. Det är vanligt att svaret blir ”Till 

himlen så klart! Det fattar du väl!”. De här terapiformerna gör att barnen inte 

känner sig ensamma i sin situation. De får sätta ord på i form av att skriva texter 

eller läsa högt om sin sorg. Sjukhusprästen och lekterapeuten har fått höra att ”Jag 

visste inte att det var så många fler än jag som också hade sorg över någon de 

förlorat”. Det kan till och med vara klasskamrater som inte vetat om varandras 

sorg, för det är ofta inget som pratas om i skolan. Ingen vill vara annorlunda och 

alla är rädda för att sticka ut. 

 

7.4 Undersökning 4 – Sjukhuslärare 
Sjukhuslärare är en liten yrkesgrupp om cirka 100 stycken i Sverige och de verkar 

på alla större sjukhus. De är då ofta kopplade till lekterapin, men till skillnad mot 

lekterapeuterna som är anställda av landstinget så är sjukhuslärarna anställda av 

kommunen och de är medlemmar av Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM). De fungerar som en bro mellan skolan och sjukvården. De verkar också 

som föräldrarnas förlängda arm i hela situationen med barnets sjukhusvistelse, 

besök och skolgång. 

 

På morgonen får de en rapport om och besöker samtliga barn på avdelning 11 

(den avdelning där patienterna är inlagda) och de går även till avdelningen 

Dagvården för barn. Sjukhuslärarna arbetar med i team som onk-team (cancer) 

och rem-team (remautism) tillsammans med den övriga sjukhuspersonalen. De har 

stängt sin verksamhet under sommarloven men har öppet på sport-, påsk- och 

höstloven. De arbetar med barn från årskurs ett upp till årskurs tre på gymnasiet. 

De erbjuder barnet att följa med till dess skola men om den inte orkar håller de till 

på sjukhusrummet och har skolsnack. Sjukhusläraren medverkar vid skolmöten 

där det läggs upp en plan för ett sjukdomsdrabbats barn av till exempel cancer. 

Där medverkar förutom barnet själv dess föräldrar, skolans rektor, skolsköterska 

och mentor. Dessutom vid skolmöten kan en läkare också medverka som kan 

informera om sjukdomen för att underlätta upplägget av skolplanen. Vid till 

exempel leukemi då det ges stark medicinering och strålbehandling är det bra att 

alla parter har förståelse för vad som sker. Då kan man anpassa eventuella kurser 

och undervisning på ett bra sätt. Förutom sjukhuslärare finns det hemskola som 

också kan hjälpa till. Det är alltid föräldrarna som ger sitt medgivande till hur 

skolgången ska läggas upp under de här speciella omständigheterna som de 

drabbats av. 
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Sjukhusläraren har en svag aning om begreppet biblioterapi och har känt till det 

och gjort sig en egen förståelse av termen. Hon ser att en bok kan verka som 

motgift när ett barn ligger och väntar på en operation och har ont eller efter en 

operation och är medtagen och inte orkar göra någonting utom att just läsa. Att då 

försvinna in i en bok är ett bra komplement till den övriga vården.  

 

För att sjukhusläraren ska få kontakt med ett barn på en avdelning och kunna välja 

ut en bra bok eller serietidning ställer hon frågor om vilken skola barnet går på, 

hur det är i klassen, vilka ämnen de gillar bäst som en öppning. Sedan försöker 

hon utifrån samtalet som sedan följer välja ut något som förhoppningsvis ska 

komma att passa. En bok med vackra bilder i, en serietidning, något specifikt 

ämne? Hon ställer frågan ”Är det ok om jag kommer förbi med en bok till dig 

senare?” eller ”Har du önskan om en bok att läsa?”.  

 

Om patienten ligger i sängen och läser för den inte orkar vara uppe kan det vara 

läge med ett boksnack. Sjukhusläraren betonar vikten av att vara närvarande och 

att lyssna. Det är alltid också patientens hälsotillstånd som kommer i första hand. 

Om en patient läser en bok som ingår i en serie försöker hon hitta nästa på tur eller 

om det är en specifik författare som barnet gillar och vill läsa mer av försöker hon 

hitta dem. När de pratar om boken blir det en frizon från sjukhuset och sjukdomar 

och de koncentrerar sig på det friska. 

 

Det händer att de läser högt för sjukare barn som får försvinna in i sagans värld 

för en stund. Det ger dessutom en avlastning för föräldrarna. Sjukhusläraren 

menar att det inte går att jämföra att lyssna på en inspelad röst med att ha någon 

bredvid sig som läser högt ”Den verkliga rösten går inte att ersätta” och ”Det är ju 

en person som är nära”. Med barn från andra kulturer är det roligt och intressant 

att jämföra de klassiska sagorna som de tycker om att läsa med de svenska och 

hon har upptäckt hur lika de är. 

 

Sedan 2016 är de nya riktlinjerna från Skolverket att syskonen till svårt sjuka barn 

också tas med i beräkningen i större grad än förut. De missar också skolan på 

grund av många sjukhusbesök och att de drabbas indirekt av sjukdomen, det är 

svårt att fungera helt som vanligt när ett syskon är svårt sjukt. Sjukhuslärarens roll 

har kommit upp mer på agendan som en viktig kugge för barnens bästa. 

Sjukhuslärarna har ett mycket bra fungerande samarbete med lekterapin. Om de 

känner att ett barn skulle må bra av att vistas i sinnenas rum en stund kan de tipsa 

om det trots att det är på lekterapin. Det är alltid barnets bästa som är i centrum 

och det är de som drar den största vinsten av det goda samarbetet. 
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Sjukhusläraren tar med tre böcker ut på avdelning 11 som de tror ett barn kan vara 

intresserat av och sen får de välja en som blir deras. De köper in 

lättläsningslitteratur från LL förlaget för skolpengar eftersom de vill satsa på 

litteraturen för barnen. Det är pengar som är reserverade för skolmaterial och 

skolböcker. Sjukhusläraren är medlem av Sveriges Sjukhuslärarförening som är 

en ideell organisation för lärare som arbetar på sjukhus (SOMA), barnpsykiatriska 

kliniker (BUP) och behandlingshem. De anordnar workshops vid deras träffar och 

anordnar studieresor. Förra året (2016) var de i Wien och då träffade 

sjukhusläraren andra medlemmar från Europa som till exempel Albanien och 

Ungern. Det slog henne då hur lika de ändå jobbade från alla de olika länderna 

men att de också var väldigt öppna för alternativa metoder. Någon arbetade med 

musikterapi och i Ungern arbetade de med bildterapi. 

 

Det viktiga är att sjukhuslärarna lever med skolans övriga planering och 

utformning av undervisning. Nu är det nytt med att programmering ska vara med i 

skolans undervisning. Då har sjukhuslärarna beställt hem ett pedagogiskt 

läroredskap i form av en groda för programmeringsövningar. De ska fungera som 

den övriga skolans mål och inriktningar och de försöker alltid anamma det nya 

och vara open minded.  Allting sker i dialog med eleven och föräldrarna och även 

vården. De är lite som kameleonter, de kör inte sitt eget race utan anpassar sig för 

barnens bästa. Elevens behov och ork står i alltid i centrum. 

 

Sjukhuslärarna är öppna för att arbeta med nya metoder. De känner att de har 

deras chefs stöd i det här och det senaste nu är att de ska ta in mera rörelse för 

barnen. Att komplettera rörelse till läsningen ger en bra effekt både för studierna 

och att minska sjukdomskänslan. Det kan vara mycket lätta rörelser som alla kan 

utföra och ett sätt kan vara att ha en skål med lappar som man drar där det sedan 

står den rörelse som ska utföras eller ha en snitslad bana med olika stationer där 

man gör olika rörelser vid, allt för att underlätta sjukhusvistelsen och för att få 

grogrund för läkning. Sjukhusläraren tror ”På något vis ligger det i tiden med en 

öppenhet för kompletterande behandlingsformer”. Det gäller att alltid hitta det 

som passar för just det barnet och det kan vara väldigt enkla saker som hjälper 

mycket. Hon ger ett exempel med en pojke som verkligen tyckte om just det här 

att få röra på sig och att utföra de här rörelserna efter att först läsa på lappar. På så 

sätt uppstod en fin kontakt mellan dem och inlärning går så mycket bättre med en 

sådan start, så de har redan fått feedback på att det är något att jobba vidare med.  

