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Inledning 

I dagens samhälle finns ett stort behov av meningssökande i tillvaron hos många 

människor. Traditionella institutioner som kyrkan har förlorat mark men samtidigt 

som samhället kan sägas vara sekulärt finns ett behov av att fundera och prata om 

existentiella frågor. Det finns alternativa terapier, filosofikaféer och filosofisk 

praxis (samtal med filosof om aktuella livsfrågor) som växer sig större. Biblioterapi 

på folkbibliotek kan ses svara mot liknande behov av fördjupade samtal. 

Denna uppsats undersöker biblioterapi med skönlitteraturinriktning som utövas 

på folkbibliotek. I denna uppsats fokuseras främst på deltagares upplevelser av 

biblioterapi. Här undersöks även professionellas perspektiv på utövandet av biblio-

terapi i en folkbibliotekskontext.   

Valet av uppsatsämne kommer sig bland annat av mina studier i idéhistoria, 

filosofi och religionshistoria där jag själv intresserat mig för livsåskådningsfrågor. 

Jag ser också biblioterapi som en knytpunkt mellan mina tidigare arbeten som 

beteendevetare och mina nya studier inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

Biblioterapi kan förenklat sägas vara ett sätt att använda litteratur/läsande för 

att främja psykiskt välbefinnande (Hynes & Hynes-Berry 2011). Biblioterapi kan 

vidare sägas vara personutvecklande och innehålla en existentiell dimension. Juhani 

Ihanus, kulturpsykolog och förespråkare för biblioterapin, verksam i Finland, 

sammanfattar det som: att biblioterapi ” […] erbjuder alternativa narrativa vägar för 

sökandet av personlig livsmening” (Ihanus 2009, s. 15). Biblioterapi har sedan 

första världskriget använts som kompletterande metod till psykologiska/medicinska 

behandlingar, då litteraturen anses ha en läkande kraft. Den inriktning jag under-

söker i denna uppsats fokuserar dock på den utvecklingsinriktade biblioterapin, 

vilken handlar om det mänskliga växandet och inte i första hand som läkande 

(Ihanus 2004; Frid 2016). 

Biblioterapi är vidare relevant att studera, då det handlar om läsandet som läs-

främjande, kulturell upplevelse och för att fylla ett behov av meningsskapande. På 

folkbibliotek, där servicen mer och mer övergått till självservice, finns nu större 

möjligheter för bibliotekarierna att arbeta fördjupat med besökare i termer av läs-

främjande och besökskontakt. Folkbiblioteken behöver också attrahera nya 

besökare och hävda vikten av sin existens som av och till ifrågasätts. Biblioterapi 

kan vara ett sätt att fylla en samhällsfunktion som ligger helt i linje med folkbiblio-

tekens övriga uppdrag och erbjuda inte bara information utan också kommunikation 

(Brewster 2008). Det handlar också om folkbibliotekens demokratiska uppdrag då 

biblioterapi kan riktas till alla biblioteksbesökare. På så sätt ligger biblioterapi i 

linje med folkbibliotekens uppdrag (Frid 2016).  

I uppsatsen undersöks biblioterapi i relation till individers behov av att hantera 

existentiella frågor i vår senmoderna tid (Giddens 2005). Biblioterapi antas på så 
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vis erbjuda individen möjligheter till meningsskapande. Uppsatsen studerar vidare 

deltagares upplevelser av biblioterapiprocessen samt åsikter om hur folkbiblioteken 

kan arbeta med biblioterapi.  

Det saknas generellt studier inom biblioterapi i Sverige, framför allt inom om-

rådet folkbibliotek, biblioterapi och undersökningar av just deltagare. Denna 

uppsats kan därmed fylla en kunskapslucka och öka förståelsen av fenomenet. 

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka biblioterapi som process, som läsfräm-

jande aktivitet och folkbiblioteken som plattform för meningsskapande aktiviteter 

ur ett sändarperspektiv (företrädare1 för folkbiblioteket) och ett mottagarperspektiv 

(deltagare i en biblioterapiaktivitet på folkbiblioteket).  

Syftet kommer att besvaras genom studier av såväl sändarperspektiv som 

mottagarperspektiv. Sändarperspektivet studeras genom tre intervjuer av 

företrädare för biblioterapi. Bland företrädarna ingår också den biblioterapeut som 

höll den aktuella biblioterapin som undersöks i denna uppsats. 

Mottagarperspektivet studeras genom intervjuer av tre deltagare som deltog i en 

och samma biblioterapiaktivitet under våren 2019 på ett folkbibliotek2. Deltagares 

upplevelser av biblioterapi är i fokus. 

 

Frågeställningar: 

1.  Varför och hur väljer folkbiblioteken att arbeta med biblioterapi?   

2. Varför och hur väljer människor att delta i biblioterapi?  

3. Vad blir de tänkbara effekterna för folkbiblioteken respektive vilka 

effekter uppges att deltagare får med biblioterapi? 

  

Samtliga frågeställningar besvaras via såväl sändarperspektivet som mottagar-

perspektivet. Teman extraheras ur intervjumaterialet i samklang med teori och 

tidigare forskning och presenteras i resultatanalysen. Resultatet av 

frågeställningarna kommer vidare återknytas till i diskussionsdelen.  

Fråga ett anknyter till tankar om folkbibliotekens uppdrag med Clara Lack, Liz 

Brewster och Anthony Giddens som bakgrundsteori. Fråga två kommer att analys-

eras utifrån Giddens tankar om senmodernitet och reflexiv identitet. Fråga tre 

analyseras med hjälp av det psykologiska perspektivet och teorier om läsande.  

 
1 Med företrädare menas här professionella som är bibliotekarier, har erfarenhet av arbete på folkbibliotek samt 

arbetar med biblioterapi direkt eller övergripande förespråkar metoden. 
2 Biblioterapiaktiviteten var öppen för vem som helst att anmäla sig till. 
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Avgränsningar 

Som tidigare nämnts studeras inte klinisk biblioterapi som utförs i sjukhusmiljö, 

eller genom sjukhusbibliotekens arbete med biblioterapi. Inte heller biblioterapi rik-

tad mot barn förekommer i denna uppsats, utan målgruppen är vuxna. En annan 

avgränsning gäller riktade målgrupper. Biblioterapi för bland annat missbrukare, 

anhöriga till missbrukare, psykisk ohälsa och dementa ingår ej. Detta har tidigare 

uppsatser undersökt. Biblioterapi med självhjälpslitteratur som inriktning kommer 

heller inte att beröras. Detta område har också tidigare undersökts i internationella 

studier. Inriktningen i denna uppsats är biblioterapi med skönlitteratur.  

Disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrund där en begreppsdefinition ingår och även 

historik kring temat. Här ingår också en del om folkbibliotekens roll. Efter detta 

följer ett kapitel om tidigare forskning och vidare teoretiska utgångspunkter som 

används för att analysera intervjuerna. Därefter följer ett metodkapitel där 

tillvägagångsätt presenteras. Sedan redovisas analysen i två delar, vilka bygger på 

intervjuresultaten. Den första delen av resultatet visar sändarperspektivet, dvs. 

företrädare för biblioterapi i Sverige. Här redovisas också bakgrund och fakta om 

den biblioterapiaktivitet som har studerats. Den andra resultatdelen, den med störst 

betoning på, redovisar deltagares upplevelser av biblioterapi. I mottagardelen ingår 

även deltagares utsägelser tolkade i relation till samtiden. Uppsatsen avslutas med 

ett kapitel innehållande diskussion och sammandrag av de viktigaste resultaten 

utifrån frågeställningarna. 
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Definition och bakgrund 

En viktig indelning av biblioterapin brukar göras mellan lästerapi och interaktiv 

biblioterapi. Lästerapi betonar vad läsningen gör med den enskilda personen och 

interaktiv biblioterapi betonar läsningens, grupprocessens och samtalens påverkan 

på personen (Pettersson 2014, s. 57).  Biblioterapi som lästerapi kan exempelvis 

definieras enligt följande: 

Biblioterapi (grekiska bibliʹon ’[liten] bok’ och therapeia [-p∊iʹa] ’tjänst’; ’vård’, ’behand-
ling’), samlingsnamn för insatser som genom läsning syftar till att bota eller lindra psykisk 
ohälsa, höja livskvalitén eller bidra till en personlig mognadsutveckling (Ne 2019). 

Teoretiker som Caroline Shrodes (1949) har framhållit värdet av lästerapi och 

inställningen finns även representerad i denna uppsats intervjumaterial. Inom 

lästerapin ses läsandet som centralt för den effekt som erhålls.  

Den interaktiva biblioterapin däremot betonar interaktionen mellan läsandet, 

deltagarna och den som leder gruppen. Rhea Rubin, forskare inom biblioteks- och 

informationsvetenskap använder följande definition, vilken också blir utgångs-

punkten i denna uppsats.  

A program of activity based on the interactive processes of media and the people who experi-
ence it. Print or nonprint material, either imaginative or informational is experienced and 
discussed with the aid of a facilitator (Rubin, 1978a, s. 2). 

Ovanstående definition kan också täcka in delar av biblioterapeutisk verksamhet 

som inte kommer att fokuseras på i denna uppsats, som användandet av faktabaserat 

(informational) material. Hynes & Hynes-Berrys förhållningssätt är också ett ex-

empel på den interaktiva biblioterapin, de använder följande definition: 

”Bibliotherapy uses literature to bring about a therapeutic interaction between par-

ticipant and facilitator” (2011, s. 3).  

Vidare kan biblioterapi också delas in i klinisk och i utvecklingsorienterad 

biblioterapi. Den utvecklingsorienterade är öppen för alla att anmäla sig till och den 

kliniska handlar om läkande biblioterapi inom sjukvården, exempelvis inom 

beroendevård eller mentalvård (Hynes & Hynes-Berry 2011).  

Denna uppsats har fokus på utvecklingsorienterad (eller humanistisk) 

biblioterapi i interaktiv form3. I denna uppsats används begreppen biblioterapi, 

litteraturterapi och poesiterapi synonymt. Litteraturterapi är liktydigt med 

biblioterapi och poesiterapi är en speciell tillämpning av biblioterapin, där enbart 

poesi används. Den påverkan som dessa tre begrepp avser framhålls på likartat vis, 

 
3 Humanistisk biblioterapi är densamma som utvecklingsinriktad biblioterapi. Humanistisk biblioterapi foku-

serar dock på läsupplevelsen först och främst (Frid 2016). 
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dvs. att det viktiga är interaktionen mellan deltagare, texten och biblioterapeuten 

(Hynes & Hynes-Berry 2011, s. 6). 

Brewster (2007) delar in biblioterapi i självhjälpsbiblioterapi och kreativ 

biblioterapi. Den sistnämnda är inriktad på skönlitteratur och poesi och motsvarar 

utvecklingsinriktad och humanistisk biblioterapi. Brewster diskuterar 

självhjälpsbiblioterapi och tar upp samverkansprojekt som nämns i forskningen om 

biblioterapi såsom ”Bok på recept”. Patienter blir där tilldelade böcker som anses 

passa deras tillstånd eller problem. Dessa böcker är mer informativa eller 

kategoriseras som självhjälpsböcker. Detta är även det område som studerats mest 

internationellt (Brewster 2007). 

Biblioterapi kan problematiseras utifrån terapiaspekten av fenomenet. Det finns 

en uppenbar risk att det utlovas mer än vad som kan hållas inom folkbibliotekens 

regi, om begreppet biblioterapi används. Samtidigt som begreppet terapi är 

förknippat med klinisk verksamhet finns dock andra aktiviteter som också använder 

sig av terapiaspekten på liknande grunder som biblioterapi, som till exempel 

dansterapi (se Martinas uttalande i kapitlet ”Resultatanalys”). Att använda 

terapibegreppet verkar inte uppfattas som ett oöverstigligt problem hos 

intervjupersonerna i denna uppsats. Dock går det, som en av uppsatsens 

intervjupersoner formulerade det, att istället benämna aktiviteten som ”fördjupade 

boksamtal” (se Sofia i kapitlet ”Resultatanalys”). Det är även viktigt att ledaren för 

biblioterapi har en beredskap för vart människor kan hänvisas om de skulle må 

sämre då de deltar i biblioterapin. 

En annan aspekt värd att beakta angående biblioterapi är att utröna om och vad 

som egentligen skiljer biblioterapeutiska boksamtal från vanliga bokcirklar. Frid 

(2016, s. 112) och Bjarne och Larsson (2004, s. 79) samt Rydefjord (2012) upp-

märksammar att traditionella bokcirklar också kan vara själsligt utvecklande och 

betona identifikation och andra biblioterapeutiska inslag utan att för den skull kalla 

sig biblioterapeutiska. Jag förstår det som att skillnaden är att det personliga gen-

svaret är avgörande i biblioterapi och att litterär analys av bokens innehåll inte är 

centralt. Möjligen kanske det handlar mer om gradskillnad av fokus på det person-

liga, än att biblioterapi skulle vara artskilt från andra bokcirklar. 

Biblioterapins historia 

Fenomenet biblioterapi sträcker sig långt tillbaka i historien, redan under antiken 

framhåller Aristoteles texters läkande kraft. Biblioterapin har i modern tid gjort 

framsteg efter första världskrigets slut som metod för att bearbeta krigstrauman. 

Den psykologiska bakgrunden inom biblioterapi kan spåras till gruppterapins ut-

veckling, vilken tog ordentlig fart efter andra världskriget. Det fanns ekonomiska 

incitament då mängden personer i behov av hjälp var oproportionerlig i relation till 
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de få medicinskt utbildade. Under denna tid utvecklades en mängd terapier för att 

tillgodose dessa behov och vid samma tid utvecklades biblioterapin (Rubin 1978). 

Historiskt har dock läsning inte enbart betraktats som positiv utan också 

periodvis som farlig. Ihanus tar t.ex. upp hur det i historien och idag har varnats för 

att läsandet kan bli en flykt till fantasivärldar och därmed leda till alienation från 

verkligheten. Han exemplifierar med Montaigne som på 1500-talet uttalade att 

böcker kan upplevas behagliga, men om människor riskerar att bli nedstämda ska 

de avstå från läsning. Det har också funnits röster som menar att viss läsning av 

litteratur kan skapa psykiska sjukdomar (Ihanus 2009, s. 11–13). 

Biblioterapi som begrepp lanserades av den amerikanska prästen Samuel 

McChord Crothers i en artikel 1916. Den första som är känd för att ha uppmärk-

sammat biblioterapi i Sverige är Bengt Söderling, radiodoktorn, som gav ut boken 

Om vänskapen med böcker och ordens läkedom (1962) där ordet biblioterapi nämns 

och böcker påstås kunna fungera som läkemedel (Frid 2016, s. 83).  

Folkbibliotekens roll 

Följande avsnitt baseras på tankar om folkbibliotekens roll i samhället. Denna del 

är en bakgrund till besvarande av den första och till viss del den tredje 

frågeställningen. 

I bibliotekslagen paragraf 2, 6 och 7 stipuleras folkbibliotekens demokratiska 

uppdrag, att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och se till användarnas 

behov samt att folkbiblioteken har ett särskilt läsfrämjande uppdrag (SFS 2013:801, 

2, 6, 7 §). Biblioterapi kan bidra till att uppfylla samtliga fyra paragrafer.  

Brewster (2008) menar också att biblioterapi kan vara ett viktigt redskap för 

folkbiblioteken för att uppnå sina mål. Att främja läsning för njutning, utbildning 

eller information är centrala uppgifter för folkbiblioteket såväl som det kan vara en 

del av biblioterapins målsättning. Brewster menar också att biblioterapi kan ses som 

en utveckling av bibliotekens nuvarande service, att erbjuda såväl kommunikation 

som information.  

Viktigt också för denna studie är det McNicol lyfter om grupper på 

folkbibliotek. När det handlar om interaktiva grupper på folkbibliotek tenderar 

fokus ofta att ligga på diskussionen med gruppen om det lästa. Hon framhåller det 

Brewster har sammanfattat som viktiga delar för att gruppen i en 

folkbiblioteksmiljö ska fungera bra: gruppmiljön, biblioterapeuten/handledaren och 

det som läses. Hon lyfter vidare andra fördelar hon ser med biblioterapi i grupp, 

som att det sker en interaktion både med biblioterapeuten och med de andra 

gruppmedlemmarna (McNicol 2018, s. 33). 

Redan 1985 skriver bibliotekarien Clara Lack i artikeln ”Can Bibliotherapy Go 

Public” att folkbibliotek borde arbeta mer med biblioterapi som metod. Lack 

arbetade som bibliotekarie på Santa Clara County Public Library, i San Jose 
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Kalifornien, med utvecklingsinriktad biblioterapi. Lack menar att folkbiblioteken 

ska ta ansvar för att hjälpa besökare att koppla samman idéer och beteendemodeller 

i litteraturen med sina egna liv. Då några av de dominerande frågorna i vår nutid, 

bland annat handlar om frågor kring hur vi ska leva och vilka värden som är viktiga, 

är det viktigt att stödja människor att hitta berättelser som förstärker dem i mötet 

med nutiden. Hon menar att biblioteken är en neutral plats som passar bra för att 

fundera på frågor kring historia, framtid, samhälle och individen själv. Alla teman 

som är aktuella i vår samtid kan diskuteras och hanteras på folkbibliotek (Lack 

1985, s. 27). I exemplet hon förmedlar i artikeln arbetade hon med en öppen grupp 

på folkbibliotek där korta texter läses högt och deltagarnas subjektiva gensvar på 

hur de relaterade till texterna öppnade för personliga diskussioner. Målen med 

hennes aktivitet var: ”[…] to encourage the use of the library and to encourage self-

growth”. Hon definierar utvecklingsinriktad biblioterapi som ”[…] the 

personalization of literature for the purpose of meeting ongoing life tasks” (Lack 

1985, s. 29–30). Hos Lack förtydligas här två skäl för folkbiblioteken att arbeta med 

biblioterapi, dvs. att uppmuntra fler besök till biblioteket och att uppmuntra 

människors självutveckling.  

Utifrån ett behov av att rättfärdiga bibliotekens existens är det viktigt att 

förmedla ytterligare aspekter som folkbiblioteken erbjuder som inte har med själva 

kärnuppdraget att göra, menar Brewster (2014). Folkbiblioteken behöver i nutiden 

utveckla sin verksamhet och hävda sin existens på flera områden. Att också 

tillvarata biblioteken som plats kan vara viktigt då folkbibliotekens existens ibland 

ifrågasätts och läsandet av böcker ses som utdött (Brewster 2008, s. 117).  

Brewster fokuserar i en artikel på folkbiblioteken som terapeutiskt rum. De som 

tillfrågades hade psykisk ohälsa och undersökningen handlade om hur 

folkbiblioteket används av dem. Tre teman framkom från intervjupersonerna i 

hennes studie angående just biblioteken som plats. Det första temat är biblioteket 

som välbekant och inkluderande, just att biblioteket är en trygg plats som inte 

utmanar en eller ställer krav. Det andra temat var bibliotekets tröstande funktion, 

där människor bara kan få vara i en lugnande atmosfär. Det tredje temat handlade 

om empowering då folkbiblioteken är en plats som erbjuder lärande och utbildning 

framför allt i situationer då användarna kanske har begränsade ekonomiska resurser 

att köpa böcker. Läsandet på biblioteket kan också fungera som distraktion för en 

person som mår dåligt. Intervjupersonerna i studien upplevde att det var en frihet 

att kunna tillgodogöra sig det material biblioteken har utan att känna sig bedömda 

av någon (Brewster 2014, s. 96–98). 

I antologin Att tiga eller att tala (2004), en av de första böckerna på svenska 

inom biblioterapiområdet, resonerar Riitta Papunen, bibliotekarie i Finland, om 

vilken roll folkbiblioteken kan ha i dagens samhälle. Papunen menar att den ökande 

automatiseringen av biblioteksservicen i sig innebär möjlighet att fokusera ännu 

mer på besökare. Här lyfts frågan om biblioteken kan betyda något i en människas 
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utvecklingsstadier, t.ex. vid omvälvande händelser och förändringar i livet, 

eftersom det då kan finnas såväl informationsbehov som behov av estetiska 

upplevelser (Ihanus 2004, s. 75 ffr). 

Brewster tar även upp att biblioteken bör arbeta med en socialt inkluderande 

ansats, vilket gör biblioterapi relevant utifrån att den kan rikta sig mot människor 

med psykiska problem. Brewster tar också upp vikten av att folkbiblioteken ska 

samverka med andra instanser i samhället, vilket biblioterapi kan vara ett bra forum 

för, t.ex. då i fall med psykisk ohälsa (Brewster 2008, s. 117).  

Rasmussen & Jochumsen (2007) utreder i en artikel bibliotekens roll som de 

menar såväl speglar som återskapar det samhälle vi lever i. De beskriver rollen folk-

bibliotek haft i moderniteten gentemot den roll folkbibliotek kan ha i 

senmoderniteten. Utifrån bland annat Giddens diskuteras folkbibliotekens svar på 

det senmoderna. De menar att folkbibliotekens roll i det moderna handlade om att 

bilda medborgare som fungerade i den moderna tiden, dvs. folkbildning. Folk-

biblioteken bör söka sätt att stödja individen i det senmoderna samhället precis som 

det gjordes i det moderna samhället. I dagens senmoderna tid måste folkbiblioteken 

erbjuda individer svar på de frågor som ställs i nutiden (Rasmussen & Jochumsen 

2007, s. 46). En av de aspekter de betonar som centrala för biblioteken i relation till 

samtiden är just den ökade betoningen på reflexivitet och föränderlighet. Då denna 

ökade reflexivitet och föränderlighet innebär osäkerhet kan det vara viktigt för män-

niskor att prata om. Utifrån detta skulle exempelvis besökare på folkbibliotek få 

möjlighet att gå till biblioteken och prata om existentiella frågor, som det kanske 

inte finns möjlighet att ta upp i andra sammanhang. 

Detta avsnitt pekar på att folkbiblioteken skulle kunna fylla en viktig funktion 

för människor i samtiden med att ge utrymme och stöd angående aktuella behov 

och frågor. Det är också viktigt för folkbiblioteken själva att legitimera sitt existens-

berättigande genom att just bemöta behov som finns hos människor i samtiden.  
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Tidigare forskning  

I Sverige har biblioterapi uppmärksammats av bibliotekarien och författaren Nina 

Ström (f.d. Frid). Hon har skrivit böcker, föreläst samt förespråkar ämnet. I boken 

Läsa, läka, leva lyfter hon biblioterapi, med fokus på lästerapi, som centralt vad 

gäller läsfrämjande på folkbiblioteken. Hon menar att denna typ av vägledning, läs-

terapi, redan finns på folkbibliotek och att vi bara behöver tydliggöra och fördjupa 

den. Hon framhåller ett inspirerande exempel från Storbritannien på hur biblioterapi 

och läsfrämjande kan samverka, kallat ”School of Life”. Det är ett privat initiativ 

som fokuserar just på biblioterapi. Biblioterapin sker där inte i biblioteksmiljö med 

bibliotekarier, utan biblioterapeuterna kan exempelvis vara författare i grunden.  

Där berättar besökaren i ett personligt möte med en biblioterapeut om sin livssitu-

ation och får därefter med sig en boklista med rekommendationer utifrån sin 

berättelse (Frid 2016).  

Det råder en brist på forskning om biblioterapi och folkbibliotek i Sverige, men 

det finns en hel del uppsatser på grundnivå och avancerad nivå i biblioteks- och 

informationsvetenskap som handlar om biblioterapi, vilket tas upp i texten nedan. 

Vad gäller relationen folkbibliotek, biblioterapi och deltagares upplevelser med 

öppen inriktning (dvs. inte riktad målgrupp) har jag endast hittat få grupper i 

verksamhet och inte någon forskning i Sverige. Dock finns forskning från 

Storbritannien som kommer lyftas fram nedan. Då ett prioriterat fokusområde i 

denna studie är deltagares upplevelser av biblioterapi kan en lucka i kunskapen 

kring fenomenet här fyllas.  

Min uppsats kommer att relateras till uppsatser inom biblioteks- och 

informationsvetenskap och angränsande ämnen där det har forskats mer på 

biblioterapi. I Sverige har Inger Eriksson skrivit en doktorsavhandling om 

biblioterapi (poesiterapi) inom etikområdet (2006). Här undersöktes poesigrupper 

på vårdhem och hospice. Cecilia Pettersson litteraturvetare (2013) har bidragit med 

forskning kring lästerapi, där enskilda sjukskrivna berättade om sin läsning. 

Petterson (2018) har även bidragit till forskning kring den interaktiva biblioterapin. 

