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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to examine how hospital librarians experience their 

professional role, how they currently work with literature to promote health and well-

being, as well as their thoughts and feelings about working with bibliotherapy in the 

future. The study is based on qualitative interviews with four hospital librarians who are 

working with literature to promote health and well-being, and that have thoughts about 

what bibliotherapy could mean as a working method. The results show that the 

occupational role of the hospital librarian is multifaceted and that there is a desire to 

locate what is at the heart of the profession. It also showed a wish for hospital libraries 

to have a clearer role in healthcare. Hospital librarians are now working on health 

promotion through literature improving happiness and strength among their visitors. A 

future bibliotherapeutic approach in hospital libraries could mean that they would have 

a more prominent role in health care. 

Svensk titel: Biblioterapi – en väg till ökad legitimitet? En kvalitativ studie om 

sjukhusbibliotekariers syn på biblioterapeutiskt arbete. 

Engelsk titel: Bibliotherapy – a way to increase legitimacy? A qualitative study on 

hospital librarian’s views on bibliotherapeutic work. 

Författare: Desirée Hansson 

Handledare: Ragnar Lundström 

Nyckelord: Biblioterapi, sjukhusbibliotekarier, sjukhusbibliotek, hälsofrämjande arbete, 

bibliotekariens yrkesroll. 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Till och med inom sjukhusets väggar bedrivs biblioterapi som kan utgöra en värdefull del 
av vår behandlingsarsenal. Biblioterapin har sin speciella serviceperson, bibliotekarien, 
som naturligtvis understundom inte har någon lätt situation, men å andra sidan kan bli 
en värdefull länk i behandlingsteamet (Söderling 1962, 73). 
 

Redan 1962 lyfte Bertil Söderling fram biblioterapin som en värdefull behandlingsform 

och bibliotekarien som dess främsta företrädare. Den vida lanseringen av begreppet 

biblioterapi i Sverige kan dock kopplas till litteraturprogrammet Babel som 2012 lät tv-

tittare skicka in sina livsfrågor, varpå inbjudna författare gav råd och hjälp via 

skönlitteratur (Frid 2016, 83).  

  I Nationalencyklopedin kan vi läsa att man ända sedan antiken varit 

övertygad om att skönlitteratur kan vara både psykiskt helande och personligt 

utvecklande. Det var litteraturvetaren Caroline Shrodes som myntade begreppet 

biblioterapi 1946 när hon såg att skönlitteratur kunde ge nya perspektiv på livet; genom 

att leva sig in i berättelser och känna igen sig i karaktärer kan läsaren få kontakt med 

sina egna känslor. Idag används begreppet biblioterapi i många olika sammanhang och 

målsättningarna med biblioterapeutiskt arbete varierar (NE, 2017). 

  Våren 2017 berättade Sveriges Radio att biblioterapin skulle slå igenom i 

Sverige. Anledningen var starten av den första svenska akademiska utbildningen i 

biblioterapi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola hösten 2017 (Stiskalo, 2017). Kursen 

heter Det biblioterapeutiska arbetssättet och är en så kallad uppdragsutbildning som 

riktar sig till yrkesgrupper som bibliotekarier, lärare, hälso- och sjukvårdspersonal. I 

kursen får deltagarna en historisk och teoretisk bakgrund till biblioterapi, de får lära sig 

både lästerapi och skrivterapi med praktiska övningar samt lära sig att tillämpa 

biblioterapi för olika målgrupper. Det övergripande syftet med kursen är att ge 

deltagarna verktyg till att använda biblioterapeutiska metoder och själva kunna planera 

biblioterapeutiskt arbete (ESH, 2017). Pia Bergström, ledare för kursen, blev intervjuad 

om utbildningen i Biblioteksbladet under rubriken ”Läka med litteratur”. Hon menar att 

grundtanken med biblioterapin är att via litteratur och skrivande komma åt sina egna 

känslor och tankar; att användningen av texter kan hjälpa oss hitta saker inom oss som 

behöver komma ut (Aquilonius, 2017). 