 

Sjukhuslärarna träffar barnen ibland bara för en kort tid och hinner inte bearbeta 

upplevelserna från läsningen. Men de ser det som att läsningen skingrar tankarna 

från sjukhusvistelsen och sjukdomar. Det blir ett byte av fokus från det sjuka mot 

det friska. Sjukhusläraren försöker alltid hitta feel good litteratur framför negativt 

inriktad eller åt det medicinska hållet med sjukdomsinformation. ”Inte för mycket 

ondska och död, utan värme och gemenskap, men de kan önska en bok med 

mörker och då rättar de sig efter det” förklarar sjukhusläraren. Så det är alltid vad 

barnet själv vill läsa i slutändan som gäller och de tar fram just den boken som 

önskas.  
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När fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovićs självbiografi Jag är Zlatan Ibrahimovic 

min historia (2013) var i ropet köpte de in 10-15 stycken och delade ut bland unga 

killar för att uppmuntra till läsning. De arbetar hela tiden aktivt med att hitta 

böcker till barnen. De söker efter litteratur på Internet, de pratar med 

arbetskollegor på lasarettet och de läser i dagstidningar. Svenska dagbladet hade 

en serie om biblioterapi som hon följt. Sjukhusläraren tittar också i bokhandelns 

skyltfönster, vad stadsbiblioteket skyltar med i bokställen och lyssnar på Sveriges 

Radio P1 Lundströms Bokradio för att hitta litteratur som kan vara hjälpande. 

Tyvärr får de inte alltid se resultatet av läsningen men bara att barnen läser gläder 

dem och de känner sig nöjda med det. När barnen ska öva högläsning kan mycket 

komma fram mellan raderna om deras tillstånd som inte alltid kommer fram vid 

ett läkarbesök och det kan vara till nytta vid behandlingen. Sjukhusläraren utgår 

alltid efter erfarenhet ifrån att det inte är som man tror det ska vara, utan det kan 

vara ”hur som helst”. Hon betonar att det alltid är överraskningar (i hennes 

yrkesutövande) och det kommer ofta fram via boken. 

 

Sjukhusläraren har jobbat många år i skolan och det hon sett är hur läsande barn 

får ett rikare känsloliv. De läsande får förmånen att visats i olika landskap som 

breddar hela registret. Inte bara sjuka barn utan alla barn borde läsa mer. 

”Landskapen, olika miljöer och tider, du vidgar dina vyer när du läser, ju förr 

desto bättre”. Sjukhusläraren känner inte terapiskräck från biblioterapi termen. 

Hon reagerar inte mycket på det. I stället säger hon ”Jag blir mer nyfiken och ofta 

jobbar vi med det utan vet om det!”. 

 

Från intervjumaterialet har nästkommande kapitel – Analys - delats in i fyra 

underkapitel som är följande: Terapiformer, Ordets påverkan, Att finna passande 

litteratur och Biblioterapins status. Dessa framkom under analysens gång och 

används för att få en struktur över materialet och för att belysa de viktigaste 

aspekterna från intervjumaterialet. Sist i nästa kapitel kommer ett avsnitt Slutsats 

där sjukhusprästens, lekterapeutens, Barn i sorg och sjukhuslärarens 

biblioterapeutiska arbete redovisas.  
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8 Analys 
När intervjuerna har analyserats har biblioterapi använts som bakgrundsteori för 

att ge en förståelse för materialet. Fyra teman utkristalliserades från materialet 

som blev rubriker till de olika delkapitlen; Terapiformer, Ordets påverkan, Att 

finna passande litteratur och Biblioterapins status. Likheter från de olika 

verksamheternas arbetsformer har påvisats och även olikheter ibland annat synen 

på biblioterapi. Lantz förklaring över analysprocessen har varit till hjälp i arbetet 

”[I] analysen försöker vi differentiera och nyansera det fenomen som beskrivits, 

och genom att studera motsättningar och likheter utforskas vilka drag eller 

sammanhang som ligger ”dolda” i beskrivningen av fenomenet.” (2013). I 

nästkommande del av uppsatsen, blir det en än mer uttalad sammankoppling av 

det analyserade materialet till biblioterapi. Det blir till de former av biblioterapi 

som förtydligats i det tidigare teoriavsnittet. Det analytiska redskapet har varit att 

använda sig av tre huvudfåror inom biblioterapin som stöd för att nå fram till 

resultatet: 

 

 

 

 Självhjälpsbiblioterapi 

 Klinisk och kreativ biblioterapi 

 Informell biblioterapi 

Figur 4. Analytiskt redskap till undersökningen 

 

Vissa saker är mätbara som att febern sjunker, att cancerceller minskar i antal och 

utspridning, men att mäta sin sjukhusvistelse i välmående själsligt är svårare. Här 

kommer betydelsen av biblioterapin in, vare sig vad vi kallar det för biblioterapi, 

lästerapi eller inte benämner det alls, som en del av den andliga välmåendet. Dels 

för att det kan ta tid innan effekten ses och att det är svårmätt. Här analyseras hur 

de intervjuade arbetar med litteraturterapiformer som aktiviteter och vad är det 

som sker i samband med läsning i alla här nämnda former, hur ordet påverkar 

dem, hur de arbetar för att hitta passande litteratur och till sist analyseras hur de 

ser på begreppet biblioterapi som sådant. 

 

8.1 Terapiformer 
Att skriva ner sina upplevelser av sorg och förlust ger en terapeutisk verkan. Att 

sätta ord på sina upplevelser och känslor vid trauman som förlust av en närstående 

eller inför sin egen död blir till en process som kan förleda till en upplevelse av 

katharsis. När vi skriver ner vår historia bearbetar hjärnan vår upplevelse och det 

är känslorna som inte kan beskrivas av vetenskapen. Den kan beskriva hur vår 

hjärna fungerar i form av celler och synapser men inte vår upplevelse av världen.  
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Marion Baraitser (2014) berättar om hur många författare varit inne på spåret om 

hur vår hjärna hanterar skrivandet på ett liknande sätt som sedan vetenskapen 

försöker förklara vad som sker på ett biologiskt vis. Författare som Virginia Wolf, 

Marcel Proust och Getrud Stein har alla observerat hur deras hjärnor arbetat och 

påverkats av deras skrivande. Varje minne är lagrat i hjärnan och bearbetas subtilt 

varje gång vi kommer ihåg någonting. Denna minnesbearbetning kallade Freud 

för nachtraglichkeit. Baraitser fortsätter att beskriva fenomenet att vårt minne 

aldrig slutar att förändras utan det formas efter vår nuvarande situation här i min 

översättning ”Det är den här processen av åter minnandet (re-remembering) som 

hjälper unga som blivit traumatiserade mot en katharsisk åter berättning (re-

telling) av deras egna minnen och egna berättelse” (2014). 

 

Sjukhusprästen uppmuntrar svårt sjuka att skriva ner sina tankar och hälsningar 

till de som blir kvar. En del skriver ner en berättelse om sitt liv som kan ge de 

efterlevande som eventuella barn eller barnbarn ett fint minne. De kan gå tillbaka 

till den här texten när minnet av den bortgångna börjar tunnas ut av tidens gång 

och få svar på sina frågor om personen. För den sjuke ger det en form av mening 

och betydelse över sitt liv. I gruppen Barn i sorg använder de sig också av att 

skriva ner sina känslor och tankar som en hälsning till mamma eller pappa eller 

syskon som gått bort. Det här brevet släpps sedan upp tillsammans med en ballong 

för att symboliskt flyga till den som farit till himlen. Ett annat alternativ att få säga 

saker som aldrig blev sagt till den som gått bort är att skriva ett brev som sedan 

lägges ned i kistan som en symbolisk gest. Det kan vara en avskedshälsning eller 

något man är arg eller förbittrad över, saker som blivit fel i livet som nu får kläs i 

ord. 

 

Sjukhusläraren arbetar aktivt för att erbjuda läsning till de sjuka barnen. Det 

startar med ett allmänt samtal om intressen och hobbys och vad som är roligast i 

skolan. Det här ger henne ledtrådar till vilken form av bok som kunde tänkas 

passa. Att läsa när man har ont och inte orkar vara uppe så mycket ger avlastning i 

den tunga situationen. Boken eller serietidningen blir till ett motgift som 

underlättar och hjälper för att höja sinnesstämningen, fokus flyttas bort från det 

sjuka. Skönläsningen blir till ett komplement till de ordinära skoluppgifterna inom 

sina specifika ämnen. Förutom skönläsningen arbetar sjukhusläraren med rörelser 

som ett extra komplement till deras läroverksamhet. Det är mjuka, enkla och 

uppiggande rörelser för att få med kroppen för att underlätta koncentration och 

öka välbefinnande.  