Hon har undersökt personer med psykisk ohälsa och deras nyttjande av biblioterapi 

i grupp. Jag kommer nedan att redogöra för tidigare forskning grundligt, då jag 

uppfattar det viktigt att ta avstamp från andra forskningsresultat i min analys av 

intervjuerna med deltagare. 

Nedan inleds kapitlet med en kort kritisk genomgång av temat. Efter detta följer 

ett stycke om biblioterapi internationellt och en del om biblioterapi i relation till 

biblioteks- och informationsvetenskap. Kapitlet avslutas med tidigare forskning 

kring biblioterapi och deltagarupplevelser. 
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Kritiska perspektiv på biblioterapi 

Forskningen kring biblioterapi har ofta en positiv inställning till biblioterapin som 

fenomen. En anledning till det kan vara att många som skriver om biblioterapi sam-

tidigt är förespråkare för temat. Ett något ifrågasättande exempel på forskning om 

biblioterapi har framförts av Magnus Persson, litteraturvetare, (2012) som menar 

att det är viktigt att blottlägga det okritiska grundantagandet att litteraturen alltid är 

välgörande. Kritik av synen på litteraturen som obestridligt välgörande är en viktig 

aspekt att beakta, dock faller detta resonemang utanför ramen för denna uppsats så 

detta kommer här inte att fördjupas ytterligare. Persson menar vidare utifrån 

Foucaults tankar, att biblioterapi kan ses som ett exempel på en självteknologi. 

Persson menar vidare att metoden ämnar få människor att göra förändringsarbete 

som berör själ och känslor där målet är att omvandlas till ett önskat tillstånd. Det 

önskade tillståndet i detta fall tycks vara att uppnå ” […] ett jagets innersta rum, 

som läsande eller skrivande av skönlitteratur kan förlösa […]”. Persson menar att 

detta är en del av vår nutid, dvs. en större terapeutisk kultur där dessa typer av krav 

på bekännelse ingår. Persson menar att självteknologier alltid samspelar med makt-

teknologier där målet är fostran av individer in i det som av samhället anses 

önskvärt (Persson 2012, s. 179). 

Utifrån biblioterapin som betonar individens inre frigörande potential och dess 

emancipatoriska möjlighet till insikt kan Perssons perspektiv bli en aning cyniskt, 

uppfattar jag. Han framhåller dock själv att biblioterapi inte ska avfärdas bara för 

att det ses som en del av den omgivande kulturen, vi är ju alla en del av denna kultur 

(Persson 2012, s. 179). Perssons resonemang om den terapeutiska kulturen kan jäm-

föras med Giddens tankar om terapeutisk kultur, vilka jag använder i denna uppsats. 

Giddens framhåller dock en syn på människan som handlande aktör och del av 

strukturen och ser den terapeutiska kulturen mer som meningsskapande (se mer ne-

dan). Den synen på människan som aktör är grundläggande för denna uppsats. 

Ytterligare kritik kommer från litteraturvetaren Cecilia Pettersson (2014) som 

hävdar att biblioterapin har ett ensidigt fokus på kvalitetslitteratur. Pettersson menar 

att detta kan kritiseras utifrån nutida litteraturvetenskaplig forskning som just 

ifrågasätter och diskuterar gränsen mellan kvalitetslitteratur och populärlitteratur. 

Inom biblioterapin framhålls identifikatoriskt läsande (se mer nedan), där det anses 

vara viktigt med allmänmänskliga teman, konflikter och känslor. Pettersson menar 

att populärlitteratur också inkluderar dessa aspekter, dvs. möjligheten till 

identifiering och känslosamt läsande. Därmed finns ingen anledning att avfärda 

populärlitteratur i relation till biblioterapi utifrån detta argument. Jonathan 

Detrixhe, psykolog, (2010, s. 67) pekar vidare på det problematiska med antagandet 

om att den biblioterapeutiska processen med identifikation och insikt skulle 

generera just helt ”rätt” typ av identifikation och ”rätt” typ av insikt i mötet med 

litteraturen. Detrixhes invändningar är viktiga utifrån att alla människor har olika 



15 

 

förutsättningar att identifiera sig med det lästa eller gruppens samtal, beroende på 

exempelvis kön, ålder, klass och etnicitet. 

Biblioterapi internationellt 

Forskningen kring biblioterapi härstammar till stor del från USA och 

Storbritannien. I USA skrev bibliotekarien Rhea Joyce Rubin ett betydande bidrag 

i ”Using Bibliotherapy: A Guide to Theory and Practice” (1978a). Rubin beskriver 

att utvecklingsinriktad biblioterapi kan använda sig av både fiktiv litteratur och 

facklitteratur och kan rikta sig till alla (Rubin 1978a, s. 5). Gruppen kan ledas av 

bibliotekarier, lärare eller personal från annan social profession för att främja 

självförverkligande och/eller bibehålla psykisk god hälsa. Rubin (1978a, s. 16 ffr) 

spårar de biblioterapeutiska rötterna till discipliner som biblioteksvetenskap och 

psykologi.   

För att beskriva rötterna i biblioteksvetenskapen hänvisar Rubin till Margaret 

Monroe, forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, som uppfattar 

biblioterapi som en förlängning av läsfrämjande eller läsrådgivning. Hon menar att 

referenssamtal, läsrådgivning och biblioterapi är nära i funktion. Biblioterapi kan i 

lästerapeutisk form ses som en naturlig och självklar förlängning av läsfrämjande, 

att det mer handlar om olika grader av service som ges från bibliotekets sida (Rubin 

1978a, s. s16). I mötet mellan besökaren och litteraturen finns alltid en potentiell 

biblioterapeutisk process. Det är bibliotekariens kunskap om besökaren, med hans 

eller hennes livssituation och förståelsen för den och kunskap om litteraturen som 

avgör huruvida lästerapi har möjlighet att förmedlas och förverkligas (Rubin 1978b, 

s. 257). 

Den första avhandlingen om biblioterapi skrevs av Caroline Shrodes inom 

biblioteks- och informationsvetenskap (1949) i USA. Detta arbete hänvisas det 

flitigt till i efterföljande studier. Shrodes jämför den biblioterapeutiska processen 

med en freudiansk psykoanalytisk process. Shrodes menar att självet genomgår 

vissa stadier i mötet med läsningen vilket kan medföra personutveckling och 

eventuellt ökat välbefinnande. Hon nämner tre stadier som läsaren genomgår vid 

läsandet. Identifikation betyder att läsaren kan identifiera sig och sätta sig in i en 

historia eller en karaktär/situation i en berättelse. Katarsis uppstår när läsaren kan 

påminna sig om känslor i sitt eget liv som är kopplade till det som en identifierar 

sig med i berättelsen. Insikt är när läsaren intellektuellt förstår det som skedde i 

identifieringen och kan besluta sig för att ta itu med känslan som uppstod (Shrodes 

1949). Likaså är Hynes & Hynes-Berry som skrivit boken Bibliotherapy: The 

Interactive Process: A Handbook (2011) stora föregångare på fältet. I den teoretiska 

översikten följer mer om detta. 

I Storbritannien har Elisabeth Brewster skrivit såväl masteruppsats som av-

handling inom biblioterapi och biblioteks- och informationsvetenskap. I 
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Storbritannien är biblioterapi populärt. I England, år 2006, erbjöd ca hälften av alla 

folkbibliotek någon form av biblioterapi, detta kunde vara ”Bok på recept” eller 

kreativ biblioterapi. 

I Finland pågår också en stor mängd verksamheter och forskning på 

biblioterapiområdet. Juhani Ihanus är en av förespråkarna som också riktar sig till 

Sverige. I Finland kallas det litteraturterapi istället för biblioterapi, det motsvarar 

dock samma sak. Ihanus inleder antologin Att tiga eller att tala med en historisk 

genomgång av biblioterapi/litteraturterapi. I Finland har bokcirklar knutna till 

sjukhusbibliotek funnits sedan 1950-talet. Vidare påbörjades den 

litteraturterapeutiska verksamheten 1978 i Finland. Finland var också det första 

landet att starta en förening för biblioterapi, 1981. Det finns även sedan ca 30 år 

tillbaka en biblioterapeutisk utbildning i landet (Ihanus 2004, s. 13 ffr). I Sverige 

startades den första utbildningen i biblioterapi i Stockholm på Ersta Sköndals 

Högskola år 2017 (Sofia 2019).  

I Norge har nyligen en avhandling publicerats i ämnet av Thor Magnus 

Tagnerås How litterature changed my life (2018). Avhandlingen fokuserar på 

transformativ läsning, Tangerås har djupintervjuat personer som upplevt förändring 

genom läsandet. Att bli berörd av det som läses, menar Tangerås, är en förutsättning 

för förändring genom läsande (Tagnerås 2018). 

Biblioteks- och informationsvetenskap 

Bibliotekarien Eva Bergstedt, en av de ansvariga på biblioterapiutbildningen på 

Ersta Sköndals Högskola, utförde en utvärdering för Region Östergötland kring 

huruvida det finns intresse bland folkbiblioteken att arbeta med biblioterapi. 

Intresse på folkbiblioteken visade sig finnas under förutsättning att 

biblioterapeutisk utbildning fanns tillgänglig samt att rollfördelningen inom 

verksamheten blev tydlig vid samarbeten mellan folkbibliotek och andra externa 

aktörer (Bergstedt 2017).   

Som redan nämnts har det skrivits en del uppsatser inom biblioteks- och 

informationsvetenskap om biblioterapi (se t.ex. Carlsson & Östlundh 2001; Heinö 

2004; Bjarne & Larsson 2004; Lindén 2007; Fagerholm 2012; Lindman & Åkerman 

2014; Gambring 2018). Jag har begränsat mig här till att inkludera de uppsatser som 

har störst relevans för min studie, dvs. där folkbibliotek varit inblandade samt där 

deltagare har tillfrågats. Även andra uppsatser inbegrips om de på något sätt berör 

teman som är aktuella för denna undersökning. Som tidigare nämnts, inom 

forskningen kring biblioterapi saknas det studier som undersöker deltagares 

upplevelser framför allt i grupper som drivs av enbart folkbibliotek. Det har 

exempelvis skrivits några uppsatser om deltagares upplevelser men då har de varit 

inriktade på en specifik målgrupp. Exempel är Sonja Fagerholms uppsats Livsviktig 

Läsning (2012), som undersöker ett äldreboende där personer som har demens 
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deltar i biblioterapi. Det finns också många uppsatser som undersökt biblioterapi i 

relation till sjukhusbibliotek, men då specifika målgrupper och/eller kliniska studier 

inte är fokus i denna uppsats kommer dessa här inte att nämnas ytterligare. Ett annat 

exempel är uppsatsen: Det handlar om självkänsla med Margareta Rydefjord 

(2012), som undersöker traditionella läsecirklars biblioterapeutiska inslag. Denna 

uppsats är intressant för min uppsats då den studerar deltagare, även om grupperna 

inte är uttalat biblioterapeutiska. Det finns också uppsatser som undersökt 

bibliotekariers uppfattningar om biblioterapi och huruvida det borde fungera på 

folkbibliotek. Lindman & Åkerman (2014) undersöker i uppsatsen Själens Läkehus 

förutsättningarna för att bedriva biblioterapi på folkbibliotek. Deras uppsatstema 

tangerar det jag undersöker, vad gäller folkbibliotekens roll i relation till 

biblioterapi. Dock är de grupper de undersöker enbart aktiva genom samarbeten 

med andra instanser. I min uppsats är det enbart folkbiblioteket som anordnar 

aktiviteten. Lindman & Åkerman (2014) konstaterar i sin studie att biblioterapi på 

folkbibliotek är en ovanlig verksamhet och det har varit svårt för folkbiblioteken att 

själva att dra igång biblioterapeutisk verksamhet och framför allt att nå människor 

som vill delta. Det har istället arrangerats biblioterapi i samarbete med andra aktörer 

där befintliga kontakter redan var etablerade för att nå människor (Lindman & 

Åkerman 2014, s. 42). Denna uppsats skrevs dock innan utbildningen till 

biblioterapeut påbörjades i Sverige.  

Maria Gambrings (2018) uppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap 

Litteraturens betydelse fokuserade på biblioterapi inom folkbibliotekets kontext. 

Denna uppsats är relevant för att den, i likhet med min uppsats, undersöker biblio-

tekariers uppfattningar om biblioterapi och folkbibliotek. Hennes studie visar att 

bibliotekarier generellt är positiva till biblioterapi men att de ser vissa hinder i att 

applicera det på folkbibliotek. Dessa hinder är relaterade till terapiaspekten som har 

en klinisk koppling. De upplever också att det finns en brist på utbildning och kun-

skap på folkbibliotek inom biblioterapi.  

 De deltagarstudier jag relaterar denna uppsats till är Cecilia Pettersson (2013, 

2018), Brewster (2011) och Walwyn & Rowley (2011). Även dessa studier skiljer 

sig från det jag studerar men det finns likheter, framför allt med den sistnämnda 

studien. Där undersöks deltagarna i en öppen grupp på folkbibliotek. 

Deltagarstudier och biblioterapi 

Litteraturvetaren Cecilia Pettersson (2018) har undersökt deltagares upplevelser av 

biblioterapeutiskt inriktade grupper. Målgruppen är här personer som varit depri-

merade och har haft ångest en längre tid. Studien utförs med både en kvantitativ 

ansats och kvalitativa intervjuer. Målgruppen i studien korresponderar inte direkt 

med min uppsats men jag väljer att inkludera den på grund av att det är en av få 

studier i Sverige som har studerat deltagares upplevelser av biblioterapi. 
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Pettersson inleder med att ta upp tidigare läsvanors betydelse för ett fullgott 

tillgodogörande av biblioterapi, vilket har diskuterats i forskningslitteraturen. Här 

finns perspektiv som hävdar att tidigare läsvana är förutsättningen för att kunna 

tillgodogöra sig biblioterapi (Cujipers 1997), och synsätt som hävdar att människor 

med olika utgångslägen i läserfarenhet kan tillgodogöra sig biblioterapi på samma 

sätt (Pettersson 2018). Pettersson konstaterar att deltagarna i läsaktiviteten generellt 

uppger sig få kortsiktiga förbättringar i sitt psykiska välmående men studien visar 

inte på bestående långsiktiga förbättringar. Detta, menar Pettersson, kan också 

spegla att den kvantitativa delen av studien inte förmådde fånga nyanser i 

välmående, vilket istället de kvalitativa intervjuerna till viss del kunde göra. Dock 

visade andra svar i den kvantitativa undersökningen på en förstärkning av 

välmående, t.ex. genom att alla deltagare svarade bekräftande på att deras förmåga 

att ta uti med vardagsgöromål hade blivit förbättrad (Pettersson 2018, s. 131). De 

kvalitativa intervjuerna visar att deltagarna fick förhöjt självförtroende av att delta 

i gruppen och att de hade blivit mer socialt företagsamma. Det som deltagarna 

förmedlade som speciellt bra var formatet på texterna, de var korta och kunde läsas 

precis innan träffarna och passade således bra utifrån att koncentrationsförmågan 

kan vara nedsatt vid psykiska besvär. Pettersson poängterar att hennes studie, i 

likhet med Brewsters (2011), visar att läsandet i sig, korta texter och variationen av 

det lästa är viktigare än textens innehåll vid psykisk ohälsa (Pettersson 2018, s. 

128). Pettersson poängterar också att deltagarna var mer intresserade av att höra 

andras perspektiv än att presentera egna tolkningar av det lästa, eftersom de då fick 

nya idéer och intryck. Här betonades även att inkluderingen i ett sammanhang under 

en längre tid var viktig, vilket gav möjlighet till tillit och till att en känsla av 

gruppidentitet kunde uppstå. Ledaren påstods också vara viktig, både genom sin 

litteraturkännedom och sitt sätt att fördela ordet och leda gruppen. Läsandet lyftes 

också fram som viktigt, att deltagarnas läslust ökat samt deras läsande i allmänhet 

(Pettersson 2018, s. 130–131). 

Ett ytterligare viktigt resultat är från Petterssons (2013) kvalitativa studier av 

sjukskrivna utifrån ett lästerapeutiskt perspektiv. Deltagarna svarade på frågor 

kring sina läsvanor och deras betydelse för tillfrisknandet, det var alltså ingen 

situation med andra deltagare som studerades utan enbart den individuella 

läsningen. Resultaten i denna studie visar att det inte behöver finnas en bok i 

biblioterapin där målgruppen antas kunna identifiera sig med karaktärer i boken. 

Det behöver inte enbart vara identifikatoriskt läsande som kan ge terapeutisk 

verkan. Läsningen kan också fungera som en självförglömmande läsart, dvs. fylla 

funktionen av att få distans till sin situation, och därigenom ge en terapeutisk verkan 

(Pettersson 2013, s. 60–63). Detta är ett intressant resultat då det ofta annars i 

forskning kring biblioterapi finns ett implicit grundantagande om att 

kvalitetslitteratur ska användas, eftersom den antas beröra på olika sätt och därmed 

inte uppmuntrar till självförglömmelse utan istället till identifikation. Brewster 
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(2017) betonar också att det finns en risk att biblioterapeutiska möjligheter missas 

om inte deltagares behov förstås. Hennes studier visar t.ex. att deckare upplevdes 

välgörande att läsa som en distraktion genom det tydliga berättandet. Läsandet av 

deckare skapar också ett tryggt avstånd då innehållet inte berör ens eget liv samt att 

det kan upplevas tryggt att veta att fallet i deckaren kommer att klaras upp. Här 

finns en förutsägbarhet som är välgörande (Brewster 2017).  

Deltagarstudie på folkbibliotek 

Internationellt har det också uppmärksammats att det finns få studier i den biblio-

terapeutiska forskningen med fokus på deltagares upplevelser (Walwyn & Rowley 

2011:303).   

Walwyn & Rowleys studie, inom biblioteks- och informationsvetenskap, som 

undersöker terapeutiska läsgrupper i Storbritannien är också en av de få studier som 

undersöker just vad deltagare säger sig uppleva. Deras arbete är centralt för min 

uppsats genom att det innehåller fokus på såväl folkbibliotek som deltagare.  

Walwyn & Rowley (2011) undersökte alltså terapeutiska läsgrupper för olika 

riktade målgrupper och som drevs av folkbibliotek. De inleder sin artikel med att 

motivera folkbibliotekens arbete med biblioterapi. De menar att dagens utmaningar 

för folkbiblioteken, som t.ex. digitaliseringen, gör att roller vad rör service till all-

mänheten behöver omformuleras. På liknande vis, menar författarna, att 

bibliotekens omformulering av sina roller sammanfaller med hälsosektorns sökande 

efter sin roll i Storbritannien. Hälsosektorns mål är att reducera patienters beroende 

av hälsosektorn till förmån för eget ansvar över sin egen hälsa. Författarna menar 

då att i biblioterapi kan dessa viktiga nationella mål sammanstråla, för både biblio-

tekssektorn och vårdsektorn, rörande läsfrämjande, samverkan mellan olika 

samhälleliga instanser samt självförstärkning av patienten. Författarna definierar 

biblioterapi som:” […] the use of books to improve individuals health” (2011, s. 

302).  

Walwyn & Rowley undersöker i sin artikel de fördelar som uppges av deltagare 

i terapeutiska läsgrupper där skönlitteratur och poesi står i fokus. Deras 

undersökning placeras därmed som tillhörande den kreativa 

biblioterapin/utvecklingsorienterade biblioterapin. De undersöker i sin studie tre 

olika platser där biblioterapi pågick, varav en var en öppen grupp på folkbibliotek 

i likhet med det jag studerar i denna studie. De andra två grupperna var samarbeten 

med ett äldreboende och en grupp deltagare med psykisk ohälsa, där det fanns 

samarbete med professionell personal inom socialt arbete. Resultaten från deras 

studie som redovisas nedan är främst relaterade till den delen som riktade sig mot 

en öppen grupp på folkbibliotek. De delar in resultatet grovt i läsande/tillgång på 

böcker och gruppinteraktionen. 
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Inledningsvis framträder i deras undersökning två teman, katarsis och empati. 

Här uppgav deltagarna att de fick stöd i sitt liv genom att identifiera sig med karak-

tärer i de lästa böckerna eller med en känsla de kände igen. Genom empati med 

karaktärerna i böckerna utvidgade deltagarna sina egna perspektiv, när de såg på 

händelser ur karaktärernas situation kunde de tillägna sig ett nytt synsätt.  

Vidare var läsande utanför gruppsituationen centralt i studien. Biblioterapin i 

gruppen tenderade att vidga deltagarnas läsvanor och de blev introducerade till nya 

läsområden. Det visade också att det funnits påverkan på personer som tidigare inte 

läst mycket men som med deltagandet i biblioterapin utvecklat sitt läsande. 

Literacy/läskunnighet lyfts också fram. Deltagare uppgav i studien att 

biblioterapin har ökat deras ordförråd och introducerat dem till svårare texter än de 

var vana vid. Vidare framträdde lärande och kreativitet, här uppgavs att deltagarna 

upplevde att de lärde sig mycket av gruppen och uppskattade att någon annan valt 

böcker. Vidare framkom gruppinteraktionen som central. Här var en av vinsterna 

att biblioterapin tenderade att bryta isolering och uppmuntra en känsla av 

solidaritet. Deltagarna poängterade också att det var viktigt med en längre 

tidsperiod för aktiviteten, då de uppgav att de först var en aning reserverade och att 

det tog ett tag innan de vågade delta. Självkänsla och självförstärkning/egenmakt 

lyftes fram som en viktig dimension. I artikeln beskrivs att deltagares 

självförtroende hade ökat genom biblioterapin, de vågade ta mer plats och prata och 

socialisera sig. Deltagare uppgav också i studien att de ökade sitt deltagande i 

socialt liv utanför gruppen, t.ex. med nya kurser och grupper.  

Vidare togs aktiviteten upp som avslappnande. T.ex. uppgav deltagare som inte 

mådde bra psykiskt att läsningen fungerade som en flykt där de glömde sina be-

kymmer. De betonade också att de kände sig fria i aktiviteten och inte hade mängder 

av förväntningar på sig och då kunde slappna av. Detta poängterades framför allt 

av dem som hade det stressigt och upptaget generellt i sin vardag. Njutning av läsan-

det uppgavs som centralt då läsningen erbjöd fantasifulla nya världar som inte 

liknande deras egna situationer. Detta lyftes som speciellt då den identifikatoriska 

läsningen annars är tydligt framträdande, se också Cecilia Pettersson (2013) vars 

studier visat detta. 

Ett ytterligare viktigt resultat var att en av deltagarna uppgav sig få nytt 

perspektiv på sin egen historia genom jämförelse med en karaktär i en bok, vilket 

ledde till att hon kunde släppa skuldkänslor och därmed omskapa sin egen historia. 

Vidare fick deltagaren detta direkt bekräftat av de övriga i gruppen (Walwyn & 

Rowley 2011, s. 307 ffr).  
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Teoretiska utgångspunkter 

Mina preliminära teoretiska utgångspunkter är fenomenologiska och 

socialkonstruktivistiska. Uppsatsen är fenomenologisk, då den baseras på 

människors upplevelser av fenomenet biblioterapi. Uppsatsen har också en 

socialkonstruktivistisk ansats genom att ta avstamp från att samhället kontinuerligt 

skapas och reproduceras av människor i samspel med varandra (Ne 2019). Jag utgår 

från att det senmoderna samhället har genomgått en uppluckring av traditioner och 

fasta kategorier i termer av klass, kön, etnicitet och andra identitetsmarkörer 

(Giddens 2005). Detta gör att individen får ett stort eget ansvar att skapa sig själv 

och sin mening i tillvaron i det senmoderna samhället. Även om dessa kategorier 

fortfarande har betydelse menar bl.a. Giddens (2005) att reflexivitet kännetecknar 

det senmoderna samhället vilket kan säga spegla individens kontinuerliga sökande 

efter bekräftelse, kunskap och mening.  

Nedanstående teoridel söker inledningsvis förklara människors behov av feno-

menet biblioterapi i vår samtid. Denna del är central i analysen av både sändar- och 

mottagarintervjuerna. Den teoretiska delen om läsande är viktig för analysen av 

mottagarintervjuerna i resultatet. Centralt är också det psykologiska perspektivet 

som illustrerar den biblioterapeutiska processen. Vidare följer ett avsnitt om 

Brewsters teoretiska modell över effekter av biblioterapin. Brewsters modell jäm-

förs i resultatet med de teman som framkommer i min analys. 

Giddens och den terapeutiska kulturen  

Som tidigare nämnts används Giddens teorier om individen i det senmoderna sam-

hället för att analysera intervjumaterialet och besvara den andra frågeställningen. 