  Biblioterapi framställs alltjämt som något positivt ur ett deltagarperspektiv. 
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Tidningsartiklar som till exempel ”Sagan skyddade mot smärta och oro” berättar om 

litteraturen som en slags hjälpmetod vid sidan av mediciner och samtal om den egna 

sjukdomen; en alternativ väg att nå fram till de egna känslorna i jobbiga situationer och 

något som kan ge tillfälliga glädjestunder (Nilsson, 2017a). Frågan väcks då i mig vad 

biblioterapeutiskt arbete innebär ur ett bibliotekarieperspektiv. Tidningsartikeln 

”Växande tro på läkande läsning” berättar att de 24 platserna på kursen fylldes långt 

innan sista ansökningsdatum och att en tredjedel av studenterna är bibliotekarier. I en 

intervju med bibliotekarien Eva Broms hittar journalisten Matilda Nilsson en oro för att 

bibliotekarier inte har tillräcklig kompetens för att jobba med biblioterapi. Broms 

rekommenderar därför samarbeten med psykologer och socionomer om man ska arbeta 

med mer allvarlig psykisk ohälsa. Nilsson har även intervjuat frilansjournalisten Eva 

Bergstedt som efter en kartläggning av intresset ser att bibliotek vill satsa på biblioterapi 

av läsfrämjande orsaker; att biblioteken vill nå fler grupper genom biblioterapeutiskt 

arbete (Nilsson, 2017b). Vidare menar Bergström att ordet terapi kan väcka starka 

känslor och vara avskräckande för bibliotekarier; en sådan formulering får 

bibliotekarien att fundera över risker och om det verkligen ska vara terapi de arbetar 

med på biblioteken (Aquilonius, 2017). 

  I det inledande citatet beskriver Söderling biblioterapi som en värdefull del 

av vår behandlingsarsenal och bibliotekarien som en viktig länk i ett behandlingsteam, 

men han lyfter också fram att det inte är en lätt uppgift. Sjukhusbibliotekarier är en 

yrkesgrupp som kommer nära människor som går igenom svåra perioder i livet, är 

drabbade av sjukdomar och lider av psykisk ohälsa. Därför är det också rimligt att anta 

att sjukhusbibliotekariers arbete knyter an till det biblioterapeutiska fältet. Med tanke 

på biblioterapi som en ny och växande arbetsmetod i Sverige vill jag undersöka hur 

sjukhusbibliotekarier idag upplever sitt arbete som hälsofrämjande och vilka tankar som 

finns inför att möjligtvis arbeta biblioterapeutiskt i framtiden. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie var att undersöka hur sjukhusbibliotekarier upplever sin 

yrkesroll, hur de i dagsläget arbetar med litteratur för att främja hälsa och välmående 

samt deras tankar kring att arbeta biblioterapeutiskt i framtiden. Studien bygger på 

analyser av intervjuer med fyra sjukhusbibliotekarier som ännu inte arbetar 

biblioterapeutiskt, men har funderat kring arbetsmetoden och hur den skulle fungera i 

relation till deras yrkesroll.  

  Med utgångspunkt i det övergripande syftet har studien utgått från följande 

tre forskningsfrågor: 

• Hur förhåller sig sjukhusbibliotekarier till begreppet biblioterapi? 

• Vad innebär biblioterapi som arbetsmetod och skiljer det sig från hälsofrämjande 

arbete som redan utförs på sjukhusbibliotek? 

• Hur ser sjukhusbibliotekarien på biblioterapeutiskt arbete i relation till sin 

yrkesroll? 

 

1.2 Disposition 

I kapitel 2. Teori och tidigare forskning presenteras teoretiska perspektiv, tidigare 

forskning och viktiga begrepp för uppsatsen. I Kapitel 3. Metod presenteras valet av 

semistrukturerade intervjuer, hur urvalsprocessen gått till, informanterna i min studie, 

valet av tematisk analys och etiska överväganden. 

  I kapitel 4. Resultat och analys presenteras och analyseras resultaten från 

intervjuerna med hjälp av teori och tidigare forskning. Delkapitlen 4.1 

Sjukhusbibliotekarien och yrkesrollen, 4.2 Hälsofrämjande arbete och 4.3 Biblioterapi 

och sjukhusbibliotek är indelade efter de tre teman som växte fram ur den tematiska 

analysen. 