 

Den erfarenhet sjukhusläraren har samlat på sig under alla år inom skolvärlden 

angående nyttan, berikningen och den njutning läsning kan ge tas tillvara vid 

deras yrkesutövande. De samtalar om böcker, de väljer ut så passande litteratur de 

kan finna till just det barnet i den situationen, de köper in lättlästlitteratur för att 

alla ska klara av läsning och de har gett ut böcker som till exempel Zlatans 

Ibrahimovićs självbiografi. Det händer men det är inte så ofta som de läser högt 

för oftast ett sjukare barn. När det sker är det den mänskliga närheten och den 

verkliga rösten som ger en annan dimension av läsningen. Louise Rosenblatt 

förklarar hur läsningen består av tre delar. Först är det själva ordet som ska tydas, 

sedan ljudet till ordet och till sist människan som gör kopplingen mellan ordet och 

ljudet. Människan i det här fallet barnet har med sig sin speciella bakgrund i 

läsningen som påverkar tydningen (2002).  
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Lekterapeuten arbetar på samma sätt som sjukhusläraren med att leta efter rätt bok 

till rätt person. Hon har samma öppenhet för att erbjuda all form av litteratur; 

sagor, skönlitteratur, faktaböcker, sångböcker, pekböcker och bilderböcker. Vid 

sidan av terapiformer och aktiviteter som leken, pysslande, måla och rita, vistas i 

sinnenas rum, clownunderhållning finns läsningen med i deras utbud på 

lekterapin. Antingen att barnet kan vara med i en Barn i sorggrupp där de läser en 

specifik text, läsa själv eller få till exempelvis en saga eller bilderbok läst högt för 

sig. Det blir ett möte via boken mellan lekterapeuten och barnet där de kan 

samtala om bilderna och texten. Det barn som under ett års tid ville höra Knacka 

på! kan ses en form av utvecklande biblioterapi (developmental bibliotherapy). 

Det vill säga det har inte förekommit någon förarbete vad som ska läsas eller 

benats vad för slags behov just det här barnet skulle ha. Det har inte heller 

inkluderats något uppföljningsarbete med samtal efter läsningen. Mer spontana 

samtal har i stället uppstått under läsningens gång mellan barnet och 

lekterapeuten.  

 

Beth Doll och Carol Doll som är systrar den ena psykolog och den andra 

bibliotekarie, har beskrivit två former av biblioterapi den ena utvecklande 

biblioterapi (1997) och den andra formen klinisk biblioterapi (Clinical 

Bibliotherapy). De har med hjälp av en tabell gjort jämförelser mellan de två 

formerna och delat in dessa i fem olika steg så att man ska kunna se tydligare 

skillnad mellan de olika formerna. De förklarar även hur det är positivt att inför 

användning av läsning i en terapi tänka på: 

 

1) Vilka det riktar sig mot  

2) Mål med aktiviteten 

3) Aktivitetens form är det klinisk eller utvecklande biblioterapi?  

4) Vid klinisk är det alltid en utbildad för terapeutiskt arbete  

 

Dessa beskrivs som psykolog, psykiatriker, sociolog, speciallärare eller skolsyster 

med psykologinriktning (Doll & Doll 1997). De som medverkar vid utvecklande 

är det friare med vilka professioner som kan medverka och de nämner 

bibliotekarier, terapeuter, lärare och media specialister. De ser alltid att det är en 

fördel med ett samarbete mellan olika professioner ”[i]n either case, [vid klinisk- 

eller utvecklandebiblioterapi] collaboration among and within professions can 

only strengthen a carefully planned session with young people.” (ibid). 

 

I gruppen Barn i sorg läser sjukhusprästen eller lekterapeuten en text ur en bok. 

För mindre barn blir det en hel bok för det är viktigt att slutet kommer med. Efter 

läsningen samtalar man tillsammans om texten. Litteraturen som används här är 

noga utvald för att passa just de delatagare som är med i gruppen. De är tänkt att 

passa för åldern och för den situation som deltagarna befinner sig i. Här ses också 

det viktiga samarbetet mellan olika professioner som kan berika arbetet med 

gruppen. Här är utformningen av läsaktiviteten mer åt det kliniska hållet. Först har 

det skett ett noga urval av litteraturen och deltagarna som är där har en journal 

som tagits hänsyn till. Deras mentala och fysiska hälsa är av vikt i samanhanget 

och lekterapeuten och sjukhusprästen har tagit del av viktig information om alla 

deltagarna. 
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Beth och Carol Doll tar upp risken med om terapeutiskt otränade som till exempel 

bibliotekarier håller i klinisk biblioterapi. Läsningen kan starta psykologiska 

processer som behöver kunna bemötas. De ser också en fara i att en vald bok med 

tanke på att hjälpa i en speciell problemsituation kan ställa till mer skada än nytta 

om det fattas terapeutisk kunskap. De refererar till bland andra Alice Smith (1989) 

och Arleen McCarty Hynes (1987) och Barbara Chatton (1988) som ser faror i om 

otränade utför biblioterapi. 

 

8.2 Ordets påverkan 
I begynnelsen var ordet från Johannes kapitel 1 är för mig symboliskt för ordets 

läkande förmåga. När vi hör ett ord som betyder något redan innan eller så uppstår 

en ny förståelse. Orden kan skapa en bro mellan människor så det uppstår kontakt 

ett medmänskligt möte eller så kan ord hota och såra skada.  

 

När sjukhusprästen möter en människa i form av en patient som är döende eller en 

anhörig till någon som gått bort använder han sig utan orden för att avhjälpa 

sorgen. Orden i en psalm eller ur ett stycke i Bibeln får en symbolisk effekt för 

hjälp. Sjukhusprästen beskriver det ”dels igenkänning, känslan av tröst och stöd 

som orden ger. För en del av att de inte är ensamma i detta de har Gud med sig 

och så blir det en tröst och stöd med orden. Tröst och stöd i känslan av att inte är 

själv.”. Sjukhusprästen beskriver hur ”ibland blir läsningen ett avslut på ett samtal 

och ibland är läsningen det som de vill och då är inte mötet viktigt utan närvaron 

och texten som ger tröst och stöd och att man inte är ensam i detta.”.  

 

Det är orden i samtalet eller i texten eller i både och som väcker känslor. När 

känslorna är närvarande kan de omsorgsfullt upplevas med stöd från 

sjukhusprästen i form av samtal eller ett tyst närvarande. Sjukhusprästen beskriver 

den här närvaron av hur viktigt det är för honom och för personalen av att klara av 

att stanna i stunden. Att inte svika och dra sig undan i en tung stund som vid livets 

slut eller vid stor sorg vid förlust av en älskad medmänniska utan att kunna stanna 

i det svåra med den sörjande.  

 

Inger Eriksson beskriver hur deltagarna i hennes poesigrupper upplever hur de blir 

berörda av dikterna de läser. De använder inte ordet katharsis men de beskriver 

hur de ”Blivit berörda av dikter, känt igen sig, uttryckt känslor och tolkat 

skeenden i sitt eget liv med hjälp av diktens ord.”. Vidare beskriver Eriksson 

katharsis med följande ord: 
 

…beskrev jag katharsis som ett genomlevande – vilket kan upplevas som en 

rening som verkar befriande och utmynnar i ett tydande av det egna livet och/ 

eller av livet självt. Genomlevandet står för en dubbel rörelse, för att dikter har 

väckt känslor och tankar och för att lyssnare har fått kontakt med och uttryckt 

sina känslor och tankar genom dikterna (Eriksson, 2006, s. 252). 
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Eriksson använder sig av poesiläsning i sina grupper för människor på sjukhem 

och hospice. Vi kan sammankoppla hennes beskrivande av katharsis med 

sjukhusprästens, lekterapeutens och sjukhuslärarens arbete med hjälp av texter. De 

strävar efter att barnet eller den vuxne ska få ett avbrott i sin situation. En själslig 

lättnad som förströelse via en underhållande text och om möjligt en hjälp via 

texten med igenkännande och förståelse för sin egen situation. Den första hjälpen 

via text är när de läser underhållnings eller spännande texter som sagor eller 

underhållande litteratur den andra formen är när de läser djupare texter som 

handlar om sorg och förlust som ett igenkännande tema. Det är då den känslan av 

ensamhet i situationen kan förändras till en känsla av medkänsla och 

medmänsklighet så en person inte längre känner sig ensam i sin svåra stund och 

det ger tröst. 