Hans idéer ska ses som en bakgrund för denna uppsats, dvs. illustrerar det samhälle 

vi lever i. Giddens teorier i kombination med synsätt på folkbibliotekens roll moti-

verar varför och hur folkbiblioteken ska arbeta med biblioterapi. Giddens tankar är 

således även en viktig bakgrund för sändarperspektivet. Giddens teori är därmed 

också verktyg för att analysera materialet utifrån min första frågeställning. 

Giddens (2005) menar att vi lever i en terapeutisk kultur till mångt och mycket 

i senmoderniteten. Denna terapeutiska kultur kommer sig av relationen mellan de 

”abstrakta systemen” och självet som framträder under moderniteten. Giddens me-

nar att vi inte bara ska se terapi som ett sätt att hantera en, i det moderna samhället, 

växande ångest utan också som ett uttryck för det reflexiva självet. För Giddens blir 

det detta som balanserar relationen mellan de risker som finns i moderna samhället 

och individens potentialitet (2005, s. 46).  
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Giddens menar att moderniteten är en ”posttraditionell ordning” som omfattas 

av tvivel. Traditioner har sålunda inte ersatts av trygg vetenskaplig kunskap utan 

tvärtom belyst det tvivel som genomsyrar dagens samhälle i såväl vetenskap, filo-

sofi som vardagsmedvetandet. Tvivlet har lett till skapandet av en existentiell 

dimension i dagens samhälle, genom att all kunskap kontinuerligt är öppen för för-

ändringar. Begreppen tillit och risk får en central vikt i och med vår nutid, som 

karaktäriseras av osäkerhet och mångfalden av val (Giddens 2005, s. 11).  

Giddens menar att existentiella frågor är något som ”[…] besvaras av alla som 

försöker komma vidare med sina aktiviteter i de sociala kontexterna.” (2005, s. 70). 

Han delar upp existentiella frågor i fyra teman: Existensen och varat. Det ändliga 

och människans liv. Upplevelsen av andra. Självidentitetens kontinuitet. I denna 

uppsats är framför allt självidentiteten relevant. Självet behöver reflexivt skapas 

bland många valmöjligheter i vår senmoderna tid. För Giddens är den existentiella 

dimensionen av självidentiteten relaterad till den biografi som individen skapar om 

sig själv, dvs. i individens”[…] förmåga att hålla igång en specifik berättelse” 

(2005, s. 69). Giddens menar att självet är ett ”reflexivt kontrollområde” som är 

föränderligt och levande till skillnad från att enbart vara ett objekt. Nuet blir inte-

grerat med individens historia och framtid, och självidentiteten är ett kontinuerligt 

arbete. Giddens menar att denna identitet såväl är skör som att den kan vara stabil. 

Den är skör utifrån att individen hela tiden måste förhålla sig till olika historier om 

sin biografi, den historien som kommuniceras är blott en av många. Självbiografier 

menar Giddens, förändras på liknande sätt som berättandet gör (Giddens 2005, s. 

70–71). 

De teman som är mest centrala under senmoderniteten är frågor kring exempel-

vis: Vem en ska vara? Hur en ska handla? Vad en ska göra? Självet är därmed inte 

vad det är utan det som vi gör oss till. Konstant blir individen ombedd att konstruera 

sig själv. Giddens menar att frågan om hur alla situationer kan användas för att 

förändras, är central. Giddens använder populära självhjälpsböcker som exempel 

för att illustrera hur individen i senmoderniteten uppmuntras att öva på att iaktta 

och observera sig själv (2005, s. 95–96).  

Nedan fortsätter en teoridel om läsandet. Det är också en meningsskapande 

aktivitet och blir därmed relevant i samklang med det senmoderna perspektivet här. 

Läsningens mottagande är en relevant del för hur biblioterapin fungerar hos varje 

individ. En utgångspunkt är således att en del av den otillfredsställelse kring 

meningsfrågor som finns hos individer i vår samtid kan tillgodoses via biblioterapi 

med ökat välbefinnande.  

Läsningen    

För att besvara den tredje frågeställningen, angående effekterna av biblioterapin, 

används denna teoridel som handlar om hur läsningen påverkar människan. 
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Aspekter av läsandets påverkan är centrala både för sändare och mottagare, utifrån 

sändarperspektivets läsfrämjande roll och utifrån mottagarnas upplevelse av 

läsande. Biblioterapin kan ses som läsfrämjande både genom att den bidrar till att 

deltagare dels kan tillgodogöra sig läsupplevelsen på ett starkare sätt, dels kan få 

tillgång till en ny typ av läsning. Denna del är därmed också viktig för att besvara 

frågeställning ett, om varför och hur folkbiblioteken väljer att arbeta med 

biblioterapi. 

Biblioterapin korsar flera discipliner och bland de mest centrala finns biblio-

teks- och informationsvetenskap, psykologi, sociologi och litteraturvetenskap. 

Louise Rosenblatt, pedagog, är ofta nämnd i sammanhang kring läsande kopplat till 

känslor. Rosenblatt (1994) beskriver läsandet som att det finns två hållpunkter i hur 

läsaren interagerar med texten. Det finns en faktabaserad hållpunkt som handlar om 

det informativa läsandet och det finns den estetiska hållpunkten som handlar om 

känslomässigt läsande. Den sistnämnda berör den individuella resa som företas i 

relation till det lästa och handlar om att läsaren deltar i läsupplevelsens händelser 

och känslor (Rosenblatt 1994, s. 25 ffr). Rosenblatt beskriver det som att ”Literature 

provides a living-through, not simply knowledge about” (Rosenblatt 1968). Även 

inom biblioterapin kan det handla om att läsa för informationens skull som i själv-

hjälpsgrupper med specifika problem, men denna uppsats handlar framför allt om 

det estetiska läsandet och läsarens kreativa svar på det som läses.  

En ytterligare aspekt för att förstå hur läsandets mottagande av fiktion går till 

kallas Transportation effect (Green 2008). Det handlar om hur texterna kopplas 

samman med individens levda erfarenhet på ett mer indirekt sätt eller abstrakt 

genom förflyttning i mötet med fiktionen. Berättelserna kan möjliggöra för läsaren 

att känna sig förflyttad in i berättandets värld och delta som en av de fiktiva 

karaktärerna. Detta kan innebära möjligheter att se bortom sin egen situation, 

överblicka andra roller och uppleva att få vara någon annan. Green (2006) menar 

att denna förflyttning in i narrativet kan leda till förändrade uppfattningar även i 

verkligheten och därmed också ändrat beteende. Denna förflyttning uppges påverka 

bland annat genom att det skapar identifikation med karaktärer och gör att det 

berättade upplevs som en verklig händelse. På liknande sätt som läsande innebär 

möjlighet till identifikation innebär det också en känslomässigt säker plats som är 

distanserad från verkligheten, vilket gör den trygg att experimentera i utan att 

riskera att bli överväldigad av sina känslor (Oatley 1999).  

Usherwood & Toyne (2002) undersöker också på vilket sätt läsning av fiktion 

påverkar individen. De utgår sålunda enbart från läsningens påverkan på den en-

skilda personen. De menar att läsningen kan ha en avgörande betydelse på en 

persons liv och kan inspirera till stora förändringar. I likhet med Rosenblatt (1994) 

lyfter de fram att det vanligaste svaret på frågan om fördelar med läsningen är 

eskapism. Eskapism kan dock förstås på flera sätt, ur ett negativt perspektiv är 

eskapism liktydigt med att läsaren flyr från den verkliga världen och är ovillig eller 
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oförmögen att delta. En annan mer positiv tolkning av eskapism behöver tolkas i en 

social kontext för att se vilka behov som uppfylls. En anledning som nämns är be-

hovet av att fly från vardagen och den press som finns på individen i det nutida 

samhället. Avslappning var också en central anledning till eskapistiskt läsande i 

studien. Detta kan vidare förstås som en önskan att överge nuet för att vilja bedöva 

eller förstärka en känsla. Eskapistiskt läsande kan till exempel tillåta läsaren att 

komma från dagliga rutiner och ge ett annat fokus. Usherwood & Toyne (2002, s. 

34–35) hänvisar till Hermes (1995) som menar att läsning också kan ses som en 

form av emancipation. Då läsaren skapar ett eget utrymme för sig själv i läsningen 

blir det en tid som förs utanför systemet och bortom dess regler. Att läsa kan också 

fungera som en slags vila från depression genom att läsaren fokuserar på annat. 

Vidare undersöks i artikeln hur människorna i studien använder innehållet i den 

fiktiva litteraturen för eskapism och för att förändra sin vardag. Usherwood & 

Toyne menar också att vissa läsare söker en värld lik deras egen, där de kan identi-

fiera sig. Detta kallas eskapism, genom att läsaren associerar sig till exempel med 

miljöerna i boken. Vidare lyfts att denna eskapism kan uttryckas i estetisk njutning. 

Liksom andra konstuttryck förmedlas effekten från texten/konstverket i sig självt, 

vilket påverkar personen genom att erfarenheten har gjorts. Oavsett hur länge upp-

levelsen bestod finns den alltid kvar genom att läsaren har genomlevt upplevelsen 

(Usherwood & Toyne 2002, s. 36).  

Då den grupp jag undersöker i denna uppsats också använder sig av skrivande 

(även om skrivandet uppges vara sekundärt) och då deltagarna själva tar upp detta 

som viktigt följer ett stycke här som beskriver just detta. McNicol (2018, s. 35) 

berör skrivande ihop med biblioterapi och tar upp olika teorier kring kreativt skri-

vande som en väg att uppnå ökad självförståelse. McNicol hänvisar till teorier inom 

neuropsykologi och kognitionsvetenskap, vilka hävdar att kreativt skrivande kan 

hjälpa oss att återkoppla med känslor i vår själverfarenhet. Det kan göra att vi som 

läsare återkopplar med det vi kände för en viss erfarenhet istället hur vi tänker kring 

den. I likhet med läsande kan skrivande också ge distans från upplevelser, för att 

bättre kunna hantera de känslor som är inblandade (McNicol 2018, s. 3).  

Det psykologiska perspektivet  

Det psykologiska perspektivet används i denna undersökning för att analysera 

deltagarnas utsagor om deras biblioterapeutiska upplevelser. Denna teoridel 

kopplas till den tredje frågeställningen angående hur deltagare påverkas av den 

biblioterapeutiska processen. Det psykologiska perspektivet är också en av de 

vanligaste förekommande ingångarna i litteraturen kring biblioterapi. Det handlar 

om vad som äger rum inom varje individ i den biblioterapeutiska processen. I denna 

uppsats används det psykologiska perspektivet för att illustrera hur biblioterapi 

fungerar och om det går att se spår av detta i deltagarnas upplevelser. Jag 
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undersöker också om det finns skillnad i utsagorna mellan vad som anses påverka 

människan främst i den biblioterapeutiska processen, gruppen eller läsningen. Den 

biblioterapeutiska processen beskrivs nedan detaljerat för att ge en bra förståelse 

för hur den antas gå till.  

Shrodes (1949), som tidigare nämnts, myntar en biblioterapeutisk modell där 

läsaren går genom identifikationen, katharsis och insikt. Denna modell har varit 

mycket central inom biblioterapin och är så fortfarande, både inom forskning och i 

praktik. En annan central text anses vara Hynes och Hynes-Berry (2011) som skiljer 

sig från Shrodes genom att utvidga identifikationsbegreppet vad gäller läsning. Som 

tidigare nämnts finns en annan viktig aspekt som skiljer Hynes & Hynes-Berry från 

Shrodes. Shrodes framhåller läsandet som skapande av hela den biblioterapeutiska 

processen och intar därmed ett lästerapeutiskt angreppssätt och undersöker inte den 

interaktiva delen. Hynes och Hynes-Berry (2011) poängterar istället att litteraturen 

enbart är en katalysator, att texter i sig själva inte är terapeutiska. Den effekt som 

uppnås hos deltagarna av terapeutisk karaktär förklaras som: ”[…] response to the 

literature as it is facilitated through the dialoge, and the change takes place in the 

respondent” (s. 32). Litteraturen ger alltså upphov till ett väldigt personligt gensvar. 

Läsandet ses som en pågående skapande process till skillnad mot från ett passivt 

mottagande av mening. Hynes & Hynes-Berry uttalar stöd för liknande utgångs-

punkter som Rosenblatt (1994) och Shrodes (1949) genom att hävda att läsarens 

personlighet påverkar hur litteraturen tas emot av läsaren. Hynes & Hynes-Berry 

vidareutvecklar dock Rosenblatts och Shrodes resonemang från att enbart handla 

om läsande, till att implicera hur detta mottagande också påverkas och fördjupas i 

dialogen i den interaktiva biblioterapin. Till skillnad från tidigare författare fram-

håller Hynes & Hynes- Berry (2011) att denna typ av biblioterapi, istället för att 

enbart fokusera på den första responsen, lägger tyngdpunkten på processen där del-

tagare går från igenkännande till en insikt och förståelse. Här menas också att denna 

process inte behöver vara kopplad till någon specifik psykologisk skolbildning 

(Hynes & Hynes-Berry 2011, s. 33). Nedan följer en redovisning av den bibliotera-

peutiska processen utifrån Hynes & Hynes-Berry (2011). 

Recognition, dvs. igenkänning inleder processen, betyder att det är något i det 

lästa som fångar deltagaren, något som arrest attention hos deltagaren (Hynes & 

Hynes-Berry 2011, s. 33). Här understryker Hynes & Hynes-Berry att det som 

fångar uppmärksamheten handlar om personen eller en upplevelse och att det inte 

kretsar kring litteraturen i sig. Exempelvis kan deltagaren känna igen känslan av 

hopplöshet i en dikt eller liknande. Det kan förstås variera när denna känsla uppstår, 

det kan vara direkt i mötet med det lästa, eller så undersöker och leder 

biblioterapeuten in deltagaren på det. Slutligen kan det även vara genom dialogen i 

gruppen som igenkänningen kan komma. Dock framhålls att det alltid är litteraturen 

som varit katalysator. Hynes & Hynes-Berry skiljer vidare på tre typer av 

igenkänning. Först nämner de ”[…] inte erkända känslor […]” (Hynes & Hynes-
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Berry 2011, s. 34) som handlar om att en dikt kanske kan framkalla vissa negativa 

känslor. Känslorna kan handla om att läsaren inte är sann mot sig själv i det tema 

dikten beskriver. Vidare nämns ”[…] att igenkänna mönster av gensvar” (Hynes & 

Hynes-Berry 2011, s. 35) t.ex. om någon deltagare uttalar sig enbart negativt och 

bara hittar exempel på detta i det lästa. Då kan biblioterapin hjälpa till med att 

tydliggöra detta beteende hos deltagaren. Vidare lyfts katarsis vilket betyder ett 

slags fördjupad igenkänning, då igenkänningen är mycket stark. 

Vidare beskrivs det följande steget, Examination, dvs. utredningen (Hynes & 

Hynes-Berry 2011, s. 37) vilket handlar om att ta reda på vad denna igenkännandets 

känsloreaktion handlar om för deltagaren. Detta steg betyder att intensifiera igen-

kännandet och utreda vad det står för hos deltagaren.  

Nästa steg är Juxtaposition eller jämförandet mellan två reaktioner som fram-

kommit under processen. Här studerar deltagaren sin ursprungliga reaktion utifrån 

en reaktion som kan ha uppstått genom dialogen (Hynes & Hynes-Berry 2011, s. 

39). Detta steg kan också bidra till att förändra felaktiga antaganden läsaren gör i 

sina relationer, exempelvis kan den förståelsen av något fenomen omkullkastas då 

läsaren läser eller hör en annan tolkning av liknande fenomen. På så vis menar 

Hynes & Hynes-Berry att litteraturen kan bidra till att klarlägga vilka värderings-

grunder som ligger till grund för åsikter som kan vara byggda på feltolkningar. 

Vidare lyfts också att karaktärer i berättelser kan bli förebilder i läsarens eget liv då 

förändringar ska göras. En annan aspekt som lyfts är att litteraturen också anger 

alternativa verkligheter. Litteraturen kan ange förebilder men kan också peka på en 

eventuellt oönskad utveckling som kan ske utifrån vissa förutsättningar.  

Det sista steget handlar om application to Self, dvs. integration i självet av de 

nya insikterna. Här framträder självmedvetandet som vidareutvecklats i de tidigare 

stegen. Här handlar det också för läsaren om att vara villig att gå bortom enbart 

upplevelser till att bestämma sig för att använda sig av den nya insikten och leva 

efter den (Hynes & Hynes-Berry 2011, s. 38 ffr).  

De sista stegen kommer inte att studeras i denna uppsats, då det inte funnits 

möjlighet att avgöra huruvida en insikt som uppstått inom biblioterapin har 

integrerats med självet i efterhand. Det var också svårt att avgöra för deltagarna 

huruvida de olika stegen i reaktioner förändrades efter utredningen i gruppen. De 

kunde återge känslor som uppkommit och insikter men det gick inte att återkalla 

sig detaljer i en förändringsprocess. Vid ett tillfälle kunde jag tolka en deltagares 

uttalande som ett exempel på application to self när hon formulerade det som en 

insikt hon fått och som hon kommer ta med sig vidare in i framtiden.  

Sarah McNicol (2018), forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap i 

Storbritannien, poängterar dock att mottagandet av biblioterapi inte är på samma 

sätt för alla läsare, alla läsare reagerar inte på samma vis på det som läses. Det kan 

skilja sig utifrån vilket behov av känslomässigt stöd läsarna har, informationsbehov, 

deras attityd till sig själva och till texterna, till exempel utifrån deras ålder och kön. 
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Hon lyfter också att tidigare studier visat att mottagandet av biblioterapi skiljer sig 

utifrån om deltagandet är frivilligt eller om deltagaren blivit kallad av medicinisk 

profession (McNicol 2018, s. 31). Det sistnämnda är inte relevant för denna studie, 

då den inte inkluderar något om klinisk biblioterapi. Dock är det viktigt att betänka 

att mottagandet av texter/diskussioner i gruppen varierar med var läsaren/deltagaren 

befinner sig. Vissa är mer påverkade av att befinna sig i en viss livssituation vilket 

gör att mottagandet blir olika. Jag har i övrigt uppfattat en något statisk uppfattning 

av den tänkta biblioterapeutiska påverkan i den teoretiska litteraturen, dvs. att alla 

förväntas att reagera på liknande vis och följa stegen i ordning i den 

biblioterapeutiska processen. 

Biblioterapi som teori 

Brewster (2011) undersöker i sin avhandling användare av biblioterapi där syftet är 

att lindra psykisk ohälsa. Hennes målgrupper i avhandlingen skiljer sig därmed från 

min målgrupp. Jag uppfattar ändock hennes modell relevant för min uppsats. Hon 

sammanfattar fyra olika sätt/modeller som biblioterapin mottagits på, utifrån de be-

skrivna upplevelserna: emotive, escapist, social och informational som reflekterar 

de olika typerna av effekter som uppges i lindrandet av psykisk ohälsa med biblio-

terapi. Emotive bibliotherapy handlar om den känslomässiga relationen med 

läsandet som deltagaren erfar i form av exempelvis identifikation, det kan även 

handla om självinsikt och hjälp att komma ur isolering. Escapism bibliotherapy 

handlar om att fly undan obehagliga symptom på den mentala ohälsan och få ex-

empelvis avslappning och distraktion. Social bibliotherapy handlar om 

bokdiskussionerna i gruppmiljö. Här är deltagarens relation till det lästa och hand-

ledaren centralt och det behöver inte beröra psykisk ohälsa men ens personliga 

erfarenheter berörs. Informational bibliotherapy handlar om att tillägna sig inform-

ation och förståelse kring mental ohälsa, t.ex. via självhjälpslitteratur (Brewster 

2011). De tre första responserna är aktuella för denna uppsats. 

Teoretiska verktyg 

Här följer en sammanfattning över hur jag analyserat materialet utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna i uppsatsen. I analysen av sändarintervjuerna undersöks 

uppfattningar om biblioterapi på samhällsnivå och om varför och hur 

folkbiblioteken ska arbeta med biblioterapi. Jag undersöker också sändarnas 

uppfattningar om varför deltagare väljer att delta i biblioterapi, dvs. detta knyter an 

till frågeställning ett och två. För att besvara frågeställning ett har jag använt mig 

av Giddens teori, teorierna kring läsande samt Lacks och Brewsters tankar om 

folkbibliotekens roll i relation till biblioterapi. Jag har analyserat 
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mottagarintervjuerna med verktyget reflexiv identitet som utgångspunkt i 

undersökningen av frågeställning två. Jag undersöker här uttalanden som 

korresponderar med Giddens beskrivning av reflexivt arbete med sig själv. I 

analysen av mottagarintervjuerna används vidare de teoretiska begreppen 

identifikation, igenkänning, katarsis, insikt, eskapism, estetisk upplevelse och 

transportation för att undersöka den biblioterapeutiska processen, läsandet samt 

effekter av dem. Det sistnämnda besvarar deltagardelen av frågeställning tre. 

Slutligen studeras också sändarnas uppfattningar om biblioterapins effekter på 

deltagare, frågeställning tre. Jag har också jämfört mina resultat under 

mottagarperspektivet med tre av Brewsters (2011) fyra modeller av 

biblioterapeutisk påverkan, dvs. emotive, social och escapist.  
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Metod och material 

Som tidigare nämnts är fokus i denna uppsats på människors upplevelser av feno-

menet biblioterapi. Denna studie är därför utförd med en fenomenologisk ansats 

och har en kunskapsteoretisk utgångspunkt i att det framför allt är ur människors 

upplevelser som kunskap inhämtas. I enlighet med en fenomenologisk tradition går 

intervjuerna på djupet och undersöker det individuella istället för en kvantitativ 

tradition som framhåller statistiska eller representativa resultat. Av den anledningen 

kan endast få personer studeras. Biblioterapi är ett mycket individuellt fenomen och 

därmed är det särskilt viktigt att använda en kvalitativ metod som förmår fånga 

upplevelserna på djupet.  

Fokus i denna studie har varit en fallstudie av en biblioterapeutisk aktivitet på 

ett folkbibliotek. Då min ambition var att studera just biblioterapi på folkbibliotek 

och det var en brist på aktiva grupper har jag studerat en och samma grupp utifrån 

två perspektiv: deltagare och ledare. Merriam menar att fallstudier erbjuder just 

möjlighet att studera ett fenomen ur flera synvinklar (1994, s. 46). 

Fallstudien i denna uppsats utgjordes av en aktiv grupp och deltagarnas 

upplevelser har undersökts genom semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer ger möjligheter att ställa följdfrågor och vara mer flexibel i ordningen av 

frågorna under intervjun. Jag har således haft frågor att utgå från men varit mycket 

följsam vid intervjuerna. Undersökningens art kräver öppna frågor till skillnad mot 

vad t.ex. enkäter kunnat erbjuda, vilka har ett begränsat utrymme för 

respondenternas egna spekulationer. 

Fallstudier passar speciellt bra när det handlar om att utveckla kunskapsgrun-

den i ett område. Fallstudieformen passar min studie utmärkt, då biblioterapi på 

folkbibliotek är en ny företeelse, undersökningen har därmed en explorativ karak-

tär.  

Merriam (1994, s. 43 ffr) beskriver fallstudiers karaktäristika bland annat som 

partikulära och beskrivande. Det partikulära innebär ett fokus på en särskild 

situation, program eller fenomen. Att den är deskriptiv betyder att fallstudien 

kommer att inkludera en stor mängd beskrivande text om fenomenet. Några av de 

fördelar som en fallstudie bär med sig är bland annat att den är mer kontextuell i 

den kunskap som framkommer. Fallstudie passar även när ett fenomen ska studeras 

på djupet i all sin komplexitet. Partikulära, beskrivande och djupgående är 

karaktäristika som kännetecknar undersökningen i denna uppsats. Det finns 

självfallet begränsningar med att använda fallstudie som metod, som att resultatet 

kan bli avhängigt den forskare som utför den. Det passar inte heller om forskaren 

vill ha bredd på sina resultat, då fallstudien är fokuserad på djupet. 

Enligt Brinkman & Kvale försöker den kvalitativa intervjun både fånga fakta-

dimensionen och meningen i det som uttrycks av intervjupersonerna (2009, s. 42 
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ffr). I intervjuerna med företrädarna (sändarperspektivet) för biblioterapin var mitt 

syfte mer informativt, faktainriktat och fokuserade på kontextuell genomgång. Här 

undersöktes också företrädarnas uppfattningar om relationen mellan folkbibliotek 

och biblioterapi. Metoden var även här kvalitativ till sin natur, men mer inriktad på 

faktadimensionen än att förstå och tolka meningen av upplevelsen av biblioterapi 

(Kvale & Brinkman 2009, s. 167).  