  Analysen sammanfattas avslutningsvis i uppsatsens sista kapitel, 5. 

Slutsatser, där det också förs en avslutande diskussion och reflektion kring hur studien 

kan sättas in i ett större sammanhang. 
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2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

Här presenteras teori och tidigare forskning som ligger till grund för studiens 

analysavsnitt. För att analysera intervjumaterialet presenteras en beskrivning av 

sjukhusbibliotekens verksamhet, några teoretiska begrepp kring bibliotekariers 

yrkesidentiteter, biblioterapi som arbetsmetod och vad som krävs av en 

biblioterapiledare. 

 

2.1 Sjukhusbibliotek 

I utredningen Vad är ett sjukhusbibliotek? skriver Barbro Thomas om 

sjukhusbibliotekens förändrade identitet och fortsatta utveckling. Hon menar att 

sjukhusbibliotekens fokus förut låg på litteraturförmedling till patienter, men att 

patientverksamheten sedan dess har minskat i takt med att de medicinska 

fackbiblioteken utvecklats. Idag är den vanligaste formen kombinerade bibliotek, där 

patientbibliotek och medicinska bibliotek slagits samman till ett (Thomas 2012, 5). I de 

fallen beskriver Thomas att sjukhusbiblioteken är en del av vårdprocessen i och med att 

de är ett stöd för vårdpersonal vid fortbildning, forskning och kompetensutveckling:   

 
Sjukhusbiblioteken medverkar aktivt i informationsarbetet med EBM (evidensbaserad 
medicin), deltar i forskningskurser, erbjuder personlig handledning enskilt eller i grupp 
samt i förekommande fall medverkar i HTA-arbetets informationssökningsprocess 
(Health Technology Assessment – utveckling av teknik och metoder inom landsting). De 
tjänster som vänder sig till patienter och anhöriga har allt större fokus på att vara en del 
av vården, t.ex. patientinformation och patient- och närståendeutbildningar (Ibid.) 
 

Enligt Thomas är det idag vanligare att sjukhusbibliotek har större likheter med 

forskningsbibliotek än folkbibliotek, och att tyngdpunkten i verksamheten ligger på den 

medicinska delen. Den allmänna delen av sjukhusbiblioteken har minskat, eller på sina 

håll avvecklats, och det traditionella utlåningsarbetet med bokvagnsronder till 

inneliggande patienter utgör en allt mindre del av verksamheten (Ibid, 7). Anledningen 

till det anges vara kraftigt förkortade vårdtider, vilket enligt Thomas inte behöver betyda 

att behovet av bibliotekstjänsterna minskat; de har bara ändrat karaktär. Thomas 

föreslår istället att sjukhusbibliotek bör vara en aktör i landstingens satsningar på 

Kultur i vården (Ibid, 30–31). Enligt Kulturrådet syftar Kultur i vården till 

välbefinnande, kommunikation, sinnlig stimulans och livsglädje. Kultur ses som ett 
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komplement till den medicinska vården och kan fungera både i rehabilitering och som 

en friskvårdsfaktor i hälsofrämjande arbete (Kulturrådet, 2017). Inrättandet av Kultur i 

vården i Västerbottens läns landsting har exempelvis inneburit att de tre 

sjukhusbiblioteken i Umeå, Skellefteå och Lycksele utöver den traditionella 

biblioteksfunktionen nu också erbjuder bland annat film, konst, teater, dans och slöjd 

vilket ger möjlighet till rekreation (Region Västerbotten, 2017). 

  Med tanke på att sjukhusbibliotek kan vara utformade som medicinska, 

allmänna eller kombinerade bibliotek blir det i studien intressant att se hur man i 

dagsläget arbetar hälsofrämjande; om tjänster som vänder sig till patienter och anhöriga 

fokuseras på att vara en del i vården (via exempelvis patientinformation), eller om 

kultur används som en friskvårdsfaktor i hälsofrämjande arbete. 