 

Sjukhusprästen beskriver hur han alltid letar efter passande litteratur i form av 

passage i en bok eller en dikt. Orden i texterna beskriver han kan hjälpa till att ge 

uttryck för det vi själva inte har ord för. Det kan också vara ord för en specifik 

situation som vid önskan om förlåtelse över något som man gjort i livet. Orden 

kan här verka befriande och lätta upp tunga skuldfyllda känslor. Sjukhusprästen 

använder sig av orden ” Dina synder är dig förlåtna” eller ”Du är förlåten” som 

kommer från Gudstjänstordningen. Styrkan i orden springer ur traditionen av hur 

länge dessa ord har använts i just de specifika samanhangen och att de utförs av en 

präst som har med sig hela den kyrkliga traditionen som ger trygghet.  

 

Det är ord som alltid betytt mycket för personen som oftast önskas höras. 

Sjukhusprästen har sett att det är någon vers som alltid varit viktig för personen. 

”Ett ord som gett tröst och hjälp innan ett ord som man funnit vila i, eller haft som 

ledstjärna i livet.”. Vidare berättade sjukhusprästen att ofta har vi människor inte 

orden själva till det vi känner när vi drabbas av sjukdom och sorg utan då kan 

poeter och författare bidra. ”Att någon uttrycker det jag känner, att jag får låna 

deras ord och göra dem till mina egna för en stund.”.  

  

Lekterapeuten beskriver hur de tillhandahåller många olika former av litteratur till 

barnen som besöker lekterapin. De har faktaböcker om kroppens funktioner med 

mera, sagor, skönlitteratur för små barn till ungdomar, pekböcker och visböcker. 

Det är en naturlig del av deras verksamhet att ha litteratur både för barnen som 

besöker dem och för de vuxna som är med som föräldrar eller andra former av 

anhöriga. De ser hur litteraturen ger underhållning och ger något annat att tänka 

på för en stund. På grund av den effekten som de sett att läsning ger har de börjat 

lägga ut barnlitteratur i väntrummen på andra avdelningar. Det ska minska oron 

inför eventuella läkarundersökningar eller till exempel väntan inför röntgen. 

 

Vid lekterapin har de inte använt sig av poesi ännu, men det var en tonåring som 

under sin sjukhusvistelse skrev sina egna musiktexter. Lekterapeuten tycker att det 

beskrev en sådan tro på framtiden hos den här patienten via musiken och texterna. 

Ett annat exempel på ord som påverkat var ett barn som under ett års tid ville 

lyssna på samma bok om och om igen. Det var Knacka på! Boken av Anna-Klara 

Tidholm (1992) som blev till en favorit som roade och hjälpte och gav lättnad för 

just det barnet under sin sjukdomstid. Texten bidrog till en stunds vistelse i 

fantasins värld och gav glädje och även närheten till lekterapeuten vid 

högläsningen. 
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Boken tar bort tankarna från situationen med sjukdom (skönläsning) eller ger 

förklaringar till situationen som barnet befinner sig i (faktaläsning) på sjukhuset 

och det viktiga igenkännandet. Befrielsen i att förstå att jag inte är ensam i det här. 

Lekterapeuten berättar hur en närhet kan uppstå mellan den som läser högt och 

barnet som lyssnar. Det är rösten som lugnar och eventuella bilder sätter igång 

fantasin och texten bildar en annan värld för en stund utan dödens närvaro eller 

sjukdom och sjukhusvistelse. Lekterapeuten berättar hur leken och läsandet kan 

vara väldigt viktigt för ett barn som har en förälder som är döende. Då är vistelsen 

vid lekterapin som en oas en stund för barnet som annars sitter mycket still vid 

sjuksängen hos sin förälder. 

 

Som ledare av grupperna Barn i sorg ser sjukhusprästen och lekterapeuten att ”Det 

är en helig sak som sker vid mötet via ordet och samtalet om texterna.” De har 

aldrig funderat på att ta bort textläsningen från innehållet av gruppträffarna. Att få 

läsa en relevant text som valts ut för att passa just deras typ av sorgsituation de 

befinner sig i och sedan få samtala om den är en viktig del av sorgbearbetningen 

för ett barn. Att slippa vara ensam i sin situation, att få möta andra i samma 

situation tillsammans med sjukhusprästen och lekterapeuten som inte lämnar dem 

utan stannar kvar i det allra tyngsta. Det är en form av kliniskbiblioterapi enligt 

Clara Lacks indelning av biblioterapi i de två formerna klinisk och utvecklande. I 

hennes artikel Can bibliotherapy go public? (1985) förklarar hon att de båda 

formerna oftast bedrivs i gruppform med utbildade ledare och alltid med en 

diskussion.  

 

Sjukhusläraren har sett hur en bok kan vara som ett motgift när ett barn ligger och 

har ont eller väntar på en operation. Att läsa minskar då oron och tar bort tanken 

vid de det onda för en stund. Vid sagoläsning för ett sjukt barn får den försvinna 

in i sagans värld för en stund. Enligt Michael Lundgren och Lisa Borgström 

Norrby så trots att folksagor används ganska ofta i terapeutiska sammanhang så 

finns det få beskrivningar av tillvägagångssätt i litteraturen (1988). De beskriver 

att sagoläsning för barn eller vuxna kan få personen förstådd och accepterad. 

Sagan ska vara vald för att kunna fånga patienten och göra honom engagerad. 

Situationen ska vara lugn och trygg och det stämmer med hur sjukhusläraren 

strävar mot att få i möten med barnen och med litteraturen. Hon strävar alltid efter 

den optimala boken för just den personen oavsett litteraturform saga, 

skönlitterärbok eller faktabok. ”När de pratar om boken blir det en frizon från 

sjukhuset och sjukdomar och de koncentrerar sig på det friska.”. 
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Sjukhuslärarna har en öppenhet för alternativa metoder och förutom den positiva 

inställningen till läsandets läkande förmåga så har de infört rörelser som 

komplement till deras verksamhet. Det positiva med att läsa för att allmänt må 

bättre och att utföra rörelser hur enkla de än må vara vill de ta tillvara när de 

arbetar för att förstärka det positiva för barnen som drabbats av en sjukdom och 

tvingas vara inlagda på sjukhuset eller regelbundet besöka det på grund av sin 

sjukdom. Ofta hinner inte sjukhusläraren få feedback från läsningen den kan ha 

gett barnet men bara att de har läst känns som betydelsefullt då hon vet hur ord 

kan påverka positivt. Efter många år inom skolans värld har hon själv sett hur 

läsande barn får ett rikt känsloliv då de har förmånen att vistas i olika landskap 

som hon ser breddar en persons register. Hon beskriver hur det ofta uppstår ett 

möte mellan henne och barnet via texten och hon ofta får reda på mer via texten 

ofta i överaskande form. Bruno Bettelheim får fortsätta att sätta ord på det som 

sjukhusläraren är inne på ”[F]ör att inte bli en lekboll för det nyckfulla livet måste 

man utveckla sina inre resurser till ett fruktbart samspel mellan känsla, fantasi och 

intellekt.” (1982). 

 

Oavsett om orden i en text ger katharsis eller inte så ger den avkoppling här från 

en tung livssituation, förstålse, igenkänning och en känsla av att jag inte är ensam. 

De fyra undersökta verksamheterna använder sig av texten i alla dess former i 

stort sett för att berika tillvaron för de sjuka eller som anhörig och i sorg. För att få 

en förståelse för sin situation. De använder också orden för att avlasta och ge en 

stunds avkoppling som ger psykisk lättnad. De använder specifika ord (speciellt 

sjukhusprästen) för att avhjälpa sorg, oro och saknad. Om katharsis har uppstått 

eller inte är inte undersökt här utan ses som en naturlig ingrediens i samband med 

biblioterapi. Ibland uppstår det katharsis och andra gånger inte beroende på texten, 

den allmänna situationen och känsloläget hos den som läser eller lyssnar på en 

text. 