Vid undersökningen av mottagarperspektivet var fokus på intervjupersonernas 

beskrivning av sina upplevelser av biblioterapin. I enlighet med ett fenomenologiskt 

perspektiv är den relevanta verkligheten så som intervjupersonerna uppfattar den. 

Målet är att hitta gemensamma utsagor och teman i det som uttalas och att försöka 

förstå meningen av de upplevda fenomenen ur intervjupersonernas livsvärld. Jag är 

medveten om att resultatet baseras på få intervjuer men detta kompenseras för ge-

nom djupet i intervjuerna. Genom de citat som används vill jag tilldela 

intervjupersonerna en framträdande plats samt om möjligt fånga processer. 

Vidare har jag i mötet med intervjupersonerna haft en fenomenologisk ansats 

genom att vara närvarande och sökt dela den värld som beskrivs av dem (Frykman 

2012, s. 151). Som Frykman poängterar är det viktigt att forskaren utgår från den 

intersubjektiva grunden av verklighetsuppfattningen inom fenomenologin, vilket 

handlar om: ”[…] empati, förmågan att använda sig själv för att förstå den andre 

[…]” (2012, s. 150). Jag har antecknat intryck kring reaktioner, kroppsspråk, out-

talad information och det jag reagerade på i mötet med intervjupersonerna i de olika 

miljöerna, dvs. jag har använt mig själv och mina sinnen för att bättre förstå inter-

vjupersonerna. På det viset samverkar intervjuerna och de observationer som görs 

i samband med samtalen för att fånga deras upplevelser.  

Jag hade som intention att göra deltagande observation av aktiviteten men på 

grund av sekretesskäl och biblioterapins utformning med samtal om ingående och 

känsliga teman, ville gruppledaren av förklarliga skäl inte att någon utanför gruppen 

skulle delta.  

Urval  

Då jag undersökt biblioterapi såväl ur ett mottagarperspektiv som ett 

sändarperspektiv har jag intervjuat personer som representerar antingen det ena 

eller det andra perspektivet. Mottagarperspektivet utgörs av de tre deltagare jag 

intervjuar som deltar i biblioterapiaktiviteten. Sändarperspektivet utgörs av tre 

personer som på olika sätt arbetar med biblioterapi. I relation till mina 

forskningsfrågor och uppsatsens syfte var det viktigt för sändarperspektivet att hitta 

personer med kunskap om biblioterapi och med en koppling till folkbibliotek. Jag 

ville att intervjupersonerna själva skulle ha arbetat som bibliotekarier på 

folkbibliotek. Jag ville få ett övergripande perspektiv på biblioterapitemat i relation 

till samhället. Då det handlade om att identifiera nyckelpersoner med kunskap om 
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biblioterapi skapades på så vis ett ändamålsenligt urval. Denna typ av icke 

slumpmässig metod passar framför allt i kvalitativa studier enligt Wildemuth & Leo 

Cao (2009, s. 121). Nyckelinformanterna kontaktades på basis av sin yrkesroll och 

bakgrund. Jag har gett samtliga intervjupersoner fiktiva namn: Martina, Sofia och 

Anders. Martina har skrivit böcker i temat biblioterapi samt arbetar som 

handläggare på Kulturrådet, med läsfrämjande nationellt. Sofia blev jag hänvisad 

till när jag kontaktade Ersta Sköndals Högskola för frågor angående utbildningen 

inom biblioterapi och om deras syn på biblioterapi samt relationen med 

folkbibliotek. Jag ville också få inblick i utbildningen inom biblioterapi och vilka 

initiativ som är på gång i Sverige. Anders, som leder biblioterapiaktiviteten där 

intervjupersonerna deltog, intervjuas både utifrån sin roll som ledare för just den 

grupp som studerades samt som en av de professionella med kunskap inom temat 

biblioterapi.  

Angående intervjuer med deltagare hade jag vissa svårigheter att lokalisera 

intervjupersoner, jag har därmed varit hänvisad till de få aktiva grupper som funnits 

och de som tackat ja till medverkan. Initialt kontaktade jag nyckelinformanter på 

Regionbiblioteket i Stockholm och på Kulturrådet vilket jag funnit via 

litteratursökning och en genomgång av sökningar av biblioterapi i relation till 

folkbibliotek på internet. Via nyckelinformanterna fick jag tips om var jag kunde 

hitta grupper som var aktiva. Jag sökte också via en Facebooksida för biblioterapi i 

Sverige där pågående grupper i biblioterapi annonseras. Jag kunde slutligen 

lokalisera tre pågående grupper under våren 2019 på folkbibliotek, som inte var 

kopplade till någon medicinsk instans. Jag försökte att nå samtliga tre grupper för 

att få intervjuer såväl med deltagare som gruppledare. Den första gruppen fick jag 

efter upprepade kontaktförsök inget svar från. Den andra blev jag varmt mottagen 

av och där skulle jag träffa såväl ledare som deltagare, men ledaren blev sjuk och 

därmed kunde inte detta fullföljas. Denna information fick jag i en sen fas av 

uppsatsskrivandet och jag hade därmed tidsmässigt svårt att lokalisera ytterligare 

intervjupersoner. I den tredje aktiviteten fick jag dock napp. Jag skickade med ett 

brev med mina kontaktuppgifter som lämnades till gruppen av ledaren och så fick 

de själva ta kontakt med mig. Jag föreslog att jag skulle komma och presentera mig 

själv, men åter på grund av temats känsliga innehåll blev jag hänvisad av ledaren 

till att skicka med ett brev och lämna resten till deltagarna själva. Tre personer 

svarade på min förfrågan och gav klartecken för enskilda intervjuer. Jag har därmed 

intervjuat tre personer som deltog i biblioterapi under våren 2019. Även de har fått 

fingerade namn: Ella, Tine och Lisa.  

Jag har inte intervjuat personerna efter aktivitetens slut och har därmed inte 

ställt frågor om effekter av biblioterapin var kvarstående. Viktigt att tänka på är att 

de som svarade på mina förfrågningar kan tänkas vara just de som är positiva till 

biblioterapi och de som är mest intresserade av temat. Det är en viktig aspekt att 

beakta angående den bild jag fått av biblioterapi via mina intervjupersoner. 
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För att få bakgrundskontext till hur det gick till när den aktuella aktiviteten som 

undersöktes startades och hur de resonerade på detta folkbibliotek när de valde att 

ha biblioterapi, har jag haft mailkontakt med ansvarig på biblioteket i fråga. Jag har 

gett henne det fingerade namnet Ebba i materialet nedan. 

Intervjuprocessen 

Inledningsvis utvecklades en guide med frågor/teman som korresponderade med 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Intervjuerna med deltagarna pågick i ungefär 

en timme. Längden på intervjun gav mig möjlighet att vänta in svar och inte hoppa 

för snabbt till nya frågor vilket borgade för utförliga svar. Jag lät mina 

intervjupersoner själva välja var intervjun skulle äga rum, då det är en viktig 

förutsättning för samtalets öppenhet, att den som intervjuas känner sig bekväm i 

miljön. En intervju utfördes på ett folkbibliotek i ett avskilt rum. De andra två 

intervjuerna utfördes på café som intervjupersonerna själva valt. Den offentliga 

cafémiljön kan således ha påverkat deltagarna att bli hämmade att prata om känsliga 

saker, men det uppvägs av att de själva fick välja miljö och då troligen upplever sig 

trygga på det valda cafét. Dock satt vi vid båda tillfällena avskilt. Intervjuerna 

spelades in digitalt och ljudkvalitén var god, inga anteckningar gjordes under 

intervjun för att inte störa samtalets flöde och för att jag skulle kunna vara helt 

närvarande och kunna ställa eventuella följdfrågor. Däremot antecknade jag direkt 

efter intervjun ned intryck av samtalet och miljön. 

Utifrån biblioterapeutens möjligheter och önskemål blev jag tyvärr hänvisad 

till mailkontakt och erhöll intervjusvaren i ett dokument. Utifrån detta kan inte 

denna intervju ses som en semistrukturerad intervju i samma bemärkelse som de 

övriga. Det medförde att jag inte kunde ställa följdfrågor, eller hade möjligheten att 

ta hänsyn till andra aspekter som kan vara viktiga i en kvalitativ metod, som 

exempelvis tonfall och kroppsspråk. Däremot kan det tänkas borga för mer 

genomtänkta svar, då intervjupersonen får tid till eftertanke. En av intervjuerna med 

en företrädare för biblioterapi (handläggare på Kulturrådet) utfördes i ett mötesrum, 

på intervjupersonens arbetsplats. Intervjun varade i 60 minuter. Den sista intervjun 

utförd med företrädare för biblioterapi (lärare och ansvarig för 

biblioterapiutbildningen på Ersta Sköndals Högskola) skedde via telefon vid två 

tillfällen, ca 45 minuter sammanlagt. Denna intervju medförde att jag enbart kunde 

använda det jag hörde, det gick därmed inte att notera exempelvis kroppsspråk. 

Telefonintervju var dock den enda möjligheten som fanns för att kunna intervjua 

personen i fråga. Jag valde trots detta att inkludera intervjun i min undersökning då 

jag upplevde att hennes kunskap som ansvarig for biblioterapiutbildningen var 

viktig. 
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Reliabilitet, validitet och generalisering av resultat 

Då metoden är kvalitativ finns ingen föresats att undersökningens resultat ska kunna 

generaliseras utan målet är istället att få fördjupad information om människors 

upplevelser av fenomenet biblioterapi. På grund av den fördjupningen väljs också 

få personer ut. Jag kan därmed enbart uttala mig om intervjupersonerna i min studie, 

resultatet kan inte generaliseras. Utifrån fenomenologisk tradition ses varje person 

som representant för samhället och deras individuella utsagor kan därmed ändock 

sägas spegla kollektiva fenomen. Vad gäller validitet poängterar sociologen Jan 

Trost (2010, s. 133) att det är trovärdigheten som ska bedömas i kvalitativa 

intervjuer. Varje intervju ger en subjektiv utsaga och det finns inte någon ambition 

att söka efter något objektivt sant, istället kan forskaren undersöka om det är den 

mest trovärdiga utsagan av intervjupersonernas upplevelser som framkommit. Här 

har jag varit noga med att ställa kontrollfrågor efter utsagor för att bekräfta att jag 

som intervjuare förstått/tolkat intervjupersonerna rätt. Att mäta reliabilitet liksom 

validitet är redskap som är anpassade till den kvantitativa forskningen, då de 

handlar om mätande. Reliabilitet utgår t.ex. från att verkligheten finns i form av 

statiska förhållanden, till exempel att en annan forskare ska kunna få samma resultat 

vid intervjuerna i ett upprepat scenario. Då denna uppsats har en grund som bygger 

på ett symboliskt interaktionistiskt synsätt i kontrast mot ett statiskt 

förhållningssätt, utgår det från att vi hela tiden kontinuerligt deltar i föränderliga 

processer. Det finns då ingen förväntan på att saker ska vara stabila utan skilda 

resultat är att vänta om till exempel samma person skulle intervjuas vid ett senare 

tillfälle eftersom vår ”föreställningsvärld” förändras kontinuerligt (Trost 2012, s. 

131 ffr). För att studien ska vara tillförlitlig har jag varit noga med att beskriva 

uppsatsens och intervjuprocessens samtliga delar, såsom urval, etik och hur 

materialet har tolkats. 

Etik 

Jag har informerat om studien och syftet med den för intervjupersonerna och att 

deras uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Jag har också meddelat att deras 

deltagande är frivilligt och får avbrytas när som helst under processen utan någon 

anledning. Samtyckeskravet har uppmärksammats och följts. Jag har även 

informerat om att deras utsagor bara kommer att användas till denna 

forskningsuppgift. Dessa krav är viktiga forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till 

(Lindstedt 2017, s. 51 ffr). 

Jag har anonymiserat alla deltagare så de inte kan igenkännas. Samtliga 

deltagare har påhittade namn, även företrädarna för biblioterapi som intervjuas. 

Vidare har jag inte nämnt i vilken kommun, stad eller på vilket folkbibliotek som 

aktiviteten bedrevs men berättat att det är i närheten av en större stad. 



34 

 

Anonymiseringar är ju alltid ett problem ur forskningssynpunkt då det är svårt att 

kontrollera forskningens kvalité, dock behöver detta alltid vägas mot individers 

behov av anonymitet. 

Brinkman & Kvale (2009) tar upp eventuella konsekvenser vid intervjuer som 

ska undersökas på djupet. Det finns en risk att forskaren genom sitt empatiska be-

mötande får intervjupersonen att avslöja för mycket, om sagespersonerna uppmanas 

att avslöja sådant de egentligen inte vill säga. Detta som i en psykoterapeutisk in-

tervju/samtal kan vara legitimt, att eventuellt forcera människors försvar, kan bli 

etiskt tvivelaktigt i en forskningsstudie. En psykoterapeut har tillstånd att göra det 

utifrån sin yrkesprofession och terapins implicita tankar om att dessa medel är till-

låtna för att uppnå önskat resultat i terapin. Det föreligger inte samma etiska 

tillstånd i en intervjusituation, där får inte informerat samtycke kringgås (Brinkman 

& Kvale 2009, s. 91–92). Jag har haft detta med mig i intervjuerna med deltagarna. 

Jag har hela tiden vägt informationsbehovet mot att deltagarna inte ska känna sig 

tvingade att svara på frågor de inte vill svara på. 

En annan etisk aspekt är den tolkning jag kommer att göra av 

intervjupersonernas utsagor och när jag kommer att relatera det till teori och tidigare 

forskning. Det är inte säkert att sagespersonerna uppskattar att bli tolkade utifrån 

teorier om t.ex. samhället, det kan upplevas förminskande att bli betraktad som 

självförverkligande i en senmodern kontext då ens egen känsla signalerar främst 

behovet av djupa samtal och mening. På så vis kan även tolkningen bli ett etiskt 

dilemma. Dock vill jag understryka att den tolkning jag gör, görs i enlighet med de 

teoretiska perspektiv jag använder och det finns delar av intervjupersonernas 

upplevelser jag inte här har möjlighet att studera. 

En annan aspekt jag vill lyfta fram angående såväl intervjusituationen som tolk-

ningen av materialet är min egen förförståelse som naturligtvis påverkar, då det 

aldrig är möjligt att förhålla sig helt neutralt. Min bakgrund som beteendevetare och 

övrig humaniorautbildning (som nämndes i inledningen) kan möjligtvis ha påver-

kat. 

Analys av materialet 

Alla intervjuerna är transkriberade i skriftspråk, dvs. inte i talspråk. Därför har 

hummanden och pauser inte tagits med i transkriberingen om de inte hade någon 

särskild betydelse för meningen av det uttalade. Jag har också tagit bort 

upprepningar. Det som är viktigt att minnas är att tolkningsprocessen påbörjades 

redan vid utskriften av dessa intervjuer (Brinkman & Kvale 2009). Intervjuerna har 

sedan tolkats och en meningskoncentrering har utförts, där längre yttranden blir 

koncentrerade i en kortare förklaring och teman har utkristalliserats. Teman har 

därmed framkommit utifrån deltagares berättelser och i reflexiv återkoppling med 

teori och tidigare forskning. Meningen med det som uttalas har extraherats ur 
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intervjuerna (Brinkman & Kvale 2009, s. 221). Materialet har också meningstolkats 

utifrån om dolda betydelser kan förekomma som inte framkommer vid en första 

anblick.  

Sändarperspektivet bygger på tre intervjuer jag gjort med företrädare för 

biblioterapin. Här har jag grupperat resultatet i tre huvudteman: Biblioterapi i 

Sverige, Läsande och samtalet och Biblioterapins utformning i källmaterialet. Ur 

materialet har tre olika teman framkommit utifrån de tre intervjuades berättelser om 

upplevelser av biblioterapi: Gruppen, Läsningen och Folkbiblioteket och 

biblioterapi. Vidare följer ett avsnitt om meningstolkning av deltagarnas 

berättelser, utifrån tankar om den senmoderna samtiden. Denna del har rubriken 

”Reflexiv identitet”.  

Läsandet undersöks utifrån den teoretiska grunden, om huruvida det finns spår 

av identifikatorisk, självförglömmande, eskapistiskt, estetiskt, transportation, 

emancipatoriskt typer av läsande. Den läsfrämjande aspekten av biblioterapi har 

undersökts utifrån hur ledare tänker inför litteraturval och huruvida läsvanor har 

påverkats med deltagandet i biblioterapin. 

Den psykologiska delen undersöks med främst analysverktygen identifikation, 

katarsis, men även igenkänning och insikt har ingått. 

Resultatet av mottagarintervjuerna relateras också till delar av Brewsters mo-

dell: emotive, social och escapist bibliotherapy. 
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Resultatanalys 

Nedan delas resultatet in i två delar: sändarperspektiv och mottagarperspektiv. 

Inledningsvis redogörs för sändarperspektivet, vilket motsvarar resultaten av 

analysen av intervjuerna i detta perspektiv. I mottagarperspektivet, som är denna 

uppsats främsta fokus, lyfts deltagarnas upplevelser av biblioterapi fram och 

avslutas med en tolkande del. Viktigt att ha med sig i läsningen av resultatet är att 

vissa teman kan gå in i varandra. 

Sändarperspektivet 

I redovisningen av sändarperspektivet följer tre huvudteman: Biblioterapi i Sverige, 

Läsandet eller samtalet och Biblioterapiaktiviteten. Vidare följer underteman till 

dessa. 

Presentation av intervjupersonerna för sändarperspektivet 

Nedanstående redovisning av sändarperspektivet bygger på tre intervjuer (samtliga 

med anonymiserade namn). Som tidigare nämnts skedde en intervju via mail, med 

Anders som är biblioterapeut i den aktuella aktiviteten. Han är bibliotekarie i grun-

den och även samtalsterapeut. Anders har gått biblioterapiutbildningen på Ersta 

Sköndals Högskola. En personlig intervju har gjorts med Martina som är bibliote-

karie i grunden och har arbetat många år på folkbibliotek. I nuläget arbetar Martina 

med läsfrämjande på Kulturrådet. Hon är förespråkare för biblioterapi i Sverige och 

föreläser också vid tillfällen på utbildningen, om biblioterapi på folkbibliotek. Den 

sista intervjun gjordes via telefon med Sofia som är bibliotekarie och har lett flera 

biblioterapeutiskt inriktade grupper. Hon arbetar nu som bibliotekskonsulent på 

regionbiblioteket Jämtland/Härjedalen. Sofia är också ansvarig för och lärare på 

utbildningen i biblioterapi. Sofia gick biblioterapiutbildningen på Ersta Sköndals 

Högskola, första omgången 2017. I nuläget är utbildningen uppdelad i två inrikt-

ningar. En inriktning riktar sig mot bibliotekarier, vilken Sofia och ytterligare en 

person är ansvarig för. Den andra inriktningen av biblioterapiutbildningen är bre-

dare och vänder sig mot övriga yrkesgrupper som socionomer, präster, terapeuter 

och den ansvariga för denna utbildningsdel är själv socionom. Vid starten 2017 var 

utbildningen ej uppdelad. Sofia poängterar att utbildningen i biblioterapi i Sverige 

arbetar med skönlitteratur och inte självhjälpslitteratur, det sistnämnda är mer fre-

kvent i USA och Storbritannien (Sofia 2019). 
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Biblioterapi och folkbibliotek i Sverige  

Det har i tidigare uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap poängterats 

att det är en brist på verksam biblioterapi i Sverige, vilket kan vara på väg att för-

ändras. Biblioterapeutisk verksamhet runt om i Sverige kan tänkas öka i takt med 

att fler utbildar sig i biblioterapi på Ersta Sköndals Högskola. Sofia nämner några 

exempel på platser som nyligen startat och arbetar med biblioterapi i Sverige, t.ex. 

ett nätverk i Härjedalen där hon själv verkar, men också i Jönköping, Örebro, 

Helsingborg, Göteborg, Gävle och Stockholm. Utbildningen i biblioterapi ges än så 

länge enbart på uppdragsbasis, dvs. deltagaren behöver en uppdragsgivare som be-

talar för utbildningen vid ansökan (Sofia 2019). 

Ett annat tecken på att biblioterapi blir mer etablerat är att Kulturrådet nämner 

ordet biblioterapi två gånger i sin senaste ”Handlingsplan för Läsfrämjande” 

(2019). Detta kan ses som ett framsteg, att biblioterapi tillskrivs en viktig roll i det 

nationella läsfrämjande arbetet, menar Sofia. Biblioterapi och Shared Reading 

framställs som viktiga metoder för läsfrämjande i handlingsplanen4. På frågan om 

biblioterapi finns nämnt i biblioteksplaner runt om på folkbibliotek i landet menar 

Sofia att det i sådana fall beskrivs under begrepp som kultur och hälsa (Sofia 2019).  

Biblioterapi skulle enligt intervjupersonerna inom sändarperspektivet, kunna 

spela en viktig roll i samhället för människor. Gemensamt för alla tre är att de tycker 

att biblioterapi ska bedrivas på folkbibliotek och att folkbibliotek bör bidra till det 

omgivande samhället. Folkbiblioteken kan också gynnas av arbetet med 

biblioterapi (Sofia, Martina, Anders 2019). 

En kritisk aspekt i diskussionen kring folkbibliotek och biblioterapi är, som 

tidigare forskning också påvisat (se t.ex. Gambring 2018), att förhålla sig till 

terapidelen av ordet, dvs. det finns olika inställningar till huruvida folkbibliotek bör 

bedriva biblioterapi utan att ha någon terapeutiskt utbildad person att samarbeta 

med (se mer nedan). 

Biblioterapi och samtida behov 

På frågan om hur biblioterapi kan uppfylla behov hos människor svarar Martina: 

Ja, men det kan ju vara i livskriser och i förändringar, men också i vanlig personlig utveckling, 
växande så tror jag jättemycket på litteraturen. Och det här existentiella det är ju någonting som 
man brottas med i hela livet men kanske främst i vissa åldrar. Jag tänker där kan ju också 
biblioterapi och skönlitteratur ge ett sätt och hitta mening och fundera över mening, sin identi-
tet, vem vill jag vara, vilka val vill jag göra, ja vilken moral har jag, alla sådana där stora frågor, 
att det kan vara ett sätt att få fundera på sådana frågor utan att t.ex. då vara religiös, annars 
tänker man ju kanske att det är kyrkan som har hand om såna frågor, men det behöver det ju 
inte alls vara. Alla behöver ju ha möjlighet att prata om sådana frågor. Vi kan ju ha filoso-
fikaféer och kyrkan men skönlitteraturen blir ju på något sätt ganska neutralt ändå och man kan 
också på något sätt få distans då man inte behöver prata om sig själv ens en gång, utan om andra 
människors, fiktiva karaktärers val eller dåliga val (Martina 2019). 

 
4 Shared Reading är gemensam högläsningsaktivitet i grupp där kvalitetslitteratur används. 
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Ovanstående citat kan relateras till Giddens teorier om det existentiella som centralt 

och om självidentitetens förändrande karaktär i vår tid (2005, s. 94 ffr). Martina 

förmedlar också en bild av att biblioterapi potentiellt kan vara en arena där männi-

skor får möjlighet att uppfylla behov som det annars är brist på utrymmen för, dvs. 

de själsliga behoven. På frågan om vilka behov i samhället som uppfylls av biblio-

terapi fokuserar Sofia på den ökade psykiska ohälsan: 

Jag säger som Kristian Gidlund, […] ”Sverige är ett land i ett akut behov av terapi” och detta 
kan inte alla vårdcentraler täcka utan vi måste ha medmänskliga samtal emellan. […] Allt som 
gör ont är inte sjukt. Alltså allt det här, skilsmässor, dödsfall allt det som vi alla drabbas av, det 
är inget farligt att prata om. Jag anser att behovet av biblioterapi [är stort], min egen definition 
av biblioterapi är: ”att använda berättelser kreativt för att nå insikter om sig själv och världen” 
och liksom vidgar man det så blir det berättelserna. Det behöver inte bara vara böcker utan det 
är tv-serier och det är låttexter som jag jobbar med. Så att behovet [av biblioterapi] kan vara 
helt outtömligt skulle jag säga […] (Sofia 2019). 

På frågan om vilka behov biblioterapin kan sägas uppfylla hos människor i vår sam-

tid skriver Anders via mailintervju: 

Min tolkning är att biblioterapi, läsningen i kombination med samtal kring livsfrågor (som ofta 
är det tema jag arbetar med) är en oerhörd bristvara idag. Många har en meningsbrist idag. Var 
finner vi möjligheter till fördjupade samtal? Ensamhet är också en stark faktor. Att odla en 
gemenskap, berätta om sig själv och få lyssna på andra och nå insikter om att de också har 
funderingar, längtan, smärta och rädsla precis som man själv är värt mycket (Anders 2019). 