 

2.2 Sjukhusbibliotekariens yrkesroll 

I Svensk Biblioteksförenings Bibliotekarien och professionen – en forskningsöversikt 

(2008) står att bibliotekarieprofessionen som forskningsområde är litet och att det varit 

svårt att lokalisera vad som egentligen är kärnan i bibliotekarieyrket. Det är vanligt att 

peka ut egenskaper som centrala kompetenser för bibliotekarier. Bland dessa räknas 

pedagogisk och social kompetens, samt kunskaper i käll- och informationshantering och 

litteraturförmedling. Forskning på området har också visat skillnader mellan olika 

bibliotekariekategorier där exempelvis folkbibliotekarier ägnar mer tid åt 

användarkontakt medan forskningsbibliotekarier arbetar mer med elektronisk 

publicering och indexering (2008, 6–7). 

  Forskaren Anders Ørom har ägnat mycket uppmärksamhet åt 

bibliotekarieyrkets många sidor, funktioner och roller. I ”Bibliotekariske identiteter, 

formidlingsarbejde og arbejdsorganisering” (1993) har han identifierat sex identiteter 

som beskriver vad bibliotekarierna tycker är viktigast i sitt arbete. 

Kulturförmedlaridentiteten återfinns i bibliotekarier som gärna använder sig av 

etablerad och uppskattad kultur i kontakten med användare. Identiteten kräver att 

bibliotekarien är allmänbildad, har en kritisk och estetisk kompetens och har god 

kunskap om innehållet i samlingarna (Ibid, 38). För ämnesspecialistidentiteten är det 

viktigt med fackkunskaper och vetenskaplig allmänbildning. Här lyfts arbetets 
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intellektuella och kommunikativa sidor fram och identiteten kräver att bibliotekarien 

ska kunna hjälpa användare med specialiserade frågor (Ørom 1993, 38). Hos både 

kulturförmedlar- och ämnesspecialistidentiteten är den intellektuella och 

kommunikativa sidan av arbetet det viktigaste och båda har växt fram ur en 

upplysningstradition (Ibid). Dokumentalistidentiteten finns hos bibliotekarien som är 

intresserad av systematiska färdigheter, metoder och regler i arbeten med exempelvis 

bibliografi, katalogisering och referensarbete. Kulturens innehåll är inte lika intressant 

(Ibid, 39). Socialarbetaridentiteten arbetar uppsökande och fokuserar på varierande 

behov hos olika användargrupper – speciellt barn, kvinnor och arbetarklass. 

Användarnas upplevda behov ligger i fokus snarare än materialets innehåll. 

Informationsorganisatören är bibliotekarien som är duktig på att organisera 

förmedling av information, analysera informationsbehov och skapa informationssystem 

(Ibid). Informationsförmedlaridentiteten betonar det tekniska arbetet och vänder sig 

gärna till tekniska lösningar på problem. Viktigt för den här typen av 

bibliotekarieidentitet är då att behärska elektroniska informationsförmedlingssystem 

(Ibid, 40). 

   Øroms identiteter visar att det finns flera olika typer av bibliotekarier och 

det är intressant att se vilka av identiteterna som kan hittas på sjukhusbibliotek. 

Eftersom att det finns tre former av sjukhusbibliotek (medicinska, allmänna och 

kombinerade) blir det också intressant att se om det finns en speciell identitet som kan 

kopplas till sjukhusbibliotek i stort, eller om det varierar beroende på biblioteksformen. 

 

2.3 Biblioterapi 

I magisteruppsatsen Proust som Prozac: En studie av biblioterapi och läsningens 

läkande och utvecklande kraft förklarar Lina Carlsson och Linda Östlundh 

svårigheterna med att avgränsa vad biblioterapi är med att det inte kan betraktas som 

en egen disciplin. Biblioterapi är snarare en metod där man stöter på teoribildningar 

från flera olika skolor, främst psykologin och litteraturvetenskapen, vilket ger ämnet en 

väldig bredd (2001, 4).  