 

8.3 Att finna passande litteratur 
Gemensamt för alla tre respondenterna var att de alltid var öppna för ny passande 

litteratur att använda i sina verksamheter. De hade ögon och öron öppna för att när 

som helst och var som helst kunna stöta på användbara texter. Det finns ett 

sjukhusbibliotek på Centrallasarettet i Växjö och de har främst inriktning och 

specialisering mot forskning inom hälso- och sjukvården. Hälsobiblioteket 

tillhandahåller personalen och forskare knutna till lasarettet med vetenskaplig 

informationsförsörjning. De har tidigare varit engagerade men stegvis har de 

utvecklats mot specialisering av främst ämnen inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

Sjukhusprästen kan till exempel finna en användbar text i en dikt eller i en 

passage ur en bok. Det är ord som kan vara hjälpande med att uttrycka det vi 

själva inte har ord för. Han får ofta önskemål om att få höra texter ur Bibeln eller 

Psalmboken och om det är poesi är det oftast svensk poesi. Texterna han kan 

använda sig av förutom de kristna texterna ska passa för stundens allvar vid mötet 

mellan liv och död.  

 



  
 

46 

Den här öppenheten för att använda sig av nytt material till sin verksamhet fanns 

också vid lekterapin. De hade som tidigare nämnts många former av litteratur. De 

hade inte heller slängt ut äldre litteratur som Astrid Lindgrens älskade berättelser 

eller sagor. Lekterapeuten samtalade ofta med kollegor om barnlitteratur precis 

som sjukhusläraren. För gruppen Barn i sorg använde de sig av Lotta Polfeldts 

och Göran Gyllenswärds webbsidor för att få tips om litteratur för just 

sorgbearbetning. 

 

Lekterapeuten och sjukhusläraren går också till Växjö stadsbibliotek och tittar på 

vilka barnböcker de skyltar med där för att få inspiration. Sjukhusläraren tittar 

alltid vad bokhandlarna skyltar med. De har även god kontakt med 

bibliotekarierna på Hälsobiblioteket och de får fortfarande mycket bra tips och 

hjälp av dem när de stöter på varandra. Men de har inte något uttalat samarbete 

som förut då en hälsobibliotekarie servade dem med bokvagnen, bytte ut litteratur 

med jämna mellanrum på ett bokbord som stod permanent på lekterapin. Vid 

riksmöten för lekterapeuter har det kommit bibliotekarier och hållit föredrag om 

barnlitteratur. 

 

Sjukhusläraren har främst skolans utformning av undervisning att arbeta utifrån. 

Hennes nyfikenhet och öppenhet inför komplementerande undervisningsformer 

som att ta med rörelser för att underlätta studierna för barnen gör att hon inte 

stänger dörren för att litteratur kan hjälpa och utveckla. Rent tekniskt ska vi som 

barn lära oss läsa genom att tyda bokstäverna, sedan sammankoppla dessa till ord, 

som därefter ska sammankopplas i meningar. Det här ska sedan föras ihop med 

alla våra egna erfarenheter. När det fungerar kan vi koppla på ännu ett steg i 

läsningens värld: den terapeutiska verkan som den kan ha. Sjukhusläraren ser att 

ta fram rätt bok till just det barnet är av största vikt. De hittar bland annat litteratur 

hos LL förlaget (Lättläst litteratur). 

 

8.4 Biblioterapins status 
Precis som Josefine Aineland konstaterade i sin uppsats Biblioterapi på sjukhus 

att termen biblioterapi skapar barriärer (2008). Dels genom att det är många som 

inte vet vad den innebär och för det andra är det terapidelen som skrämmer. 

Många upplever det som det ställs ett högre krav hur det ska utföras och ge 

dokumenterade resultat när det är en terapi. Dessutom beskriver Aineland vidare 

”[m]en trots efterforskningar är det fortfarande svårt att få ett grepp om termen då 

teorierna spretar och åsikter går isär.” (ibid). Det här beskriver mycket bra hur 

respondenterna i den här undersökningen reagerade inför termen biblioterapi. 

 

När frågorna ”Vad är biblioterapi för er? Använder ni det begreppet?" ställdes 

blev svaren att de inte alls använde sig av begreppet och inte hört så mycket om 

det. Men det kom fram att de alla tre använde sig av det i någon slags form ändå. 

Det påverkade dem allt från att bli avskräckta, konfunderade över vad det 

egentligen innebar, väckte intresse till att det väckte nyfikenhet. Avskräckningen 

bestod i terapidelen av ordet på grund av det allvar och ansvar för resultatet som 

det för med sig. 
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Inte konstigt att terapidelen av ordet skrämmer de flesta av oss. Vi hade ett förbud 

mot så kallad kvacksalveri som upphävdes 1999 som numera återfinns i 

Patientsäkerhetslagen (2010:659). Det är lagar i Sverige som kan döma alternativa 

terapiformer som enligt lag inte får åstadkomma skada. Det är av vikt att veta vad 

biblioterapi står för och hur det ska utföras. På lekterapeuternas vidareutbildningar 

har det aldrig förekommit några kurser inom biblioterapi eller inom terapi med 

hjälp av litteratur. Att de arbetar med texter som en del av sina terapier både på 

lekterapin och i gruppen Barn i sorg har kommit naturligt. Det fanns även med i 

det underlag som de bygger aktiviteten utifrån. 

 

Först finns det den praktiska sidan av att använda sig av biblioterapi. Att bena ut 

vad för slags form av litteraturterapi är det som det rör sig om. Att reda ut 

upplägget med förberedelse och efterarbete och att få det på papper. Det kan vara 

till nytta och användas i planering och påvisa det som man faktiskt utför. Den 

andra sidan är det mer andliga sidan av det som inte går att sätta ord på. Det som 

vi kanske också ska lämna i fred som sjukhusprästen och lekterapeuten berättade 

om. Att det kan förminska [om man sätter en terapibenämning för det] och det 

allra heligaste riskeras att försvinna. Det blir till en terapi istället och det som de 

benämner det heliga gränslandet mellan jord och himmel blir förminskat. 

 

Sjukhusläraren hade läst en serie i Svenska Dagbladet om biblioterapi som hon 

tyckte om att läsa. Sjukhusprästen och lekterapeuten kommer fortsätta med att 

läsa texter och samtala omkring dem med barnen i sorggrupperna. På lekterapin 

har de utvecklat idén om hur läsning lugnar med att de lägger ut barnlitteratur på 

väntrummen till andra avdelningar och de förutom sin barnbokshylla har magasin 

till de vuxna som besöker dem tillsammans med sina barn. Så läsningen har en 

hög status hos dem alla även om de inte använder sig av uttalad biblioterapi. 

 

8.5 Slutsatser  
Lekterapeutens, sjukhuslärarens, gruppen Barn i sorg och sjukhusprästens 

praktiska arbete har kommit att visa att de med sin erfarenhet med texter kan vara 

till nytta för biblioteken som ska arbeta biblioterapeutiskt i och med att det 

fungerar. Utan att det är dokumenterat har de själva sett hur litteraturen har hjälp 

deras klienter. Det kom fram via undersökningen att de arbetar biblioterapeutiskt 

med olika former av litteraturterapier utan att kalla det för biblioterapi eller någon 

annan form av litteratur terapi. De former av terapi som beskriver deras arbete 

med litteratur i alla de varianter som kom fram via intervjuerna är: självhjälps; 

klinisk och kreativ; informell biblioterapi. 

 

Den här undersökningen har gett en bild av hur verksamheter kan arbeta 

biblioterapeutiskt utan för den skull att själva aldrig använda termen biblioterapi. 

Det framkom att det fattas användning av termen. Det fattas uttalade fakta om 

läsningens helande effekter men biblioterapi använd som en del av deras 

verksamheter. Det fanns också en oro för terapi delen av termen och en undran 

över vad biblioterapi exakt är och innebär. Begreppet väckte också nyfikenhet och 

det fanns ett starkt intresse för att använda litteratur inom deras verksamheter. Det 

var en outtalad tro på att läsning hjälper. 
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Det främsta med litteraturen som kom fram var att orden kan vara av tradition 

som i Bibeln, eller av nyhetens behag och öppna ögonen för en person som hjälper 

i just den situationen- eller att förmedla känslan av jag är inte ensam och en 

lättnad uppstår. Ord som kan roa och ta oss med till ett annat landskap som en 

saga kan göra. En text kan hjälpa oss att sätta ord på vår egen sorg, tyst inuti oss 

eller vid ett samtal om texten. Det visade sig att de använde sig av poesi, 

skönlitteratur, Bibliska texter, psalmer, sagor och faktaböcker som verktyg vid 

biblioterapi. Det framkom att de vid överföring till användning av biblioterapi 

terminologi så använde olika inriktningarna inom biblioterapi: sjukhusläraren – 

informell, sjukhusprästen – klinisk och lekterapeuten – kreativ, Barn i 

sorggruppen – kreativ och kliniskbiblioterapi.  