Anders lyfter alltså behovet av en gemenskap som kan fyllas, ser det viktiga sam-

talet och meningsskapandet som centralt för människor i nutiden, och pekar på att 

biblioterapin kan fylla flera behov. Anders menar att han från sina deltagare upp-

fattar att människor kommer till hans grupper för att ”det finns behov av reflektioner 

som är djupa och ett sammanhang/gemenskap som inte enbart handlar om vardags-

prat” (Anders 2019). 

Martina tror att biblioterapin kommer att växa på folkbibliotek i Sverige. Hon 

pekar på ökade behov av själslig art samt samhällets ökade fokus på läsfrämjande 

som anledningar till växandet: 

Att det kommer mer, det tror jag. Jag tror det av olika skäl, dels tror jag det gör det för att den 
psykiska ohälsan har ökat så häftigt, eller som jag hörde någon säga att det kanske inte är den 
psykiska ohälsan som har ökat, det kanske är vår själsliga vånda. Det tyckte jag var ganska 
intressant att det liksom är de existentiella frågorna mer än psykisk ohälsa egentligen […] oav-
sett så har det ökat och så tänker jag att läsfrämjande har fått sådant uppsving och det i 
kombination gör att folkbiblioteken nog kommer börja använda sig av biblioterapi som arbets-
sätt mer (Martina 2019). 

Det är intressant ovan som Martina uttrycker att de existentiella behoven och 

meningsskapande hamnar i centrum, vilket korresponderar med det deltagare också 

beskriver (se mer nedan). Sofia lyfter människors behov av att prata om 

livshändelser som annars kan bli svåra att hantera. Gemensamt för de tre intervjuade 

är att de uttrycker att det i samhället behövs arenor där livshändelser delas och 
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pratas om och en samstämmighet kring att ”allt som gör ont är inte sjukt” (Sofia 

2019). Framför allt Martinas och Anders uttalanden korrelerar med Giddens (2005, 

s. 69 ffr) tankar om senmodernitet, meningsskapande och den existentiella 

dimensionen.  

Folkbiblioteken och biblioterapi  

Det som varit och i vissa fall är ett problem, kring huruvida folkbiblioteken ska 

anamma biblioterapi, menar Martina främst är relaterat till terapidelen av ordet. Att 

ledningen på biblioteken är rädd att arbeta med terapi som det inte finns kompetens 

kring. Hon menar att det är synd att det heter just biblioterapi då själva fenomenet, 

humanistisk biblioterapi enligt henne, inte kräver terapeutisk utbildning. 

Jag tror att det finns en viss rädsla för att det heter biblioterapi, på så vis är det lite synd att det 
heter så, och samtidigt heter det ju så. Det är ju svårt att byta namn på något som har hetat så 
väldigt länge för metoden har ju funnits väldigt länge sedan första världskriget i alla fall doku-
menterat och används på bibliotek också sedan första världskriget. […] men det är väl just den 
här delen terapi som kanske avskräcker lite. […] för den humanistiska biblioterapin tänker jag 
det [att det inte behövs professionell terapeut men] för den kliniska biblioterapin då är det 
någonting annat för då är det att biblioterapin används i en medicinsk behandling […]. Den 
humanistiska biblioterapin där det mer handlar om personutveckling och växande och faktiskt 
också, jag menar det flesta människor som känner, vad ska man säga, det är ju så, väldigt 
mycket som gör ont är inte sjukt, utan det är faktiskt livet bara och att vi har ett behov av att 
prata om svåra saker och vi möter kriser och vi möter förändringar och om vi skulle bli lite 
bättre på att prata med varandra så kanske vi inte skulle behöva bli så sjuka heller och där tänker 
jag att den humanistiska biblioterapin kan göra jättestor skillnad. Och då behövs det ju inte vara 
en utbildad terapeut utan här tänker jag att det enda som behövs är egentligen en slags samtals-
ledare som med vilken bokcirkel som helst, att man är följsam och följer upp vad som händer 
(Martina 2019). 

Vid reflektion kring om folkbiblioteken och ledaren inom biblioterapi ska ha 

beredskap för att kunna förmedla vårdkontakter till deltagare vid behov, menar 

Martina:  

Det kan ju vara bra [att] ha den beredskapen och veta överhuvudtaget liksom att det kan hända 
men samtidigt så tänker jag att det är sådant som händer på bibliotek hela tiden också, så det är 
egentligen ingen jättestor skillnad mot för vad bibliotekarier möter i sin vardag redan nu och 
då kan man ju tänka snarare att bibliotekarieyrket borde få mera kompetens, i så fall, inte bara 
i bibliotekariecirklar utan i överlag så (Martina 2019). 

Martina beskriver vidare hur hon uppfattar ledarens roll vid olika former av biblio-

terapi vilket också gestaltar hur hon ser på skillnaden mellan att arbeta med 

biblioterapi lästerapeutiskt eller interaktivt. Martina menar, i likhet med Monroe 

(1978a), att det lästerapeutiska är en del av bibliotekarieyrket. 

[…] om man ska prata om cirklar, är det ju mycket kring gruppdynamik och hur man liksom är 
samtalsledare och allt det där. Hur man fördelar ordet och får alla att prata och så och ja, men 
när det gäller lästerapi, då handlar det egentligen mer om det här vanliga bibliotekariearbetet, 
att hitta rätt bok till rätt person faktiskt i rätt ögonblick. Och för mig är det grunden fortfarande, 
för mig är det bibliotekariejobb liksom, ja fördjupat bibliotekariejobb ja, att man ställer frågor 
och får veta, vart befinner du dig nu och vilken typ av frågor bär du på och så där och så hitta 
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läsning utifrån det. Lite som att vara såhär personlig bibliotekarie men inte för informations-
sökning utan för läsrådgivning (Martina 2019). 

På frågan om varför folkbiblioteken ska arbeta med biblioterapi säger Sofia:  

[…] Det finns ju en policy att jobba med kultur och hälsa och därunder kommer ju vi [folk-
biblioteken] såklart. Och sedan det demokratiska uppdraget överhuvudtaget. Psykisk ohälsa, 
på något sätt måste vi alla hjälpas åt. Vårdcentralerna är överbelastade […] (Sofia 2019). 

Sofia framhåller också, likt Brewster (2008, s. 117), vikten av samarbeten institut-

ioner emellan, att folkbiblioteken ska främja detta. Ska biblioterapi bedrivas med 

en målgrupp som har någon form av psykisk ohälsa, är det viktigt att samarbeta 

med professionella inom socialt arbete. 

På frågan om varför folkbiblioteken ska arbeta med biblioterapi menar Anders 

att folkbibliotekens uppdrag är att lyfta fram läsningens betydelse och göra den mer 

relevant. Han pekar på biblioterapin och metoden Shared Reading som viktiga sätt 

för biblioteken att använda för att ”levandegöra” litteraturen. Han menar vidare att 

genom att folkbiblioteken har organisatorisk kraft i form av nätverk och resurser 

för att sprida biblioterapi så blir det ett viktigt instrument för att göra detta nation-

ellt. Eventuella problem med biblioterapin i en folkbibliotekskontext skulle enligt 

intervjupersonerna kunna vara att det kan komma personer som är extra sårbara och 

som behöver hjälp som inte kan tillgodoses i detta sammanhang. Det kan även 

komma deltagare som själva inte lämnar ut sig så mycket utan enbart fokuserar på 

andra och tolkar deras reaktioner. Angående huruvida det är viktigt med att det ska 

vara en terapeutisk utbildad ledare i biblioterapin, säger Anders: 

Om syftet är den bredare tolkningen av biblioterapi som personlig utveckling behöver i mitt 
tycke inte någon med terapeutisk kompetens vara ledare. Det finns olika arbetsdjup inom bibli-
oterapin och det väsentliga är att det finns ett klart och genomtänkt gruppledarskap med ett 
ansvar för det som sker i gruppen och att ambitionsnivån med texturval och frågor är riktigt 
avpassad i förhållande till det uttalade syftet (Anders 2019).  

Sofia påtalar faran med att människor kan uppfatta terapidelen på olika sätt 

beroende på tidigare erfarenheter, men säger samtidigt att det endast har hänt någon 

enstaka gång för henne, att någon haft andra förväntningar på biblioterapigruppen. 

Sofia understryker vidare att detta också tas upp under utbildningen. Det är mycket 

viktigt med just tydlighet innan aktiviteten sätts igång så att deltagarna vet vad de 

kan förvänta sig. Sofia nämner också att för extra tydlighet brukar hon kalla sina 

aktiviteter för ”fördjupade boksamtal” så att det inte utlovas någon terapeutisk 

verkan. Hon menar att om biblioterapi ska bedrivas kan det vara bra att ha en 

professionell person inom socialt arbete att samarbeta med. Detta korresponderar 

med tidigare studier, där bibliotekarier har sagt sig uppleva att det kan vara 

problematiskt att arbeta med biblioterapi på folkbibliotek just utifrån terapidelen 

(jmf Gambring 2018). Mina resultat skiljer sig ändock en aning då det finns hos två 

av mina intervjupersoner/företrädare för biblioterapin en övertygelse att det inte 
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behövs en terapeut för arbetet med biblioterapi. Martina jämför med t.ex. dansterapi 

och andra expressiva terapiformer och menar att betydelsen av ordet terapi inte 

behöver vara ur medicinsk synvinkel (Martina 2019). Anders poängterar att det 

finns olika arbetsdjup och att det inte behöver vara en terapeutiskt utbildad person 

(Anders 2019). Som tidigare nämnts tycker även Sofia att biblioterapi ska finnas på 

folkbibliotek men framhäver vikten av att inte utge sig för att bedriva terapi utan 

istället kalla det ”fördjupad läsning”. Hon framhåller också vikten av samarbeten 

med andra institutioner. Sofia menar också att det är en fördel om bibliotekarien i 

fråga som ska arbeta som ledare i biblioterapi har erfarenhet av socialt arbete i 

någon form sedan tidigare eller är van vid att leda samtal (Sofia 2019). 

Läsandet eller samtalet 

Mellan förespråkare och utövare för biblioterapin kan uppfattningen skifta om vad 

som är den största effekten på människor som deltar i biblioterapi. Det kan vara 

läsningen, samtalet, gruppen eller ledaren i biblioterapin som påverkar i aktiviteten. 

Martina menar att det är läsningen som är det viktigaste och som påverkar på egen 

hand. Dock framhåller hon att samtalet, ledaren i biblioterapin, gruppinteraktionen 

och andras läsupplevelser också kan ha en påverkan på ett fördjupande sätt: 

Jag tänker vanliga bokcirklar är ju också ett sätt att få människor att öppna upp och börja prata 
för att man har gemensamt på något sätt, någonting gemensamt för att man har läst samma bok. 
Och det gör att man kan öppna upp olika typer av samtal och jag märkte väl att det här med 
litteratur och liv ligger väldigt nära. Att man liksom väldigt ofta också i litteratursamtal kom in 
på livet, saker som hände en i livet, saker man mindes, saker man kände och att det inte riktigt 
går att dra en skarp gräns mellan den här läsupplevelsen och livsupplevelsen. Så det var väl 
därför jag började intressera mig mer och mer för vad är egentligen, vad händer egentligen när 
vi läser och började tänka liksom på det här med litteratursyn att det liksom inte bara är en text, 
det är inte bara litterär analys utan det faktiskt är någonting som sker i mig känslomässigt och 
kroppsligt rent av, som är en läsupplevelse och att den delen av läsningen är den som bibliote-
rapin betonar (Martina 2019). 

Martina förklarar vidare hur läsaren vid läsningen reagerar med kroppen och att det 

på så vis blir en verklig livserfarenhet. Detta tolkar jag konnoterar till teorier om 

estetiskt läsande som handlar om att en lever genom det en läser (Rosenblatt 1968; 

1991):  

[…] Att när man läser någonting som berör en så reagerar man med kroppen, man kan få gåshud 
eller man kan få hjärtklappning, man kan bli torr i munnen, man kan börja gråta, man kan börja 
skratta, det är en erfarenhet som sätter sig i kroppen (Martina 2019). 

Detta gäller även det som Oatley (1999) formulerar, vilket handlar om att det upp-

levda blir ett slags ställföreträdande upplevelse. Det blir alltså ett slags upplevelse 

på samma sätt som i det verkliga livet men i en tryggare miljö. Martina refererar till 

Ihanus, som betonar att kroppen och känslorna behöver drabbas om empati ska ut-

vecklas och om deltagaren ska förändras: 
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[…] jag kommer inte ihåg exakt vad han säger men att liksom inlevelsen, att uppslukas av 
någon annans erfarenhet, eller liv eller så värld, att det är det som ger möjligheten att se andra 
perspektiv och att man kan inte förnuftigt sitta och säga att man ska liksom känna med någon 
eller tycka som någon, det är någonting som går… jag tänker att det är med kroppen igen, att 
det är lätt att tänka liksom saker men det är först när det drabbar kroppen när man blir berörd 
som det kan ske någon förändring och det är först då som det sätts i rörelse. […] det här Franz 
Kafka-citatet att litteraturen ska vara som en yxa mot de frusna oceanerna inom oss. Jag tycker 
den bilden är så fin för jag kan tänka liksom att det är så, när det är en sorg liksom som är 
fastfrusen, eller för den delen ett minne som man inte minns för att det är liksom fastlåst eller 
sådär. Med litteraturen plötsligt så sätts det där i rörelse och först då blir det möjligt att förändra, 
det går inte att växa när man sitter fast. Det måste sättas i rörelse för att man ska ha en chans 
att utvecklas och där kan litteraturen faktiskt vara den där yxan eller sätta någonting i rörelse, 
att det kan, ja lite så här som förr i tiden när man gjorde tumvers på bibeln, inte för att man 
skulle få svar utan mera för att orden skulle ge någonting, liksom skulle sätta någonting i rörelse 
och leda tankarna på nya spår eller nya funderingar eller så där. Så som det gör när det är 
någonting som berör. Så jag tänker att det är det litteraturen gör och då är ju litteraturen i sig 
terapeuten eller vad man ska uttrycka det som (Martina 2019). 

Detta uttalande kan kopplas till Giddens tankar om att självförverkligandet är 

centralt i senmoderniteten och att självförverkligandet framträder som en ”[…] 

balans mellan möjligheter och risker” (Giddens 2005, s. 98). Här uppmanas 

människor att släppa kontrollen över sitt förflutna och våga välja nytt och förändras. 

Självutveckling förknippas sålunda med risker och att inte utvecklas är att stagnera. 

Ett alternativt sätt att se på det Martina beskriver skulle kunna vara att det är viktigt 

att vila i det som är, det finns inget självändamål i att alltid sätta saker i rörelse. 

Detta påpekar Martina också själv, just det att de som inte vill sättas i rörelse nog 

inte tycker om att läsa den typen av böcker och heller inte skulle vilja gå i 

biblioterapi. Dock kan det vara viktigt här att påminna om Petterssons (2014) 

resultat om behovet av självförglömmelse och Brewsters (2014) tankar om att en 

stor andel av potentiella deltagare kan missas om det fokuseras för mycket på att 

det ska läsas identifikatoriskt och sätta igång starka känslor. Självförglömmande 

läsning kan också vara psykiskt välgörande och ha effekt, som exemplet med 

biblioterapi och deckare visar, som Brewster tar upp (2017).  

På frågan om vad som har den största effekten på individen i en 

biblioterapeutisk situation säger Sofia: ”För mig är det det goda samtalet. Och då 

kan det vara det enskilda för all del, men oftast är det ju det i grupp nu […]” (Sofia 

2019). Detta korrelerar med Hynes & Hynes-Berrys (2011, s. 4 ffr) användning av 

begreppet den interaktiva biblioterapin, där helande och växande ses som en effekt 

av dialogen om läsupplevelsen, istället för läserfarenheten i sig.  

Nedan skriver Anders vad han anser ger det största resultatet inom bibliotera-

pin, vilket blir en mellanposition till Martinas och Sofias uttalanden. Anders menar 

att en terapeutisk effekt kan uppkomma både under samtalen och i mötet med tex-

ten:  

Svår fråga. I en del fall är det texten som dröjer kvar i rummet. I andra fall lämnas texten rätt 
så snart till förmån för en mer dynamisk och associativ dialog mellan deltagarna. […] Terapeu-
tisk effekt behöver tolkas i en bred ram, eftersom biblioterapin som jag tillämpar den inte syftar 
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till något specifikt kliniskt resultat, utan handlar om en personlig livsresa som är unik, öppen 
och svår att förutsäga. Lita på processen” är en bra devis (Anders 2019).  

Ytterligare utsagor angående vad deltagarna får med sig från biblioterapin är att bli 

sedda och ha plats för intryck och uttryck. Anders menar också att han ser 

biblioterapiaktiviteten som en gemensam interaktion, det finns en struktur som 

ledaren har planerat men det finns även en stark lyhördhet inför gruppens behov.   

De känner sig sedda och hörda. Berikade. Men det finns också plats för skratt och glädje. En 
slags öppning för själen och en möjlighet att uttrycka sådant som normalt inte får utrymme att 
komma fram. […] Det är svårt att veta vad ”dagens brännpunkt” finns, alltså vid vilken text 
eller mening eller frågeställning som gruppen stannar och visar vilja att önska fördjupa […] 
(Anders 2019). 

Anders menar vidare att han uppskattar den oförutsägbarheten, att inte veta vad som 

kommer att hända. Han menar att han brukar planera flera spår, men att han sedan 

avvaktar processen och ser vad som händer (Anders 2019).  

Biblioterapiaktiviteten 

Den biblioterapeutiska verksamhet som är studerad i denna uppsats befinner sig i 

en närförort till en storstad. Den person anställd på biblioteket som är kontaktperson 

för aktiviteten, Ebba, berättar via mailkontakt att anledningen till satsningen är att 

kommunen har hälsa som profilering och att de från bibliotekets håll ville lyfta den 

mentala och psykiska hälsan. Med inspiration från tv-programmet Babel och annan 

information om biblioterapi upplevdes det att biblioterapi ”låg i tiden” (Ebba 2019). 

De tog kontakt med biblioterapeuten Anders för en föreläsning om biblioterapi. 

Detta vidareutvecklades senare till en biblioterapeutisk aktivitet i hans regi. 

Biblioterapi finns därmed formulerat under programdelen i bibliotekets dokument. 

En stor anledning till att biblioterapi valdes var att de på biblioteket får många 

förfrågningar om att besökare gärna vill prata om böcker och läsning och om att 

biblioteket borde anordna läsecirklar. Därmed valdes biblioterapi som en variant på 

bokcirkel. Den enda nackdelen som de upplevde var att biblioterapin kunde nå så 

få som sju personer vid varje tillfälle, vilket biblioterapeuten betonade var lagom 

antal. Från bibliotekets håll uppfattades dock detta som lite för få deltagare (Ebba 

2019). 

Den ansvarige biblioterapeuten, Anders är utbildad bibliotekarie men arbetade 

inte på det biblioteket där biblioterapin utfördes utan blev externt kontrakterad att 

anordna biblioterapin. Anders som också är samtalsterapeut och författare arbetar 

inte aktivt som bibliotekarie i nuläget. Anders är vidare i 45-årsåldern och har ett 

stort litteraturintresse. Anders berättar att han har genomfört biblioterapi under två 

tidigare tillfällen med samma upplägg och på samma folkbibliotek. 

För att förstå bakgrunden till hur deltagare möter och intresserar sig för aktivi-

teten återges nedan vad som stod i inbjudan till biblioterapin. Inbjudan fanns uppsatt 
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i biblioteket, på anslagstavla i närområdet samt i sociala medier: Huvudrubriken här 

var ”Biblioterapi – en läsecirkel om livsfrågor”. Det står vidare att deltagarna kom-

mer att dela med sig av tankar och känslor som väcktes under läsupplevelsen samt 

att lättare skrivövningar kan förekomma. Deltagare uppmanas även att ta med 

penna och block. Det betonas att intresserade inte behöver ha några förkunskaper 

samt att det är gratis. För att delta krävs en anmälan till representant på biblioteket. 

Anders berättar att de som har besökt aktiviteterna sammantaget är företrädel-

sevis pensionärer, men att ca en femtedel har varit yngre, mellan 20–40 år. Främst 

kvinnor men ett fåtal män har deltagit. Biblioterapin pågår under fem tillfällen, 

varannan vecka i ca två månaders tid. Varje tillfälle pågår i ca 90 minuter med fika 

under tiden. I den grupp som undersöktes deltog sju personer i aktiviteten, varav tre 

intervjuades. Gruppen bestod totalt av en man i pensionsåldern och övriga var kvin-

nor. Av kvinnorna var två i 40-årsåldern, en i 20-årsåldern och tre kvinnor var i 

pensionsåldern. Kursen pågick på dagtid, kl. 14:00 på vardagar. De som hade möj-

lighet att delta blev därmed kanske främst pensionärer och de som av olika 

anledningar inte förvärvsarbetar heltid, eller personer som har ett fritt arbete och 

som kan komma dagtid. Gruppen träffades vid varje tillfälle i ett avskilt rum på 

biblioteket. 

Anders berättar att biblioterapin ofta inleds med en ”spontan skrivövning” och 

vidare får alla säga något och berätta om sig själva. Därefter läses en text, ofta en 

dikt, upp högt i rummet och aktiviteten avslutas med att deltagarna får berätta vad 

de tar med sig från dagens aktivitet. Diskussionen om läsningen kan också initieras 

genom att någon ur gruppen tillfrågas att läsa en dikt högt, varpå detta görs och de 

andra reflekterar kring texten. Anders poängterar att skrivövningarna är viktiga ut-

ifrån att det blir en ytterligare väg (utöver läsande och det dialogiska mötet) till det 

inre, men att deltagarna är väldigt ojämna i skrivprocessen, för vissa flödar det en-

kelt, för andra är det problematiskt. Han ser därmed skrivövningarna som sekundära 

till läsandet (Anders 2019). 

Biblioterapeutens roll  

Processen är styrd utifrån biblioterapeutens frågor, vilka fokuserar på personliga 

aspekter. På frågan om vad som är biblioterapeutens roll svarar Anders: 

Att hålla rummet och tiden så att deltagarna kan glömma sådant och bara engagera sig i samta-
let. Att fördela ordet om jag upplever att någon faller undan i en tystnad eller om någon annan 
tar upp väldigt mycket talutrymme. Att också på ett mot gruppen lyhört sätt ge impulser som 
leder framåt mot nästa moment för dagens träff (Anders 2019). 

På frågan om hur texterna väljs ut poängterar Anders tidsaspekten, det har varit 

uppenbart att många inte har tid att läsa mycket mellan gångerna. Det är också vik-

tigt att texterna inte tar för mycket plats från dialogen. Utifrån detta valdes dikter ut 

samt en novell. Novellen var det enda som deltagarna fick läsa i förväg inför en 

aktivitet.  
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De texter som har använts i gruppen berättar Anders är: ”Dikter framför allt av 

Tomas Tranströmer, Bruno K Öijer och Wisława Szymborska. Även en novell av 

Jonas Karlsson [Den perfekte vännen], utdrag ur Owe Wikström "Till långsamhet-

ens lov" och en reflektionstext kallad "Desiderata"”. Anders nämner särskilt en text 

som väckte starka reaktioner: ”[…] En dikt av Szymborska ”Life while your 

waiting” väckte mycket och blev till centrum för många skratt och isande insikter” 

(Anders 2019). 

Sammanfattning 

De tre intervjupersonerna som gestaltar sändarperspektivet är eniga om att biblio-

terapi behövs och bör vara en del av folkbibliotekens arbete. Det skiljer sig något 

åt i hur de uttrycker att detta ska se ut.  

Martina och Anders lyfter biblioterapi på folkbibliotek som viktigt för att svara 

på existentiella behov och behov av djupare samtal i samhället. Sofia framhåller 

också samtalet i samhället som viktigt men menar även att folkbiblioteken bör 

arbeta med biblioterapi på grund av den ökade psykiska ohälsan i samhället. 

Martina verkar uppfatta att biblioterapeutiska färdigheter ska omfamnas av 

bibliotekarierollen/yrket och att ytterligare kompetens kring hur bibliotekarier 

möter människor och stödjer socialt borde ingå i utbildningen, liksom hur 

bibliotekarier arbetar läsfrämjande. Martina lyfter läsningens betydelse speciellt 

och förespråkar där ett lästerapeutiskt perspektiv. Hon beskriver till och med att 

läsningen ger starka kroppsliga upplevelser. Hon skiljer det lästerapeutiska från 

gruppsituationen. Martina menar också att interaktiv biblioterapi kan pågå på 

folkbibliotek utifrån att det handlar om livssamtal och inte har med det kliniska 

arbetet att göra (Martina 2019).  