  1978 delade Rhea Joyce Rubin in biblioterapi i tre kategorier: institutionell, 

klinisk och utvecklande. Alla tre är interaktiva metoder vilket innebär att man efter 
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läsningen samtalar om texten och om sina upplevelser. Den institutionella biblioterapin 

är när litteratur, främst texter om mental hälsa, rekommenderas till mentalpatienter av 

bibliotekarier efter samråd med läkare. Rubin nämner den här kategorin som liten och 

oftast förekommande mellan två personer (1978, 3–4).  

  Även Arleen McCarty Hynes och Mary Hynes delar in biblioterapeutiskt 

arbete i klinisk- och utvecklande biblioterapi i Biblio/Poetry Therapy: The Interactive 

Process: A Handbook. Klinisk biblioterapi används ofta inom behandlingsprogram där 

biblioterapiledaren har utbildats i användningen av psykoterapeutiska metoder där 

litteratur är det främsta redskapet. Deltagare beskrivs här som bland annat människor 

med känslomässiga problem, som befinner sig på kriminalvårdsanstalter eller 

människor med kemiskt beroende. Vanligt är att deltagargrupperna sätts ihop efter 

specifika behov, exempelvis kan en grupp begränsas till inneliggande patienter och en 

annan till riskfyllda ungdomar (Hynes och Hynes 2011, 7). I utvecklande biblioterapi är 

arbetstekniken i stort sett densamma som med klinisk biblioterapi. Skillnaden ligger i 

att man inte går lika starkt in för den terapeutiska delen och att den som leder 

biblioterapigruppen inte har en lika aktiv roll i diskussionerna som uppstår. Här 

nämner Hynes och Hynes deltagargrupper med allt ifrån barn till äldre och besökare på 

folkbibliotek. Gemensamt för deltagarna är att de sökt upp biblioterapi för att via texter 

och litteratur få en fördjupad bild av sig själva, av andra och av världen (Ibid, 8–10). 

  Carlsson och Östlundh, som undersökte arbetet med biblioterapi hos både 

psykoterapeuter och bibliotekarier, såg att det var vanligare för bibliotekarierna att 

arbeta med utvecklande biblioterapi medan psykoterapeuterna i större utsträckning 

arbetade med den kliniska formen (2001, 94). 

  I artikeln ”Medicine for the Soul: Bibliotherapy” lyfter Liz Brewster även 

fram informell biblioterapi som ett fjärde alternativ. Där ser hon att bibliotekarier 

tenderar använda sig av biblioterapeutiska metoder utan att använda sig av just det 

begreppet. Vardagligt biblioteksarbete för att främja välmående hos besökarna kan 

inkludera läsgrupper, rekommendationer till besökare och skyltning av teman (2008, 

2–3). 

  I Läsa, läka, leva! Om läsfrämjande och biblioterapi tar Nina Frid fasta på 

det centrala i det biblioterapeutiska arbetet i en intervju med Juhani Ihanus som var 

med och startade Föreningen för biblioterapi i Finland 1981. Han menar att det som är 
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centralt för biblioterapi är emotioner; genom att läsa texter och berätta om sina 

upplevelser i läsningen får deltagare perspektiv på sitt förflutna. Fokuset ligger på 

deltagarens personliga upplevelser och känslor, snarare än på logiskt och rationellt 

tänkande kring litteraturen (Frid 2016, 86). Vidare menar Ihanus att biblioterapi inte 

handlar om att locka fram lycka hos deltagaren; den terapeutiska potentialen ligger i att 

deltagaren via litteraturen bearbetar och försonas med minnen och erfarenheter (Ibid). 

Även Rubin ville avgränsa vad biblioterapi innebär då hon menade att självmotiverad 

läsning, personlig kontakt med en bibliotekarie och användandet av biblioteket som en 

neutral och lugn plats inte är biblioterapi i sig, även om det kan ha en terapeutisk effekt 

på besökaren (1978, 2). 