 

De läste högt, rekommenderade texter, lyssnade till klienters läsning av sagor eller 

egen skriven text. Det hela axlades av deras tro på och intresse för det skrivna 

ordet, litteraturen som en hjälp för tröst, för minskad oro och för skönläsning. De 

hade alla ett stöd från deras chefer i sitt arbete med litteratur. Det framkom att det 

är deras känsla för vad som passar just här och ljust för den personen i den här 

stunden som är av största vikt. Det är en outtalad yrkeskunskap som de bär på. 

 

Som sjukhusprästen, lekterapeuten beskrev att i mötet med texten och med andra i 

samma situation så får den vuxne eller barnet en känsla av att jag är inte ensam. 

Inger Eriksson beskriver också detta fenomen att via poesin kommer tröst och 

förståelse för just min situation som kanske ingen närstående klarar av att spegla 

tillbaka. Göran Gyllenswärd som skriver böcker i ämnet sorgbearbetning 

förklarar: 
 

Vuxna som jag mött i deras sorgearbete har vid flera tillfällen sökt litteratur som 

beskriver sorgearbetet och särskilt, tror jag, för att utröna hur det varit för andra. 

Dessa böcker har de läst på sin fritid. Normalisering är viktigt eftersom man 

känner sig så annorlunda. Jag har ibland rekommenderat böcker för sörjande 

vuxna. 

 

Böcker jag själv skrivit är just till för detta, att normalisera sorgens och dess 

konsekvenser, dess tankar och känslor (Gyllenswärd, 2017-04-24). 

 

I sitt arbete med barn i sorg läser Gyllenswärd lite ur barnböcker med tema sorg. 

Det blir ett sätt att kommunicera och barnet kan i texten göra associationer till sin 

egen situation (ibid., 2017-04-24). Precis som man gör i gruppen Barn i sorg vid 

Centrallasaretet i Växjö där de hela tiden letar efter passande litteratur för just den 

grupp de har för tillfället. Gruppernas utseende ändras hela tiden med åldern på 

deltagarna, olika former av sorg och behov. Läsningen av litteratur och samtalet 

efteråt ger en känsla för barnen att det är inget fel med min sorg och jag är inte 

ensam. 
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Att de intervjuade inte använder sig av termen biblioterapi kan ses som ett uttryck 

för att det är en dold och outtalad terapiform. Men den används oavsett hur den 

benämns eller inte alls benämns. Förutom att det är outtalat tillkommer som 

tidigare nämnts svårigheten med att det finns många olika inriktningarna inom 

biblioterapi. De spretar åt olika håll som används på olika sätt i olika miljöer visar 

att det finns behov av fortsatt forskning som underlättar en samlad diskurs. Men 

trots spretandet och det outtalade finns där ändå en kärna av någonting som allt 

kretsar omkring trots det luddiga och det är ordets hjälpande kraft. Det som varit 

med oss så länge genom tidens gång. 

 

Sammanfattningsvis kom det genom undersökningen fram tre biblioterapeutiska 

inriktningarna som de intervjuade kunde använda sig av för att benämna det 

terapeutiska arbetet med hjälp av texter. Dessa tre olika inriktningar kan här 

redovisas på följande sätt: 

 

 Biblioterapiform I – Självhjälpsbiblioterapi 

Sjukhusläraren, lekterapeuten valde noga ut passande litteratur för just den 

klienten i den situationen. 

 

 Biblioterapiform II – Klinisk och kreativ biblioterapi 

I gruppen Barn i sorg, lekterapeuten och sjukhusprästen arbetade man med 

följande terapiformer: skriva ner sina känslor, skriva sin livshistoria, skriva brev 

till den som gått bort, skriva brev till efterlämnade. Dela med sig och läsa upp sitt 

brev som skrivits till någon anhörig som mamma, pappa eller ett syskon. Få en 

önskad text läst för sig form av tröstande helande Bibeln, psalmboken, favorit dikt 

eller specifikt stycke av ord som betyder mycket. Att skicka med brev med en 

gasfylld ballong upp till himlen till en bortgången anhörig. 

 

 Biblioterapiform III – Informell biblioterapi 

Sjukhusläraren och lekterapeuten rekommenderade litteratur för ren avkoppling så 

kallad skönläsning att komma bort från den tunga situationen med sjukdom och 

sjukdomsvistelse, sjukhusbesök. 

 

Dessa slutsatser tas med till nästa kapitel Diskussion där rädslan för terapidelen av 

biblioterapi dryftas. Vidare resoneras de för och nackdelar med användande av 

begreppet biblioterapi och dess diskurs eller inte när lästerapi används i en 

verksamhet, men som ibland inte benämns som biblioterapi. 
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9 Diskussion 
I den diskussion som förs nedan tas följande ämnen upp: hur biblioterapi kan ses 

passa in i bibliotekens utbud; hur biblioterapi kan indirekt verka positivt inte bara 

för den utförande; de olika åsikterna om biblioterapi benämningens vara eller inte 

vara och att terapidelen av biblioterapi kan verka skrämmande. Dessa ämnen 

diskuteras som en naturlig länk från det som kom fram via intervjuerna och som 

vidare länkas samman med bibliotekens område. Frågeställningarna sätts i 

belysning av material som beskrivit USA, Storbritanniens, Finlands och Litauens 

olika användning och syn på biblioterapi. 

 

Som en del av diskussionen kan ses att biblioteket kan använda biblioterapi för att 

verka förebyggande för bättre mående individer och på så sätt indirekt främja 

samhället. Folkbiblioteket har med sitt uppdrag enligt Bibliotekslagen (2013:801) 

8 § att ”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 

för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom 

att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar”. Här kan 

biblioterapeutiska läsecirklar bidra mot ett allmänt psykisk välmående förutom att 

det ger språkutveckling, en ökad läsförståelse och övning i att samtala runt texter.  

 

För att belysa de hjälpande och kompletterande behandlingsformerna som 

biblioterapi räknas till och erkänna dess status och värde behövs mer forskning. 

Värdet i form av minskad vårdkostnad förutom det minskade lidandet. Man kan 

föreställa sig att användandet av biblioterapeutiska aktiviteter minskar 

användandet av lugnande medicinska preparat. När ett barn, en patient mår bättre 

sprider det ringar på vattnet som berör alla i dess närhet som föräldrar och syskon. 

Så alla som berörs mår indirekt bättre och det kan påverka att man orkar med 

situationen bättre. Det kan eventuellet ge mindre sjukskrivning och frånvaro från 

skolan. Det viktiga är bara att biblioterapi inte används istället för en allmän 

sjukvård utan som ett komplement. På så sätt kan terapidelen i benämningen inte 

kännas så skrämmande och hotande att ta med i bibliotekets utbud av aktiviteter 

för låntagarna. 

 

Som sjukhusprästen påpekade att ibland blir det inte bättre med att man benämner 

något och sätter en term på det. Det finns en risk att det istället kan förminska 

innebörden och styrkan. Vissa saker passar bättre att hållas outtalade utan att det 

på något sätt förminskar effekten. Men vi människor vill alltid sätta etikett på det 

mesta. Tvärtom kan det också i och med att det sätts ord på och utkristalliseras ge 

fördelar. Som i de här fallen vad de verkligen utför och hur ett fenomen får en 

korrekt termenologi för att användas i en diskurs så bidrar det till en identifikation 

av biblioterapi. Det ger en ny tydlighet där en grund kan byggas på för vidare 

utveckling av ämnet biblioterapi. 
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Men fakta är att biblioterapi används och ger resultat men som ingen sätter ord på. 

En osynlig närhet av något mycket fint och bra, men kanske är det så att allting 

inte behöver sättas ord på, vridas ut och in och synas under luppen. Effekten finns 

här ändå vilket framkom genom lekterapeutens, sjukhuslärarens och 

sjukhusprästens beskrivningar av sina verksamheter och alla de biblioterapeutiska 

möten de haft med sina patienter. Det ses tydligt i undersökningen hur de olika 

inriktningarna inom biblioterapi går i varandra och att flera former kan passa in på 

respondenternas arbete med litteratur som kan. Detta är talande för problematiken 

kring termen och användningen av den. 

 

Det har kommit fram i undersökningen och som tidigare nämnts ovan hur det är 

terapidelen av biblioterapi kan verka främmande. Men vi som bibliotekarier kan 

också se det som lockande och viktigt för biblioteketet att kunna tillhandahålla 

sådan service till låntagarna. På bibliotekens utförs det sedan länge biblioterapi 

outtalad men nu kan vi mera uttala vilken form av biblioterapi det är och vi kan 

fortsätta att utveckla den. Det nya nätverket som bildades i Örebro 2017-04-04 

bidrar till att minska förvirringen kring begreppet.  