Som tidigare nämnts uttalar sig Sofia en aning försiktigare vad gäller 

biblioterapi på folkbibliotek och menar att en kan kalla det ”fördjupad bokcirkel” 

istället för att utlova terapi. Hon menar att det kan vara bra med samarbete med 

annan instans i de fall där terapidelen nämns. Sofia lyfter också fram att det är 

många som söker sig till denna utbildning på Ersta Sköndals Högskola som förutom 

bibliotekarieutbildningen har erfarenhet av och/eller utbildning inom något 

människovårdande yrke. Hon framhåller vikten av att vara tydlig med aktivitetens 

gränser innan biblioterapin startar, så deltagarna vet vad de kan förvänta sig (Sofia 

2019). 

Anders uppfattar inte att det behövs en terapeutiskt utbildad ledare för denna 

typ av biblioterapi på folkbiblioteken då han menar att det finns flera olika djup 

inom aktiviteten. Därmed blir planerande och tydliggörande viktigt inför aktiviteten 

menar Anders (Anders 2019).  

Samtliga tre lyfter biblioterapins relevans i samhället och folkbibliotekens roll 

såväl som läsfrämjare som bidragande till samhällsarbetet med kultur och hälsa 
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samt utifrån folkbibliotekens demokratiska uppdrag. De redovisar lite olika stånd-

punkter vad gäller det viktigaste inom biblioterapin. Martina lyfter fram läsandet 

som avgörande. Sofia lyfter fram samtalet som avgörande, vikten av att möta män-

niskor och dela sina läsupplevelser med varandra. Anders menar att det skiftar 

mellan gångerna, att det både kan vara texten och samtalet som är mest centralt.  

Anders förmedlar att han i den biblioterapeutiska gruppen varit noga med att 

välja korta texter som inte ska ta så mycket tid från deltagarna i anspråk mellan 

omgångarna eller från deltagarnas diskussion under tiden aktiviteten pågår. Han har 

uppfattat ett behov av just detta. Han beskriver vidare att han ser aktiviteten som en 

gemensam skapelse, dvs. vad det blir av den är också upp till deltagarna. Centrala 

aspekter för honom som ledare är att hålla tiden, se till att alla får ta plats och ta upp 

tråden om det blir tyst. 

Mottagarperspektivet 

Genom bearbetningen av intervjumaterialet har tre olika teman utkristalliserats från 

deltagarnas upplevelser av biblioterapi: Gruppen, Läsningen och Folkbiblioteket 

och biblioterapi. Vidare följer en del som handlar om hur jag tolkar deltagarnas 

berättelser utifrån teori om den senmoderna samtiden, denna del har rubriken 

Reflexiv identitet. Nedan presenteras resultaten av deltagarintervjuerna på följande 

sätt: Först presenteras deltagarna och därefter följer en kort del om hur de hittade 

till biblioterapin.  

Presentation av intervjuade deltagare  

Det var tre kvinnor som svarade på min förfrågan att bli intervjuad: Ella och Tine 

är i 40-årsåldern och Lisa ca 65 år. Namnen har jag anonymiserat utifrån att delta-

garna inte ska kunna bli igenkända.  

Ella är i nuläget sjukskriven för utmattningsdepression och har i vanliga fall ett 

krävande arbete som konsult med fokus på hållbarhetsfrågor. Hon beskriver en sak-

nad av en sida hos sig själv som inte får finnas med i vardagen som 

småbarnsförälder eller i arbetet, den sida som längtar efter samtal och djupgående 

diskussioner. Ella hittade till biblioterapin genom att hon uppmärksammat biblio-

terapeuten Anders som författare. Via sökningar på internet upptäckte hon att han 

även ledde aktiviteter i biblioterapi och Ella tyckte att det lät intressant. Ella uppger 

vidare att hon saknat humanistiska ämnen och diskussioner som hon hade i sin ung-

dom, vilket var en stor anledning till att hon ville delta. Ella berättar också att 

läsningen har blivit väldigt viktig för henne under sjukdomsperioden (Ella 2019). 

Lisa har precis pensionerat sig, är språklärare i botten och beskriver sig själv 

som en konstant storläsare. Hon uppger att hon alltid haft läsningen som intresse. 

Hon har deltagit i flera läsecirklar och är van att diskutera sin läsning. Hon 
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engagerar sig i samhällsfrågor och deltar också i andra kurser, vilka hon beskriver 

som ”personligt utvecklande”. Lisa upptäckte biblioterapin via annonsering på 

anslagstavla lokalt, hon beskrev att hon tyckte biblioterapi lät intressant och att hon 

gärna provar på nya saker (Lisa 2019). 

Tine arbetar för närvarande hemifrån med egen firma. Hon har också en period 

av utbrändhet i bagaget, vilket beskrivs som betydelsefullt för hennes nuvarande 

tillstånd. Hon lyfter fram vikten av att prioritera aktiviteter för sin egen skull, och 

där biblioterapi då beskrivs vara en del. Tine är småbarnsförälder, har ett barn och 

är samboende. Dock beskriver hon själv att hon ofta är ansvarig för hemmet och 

hushållsarbetet då maken arbetar väldigt mycket. Tine hittade också biblioterapin 

via annonsering på anslagstavla och tyckte det lät spännande. Framför allt 

uppfattade hon biblioterapin som mindre kravfylld än en vanlig läsecirkel då hon 

antog att hon skulle förväntas läsa längre texter där. Hon såg också biblioterapin 

som något ämnat enbart för henne själv (Tine 2019).  

Nedan följer citat som exemplifierar hur deltagarna tänkte kring att gå med i 

den biblioterapeutiska gruppen. Först Ella som beskriver en längtan efter 

existentiella samtal: 

Och sen såg jag, annonserat om biblioterapi och så tänkte jag gud vad spännande och jag har 
saknat lite grann också i mitt yrke och i min tillvaro som tvåbarnsförälder, det lite mer existen-
tiella samtalet eller vad man ska säga. Och jag har inte läst, det var sista gången jag läste en 
humaniorakurs på universitetet som jag kände att jag fick det behovet tillfredsställt sådär, med 
folk som man inte känner. Det blir en annan typ av diskussion än vad man kanske hamnar i 
diskussion med människor man känner väl, olika positioner och reflektioner redan sitter och 
man vet vad de ska säga lite grand (Ella 2019). 

Även Lisa förmedlar intresse för djupa samtal: 

[…] Men primärt så är jag ju väldigt intresserad av djupare samtal och det förstod jag också, så 
att jag var väldigt nollställd första gången men jag blev positivt överraskad måste jag säga. Det 
tror jag att de flesta av oss blev (Lisa 2019). 

Tine uttrycker att biblioterapin uppfyller behovet av att få andra influenser som 

kontrasterar de vardagliga: 

[…] Så för mig var ju det också jättepositivt och man tänker på någonting helt annat än barn, 
familj, hus, hund och renovering och allt det där måstena liksom bara. Åh nu läser vi en dikt! 
(Tine 2019). 

Lisa uppgav också att det inte var något helt nytt hon erfor med biblioterapin utan 

att den viktigaste behållningen för henne var påminnelsen om hur viktigt det är med 

djup eftertanke. Det har bekräftats under aktiviteten i relation till de andra grupp-

deltagarna, vilket nedanstående citat illustrerar: 

[…] jag får väl mer bekräftat tänker jag det som jag har känt till, att vikten av att man kommer 
djupare ned och att man liksom funderar mer, reflekterar över saker och ting tänker jag och det 
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har nog bekräftats mer än att jag känner att wow det där hade jag ingen aning om […] (Lisa 
2019). 

Intressant resultat att notera här är resonemanget angående varför deltagarna gick 

med i gruppen och vad de upplevde att de fått ut av biblioterapin. I likhet med 

Walwyns & Rowleys (2011, s. 309) intervjupersoner var anledningen till att de del-

tog i aktiviteten relativt oklar och de utgav sig inte för att vara speciellt motiverade 

eller inriktade innan. Däremot uppgav samtliga i min uppsats, liksom i Walwyns & 

Rowleys studie, att de får en stor behållning av att delta. Walwyn & Rowley (2011, 

s. 309) tolkade det som att biblioterapin lyckades nå dem som aktiviteten faktiskt 

föresatte att nå ut till, dvs. dem som behövde motiveras. Detta uppfattar jag inte 

korrelerar med mina resultat, här visar deltagarna mer att det var en vana och en 

självklarhet hos deltagarna att testa liknande aktiviteter som biblioterapi. Att an-

mäla sig till biblioterapin var därmed ändå medvetet från deltagarna i någon 

bemärkelse. Detta uppfattar jag korrelerar med Giddens (2005, s. 46) tankar om den 

terapeutiska kulturen, att det är en självklar utgångspunkt att delta i aktiviteter med 

personlig utveckling.  

Gruppen 

Temat Gruppen korresponderar med det Brewster (2012) kallar för Social 

bibliotherapy, och handlar om att det sociala, gruppen, terapeuten och samtalet var 

en viktig behållning. En del av innehållet här kan också överensstämma med 

Brewsters Emotive bibliotherapy, här liksom under temat Läsande. Detta utifrån att 

känslor beskrevs som centrala såväl i mötet med gruppen som i mötet med texten.  

Samtliga deltagare som jag intervjuade uppger att det var en stor behållning att 

få höra vad de andra i gruppen sa. Två av deltagarna upplever att de hade velat ha 

aktiviteten under en längre tidsperiod med längre avbrott mellan gångerna. Tine 

menar att det som småbarnsförälder inte finns tid med så intensivt läsande till varje 

gång, men hon hade gärna sett flera tillfällen och under en längre tidsperiod, kanske 

under en hel termin. Ella förmedlar liknande tankar och menar på att det kan ta tid 

innan hon vågar anförtro gruppen sina upplevelser och känner sig bekväm. Därför 

skulle hon gärna sett att aktiviteten pågick under en längre period men glesare mel-

lan tillfällena. Detta korresponderar även med tidigare forskning. Som tidigare 

nämnts i Pettersson (2018, s. 130) (se även Walwyn & Rowley 2011, s. 308; 

Brewster 2011) lyfter deltagarna fram det viktiga med gruppen och av att vara i en 

grupp en längre tid för tilliten och stabiliteten, då det tar tid att bygga upp tillit.  

Det uttalas också tankar om vikten av att identifiera sig med de andra i gruppen 

och att känna att de hade liknande erfarenheter. Nedan följer exempel på hur Tine 

resonerar kring detta: 

Nej, men vi hade ju många gemensamma nämnare ändå som vi fick reda på i efterhand då. Det 
var ju flera av oss [som] varit utbränd, såhär utmattningsutbränd, gått in i väggen typ. Halva 
gruppen som bara, alla liksom det är också en sådan här grej som man märker, om man säger, 
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för det är liksom lite skämsfaktor på det samtidigt som det är väldigt många som är drabbade. 
Ja, det märkte jag när jag själv blev typ gick in i väggen och sa det, för det kan ibland tycker 
jag uppfattas som det är ett svaghetstecken […]. Det är jättemånga som upplever det och därför 
är det inga som säger det men om man börjar säga det själv, alltså du vet det är så många. Jag 
med, och jag med, jag har precis samma, väldigt galet, och väldigt många kvinnor, och lite på, 
men det är väl liksom den här duktiga flickan-syndromet. Plus att högpresterande och man ska 
samtidigt sköta hem och familj. […] Det känns ju också som att det är ju inga personer man 
känner liksom och då kan man ju berätta det och jag känner ju liksom att även om man berättar 
någonting som är privat och personligt och sådär, det gör ju inget om de går hem till sin familj 
och berätta att idag var det en på kursen… För de vet ju ändå inte så vem jag är så att för min 
egen del så tyckte jag att […]  vi hade ju liksom berättat så mycket för varandra, så då kan man, 
och det blir liksom det är bra att få prata av sig lite grand […] (Tine 2019). 

En annan aspekt som deltagarna beskriver fokuserade på det sociala och mötet med 

människor. Lisa nämner att hon uppskattar att bli påmind om att inte ha för mycket 

förutfattade meningar i möten med människor: 

[…] man har ju så lätt liksom att få förutfattade meningar bara man ser en person skannar du 
ju av liksom… det har man rätt bra koll på eftersom jag har jobbat som lärare i många år och 
träffat mycket folk så har jag ju det i mig. För, jag får ju ofta revidera. Ibland kan det ju vara 
såhär att first impression last men det kanske det gör men inte alltid (Lisa 2019). 

Ella betonar att hon uppskattar grupper i allmänhet, samtalen och vilket stöd det 

ger. Hon förmedlar också uppskattning över att tillfällen gavs vid biblioterapin till 

möten över generationsgränserna. Flera gånger nämner hon att hon uppskattar att 

höra de äldres erfarenheter och läsupplevelser. Detta korresponderar också med 

Petterssons (2018) resultat om det centrala med att lyssna till de andra deltagarnas 

tolkningar av texten, berättelser och upplevelser. Som tidigare nämnts poängterar 

Pettersson att deltagarna var mer intresserade av att höra andras perspektiv än att 

presentera egna tolkningar av det lästa, genom att de fick nya idéer och intryck. 

Pettersson tolkar detta som att lästolkningen blev ett slags kollektiv händelse då 

deltagarna byggde vidare på de andras idéer och vågade därmed tänka och uttrycka 

sig på flera nivåer (Pettersson 2018, s. 128–129). 

Biblioterapeutens roll  

Samtliga intervjupersoner uttrycker uppskattning över biblioterapeutens roll och att 

aktiviteten är uppstyrd. Nedan citat av Ella illustrerar detta:  

Jag tycker det är jättebra, att det är styrt. Det känns som han har tänkt till och förberett och jag 
tror det blir mer givande på många sätt. Ja, det tycker jag om, att det finns en plan och struktur 
för samtalet. […] Jag har tyckt att det finaste har varit när vi har läst lyrik och fått, i det här 
styrda samtalet, när han styr in oss litegrann på olika områden, sen få diskutera våra upplevelser 
av det, det tycker jag har varit det jag tyckt om allra bäst […] (Ella 2019).  

Lisa menar att biblioterapeuten finns där för att lotsa samtalet vidare och för att 

styra in deltagarna på det personliga. Lisa anser att ledaren är central för att det är 

viktigt att samtalet kommer vidare, så det inte fastnar. Skulle gruppen träffas själva 

måste ändå någon hålla i det hela, menar hon. Lisa påtalar också vikten av att 
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ledaren är lyhörd och lyssnar av om det finns inriktningar åt andra håll, personer 

som vill säga något (Lisa 2019). Att deltagarna uppger att ledaren är väldigt viktig 

i och med att han styr aktiviteten överensstämmer med forskning av Brewster 

(2011) och Pettersson (2018, s. 129). I den sistnämnda studien underströk 

deltagarna starkt att ledaren var viktig såväl för sitt sätt att leda gruppen som för sin 

litteraturkännedom. I intervjuerna beskrivs också att ledaren är viktig för att se till 

att alla blir delaktiga. Nedan betonas detta av Tine: 

Det var min andra gång som jag inte kunde komma, andra tillfället då, och då skickade han 
[Anders] en text per mail om att det här ska vi prata om liksom och det tyckte jag var så himla, 
det hade jag ju inte förväntat mig heller, […] då blev jag liksom kvar i gruppen och kunde 
hänga med ändå. Så det tyckte jag var positivt att han verkligen såg till så att dom som var med 
i gruppen fick vara delaktiga (Tine 2019). 

Tine beskriver Anders som en ”litteraturens Ernst” och menar det i enbart positiva 

ordalag. Hon uttrycker just hans entusiasm som viktig och hur han presenterar saker 

och är nyfiken (Tine 2019). Det uttalas inget intresse av mer egendeltagande från 

deltagarna själva i aktiviteten, utifrån dessa intervjuer. Samtliga deltagarna menar 

att de är nöjda med urvalet av texter, de verkar snarast uppskatta att det är en del av 

aktiviteten att inte behöva fundera på det själva utan att de blir tillsagda vad som 

ska läsas och styrda i processen. I alla deltagarintervjuer betonas att en stor del av 

behållningen är just den nya litteraturen och samtalen som kommer av det. Det är 

ofta också texter som de menar att de själva inte skulle välja, vilket kan innebära 

bra tips inför framtida läsande. Intervjupersonerna framhåller främst hur viktigt det 

är att bli berörd av läsningen, även om de också förmedlar att de har behov av själv-

förglömmande läsning. Detta kan ju också ses i relation till att det här handlade om 

en öppen grupp, ingen av de tillfrågade var där i egenskap av att de var deprimerade 

eller liknande. De var där av eget intresse och hade anmält sig själva.  

Betydelsen av textens längd poängterade Pettersson var en viktig aspekt som 

inte tidigare framkommit i forskningen, men som i hennes studie visade sig central 

för deltagarna, på samma nivå som textens innehåll (2018, s. 128). I likhet med 

detta visar mina intervjuer också att kortare texter uppskattas av deltagarna. Anders 

menar att det är tydligt att de flesta inte har tid att läsa längre texter mellan till-

fällena. Deltagarna förväntar sig heller inte det vid ingången av aktiviteten, att 

biblioterapin ska vara som en ”vanlig” bokcirkel. Tine poängterar att det var en av 

förutsättningarna för hennes deltagande, som småbarnsförälder, att hinna med. Hon 

säger till och med att det skulle vara ett för stort steg att delta i en vanlig bokcirkel. 

Utöver uppskattningen av korta texter förmedlar Tine dessutom att terapidelen i 

begreppet biblioterapi signalerar att aktiviteten inte har fokus på prestation, vilket 

gjorde att hon vågade anmäla sig. Tine beskriver att hon upplever vardagen som 

stressig och krävande och hade kravet varit en hel bok hade hon kanske inte vågat 

gå med i aktiviteten.  
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Behovet av utrymmet för en prestationsfri tid och att inte behöva stressa sig 

ytterligare genom fritidsaktiviteter uttrycks av deltagarna. Detta överensstämmer 

med forskning från Usherwoods & Toynes (2002, s. 34–35) resultat. Där beskrivs 

hur biblioterapin uppskattades som flykt från vardagen och pressen i det nutida 

samhället. Citatet från Tine nedan illustrerar hur hon resonerar kring texter och tids-

möjligheter: 

Ja, verkligen, ja precis men jag skulle jättegärna läsa en bok också men just nu passar det inte. 
Hade det varit det då kanske jag inte hade anmält mig, […] nej, det stod inte alls mycket om 
vad vi skulle göra egentligen men jag förutsatte ju att vi inte skulle läsa en bok för att, dels för 
att det var ganska få gånger också dels för att, men jag tänkte också att om vi ska göra det då 
kanske det är en bok vi ska läsa och då kommer jag hinna göra det på alla de här veckorna, för 
det blev ju åtta veckor liksom man hade på sig i så fall. Det låter ju helt sjukt, hinner jag läsa 
en bok på 8 veckor (Tine 2019). 

Resultaten här angående deltagarnas uppskattning av texternas korta längd, styrning 

av aktiviteten och behovet av en prestationsfri tid har jag presenterat här under 

biblioterapeutens roll. Detta utifrån att kommentarerna om dessa behov hänger sam-

man med uppskattningen av biblioterapeutens styrning. 

Samtalet  

Det som samtliga deltagare beskriver, som biblioterapins viktigaste uppgift är att 

tillgodose ett behov av djupare samtal, detta illustreras av uttalandet nedan av Ella: 

[…] Så kraftfullt att få läsa en dikt tillsammans med andra människor det gör jag ju aldrig 
annars och få uppleva det tillsammans, det var jättefint. Jag kommer ihåg första gången jag 
gick därifrån var jag helt lyrisk, jag tänkte det här borde alla människor få göra. […] [Det bästa 
med biblioterapin är] samtalen om djupare ting med människor, och komma direkt dit och cut 
the crap liksom, så (Ella 2019). 

 

Lisa menar att största anledningen till att hon sökte sig till gruppen var att: ”[…] 

primärt så är jag ju väldigt intresserad av djupare samtal[…]” (Lisa 2019), och att 

”small talk” dominerar så mycket av vardagen ändå. Hon påtalar också att vårt 

sekulariserade samhälle gör att vi behöver något mer, en extra dimension. Hon 

menar att för henne kan detta vara andlighet eller existentiella teman. Hon har 

tidigare också sökt sig till aktiviteter med andlig inriktning. Där har hon upplevt 

detsamma som i biblioterapin, dvs. att allt ytligt prat skippas och att gruppen går 

direkt på djupet, i samtalet, vilket hon upplever som meningsfullt. Lisa spekulerar 

över om behovet av djupare samtal blir viktigare med stigande ålder men kommer 

fram till att hon vet fler som är yngre med samma behov.  

På frågan om hon skulle delta ännu en gång i biblioterapi om hon fick chansen 

menar Lisa att det är hon inte intresserad av, istället är det för henne nu dags för 

nästa aktivitet eller projekt, kanske inte förrän i sommar är det dags med 

existentiella frågor som tema igen. En av de saker som hon uppfattar är bra med 

biblioterapin är just att den är kort, bara fem gånger. Jag frågade om hon kände att 
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hon hade den existentiella dimensionen i vardagen nu. Hon menar att det är viktigt 

att landa nu efter att ha deltagit i detta, att det annars kan det bli för mycket och att 

det då kan bli slentrian. Hon uttrycker att just punktinsatsen var viktig men i 

kontrast till Ella och Tine har hon ingen längtan efter att delta i biblioterapi under 

en längre period eller kontinuerligt. Det är ju också tydligt att hon befinner sig i en 

annan livssituation, då hon nyligen pensionerat sig medan de andra två är 

småbarnsföräldrar som är i behov av tid för sig själva. Nedan följer citat från Lisa 

som visar hur samtalet i gruppen beskrivs som bästa behållningen med 

biblioterapin: 

Men som sagt jag tror mer och mer, i dagens sekulariserade samhälle, vi behöver något mera 
[…] där vi kommer lite mer till djupare samtal, och där man får, ja det kan ju blandas in allt 
möjlig andlighet eller liksom överhuvudtaget det här […] nej men alltså vi, det är bara 1,5 
timme och det är inte särskilt länge och sen är det lite fika emellan och då fortsätter vi i och för 
sig och pratar. Jag är ju liksom, jag menar att skriva det gör jag ju själv väldigt mycket, särskilt 
när man inte mår så bra och så det och läser mycket, men sen är det klart de texter han… ja 
någon av de men annars får man ju nya tips, men jag är ju mest attraherad utav de samtal man 
får liksom att man lär känna, eller får höra folks erfarenheter […] (Lisa 2019).  

 

Identifikation och katarsis 

Identifikation och katarsis kan uppstå såväl vid läsningen som i gruppsamman-

hanget, därav presenteras denna rubrik på två ställen i uppsatsens resultat. Tine 

beskriver nedan hur gruppen och det sociala sammanhanget kan skapa känslan av 

katarsis, stark känslostämning då hon berörs av det andra berättar, vilket kan tolkas 

utifrån utsagan i nedanstående citat med uttrycket ”griper tag i en”. Hon lyfter också 

vikten av att identifiera sig med de övriga deltagarna i gruppen för att få perspektiv 

på sin egen process. Detta korrelerar med Hynes & Hynes-Berrys (2011) beskriv-

ning av hur den biblioterapeutiska processen kan upplevas i relation till de andra 

gruppmedlemmarna. Detta illustreras i citatet nedan:  

[…] det jag tyckte var väldigt fint det var ju att de alla var väldigt öppna med att berätta om 
privata och personliga händelser som du vet det griper tag i en och man liksom får en helt annan 
förståelse för andra människor. Man kan ju inbilla sig liksom att andra har det så lätt och enkelt 
och jag har det ju så jobbigt men det är nästan alla som har det lite jobbigt liksom det är ju så 
liksom i livet att man har det i alla fall någon gång i livet, sen kan det ju bli lite ljusare och man 
får liksom perspektiv på saker […]  jag tycker det var en fin grupp liksom där man kunde prata 
om många saker sen vet man ju inte hur det skulle varit i en annan grupp (Tine 2019). 

Ella förmedlar också att hon upplever en slags fördjupad igenkänning eller katarsis, 

som Hynes & Hynes-Berry (2011, s. 37) beskriver som en variant av igenkänning. 