  Carlsson och Östlundh lyfter fram att många av problemen och 

osäkerheterna kring bibliotekariens roll i biblioterapi är användningen av just termen 

”terapi”, som snarare förknippas med en behandlingsform som måste utföras av läkare 

(2001, 47). I kandidatuppsatsen Biblioterapi som ett inslag i vården: Fallstudier av två 

sjukhusbibliotek hittar Maria Glane samma tveksamhet 13 år senare. Hon ser att 

begreppet biblioterapi är svårdefinierat och kan uppfattas som avancerat av 

bibliotekarier; att ordet terapi förknippas med traditionell samtalsterapi mellan 

psykolog och klient och att det krävs utbildning som bibliotekarierna inte har (2014, 

22). I uppsatsen har Glane intervjuat både sjukhusbibliotekarier och familjeterapeuter, 

och hon ser att sjukhusbibliotekarierna använder läsning distraherande för att få 

patienterna att tänka på något annat än sin sjukdom (Ibid, 24). 

  En genomläsning av litteraturen visar att biblioterapin är bred och att det 

finns flera ingångar till det som arbetsmetod. Det innebär också att det finns många sätt 

för sjukhusbibliotekarier att förhålla sig till biblioterapi om de skulle vilja arbeta 

biblioterapeutiskt i framtiden. 

 

2.4 Biblioterapeuten 

Hynes och Hynes beskriver också biblioterapiledaren, hens varierande uppgifter, ansvar 

och egenskaper s0m är viktiga i arbetet. De menar att en biblioterapeut borde sitta på 

nödvändiga terapeutiska egenskaper som empati, respekt och genuinitet. Dessa 

kommer i sin tur från personliga egenskaper som mognad, ansvarskänsla och 
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anpassningsförmåga (Hynes och Hynes 2011, 94). Empati definieras som förmågan att 

förstå en annan människas känslor utan att själv uppleva dem. För biblioterapeuten 

innebär det att uppfatta vad deltagaren känner och förmedlar, och att själv kunna 

förmedla en känsla av förståelse tillbaka. Det gäller också för biblioterapeuten att 

verkligen lyssna på vad som sägs av deltagarna och att inte på förhand anta vissa 

reaktioner. På samma sätt som det är viktigt att kunna tolka deltagarnas uttryck är det 

också viktigt för biblioterapeuten att tänka på vilka signaler som hen själv ger uttryck 

för. Vanligt är att använda sig av en saklig ton i samtalen för att inte visa medömkan. En 

sådan känsla kan snarare signalera att biblioterapeuten är överlägsen deltagaren och 

tittar ner på hens problem. Det i sin tur visar brist på respekt (Ibid, 94–96). Respekt 

beskrivs som en aspekt av empati även om de också skiljer sig åt. Det handlar mycket 

om att biblioterapeuten i sitt arbete ska hjälpa någon att hjälpa sig själva, snarare än att 

försöka rädda någon. Det senare ses också som nedvärderande då biblioterapeuten inte 

ser att deltagaren har förmågan att rädda sig själv (Ibid, 96–98). Den tredje egenskapen 

som Hynes och Hynes lyfter fram är genuinitet som handlar mindre om relationen till 

deltagarna och mer om hur bibliotekarien ser sig själv. Biblioterapeuten måste göra vad 

hen ber sina deltagare att göra – vara medveten om inre upplevelser, vara ärlig om dem 

och samtidigt inte flytta över sina personliga känslor och åsikter på andra (Ibid, 98). 

Brist på genuinitet menar Hynes och Hynes kan göra sig uttryck i att biblioterapeuten 

till exempel vill att deltagarna ska läsa texter på grund av att hen själv tycker om dem, 

och inte i första hand tänker på deltagarnas behov (Ibid, 98–100). 

  Hynes och Hynes beskrivning av vilka terapeutiska egenskaper som en 

biblioterapeut bör ha blir intressant i relation till vilka egenskaper som 

sjukhusbibliotekarierna tycker är viktiga i deras yrkesroll.  
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3 METOD 

Här presenteras valet av semistrukturerade intervjuer, hur urvalsprocessen gick till, 

mina informanter, valet av tematisk analys i studien och vilka etiska överväganden som 

gjorts. 