 

Den här undersökningen vill belysa de intervjuades outtalade, men väldigt viktiga 

litterära arbete i form av de olika biblioterapi inriktningarna som de arbetar med 

och att ge vidare till de som vill starta upp nya projekt på biblioteken. Eftersom 

effekter av biblioterapeutisk verksamhet inte är något som alltid kommer direkt 

efter en behandling utan det kan gå lång tid och det är inte alltid heller så synbart 

eller mätbart. Så effekten av biblioterapi har inte varit den här uppsatsens fokus på 

grund av att det skulle krävas mycket mer tid för en sådan forskning. 

 

I Sverige har biblioterapi en negativ och skrämmande klang. Ska det kallas för 

terapi? Om en allmän läsecirkel ska gå över till en mer inriktad biblioterapeuftisk 

cirkel i vilken av de former som tidigare nämnts (se sid. 23) i denna undersökning 

ska då väljas? Det här är frågeställningar som kan få sina svar via de nya 

mötesforum som uppstått som till exempel den på regionsbiblioteket i Örebro och 

den nya utbildningen inom biblioterapi vid Sköndal Bräcke högskola. Kanske 

kommer det i framtiden finnas kurser inom biblioterapi vid de lärosäten som har 

bibliotekarieutbildningar? 

 

Ett problem som framkom i den här undersökningen var att det finns just 

biblioterapeutisk verksamhet men att den inte benämns som det och att det på så 

sätt inte blir någon dokumentation. Verksamheter och personer som under årens 

lopp samlat på sig biblioterapeutiska kunskaper går förlorade och den sprids inte 

till fler. Så förutom, som i Litauen att biblioterapin inte benämns men där den 

ändå helt klart sägs användas, så är även motståndet i Sverige mot att det är en 

terapiform och att den ställs i skymundan som en styvsyster i verksamheterna. 

Den får helst inte synas på grund av osäkerheten kring begreppet. 

 

Enligt den Litauiska undersökningen utfördes listor över den litteratur som de 

använde sig av. Dessutom erbjöd de information över biblioterapi och de här 

aktiviteterna innebär att biblioterapin dokumentaras och används aktivt av fler och 

kan utvecklas till skillnad mot hur det i dag ser ut i Sverige där det är större lokal 

skillnad. Diskussionen är mer rörande biblioterapins användande tillskillnad mot 

en givande aktivt användande av den av flera bibliotek och bibliotekarier. 
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Biblioterapi kan komma att få sin egen nisch inom bibliotekets utbud. Det som 

visat sig vara viktigt för att utvecklingen ska gå åt det hållet är att kunskapen ökas. 

Det viktigaste behöver inte vara i vilken form av biblioterapi som används utan att 

det kan samtalas om biblioterapi och dess olika former och vad de innebär. Ju mer 

av klarhet det blir inom ämnet desto lättare kommer det bli att på riktigt kunna 

använda sig av den som ett komplement i utbudet och ett komplement till andra 

behandlingsformer för ökat välmående och en ökad livskvalitet. 

 

Det är intressant att se de olika länders inställning och användande av biblioterapi; 

USA och Storbritanniens redan utarbetade och biblioterapins etablerade plattform 

på biblioteken, Finlands egna nationella biblioterapiförbund med utbildningar och 

aktiva engagemang, Litauens naturliga användning av biblioterapi men utan att 

sätta så mycket ord på biblioterapiformerna men att de ser det mer självklart att 

det används för låntagarnas bästa. I Sveriges börjar nu viljan komma allt mer att 

sätta ord på och utveckla biblioterapin. 

 

För att knyta samman kapitel Diskussion beskrivs hur biblioterapi kan verka som 

en positiv del av biliotekens utbud. Biblioteket ses som en naturlig plats för 

biblioterapeutisk verksamhet det står i Bibliotekslagen att ”Folkbiblioteken ska 

särskilt främja läsning och tillgång till litteratur” (2013:801)7 §. Biblioterapi är ett 

verktyg som biblioteken kan använda för att främja läsning och indirekt sitt 

demokratiska arbete för ett allmänt ökat välmående i samhället. När dimman lättar 

kring termen kan biblioterapi användas som en naturlig del av bibliotekens utbud.  

 

Diskussionen har förts över skillnaderna mellan den här undersökningens länder 

som använts som material för att jämföra resultat över biblioterapin. Också 

folkbibliotekens nytta av att börja arbeta mer aktivt med biblioterapi och 

dokumentara sin verksamhet för att få ännu bättre utbud för låntagarna. Sonja 

Fagerholm skriver i sin uppsats Livsviktig läsning en fallstudie av ett 

biblioterapeutiskt projekt på ett finskt äldreboende i Stockholms län (2012) hur 

”[M]ed livsviktig läsning menar jag att läsning är ett sätt att se livet, ett sätt att 

minnas livet och ett sätt att njuta av livet.” som här på ett sätt får beskriva 

biblioterapins värdefullhet. Biblioterapi kan vara ett svårdefinierat ämne med 

inslag av fler aspekter som tidigare nämnts är tvärvetenskapligt men behöver för 

den skull inte överges. 

 

I avsnittet Metodkritik nedan behandlas fördelar och nackdelar vid just denna 

undersökning med intervjuer kontra observationer. Sist i det kapitlet är avsnittet 

Förslag till fortsatt forskning där idéer om dokumentation av arbetssätt och 

litteratur inom biblioterapi kunde hjälpa arbetet framåt bland annat på biblioteken. 
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9.1 Metodkritik 
Risken vid intervjuer i stället för observationer är att detaljer kan gå förlorade som 

inte kommer fram under intervjuerna. Detaljer som för de som dagligen vistas i 

verksamhetens miljö och i situationerna vid sitt yrkesutövande inte längre tänker 

på för att det är så vanligt för dem men för en utomstående i ett studerande syfte 

observerar och det tas då tillvara. Det blir att verksamheten ges i en 

andrahandsbeskrivning men samtidigt kan det vara en fördel med intervjuer 

istället för observationer då bordet kan vändas 90° och de berättar detaljer som 

annars inte kommit med för den ovane observatören inte har tillräcklig insatthet i 

verksamheten för att observera precis allting som är av intresse för 

undersökningens resultat. 

 

Det har från början varit svårt att få ett totalt grepp om biblioterapi termen och det 

känns tyvärr fortfarande inte så utkristalliserat som önskats. För att få så klar bild 

av biblioterapi har flera forskare inom området fått ge sina förklaringar. Dessa har 

sedan lagts över i en tabell och i förtydligande figurer. Det får accepteras att de 

olika inriktningarna går i varandra och ofta kan flera benämningar av biblioterapi 

användas över en form av litteraturanvändning i terapeutiskt syfte. Talesättet ”Ju 

fler kockar desto sämre soppa” kunde tänkas på innan fler formulerar nya 

inriktningar som går i redan etablerade och istället för att få biblioterapi mer 

tydligt bidrar till det svårförstådda med termen. 

 

9.2 Förslag till fortsatt forskning 
Det vore önskvärt med fortsatt forskning inom biblioterapi som ger resultat i form 

av utarbetade manualer med riktlinjer för de som vill starta upp biblioterapeutisk 

verksamhet. Dessa manualer kan skiljas åt beroende på vilken verksamhetsområde 

som gäller då biblioterapi finns i flera områden som folkbibliotek, 

sjukhusbibliotek, demensboende, äldreomsorg, barnklinik, hospice eller inom 

psykiatri.  

 

Även ett tillvaratagande av den litteratur som varit verksam och inom vilket 

specifikt område för att alla ska slippa börja om helt från början. Dessa kan sedan 

användas som riktlinje och stöd tills det att man själv hittar fler litteraturvägar och 

tills dess att fingertoppskänslan för vilken litteratur som passar bäst för just den 

personen eller i den situationen har utvecklats. Också en startlista med innehåll av 

mot vilken målgrupp som gäller med en inriktning mot till exempel: barn, 

ungdomar, vuxna eller pensionärer. Även vilken inriktning som biblioterapin 

syftar mot: sorgbearbetning, kris, olika sjukdomstillstånd eller hospice.  