Ella refererar till en dikt som framfördes i rummet och berättar hur starkt berörd 

hon blev utifrån det sätt dikten lästes. Här var det alltså inte innehållet i första hand 

som utlöste katarsismomentet utan det kraftfulla sätt den framfördes på. Dessa 

resultat kunde också ha presenterats under rubriken ”Läsningen" och i 
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underrubriken ”Identifikation och katarsis”, men lyfts här då de uttrycks vara mer 

relaterade till den sociala aspekten. 

Hon som läser, det är en äldre kvinna, hon är över 80 år, jättevacker röst, jag bara undrar om 
hon har jobbat vid teatern eller något sådär liksom för hon det är helt såhär så man liksom får 
gåshud av att lyssna på henne när hon läser… så att det är en jättefin upplevelse, men det är ju 
bara tur att det råkade vara så (Ella 2019). 

 

 

Tine berättar känslosamt om en dikt som hon upplevde var viktig och som handlade 

om livets mörka och ljusa sidor, och hur viktigt det är att påminna sig om det ljusa 

i tillvaron. Här kan jag som närvarande motpart i samtalet uppleva att det är ett 

särskilt viktigt område, som Tine uttrycker är en kärnfråga för henne i livet. Hon 

beskriver temat med än mer inlevelse i jämförelse med hur hon annars formulerar 

sig. Följande citat illustrerar hur viktig känslan av positiv bekräftelse är: 

[…] Hur mörkt och svart det än är så, det finns alltid en ljusare, en annan sida, liksom att det 
kommer alltid att vända, liksom att man kan vara inne i perioder i livet när det är så jobbigt 
allting men det kommer bli bättre, det blir alltid bättre. […] ja det var ju också lite på det, hela 
vårt tema liksom som vi pratade om, eller som vi hamnade i hela tiden, det här dystra liksom 
det, sug inte tag i det, utan det finns en annan sida av myntet och det är det du ska fokusera på 
liksom (Tine 2019). 

För Tine tycks biblioterapin och gruppen kännas som ett inslag som förstärker hen-

nes tro på en positiv framtid. Detta kan tolkas som katarsis, ett ögonblick av 

fördjupad identifikation. Som tidigare nämnts har Hynes & Hynes-Berry (2011, s. 

37) ett begrepp kallat recognition som betyder stark igenkänning eller katarsis. Här 

menar de att katarsis kan triggas av kraften i hur något framförs. Tine kan här ge-

nom samtalet i rummet känna igen/återkalla tidigare känslor av hoppfullhet. 

Läsningen  

Under temat Läsningen finns Brewsters (2012) båda modeller, Emotive 

bibliotherapy och Escapist bibliotherapy representerade. Jag har samlat båda dessa 

då de ofta hänger ihop med läsandet och beskrivs av intervjupersonerna i samband 

med hänvisning till detta. Läsandet beskrivs utifrån att endera beröra eller ge flykt 

eller vila från vardagen. En ytterligare aspekt som framkommer nedan är just 

möjligheten till egen tid. Att bli berörd är som tidigare nämnts en av de aspekter 

som framhålls som speciellt med biblioterapin, dvs. att aktiviteten inte enbart blir 

teoretisk och intellektuell utan att biblioterapin just gör att deltagaren berörs:  

[…] det vill jag verkligen understryka att det är kombinationen som är så fin liksom tycker jag, 
att man får göra det till sitt på något sätt, får låta det bli, känna att det berör verkligen, så man 
gör när man pratar om sina känslor och upplevelser och inte bara intellektualiserar kring någon-
ting, att det inte blir en sådan övning bara […] (Ella 2019). 
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Ella uttrycker exempel på hur läsningen är väldigt viktigt för henne då hon beskriver 

följande:   

[…] Jag åkte tåget till Norge och det är sådär grått och glåmigt, och jag läste den första Gene-
ration Law och jag tittade ut genom tåglandskapet, och det är klassiskt liksom, se att det flyter 
ihop med den här världen, och det är ju en jätteskön upplevelse som jag kan gå och längta till 
på dagarna (Ella 2019).  

 

Detta citat kan analyseras utifrån tankar om transportation som handlar om att för-

sätta sig själv i narrativet vid läsningen och bli en av aktörerna i fiktionen (Green 

2008). En av Greens poänger är just att berättande kan ge en känsla av att berättelser 

blir som verkliga erfarenheter. Citatet kan även uttrycka en gestaltning av ett slags 

estetisk upplevelse som beskrivs i termer av stark känslorörelse, vilket korrespon-

derar med Rosenblatts (1994) tankar om det estetiska läsandet. Estetiskt läsande 

erbjuder en distans från verkligheten i och med att läsaren blir ockuperad av känslor 

och tankar runt det lästa. Det kan också ses utifrån Usherwood & Toynes (2002) 

tankar om läsningen som en eskapism, där vardagssysslor får avverkas snabbt till 

förmån för läsupplevelsen som ger en förhöjd känslostämning och estetisk njutning. 

Ella beskriver i intervjun hur hon t.ex. i köer i affärer blir otålig då hon istället 

längtar efter denna typ av läsupplevelse. 

I samtalen kan jag känna såväl Ellas och Tines frustration över att vardagen är 

kravfylld med stort ansvar för familj och att det finns ett starkt behov av eget ut-

rymme där biblioterapin spelar en roll. Det uttryckts nästintill som en 

symbolhandling för den egna personen, vilket nedanstående citat illustrerar: 

[…] Liksom för jag är en småbarnsförälder och jag är projektledare hemma och sköter om 
allting men här kommer ingen åt mig och jag behöver inte stå till svars för någonting eller 
redogöra för någonting utan det här är mitt och det är en helt subjektiv upplevelse liksom och 
det är skönt, så. […] Jag måste få ha en tillvaro där jag liksom kan läsa, det får ta plats... och 
det är nog en insikt som har förstärkts genom biblioterapin, det tycker jag att man kan säga. 
Också att för att jag tycker att dom människorna som sitter där som är lite äldre som har det 
som en del av sitt liv, det är nånting som verkligen skapar mening i deras liv och har fortsatt 
göra det upp i åldern och det vore fint och ha det och att jag kan känna att jag jobbar med 
klimatfrågor och jag tycker det är en ganska deppig framtidsutsikt just och jag funderar mycket 
på dom här grejerna och då kan jag känna att jag behöver det här, och komma tillbaka till det 
här rummet som för mig själv och ibland kanske lite som verklighetsflykt för att klara av det.. 
så det kommer jag att behöva liksom och det är saker jag reflekterat över kring läsande liksom 
som förstärks genom att jag går den här gruppen då och sitter tillsammans med människor som 
också alltid i sitt liv har prioriterat att läsa […] (Ella 2019). 

Ovanstående citat illustrerar hur biblioterapin och gruppen förstärker Ellas egen 

övertygelse av hur viktig läsningen är i hennes liv. Detta kan tolkas som ett slags 

application to self som Hynes & Hynes-Berry menar att det handlar om när 

deltagaren integrerar upplevelser och vill ha med dem i livet. Jag upplever att Ella 

har stärkts i denna insikt om läsningens betydelse och gärna vill bibehålla detta som 
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en del av livet. Tine lyfter fram vikten av att ha egen tid och pausa från vardagens 

krav: 

Men jag är väldigt glad ändå att jag tog tid att göra de här grejerna, för att jag gör inte så mycket, 
jag tar mig inte så mycket tid för min egen skull. För att jag inte har så mycket tid, men nu 
kände jag att nej nu vill jag göra någonting annat liksom, jag måste få en paus från allt det 
övriga (Tine 2019). 

I likhet med tidigare forskning om läsning (Hermes 1995; Usherwood & Toyne 

2002, s. 34–35) finns även utsagor om läsningen som en egen zon. I en kravfylld 

vardag blir läsandet en skyddad zon som enbart är för en själv. Här blir behovet att 

skapa utrymme för sig själv tydligt som motstånd i en annars kravfylld tillvaro. 

Detta kan också ses som exempel på det Pettersson (2014) och Brewster (2011) 

kommer fram till, att det är själva läsningen som är terapeutisk och viktig, inte det 

den innehåller. Angående detta resonemang menar Pettersson (2014) att det borde 

göras en distinktion mellan identifikatorisk läsart och en igenkännande läsning. 

Pettersson menar att den identifikatoriska läsarten är så central i biblioterapeutisk 

forskning på grund av dess sammankoppling med freudianskt terapeutiskt arbete. 

Vid identifikatoriskt läsande antas bortträngda känslor frigöras och läsaren kan bli 

medveten om sitt problem. Här menar Pettersson att hennes studier istället visar på 

att människor som varit sjukskrivna inte alltid orkar med aktivt terapeutiskt arbete 

men att läsningen ändå framkallar glädje genom igenkänning av ett friskare jag och 

en lättnad som i sig då blir terapeutisk. Igenkänningen motsvarar istället det 

allmänmänskliga, t.ex. känslan av sårbarhet eller överlevnad. Det blir en existentiell 

likhet istället för identifikation med karaktärer som går att hitta i de flesta 

berättelser. Detta implicerar som tidigare också nämnts att det istället kan sägas 

vara läsningen som är terapeutisk medan innehållet blir underordnat (Pettersson 

2014, s. 153–154).  

Samtliga deltagare uppfattar att skrivandet i likhet med läsandet kan vara en 

viktig del av processen med personlig utveckling. Detta stämmer med tidigare 

forskning, se McNicol (2018). Dock varierar det vad deltagarna uttrycker om 

skrivandet. Tine berättar att skrivandet inte kommer enkelt för henne och jämför 

sig med de andra i gruppen som hon uppfattar väldigt vana att skriva. Tine uppger 

mer att hon är van att skriva effektivt, rationellt och kortfattat och inte på det sätt 

som är ämnat i biblioterapigruppen. Lisa menar att hon är van att skriva och skriver 

mycket utanför gruppen på eget bevåg och att skrivandet inte är en så viktig del för 

henne i biblioterapiaktiviteten. Ella betonar att skrivandet är viktigt. Ella menar att 

det är ett sätt för henne att nå ännu längre inåt i sig själv: 

[…] jag är ingen person som skriver dagbok men de gånger jag gör det så vet jag att det blir 
något helt annat än att bara prata om, på något sätt, det är lättare att greppa tag i vissa lager eller 
företeelser eller vad jag ska säga, om jag skriver om det. Det har varit min erfarenhet, jag tycker 
det är bra att vi har gjort det (Ella 2019). 
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Identifikation och katarsis 

Exempel på starka upplevelser förmedlas av deltagarna i samband med läsningen 

såväl som i samband med gruppen (se ovan). Ella pekar på vikten av igenkänning i 

texterna (jmf Pettersson 2018) och att få spegla det hon upplever ofta är tidlösa 

frågor och om vikten av att vara snäll mot sig själv: 

[Det fanns en] attityd av acceptans och att liksom inte vara så hård mot sig själv, lite såhär idéer 
som kanske känns lite så här moderna liksom, lite så. Och som jag känner igen från 12-stegs-
rörelsen och jag har själv gått en meditationskurs i self-compassion eller mindful compassion 
och jag tyckte att det fanns mycket, det är skönt ibland att bara få såhär en påminnelse om att 
det här, vi pratar om det på ett sätt idag men det är tankar som har varit framgångskoncept för 
välmående i alla tider på något sätt och i olika kulturer och att det ger sig olika uttryck och jag 
kände igen liksom någonting som har paketerats för mig, som jag paketerar inför mig själv i en 
annan skrud liksom och det var ganska skönt (Ella 2019). 

Ella konstaterar också, att det är viktigt att kunna identifiera sig med och bli speglad 

i det som är mörkt i tillvaron också, vilket hon tycker är svårt att finna utrymme för 

annars.  

[…] någon som utforskar den mörka sidan av tillvaron lite grand som jag inte tycker jag ser i 
det allmänna rummet så jättemycket. Jag har liksom själv en historia av ganska mörka grejer 
och att det kan vara skönt att se någon som har det med i sin palett men som också kan vara 
väldigt humoristisk, en plats av förståelse och identifikation […] (Ella 2019). 

Ella menar också att läsningen har varit viktigt för henne i stunder då hon trott sig 

vara ensam om en situation eller känsla, då har hon via läsandet bekräftats i att hon 

inte är just ensam. Hon ger också uttryck för att det kan finnas intresse av en 

självförglömmande läsart då hon diskuterar värdet av humor i texter. Hon menar att 

det gärna får vara lågmäld humor och att kunna försvinna in i en annan värld kan 

vara värdefullt och skönt. Viktigt att reflektera över här, är att Ella är sjukskriven 

för utbrändhet, så därför kan det tänkas finnas parallella erfarenheter med 

intervjupersonerna i Pettersons (2014) studie, där vikten av självförglömmande 

läsning lyftes fram. Pettersson beskriver två sorters självförglömmande läsning som 

framträder. I ett första skede syftar läsningen till att glömma verkligheten och det 

jobbiga. Senare står den självförglömmande läsarten mer för en lustfylld 

”skönhetsupplevelse” som handlar om kontrasten mellan ens egen verklighet och 

läsupplevelsen. Hon beskriver det som en estetisk upplevelse. Pettersson vill med 

den självförglömmande läsarten polemisera mot vad hon uppfattar som ett 

normerande sätt att se på läsning och litteratur inom biblioterapin, dvs. att det ska 

läsas identifikatoriskt. Hon konstaterar att inom biblioterapin traditionellt är det 

biblioterapeutens uppgift att ingripa för att korrigera till ”rätt” tolkning, om läsaren 

inte själv drar ”rätt” slutsatser av det lästa. Hon menar istället att det inte finns bara 

ett sätt att läsa terapeutiskt, både identifikatoriskt läsande och självförglömmande 

läsande kan uppnå detta (Pettersson 2014, s. 154–155). I likhet med Petterssons 

slutsatser visar mina intervjupersoner att det inte bara är den identifikatoriska 
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läsningen som verkar ha en terapeutisk potential, t.ex. genom att vikten av humor 

betonas av en intervjuperson. I Walwyns & Rowleys (2011, s. 307) studie 

formulerade deltagarna också att det var viktigt att kunna skratta åt saker i livet. På 

liknande vis lyfter också Ella humorn som viktigt förhållningssätt till livet vid sidan 

av allvarligare betraktelser.  

Nedan beskrivs hur Lisa förhåller sig till böcker och identifikation med karak-

tärerna. Hon utgår från vikten av just identifikation med huvudpersonen och den 

tidsanda som beskrivs i boken när hon resonerar kring olika böcker och vad hon 

uppskattar. 

[…] åh sen var jag ju fast, sen läste jag alla böckerna och det var ju också, för det handlar ju, 
hon som skriver då, eller hen vem det är, hon är ju jämnårig med mig och sen är det ju liksom 
den tid jag själv växte upp även om det inte är i Italien, så man kan ju liksom relatera på ett 
sätt, även om de växte upp i ett fattigt område i Italien, osv. och det är ju inte något jag kan 
relatera till men tiden, tidsandan och det här med vänskap osv. (Lisa 2019). 

Lisa förmedlar alltså att identifiering är viktig för henne i läsandet. Nedan beskrivs 

hur hon resonerar kring en annan bok som för henne inte har liknande identitets-

markörer. Detta innebar att läsupplevelsen inte blev intressant för henne på liknande 

sätt som den tidigare nämnda läsupplevelsen: 

[…] men då tänkte jag, det handlar ju om en ung tjej, det är för långt ifrån mig så att på något 
vis… sen kan jag ju hålla med om, ja men hon skriver bra och så där men det där är passerat 
liksom (Lisa 2019). 

 

Folkbiblioteket och biblioterapi som motkraft  

Det finns en tydlig uppfattning bland deltagarna att biblioterapi är viktigt för att det 

representerar en motkraft till dagens snabba takt i samhället med bland annat den 

tekniska utvecklingen.  

Jag tycker personligen att det är ett samhälle som går väldigt fort med teknologi och sådär är 
det skönt att liksom, allt det här som är korta fakta och inte så mycket tillfälle till reflektion 
liksom känslomässigt, så är det så fint att det här finns fortfarande idag, det här känns som 
någonting som hade kunnat finnas när jag växte upp i Uppsala på åttitalet, men att det finns nu 
det gör mig jätteglad på något sätt, att det finns som en motvikt (Ella 2019). 

Biblioterapin tycktes här erbjuda en långsamhet där reflektion uppskattas, möten 

med människor och såväl intellektuell strävan som möjligheten att få dröja kvar i 

känsloreaktioner uppges vara viktigt. Två av intervjupersonerna, Ella och Tine, har 

tidigare utbrändhet med sig i bagaget, vilket gör att det finns en grundkritisk ton till 

samhället och till hur de levt tidigare i det snabba ekorrhjulet och fortfarande ibland 

får kämpa emot för att inte leva i. 

Tydligt är att deltagarna upplever att folkbiblioteket var precis rätt plats för 

biblioterapi och djupare samtal. De lyfter ibland fram folkbiblioteket just i kontrast 
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mot kommersiella samhällsintressen eller det hektiska samhällsklimatet. De foku-

serar också på miljön i biblioteken som uppfattas som en bra grund för biblioterapi: 

[…] jag tänker ju att det har ju ändå mycket med att läsa att göra och jag tror att många av de 
som deltar är bibliotekskunder så att säga och vana vid bibliotek plus att det är en miljö som är 
lugn och tillåtandet och… så det tycker jag är bra (Lisa 2019). 

I likhet med tidigare forskning av Brewster (2014) och Lack (1985) lyfts just folk-

biblioteken fram som en plats för detta, dvs. att föra de samtal som är aktuella i 

samhället. Intervjupersonerna menar också att det är en viktig del av upplevelsen 

just att det är på ett folkbibliotek och att det inte är en aktivitet som är inriktad på 

särskilda problem: 

Ja det var det som var rätt charmigt på något sätt […] det är ganska skönt att man får träffa 
människor som bara är hungriga efter samtal som är just, det blir en väldigt eklektisk grupp 
liksom eftersom vi inte har något gemensamt problem eller vad man ska säga. En gemensam 
nämnare är att vi tycker om att läsa och vi tycker om att samtala och skriva men och det kan, 
det är en skön gemensam nämnare att få utforska tillsammans liksom för det […] men för mig 
var just en del av behållningen att det är på ett bibliotek och att det är så allmänt […] (Ella 
2019). 

 

Reflexiv identitet 

Det som visar på ett reflexivt förhållningssätt yttrar sig på flera olika sätt. Det kan 

till exempel vara hur deltagarna berättar sin historia för mig och hur de förmedlar 

att de arbetar med sig själva på olika sätt. Jag förstår på samtliga deltagare att de 

tidigare deltagit i grupper och aktiviteter inom alternativa terapier, och det upplevs 

som en självklar utgångspunkt, att vara i utveckling. Lisa uppger detta genom att 

berätta om andra aktiviteter som handlar om personlig utveckling som hon deltagit 

i.  

[…] Det är väl ja, jag går väl och håller på där i den regionen mycket, jag tycker att det ger mig 
en hel del liksom att man kommer liksom, dels kanske man förstår sig själv bättre och… kan 
vara mer förlåtande mot sig själv också vad det gäller olika saker sådär […] (Lisa 2019). 

Ella uppger att hon kände sig ”terapivan” genom att hon varit med i 12-stegsrörel-

sen i många år och är van vid att sitta i grupp och reflektera över sig själv. För henne 

är det en enormt viktig behållning med grupper, hon uttrycker det till och med som 

att det innebär att hon aldrig kommer vara ensam. Hon menar att hon alltid kommer 

att ha tillgång till dessa grupper, även sedan vid pensioneringen. En annan poäng 

som Ella förmedlar är att det är viktigt att ha en plats att gå till där hon vet att 

obearbetade saker får ta plats. Ella förmedlar ett behov av att reflektera och tänka 

över tillvaron. Om inte ork eller tid finns för att ta itu med det upplever hon det som 

viktigt att ha en tid då hon vet att hon kan hantera det. Det skapar lugn för henne i 

tillvaron att veta, annars upplever hon att det är något hon behöver göra varje dag. 
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Detta kan tolkas som en illustration till att detta med självet är ett arbete som kon-

stant måste göras, vilket korresponderar väl med Giddens tankar om det 

självbiografiska arbetet som ständigt behöver uppdateras (Giddens 2005, s. 95 ffr). 

Dock kan även en annan tolkning göras av detta uttalande, utifrån kunskap om Ellas 

historik. Det kan också vara den vana hon fått med sig på grund av tidigare svårig-

heter i sitt liv, detta att arbete med sig själv är nödvändigt.  

Jag frågar alla tre intervjupersonerna som var deltagare i biblioterapin hur de 

ställer sig till terapidelen i begreppet biblioterapi. Ingen av de tre intervjupersonerna 

uttrycker något slags problematiserande tankegång kring detta. På frågan om det är 

risk att det blir för djupa samtal svarar samtliga deltagare att det tycker de inte.  

Själva frånvaron av reflektioner bland deltagarna kring att det finns en terapidel 

i begreppet/aktiviteten biblioterapi på folkbibliotek uppfattar jag kan tolkas som en 

illustration av Giddens poäng med terapeutisk kultur i vårt senmoderna samhälle. 

Det är så självklart att det är så varje individ arbetar med sig själv, dvs. konstant 

utvecklande och terapeutiskt, vilket gör att begreppet inte behöver förknippas med 

psykiskt lidande eller behöver problematiseras och framför allt är det inget att bli 

avskräckt från. Det visar samtliga deltagare genom berättelser om andra aktiviteter 

som de också varit på, och som korresponderar med vissa av biblioterapins mål som 

exempelvis självutveckling (Giddens 2005, s. 98–99). 

Sammanfattning 

Intervjuerna i denna uppsats visar att gruppen och deltagarna är viktiga genom att 

de delar med sig av sig själva och sina upplevelser och det uppfattas som viktigt att 

lyssna till andra. Informanterna beskriver att det är viktigt att spegla och identifiera 

sig med andra för att på så vis arbeta med sina egna fördomar. 

Deltagarna lyfter fram samtalet som det viktigaste med biblioterapin. Samtliga 

deltagare förmedlar detta både genom de förväntningar som finns innan samt som 

ett viktigt resultat av biblioterapin. Behovet av djupare samtal och gärna på ett 

existentiellt plan lyfts fram. Att reflektera och samtala på ett djupare plan är något 

de verkar sakna i vardagen. Vårt sekulariserade samhällsklimat lyfts fram som 

anledning och de upplever att det saknas forum för djupa och/eller existentiella 

samtal.  

Ett annat tydligt resultat är att biblioterapin är något som görs för ens egen skull 

i en annars kravfylld tillvaro med jobb, familj och barn. 

Behovet av korta texter lyfts fram av deltagarna. Biblioterapeuten framhålls 

också som viktig, det beskrivs som avslappnande att biblioterapeuten väljer texter 

och styr aktiviteten. Från två av deltagarna framförs önskemål om att ha aktiviteten 

under en längre tidsperiod och då med längre avbrott mellan tillfällena. De betonar 

att det tar tid att känna tillit till gruppen.  

Vad gäller läsningen finns spår av såväl transportation effect som eskapistiska 

utflykter till en fiktiv värld. Dessutom erbjuder biblioterapin en estetisk upplevelse. 
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Det verkar till viss del finnas behov av att läsa självförglömmande men längtan efter 

identifikation eller igenkänning uttrycks också starkt från deltagarna.  

Den påverkan av den biblioterapeutiska processen som kan spåras i intervju-

erna är framför allt identifieringen och behovet av att bekräfta sina känslor. 

Katarsisögonblick beskrivs också, såväl i läsningen som i interaktionen med grup-

pen. 

Föreställningar kring skrivandets roll i biblioterapin varierar, men ses som en 

ytterligare väg att gå inåt. 

Reflexiv identitet kan utläsas ur utsagorna, eftersom de illustrerar 

intervjupersonernas förhållningssätt till kontinuerligt arbete med sig själv. Det kan 

tänkas vara en av anledningarna till att människor inte uttalar att de blir avskräckta 

av terapidelen i ordet biblioterapi. 

Folkbiblioteket uppskattas såväl för den institution det är, att det är gratis och 

att det där finns en tillåtande atmosfär. Folkbiblioteket och biblioterapiaktiviteten 

formuleras som en motkraft till dagens samhälle med den snabba takten och kom-

mersialiseringen av ytor. 
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Diskussion  

Som avslutande diskussion besvaras nedan frågeställningarna under varsin rubrik. 

Då jag inte ville förbise något resultat, har teman i resultatanalysen genererats uti-

från intervjumaterialet i samklang med teori och tidigare forskning. Syftet med 

uppsatsen var att undersöka biblioterapi som process, som läsfrämjande och folk-

biblioteken som en plattform för meningsskapande aktiviteter, ur sändarperspektiv 

såväl som mottagarperspektiv. 

Ett viktigt resultat är samtalet, längtan efter djupa samtal. Detta var både anled-

ningen till att deltagarna anmälde sig till aktiviteten och en av de viktigaste 

effekterna som lyftes fram från deltagarna, att de fått ut av biblioterapin. Samtalet 

var också något som uppgavs från företrädarna, sändarperspektivet, som centralt 

med biblioterapin. 

Frågeställning 1: Varför och hur väljer folkbiblioteken att ar-

beta med biblioterapi? 

Sammanfattningsvis vill jag hävda att samtliga intervjupersoner, deltagare, företrä-

dare och biblioterapeuten uttryckte att folkbibliotek var en passande plattform för 

biblioterapi. Företrädarna för biblioterapi påtalade att biblioterapi ligger i linje med 

folkbibliotekens uppdrag, såväl den demokratiska aspekten som det läsfrämjande 

uppdraget. Allmänt uttrycktes också att folkbiblioteken ska ha en roll att stödja 

människor med frågor, behov, dilemman i samtiden och med psykisk ohälsa.  

Det ligger också i folkbibliotekens eget intresse, då det kan öka besöksantalet 

och det behövs också nya delar av verksamheten för att förstärka folkbibliotekens 

existensberättigande. Deltagarna framhöll att folkbiblioteken uppfattas som en mot-

vikt till stress, snabb takt och kommersiella aspekter i samhället, vilket nämns 

vidare nedan under frågeställning tre.  

Läsfrämjande är också en aspekt som framkom såväl från sändarperspektivet 

som mottagarperspektivet. Läsvanor uppgavs också ha påverkats genom att 

deltagarna fått läsa texter ur nya genrer och fått litteraturtips. Från 

sändarperspektivet förtydligades att biblioterapi blir ett viktigt fördjupat sätt att 

arbeta med läsande och allmänt att läsfrämjande är viktigt i samtiden. 

Folkbibliotekens viktiga roll som läsfrämjare motiverar också användningen av 

biblioterapi som metod. 

En av intervjupersonerna i sändarperspektivet menade att folkbiblioteken 

skulle kunna arbeta med biblioterapi som ett slags fördjupad läsrådgivning och att 

biblioterapi därmed kan ingå i bibliotekarierollen. Samtliga intervjupersoner från 

sändarperspektivet menade att biblioterapi kunde utföras i interaktiv gruppform på 
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folkbiblioteket och vara en plattform för människors samtal och meningsskapande. 

Dock förmedlades olika åsikter om förhållningssätt gentemot terapidelen i biblio-

terapibegreppet och vad det får för konsekvenser. Ska aktiviteten istället kallas 

”fördjupade boksamtal” som en av intervjupersonerna menade, för att undvika pro-

blemet med att terapeutisk effekt impliceras som ett löfte? Eller ska biblioterapi 

kunna utföras utan samarbete med andra professionella vårdinstanser och att det 

räcker med tydlighet inför aktiviteten från folkbiblioteket och biblioterapeutens 

håll? Jag uppfattar biblioterapi i folkbiblioteksform som en aktivitet som når män-

niskor med på förhand positiv inställning till terapi och terapeutiskt arbete med sig 

själv. I denna uppsats har jag inte undersökt om potentiella deltagare kan utebli på 

grund av att de blir avskräckta vad gäller terapidelen, men jag tror att det skulle 

kunna vara tänkbart. Alla människor i vårt samhälle delar troligtvis inte samma bild 

av den senmoderna terapeutiska kulturen och har inte lyxen av att se arbetet med 

sig själv som enbart meningsfullt. För andra kan terapi ha varit oundvikligt och 

således förknippat med för mycket lidande för att det ska kunna spela en betydel-

sefull roll i menings- och identitetsskapande. Jag tror ovanstående resonemang kan 

vara viktigt att ha med sig som ledare i biblioterapi och för folkbibliotek i presen-

tationen av biblioterapi som aktivitet.  

Mina intervjuer visar dock på att det verkar finnas en god potential i arbetet 

med biblioterapin och folkbiblioteken som meningsskapande plattform, dock är det 

utifrån resonemanget kring terapidelen av biblioterapi viktigt som ledare i 

biblioterapi och folkbiblioteket att kunna hänvisa vidare om behov av professionell 

hjälp skulle uppstå hos någon av deltagarna. 

Angående hur folkbiblioteken ska arbeta med biblioterapi uttryckte deltagarna 

uppskattning av utformningen av den aktuella aktiviteten de deltog i med 

biblioterapeuten, samt hur biblioterapeuten styrde och guidade såväl i litteraturval 

som i samtalet.  

Slutligen bör noteras att aktiviteten pågick på dagtid. Detta påverkar och be-

gränsar vilka som har möjlighet att delta och därmed vilka människor 

folkbiblioteken riktar sig till i denna läsfrämjande aktivitet.  

Frågeställning 2: Varför och hur väljer människor att delta i 

biblioterapi? 

Det tydligaste resultatet i denna uppsats var att samtliga deltagare framhöll ett be-

hov av djupare samtal och reflektioner, gärna av existentiell art, vilket de tyckte att 

biblioterapin blev en arena för. Detta är inte något jag noterat som framkommit 

explicit i tidigare forskning om just biblioterapin, att deltagare framhållit. Här är 

det viktigt att betänka att Sverige anses vara ett mycket sekulariserat land, vilket 

intervjupersonerna också själva refererar till. Deltagarna förmedlar en längtan bort 



63 

 

från ytliga samtal, ”Cut the crap” (Ella 2019) och att gå direkt till det viktiga var 

något deltagarna återkom till. Huruvida detta enbart ska tolkas utifrån en senmodern 

kontext och en terapeutisk kultur eller om det ska ses som behov hos individen som 

inte kan uppfyllas i samtiden pga. utbredd sekularisering är svårt att avgöra och 

behöver heller inte motsäga varandra. Båda tolkningarna kan vara passande. 

På frågan om varför informanterna väljer att delta i biblioterapi svarar alla tre 

att det enbart var en tillfällighet, de såg annonsering om biblioterapi och bestämde 

sig för att prova. Det uttrycktes inga betänkligheter om att delta i en verksamhet 

som hette något med terapi. Det tyder på en vana vid att se och röra sig i en miljö 

där detta begrepp inte är konstigt eller ovanligt. Denna självklarhet som jag tolkat 

utifrån Giddens (2005, s. 98–99) tankar om terapeutisk kultur i nutiden, illustreras 

också genom informanternas utgångspunkt, i en vilja att ”jobba” med sig själv.  

Som tidigare nämnts tror jag fortfarande att det finns grupper och människor i 

vårt samhälle som inte har möjligheten att ha den utgångspunkten. Denna under-

sökning hade därför varit intressant att genomföra i ett jämförande perspektiv för 

att se eventuella klassaspekter. Det hade också varit intressant att jämföra, om det 

funnits annan aktivitet att tillgå i någon annan del av landet, att jämföra stad- och 

landsbygdsperspektiv och vad som kan skilja där. Det hade förstås också varit in-

tressant att delta i aktiviteten för att studera biblioterapin ur ett deltagande 

observerande perspektiv. 

Frågeställning 3: Vad blir de tänkbara effekterna för folk-

biblioteken respektive vilka effekter uppges att deltagare får 

med biblioterapi? 

Tänkbara effekter för folkbiblioteken av biblioterapin besvaras här med intervju-

personernas berättelser och åsikter. Från folkbibliotekens perspektiv är resultatet 

såväl att folkbiblioteket ses av deltagarna som en viktig arena för samtalet, som att 

folkbibliotekets funktion som institution är viktig. Genom att folkbiblioteken är 

gratis blir det en symbol som motkraft mot kommersiella krafter i samhället. Infor-

manterna lyfte också fram folkbiblioteket som en kontrast till samhällets snabba 

takt och kan därmed antas uppfylla behov hos intervjupersoner av alternativa ten-

denser i samhället som står för långsamhet, reflektion och att gå inåt. Det är tydligt 

att deltagarna ville framhålla att aktiviteten biblioterapi hör samman med folk-

biblioteken och att det var en stor del av behållningen med att delta. 

Ett annat viktigt resultat som knyter an till folkbibliotekens läsfrämjande upp-

drag är att biblioterapin förändrade deltagarnas läsvanor. Människor får nya tips på 

litteratur och deras sätt att läsa förändras, dvs. de blir hjälpta i kopplingen mellan 

bok och liv och litteraturen blir ”levandegjord” som Anders (2019) beskrev det. 

Folkbiblioteken kan med biblioterapin därmed sägas arbeta mot att uppfylla sitt 
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uppdrag som läsfrämjare. En tänkbar effekt är därmed ett förstärkande och vid-

gande av folkbibliotekens läsfrämjande roll. Folkbiblioteken erbjuder ur det 

perspektivet inte bara information utan blir också en plattform för kommunikation 

och meningsskapande.  

Ur sändarperspektivet framkom tydliga åsikter om att folkbiblioteken ska ar-

beta med biblioterapi. Dock fokuserade deras perspektiv framför allt på den 

skyldighet folkbiblioteken har i samhället utifrån sitt uppdrag. På ett övergripande 

plan rörde detta tema kultur och hälsa, läsfrämjande och att vara plattform för sam-

tal - kort sagt om att uppfylla användarnas behov i samtiden. Spekulationer om 

effekter av biblioterapin på folkbiblioteken lyftes inte fram specifikt men finns im-

plicit i åsikter kring folkbibliotekens roll, dvs. att folkbiblioteken ska uppfylla 

användarnas behov även för folkbibliotekens eget existensberättigande skull. 

Enligt deltagarna fanns det många effekter av att delta i biblioterapin. I likhet 

med tidigare forskning beskrevs läsningen som viktig och gruppen men framför allt 

samtalet lyftes som centralt. Det som skiljer denna uppsats från andra utsägelser om 

just det sociala och utbytet av tankar var betoningen på behovet av existentiella 

samtal, att de saknas i vårt samhälle och att biblioterapin var en god arena för detta. 

Walwyn och Rowley (2011) fann som resultat att läsvanor vidgades med 

biblioterapin. Detta beskrevs av deltagarna även i denna uppsats. De menade att de 

får nya tips på böcker och var positiva till att läsa dikter, vilket de annars inte alltid 

gjorde. Dock lyfte Walwyn & Rowley fram detta resultat som mer omvälvande för 

deltagarna i jämförelse med mina intervjupersoner. Detta kan tolkas som att 

biblioterapi i Sverige är så nytt, de som vågar prova kan då tänkas vara de som 

redan är läsvana, medan biblioterapi i Storbritannien har spridits till flera människor 

och kanske därför har en tydligare social och inte enbart en kulturell profil. 

En anledning som uppgavs av intervjupersonerna till att delta i aktiviteten var 

att kraven till skillnad från vanliga bokcirklar uppfattades som lägre, när det gällde 

läsandets omfattning. Det upplevdes vara mindre krav på läsande utanför aktivite-

ten med biblioterapi, än en vanlig bokcirkel. Texterna var även korta och uppgavs 

överkomliga att hinna med. Två av mina intervjupersoner från mottagarperspektivet 

uppgav att de har en tidspressad vardag. Samtliga intervjupersoner uppgav också 

att de uppskattade styrningen från biblioterapeuten, i form av textval och fördelning 

av ordet. Även här tolkar jag detta som att det gjorde aktiviteten mindre kravfylld. 

Men det blev också meningsfullt av att en professionell presenterade materialet och 

gav stöd i samtalet.  

På frågan huruvida biblioterapi fyller samhällsbehov påtalade förespråkarna 

människors behov av att gå inåt samt vikten av djupa reflektioner och samtal. Det 

korresponderar med vad deltagarna uttryckte. Från alla håll fanns en mättnad inför 

bara vardagsprat, önskan var stark efter ett seriösare innehåll. Här fanns även en 

önskan att höra andra människors tolkning. Informanterna betonade också vikten 

av att ha denna aktivitet som något för ens egen skull. 
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Det kan hävdas att biblioterapi kan ge effekter på deltagarna, genom att den 

fyller behov som nedan beskrivs. Den biblioterapeutiska processen visar sig i 

informanternas uttalanden om identifiering, igenkänning och katarsis. 

Läsandeupplevelser beskrevs också utifrån identifikation, katarsis samt i termer av 

transportation och estetisk upplevelse. Informanterna menade även att 

biblioterapin uppfyller behovet av att ha egen tid utanför krav och vardag, vilket 

signalerar att läsningen och biblioterapin ger en emancipatorisk kraft. 

Läserfarenheten uppgavs ibland också vara av en självförglömmande art, alltså 

inte enbart identifikatorisk, vilket kan tänkas uppfylla behov av avslappning och 

vila i vår samtid. 

Läsandet lyftes också fram från en av mina intervjupersoner som en stark 

kroppslig erfarenhet. Hon menar att till skillnad från enbart intellektuellt diskute-

rande har vi möjlighet att på riktigt förändras eftersom den skönlitterära 

läsupplevelsen berör såväl kropp som känslor och inte bara intellektet.  

Slutreflektioner 

Slutligen – finns det då inga kritiska invändningar mot biblioterapi på folkbiblio-

teken? Det som kan diskuteras är den kostnad biblioterapi skulle kunna innebära 

för folkbiblioteken i relation till att det är så få som faktiskt kan delta i aktiviteten 

vid varje tillfälle. Det måste ställas i relation till andra aktiviteter som kanske kan 

välkomna fler besökare, när folkbiblioteken samtidigt alltid ska prioritera beman-

ningen på biblioteken. Dock är det viktigt att också tänka på att biblioterapi blir en 

fördjupning av arbetet med läsfrämjande.  

En annan aspekt som måste tas upp kontinuerligt för diskussion inför 

biblioterapiaktiviteter är som tidigare nämnts terapidelen i biblioterapin. Det finns 

alltid en risk att människor ser detta som en plattform för att uttrycka psykiska 

våndor som varken den ansvarige biblioterapeuten eller resterande grupp har 

möjlighet att hantera. Det är därmed viktigt med tydlighet såväl innan som under 

samtalen om vad som kan delas i gruppen. Det är också viktigt att ha beredskap att 

kunna hänvisa folk vidare till professionell instans om det skulle behövas. Det är 

svårt att veta vilka krafter som kan sättas igång hos människor vid djupa samtal och 

när de tar del av andras erfarenheter. En annan aspekt som det kan funderas kring 

angående terapidelen av ordet är, som tidigare också nämnts, att det kan avskräcka 

vissa från att delta i aktiviteten. Detta innebär att de som besökte denna aktivitet 

och de som jag då fick intervjua troligtvis har en positiv inställning till terapi. 

Negativa uppfattningar kommer då inte till tals i denna uppsats.  

Det kan också vara värt att påminna om den potentiella effekt forskaren har 

inom en fenomenologisk studie. För att kunna tränga djupare in i det studerade fe-

nomenet använder forskaren sig själv. Detta skiljer sig från en kvantitativ studie 
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som istället hade fokuserat på att uppnå neutralitet i förhållande till det studerade 

fenomenet. 

En annan tanke är kring aktivitetens tidpunkt på dagen. Det är enbart vissa som 

har möjlighet att delta mitt på dagen. Ett förslag kan vara att istället ha denna typ 

av aktivitet på kvällar för att få en mer spridd målgrupp.  

Jag kan också konstatera att jag hade en del svårigheter med att hitta aktiva 

grupper i biblioterapi på folkbibliotek vilket kan tyda på att biblioterapi inte har 

omfamnats av folkbiblioteken i särskilt hög utsträckning i Sverige. Detta kan tänkas 

förändras då fler bibliotekarier utbildar sig i biblioterapi i takt med att utbildningen 

blir mer välkänd. Det som skulle kunna tala emot en sådan utveckling är brist på 

resurser, då det inte är självklart att folkbiblioteken prioriterar ett fenomen som når 

så pass få människor. Jag kan tänka mig att biblioterapi i relation till framför allt 

prioriterade grupper (enligt bibliotekslagen) kan komma att bli aktuellt. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att biblioterapiaktiviteten har beskrivits av 

deltagarna som uppskattad och det är uppenbart att det finns en längtan efter 

fördjupning och samtal. Jag tror absolut att biblioterapi kan ta plats på folkbibliotek 

i ökad omfattning även om det är en bra idé att vara extra tydlig vad gäller 

terapiaspekten i aktiviteten, i relation till folkbibliotek. Jag uppfattar dock att det 

finns många i det senmoderna samhället som inte räds för att delta i en aktivitet med 

terapibegreppet i sig. Som Giddens påtalar är det viktigt att se att terapeutiskt arbete 

med sig själv i vår tid också speglar identitets- och meningsskapande, det behöver 

inte motsvara enbart lidande och sjukdom. 

Förslag på vidare forskning 

Beträffande vidare forskning behövs det flera deltagarstudier med biblioterapigrup-

per på folkbibliotek. Det skulle vara intressant att ha möjlighet att intervjua 

deltagare före och efter deras deltagande för att se eventuella kvarstående effekter 

av biblioterapin. Det skulle också vara intressant att utföra deltagande observation 

vid tillfälle, på folkbibliotek med öppen grupp. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Brev om intervjudeltagande 

 

Förfrågan om intervjudeltagande   

 

Hej, 

 

Mitt namn är Christina Hjul och jag är student på Masterutbildningen ABM 

Biblioteks- och informationsvetenskap på Uppsala Universitet. Jag ska nu i vår 

skriva min uppsats om biblioterapi.  

 

Jag är väldigt intresserad av biblioterapi på just folkbibliotek, som den formen ni 

medverkar i under våren på Bibliotek X. Uppsatsen är en kvalitativ studie där jag 

vill titta på hur biblioterapin upplevs av de som deltar och anledningar till delta-

gande. Studien är viktig utifrån att det inte finns så många studier gjorda i Sverige 

om biblioterapi och folkbibliotek, framför allt inte ur deltagares perspektiv.  

 

Jag skulle vara tacksam om några av er kan tänkas ställa upp på en intervju kring 

era upplevelser av biblioterapi. Intervjun beräknas ta ca 60 minuter. Ni kommer 

inte att nämnas vid namn i studien, jag kommer heller inte uppge vilket bibliotek 

som biblioterapiaktiviteten varit på. Era svar kommer att behandlas så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Vår intervju/samtal kan ta plats på café, bibliotek el-

ler annan, för er, valfri miljö. Jag bjuder på fika. 

Jag skulle uppskatta er medverkan mycket! Kontakta mig på mejl eller telefon 

(samtal eller sms) om ni kan delta, bara skriv att ni kan medverka och ert namn. 

Då kontaktar jag er vidare för att boka en tid för intervju någon dag under mars 

månad 2019. 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Student: Christina Hjul Tel: 070–2606275 christina.hjul.7466@student.uu.se 

Handledare: Paul Agnidakis, FD 

Universitetslektor/Forskningsledare Urban & Rural Space 

Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi 

Institutionen för ABM 

0737337860 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till biblioterapeut 

Beskriv ungefär hur fördelningen sett ut med antal deltagare i varje omgång, med 

ungefärlig ålder och kön i de samtliga omgångar du haft på folkbibliotek. 

Beskriv biblioterapi som du ser det. 

Varför ville du arbeta med biblioterapi? 

Vad tycker du gör biblioterapi meningsfullt? 

Varför tror du att de som kommer till dina grupper väljer att komma? 

Hur kan en aktivitet gå till? 

Är den klassiska biblioterapiprocessen med identifikation, katarsis och insikt 

märkbar hos deltagarna? 

Vad säger deltagarna sig uppleva? Ge gärna exempel.  

Vad tror du att de får med sig från biblioterapin? 

Vilka behov tror du uppfylls hos deltagarna? 

Hur och när uppstår den terapeutiska effekten? 

Tycker du det är biblioterapeuten, läsningen/ mötet med texten eller diskussion-

erna i gruppen som verkar ha störst betydelse för deltagare? Ge gärna exempel. 

Vad är din roll som biblioterapeut? 

Är det viktigt att en samtalsterapeut är med eller tycker du att det fungerar med en 

bibliotekarie (som är biblioterapeutisk utbildad) som leder i öppna grupper på 

folkbibliotek? 

Hur påverkar skrivandet processen i biblioterapi? 

Vilken litteratur fungerar/fungerar inte och hur väljer du texter? 

Är det viktigt att aktiviteten är uppstyrd eller kan det finnas plats för deltagares 

påverkan? 

Av vilka anledningar ska folkbiblioteken arbeta med biblioterapi? 

Vilken roll tycker du folkbiblioteket spelar för utövandet av biblioterapi? 

Effekter för folkbiblioteken med biblioterapi? 

Hur är det att planera inför öppna grupper, då ingen tydlig målgrupp finns? 

Vad är de största utmaningarna med biblioterapi i öppna grupper på folkbibliotek? 

Hur ser du på biblioterapi i dagens samhälle, vilka behov kan uppfyllas? Har du 

sett något gemensamt för deltagare? 

Hur tror du skillnaden blir när det är biblioterapi i öppna grupper gentemot att det 

är biblioterapi riktat till en målgrupp med ett gemensamt problem (t.ex. anhöriga 

till missbrukare)? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till deltagare 

Berätta lite om dig själv, ålder, vad du gör nu och har gjort tidigare. 

Varför deltar du i biblioterapi, vad fick dig att anmäla dig? 

Vilka förväntningar hade du innan på biblioterapi? 

Var biblioterapi som du förväntade dig?  

Hur upplevde du biblioterapi?  

Hur var biblioteksmiljön för denna aktivitet, tycker du att annan plats hade passat? 

Var det någon text eller något i gruppen du fick något särskilt ut av?  

Beskriv hur interaktionen med biblioterapeuten skedde och påverkade dig?  

Skrivandet, hur upplevde du det?  

Vilken del känns viktigast för dig med biblioterapi? 

Fick du påverka så som du vill i biblioterapiaktiviteten eller skulle du vilja på-

verka mer? 

Upplever du att det behövs en samtalsterapeut eller är en bibliotekarie nog som 

biblioterapeut? 

Vad upplever du att du fick ut av biblioterapi?  

Har biblioterapi påverkat dig som person?  

Beskriv hur interaktionen med gruppen gick till och hur du upplevde den. Ge ex-

empel. 

Hur var diskussionerna, stämningen, var den tillåtande och kunde en säga allt som 

kändes? Ge exempel. 

Var det för känslosamt eller för lite av känslor?  

Kände du att du fick utrymme? Ge exempel. 

Tar du med dig något verktyg som du lärt dig efter biblioterapi?  

Skulle du delta i biblioterapi igen? 

Har ditt läsande påverkats eller förändrats?  

Upplever du att något annat i ditt liv har påverkats med ditt deltagande i bibliote-

rapin?  

Hur upplevde du biblioterapi som öppen grupp? Hade alla liknande syfte och för-

väntningar när de kom? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor till företrädare för biblioterapi 

Hur tänker du kring begreppet biblioterapi? 

Hur och vad har du för erfarenhet av biblioterapi?  

Hur ser du på identifikatorisk läsning? 

Hur ser du på självförglömmande läsning? Har det också biblioterapeutisk effekt?  

Vad uppfattar du är skillnaden mellan en vanlig bokcirkel och biblioterapi? 

Vilka behov kan biblioterapi fylla hos individen?  

Varför ska människor delta i biblioterapi? 

Hur ser den biblioterapeutiska processen ut, är faserna tydliga?  

Vilka effekter kan det bli för människor i biblioterapiprocessen? 

Vad är biblioterapeutens roll? 

Behövs det en samtalsterapeut närvarande i biblioterapi på folkbibliotek eller går 

det med enbart bibliotekarie? 

Hur ser folkbibliotekens roll ut, varför ska de arbeta med biblioterapi? 

Effekter för folkbiblioteken med biblioterapi? 

Hur ser du på om det är biblioterapeuten, läsningen eller interaktionen i gruppen 

eller annat som påverkar mest i biblioterapiaktiviteten? 

Hur väljs texter ut? 

Är aktiviteten styrd av biblioterapeuten eller finns utrymme för deltagare att välja 

riktning? 

Eventuella invändningar som kan finnas mot biblioterapi? 

Vilka behov i samhället tror du biblioterapi svarar mot? 

Skrivande i biblioterapi vad ger det för skillnad? 

 

Extra frågor till utbildningsansvarig 

Berätta om du själv, du är alltså lärare på biblioterapiutbildningen. Berätta om ut-

bildningen på Ersta Sköndals Högskola. 

Hur har biblioterapi spridits i Sverige?  

Finns exempel på att biblioterapi beskrivs i folkbibliotekens policydokument? 

Har fler biblioterapiaktiviteter startats upp på folkbibliotek i Sverige efter utbild-

ningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