 

Allt detta som nämnts ovan kan bidra att underlätta arbetet för dem som vill starta 

upp med biblioterapi i sina verksamheter. Dessutom för att få biblioterapi till ett 

etablerat och utarbetat begrepp även i Sverige i och med att användningen av 

terapin ökar. I nästa kapitel Sammanfattning tas specifikt utvalda delar upp från 

uppsatsen. 
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Sammanfattning 
Biblioterapi är etablerat i USA, Storbritannien och Finland. Där använder man sig 

av termen och har forskning som kommit fram till de olika indelningarna av 

biblioterapin. I Litauen används biblioterapi i stor utsträckning men här används 

inte termen utan man använder ofta synonymer istället. I Sverige används 

biblioterapi på biblioteken och inom sjukvården, men ofta utan att termen 

biblioterapi används och det sker en utveckling i och med att det numera finns en 

ren biblioterapikurs på högskolenivå och ett nyuppstartat nätverk för de som vill 

arbeta biblioterapeutiskt inom bibliotek och sjukvård.  

 

Som hjälp för att förstå begreppet biblioterapi kan liknelserna med ett vildvuxet 

träd och ett paraply göras. Grenarna symboliserar de olika inriktningarna med 

stommen biblioterapi som själva stammen. Om man ser det som ett paraply är 

hela paraplyskärmen biblioterapi och skärmens olika flikar är inriktningarna. 

Historiskt går användandet av texter som läkande form långt tillbaka i tiden. 

Själva ordet biblioterapi kommer ursprungligen från grekiskans biblion och 

therapeia med betydelserna bok och helande.  

 

Syftet med undersökningen var att få fram om och hur en sjukhuspräst, 

lekterapeut, gruppen Barn i sorg och en sjukhuslärare arbetar biblioterapeutiskt 

inom fyra verksamheter på Centrallasarettet i Växjö. Det visade sig att de alla 

arbetade med litteratur som kunde beskrivas och benämnas med olika former av 

biblioterapi. Frågorna som ställdes var följande: 

 

1) Hur ser de på biblioterapi och anser de att de själva använder den 

metoden? 

2) Hur använder och arbetar de praktiskt med litteraturen i sina respektive 

yrken? 

3) Hur utser de passande litteratur för sina klienter? 

 

Problemformulering påpekade problemet att termen biblioterapi förvirrar då det är 

svårt att förstå dess exakta innebörd. Dessutom har den har flera synonymer som 

bokterapi, lästerapi, litteraturterapi och det används inom flera olika områden som 

psykologi, medicin, pedagogik, litteraturvetenskap förutom bibliotekets sfär. Det 

framkom att det finns en rädsla för benämningen terapi i termen biblioterapi. 

 

Det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer som samtliga 

utfördes under mars månad. Respondenterna bestod av en sjukhuspräst, 

lekterapeut, gruppen Barn i sorg och en sjukhuslärare. Intervjuerna pågick under 

en timme var och det utfördes två intervjuer per respondent. Samtliga intervjuer 

utfördes på Centrallasarettet i Växjö i enskilda rum för att få vara ostörda under 

samtalets gång. Etiska övervägande togs för att använda intervjuer istället för 

observationer som inte skulle lämpa sig med respondenter i sorg och sjukdoms 

tillstånd. 
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Vid analyseringen av materialet jämfördes resultatet med olika inriktningar och 

former av biblioterapi. De som nämndes i den här undersökningen var klinisk, 

informell, självhjälps, undervisande, utvecklande, kreativ och humanistisk form 

av biblioterapi. Formerna av biblioterapi valdes ut som var de mest utpekande för 

just deras arbetsform med litteratur. Som framkommit går biblioterapibegreppet in 

i varandra så fler former passar in men dessa valdes ut som tydligast kunde 

användas för respondenternas verksamheter. 

 

Respondenterna arbetade biblioterapeutiskt utan att nämna det eller att 

dokumentera den använda litteraturen eller responser från deras klienter. Det 

framkom att de hade stöd från sina chefer och de hade själva en övertygelse om 

litteraturens hjälpande kraft. De hade inte gått någon utbildning inom biblioterapi 

eller hört talas om att det skulle finnas någon sådan kurs. Det fanns ingen längtan 

efter att börja namnge vad de gjorde som biblioterapi eller i vilken form utan de 

ville fortsätta att utveckla sina verksamheter som tidigare. De såg ingen direkt 

fördel med att behöva namnge arbetet med litteratur som hjälp för sina klienter. 

 

De utvalda formerna av biblioterapi som matchade respondenternas arbete var 

självhjälps, klinisk och kreativ och informell biblioterapi. Självhjälpsbiblioterapi 

använde sig sjukhusläraren och lekterapeuten av i sitt arbete med sjuka barn i och 

med att de letade efter och rekommenderade litteratur som skulle hjälpa barnet i 

sin situation. De arbetade även med informell biblioterapi som syftar till att ge en 

avkoppling från sin situation med sjukdom. Den kliniska formen av biblioterapi 

stämde överens med hur sjukhusprästen, lekterapeuten och gruppen Barn i sorg 

använde sig av litteratur i olika former och på olika kreativa sätt som till exempel 

ballongsläpp med texter till någon anhörig som man mist. 

 

Diskussionen har berört rädslan för terapidelen av biblioterapi och bristen på 

dokumentation av de som ändå trots allt arbetar biblioterapeutiskt. För att minska 

osäkerheten kring begreppet som många känner behövs större kunskap om de 

olika formerna av biblioterapi. När det har uppnåtts kan biblioterapi användas mer 

som ett naturligt inslag på bibliotek och inom vården. För att det ska ske är förslag 

på vidare forskning; utarbetning av manualer med riktlinjer för de som ska starta 

upp biblioterapeutiskverksamhet och tillvaratagande av den litteratur som funnits 

verksam. 

 

Med inspiration från Inger Erikssons (2006) avhandling rundas även denna 

undersökning av med ett avsnitt i form av Avslutande tankar. Ord från Nina Frid, 

Pia Tafdrup och Laín Entralgo får hjälpa att sätta ord på biblioterapins själ. Den 

som visade sig i intervjuerna men som inte var uttalad eller att det fanns något 

behov av att göra det. Även en nyfikenhet inför biblioterapi som ämne dök upp – 

den som är svår att fånga med exakta termer för alla de olika benämningar och 

inriktningar. 

 

Frid förklarar att biblioterapi inte är det samma som positivt tänkande utan att den 

går djupare. Att kräva att en människa ska tänka positivt om sin sorg är närmast 

omänskligt ”Biblioterapi går till djupet med den personliga erfarenheten.” (2016). 

Det ger en förklaring till varför biblioterapi naturligt passar in i respondenternas 

verksamheter där sorg och oro ständigt är närvarande. Biblioterapi som visats sig i 

den här undersökningen kan även vara av läsfrämjande form så den är verksam i 

dubbel bemärkelse. 
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”Mötet med vissa diktverk kan vara till den grad genomgripande att de upplevs 

som uppenbarelser och blir lika avgörande som de största händelser i det så 

kallade verkliga livet. Det finns dikter som man kan vistas i, och det finns enstaka 

meningar som bränner sig in i själen.” (Tafdrup 2002). 

Laín förklarar att grekerna såg att det fanns en relation mellan orden och medicin. 

De kurerade sjukdomar med medicin, diet och kirurgi. Orden som användes för 

läkning bäddade vägen för dessa tre former av botemedel mot sjukdomar för att 

fungera optimalt (1970). Vi kan använda oss av biblioterapi för att inte tappa bort 

oss själva, utan mötet blir livet ganska tomt. Biblioterapi finns här för att ge möten 

med texten och med varandra. Sedan länge har man vetat att böcker är läkande – 

precis som sjukhusprästen, lekterapeuten och sjukhusläraren som i sin dagliga 

vardag få se ordets hjälpande kraft.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Tid per intervju: 1 timme 

 

Frågor till Sjukhuspräst, Lekterapeut, Barn i sorggruppen och Sjukhuslärare 

 

1) Beskriv er verksamhet. 

2) Beskriv din yrkesroll. 

3) Hur ser ert praktiska arbete ut? 

4) Hur ser samarbetet ut mellan er och andra avdelningar? 

5) Vad är biblioterapi för er? Använder ni det begreppet? 

6) Vilken litteratur använder ni och var får ni era litteraturtips ifrån? 

7) Har ni sett någon förändring under åren sammankopplat med läsning i er 

verksamhet? 

8) Har ni någon text som stuckit ut? 

9) Hur kan feedback se ut när någon blivit berörd av en text? 

10) Använder ni högläsning? Vem läser för vem? 

11) Vad gör ni för att hitta ”rätt text” till rätt person? 

 

 