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Alan Bryman beskriver kvalitativa studiers forskningsstrategi som att fokus ligger på 

ord snarare än på kvantifiering vid insamling och analys av data. Det innebär att den 

kvalitativa forskningsstrategin är induktiv, tolkande och konstruktionistisk (2011, 340); 

fokus ligger på hur individer uppfattar sin verklighet och det var även vad jag ville 

komma åt i min studie. Syftet var att undersöka hur sjukhusbibliotekarier upplever sin 

yrkesroll, hur de i dagsläget arbetar hälsofrämjande med litteratur och deras tankar 

kring att arbeta biblioterapeutiskt i framtiden. Jag ville således att mina informanter 

skulle få möjlighet att berätta om sina arbetssituationer, händelser i jobbet, vädra 

känslor och åsikter utan alltför strikta ramar. Semistrukturerade intervjuer bedömdes 

då som den mest relevanta datainsamlingsmetoden för min uppsats eftersom dessa ger 

intervjupersonen stor frihet att utforma sina svar på sitt egna sätt (Bryman 2011, 415). 

 

3.2 Urval och genomförande 

I mitt urval gjordes vad Bryman kallar ett målinriktat urval där forskaren väljer ut 

informanter med vissa forskningsmål i åtanke, och för att de är relevanta för en 

förståelse av en specifik social företeelse (2011, 392). För min studie ville jag komma i 

kontakt med sjukhusbibliotekarier som arbetar hälsofrämjande med litteratur och hade 

tankar kring biblioterapi som arbetsmetod. Vidare gjordes ingen skillnad i om mina 

informanter arbetade vid ett allmänt, medicinskt eller kombinerat sjukhusbibliotek, 

eftersom jag tänkte att detta kunde bidra till varierade tankar och åsikter. 

  Jag formulerade ett mail som skickades ut till alla sjukhusbibliotek listade i 

Libris Biblioteksdatabas. En sökning på sjukhusbibliotek gav 63 träffar. Några adresser 

återkom flera gånger eftersom det fanns en mailadress direkt kopplad till biblioteket och 

exempelvis en samlingsadress hos landstinget i respektive region. Totalt skickades 51 
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mail vilket genererade 12 svar, varav 7 var intresserade av att ställa upp på en intervju. 

Min utgångspunkt var att intervjua 4 personer, och intervjutider bokades således in med 

de 4 första som svarade. 

  För stöd till intervjuerna utformades en semistrukturerad intervjuguide (se 

bilaga 1) efter studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden delades in i sex delar; 

1. Informantbakgrund, 2. Sjukhusbibliotekariens yrkesroll, 3. Hälsofrämjande 

aktiviteter/personliga möten på sjukhusbiblioteket och val av litteratur, 4. Termen 

biblioterapi och bibliotekarier som biblioterapeuter, 5. Utmaningar och 6. Avrundning 

och tankar om framtiden. Frågorna i del 3 varierade under intervjuerna beroende på 

om informanterna ville berätta om aktiviteter på biblioteket, exempelvis arbetet med 

bokcirklar, eller enskilda möten med biblioteksbesökare. 

  Tre av fyra intervjuer genomfördes via telefon. Min första tanke var att 

använda Skype vilket inte fungerade under första intervjutillfället, då fördes istället 

anteckningar över telefon. Därefter laddade jag hem appen Telefonsamtal Inspelning 

som spelar in samtalet från bådas håll. En av informanterna träffade jag personligen. 

Fördelen med den personliga träffen var att jag förutom informantens röst också fick 

mer intryck i form av hennes kroppsspråk och mimik; ett bättre helhetsintryck. 

Fördelen med att också göra intervjuer via telefon var möjligheten att kontakta 

sjukhusbibliotek runt om i Sverige och jag var alltså inte bunden till sjukhusbibliotek i 

mitt län. De genomförda intervjuerna varade mellan 35–40 minuter. 

 

3.3 Presentation av informanter 

Av anonymitetsskäl har mina informanter fått fingerade namn. Eftersom de är få som 

arbetar på sjukhusbiblioteken, i vissa fall arbetar de ensamma, har jag också valt att inte 

nämna vilka specifika bibliotek de arbetar på. Gemensamt för informanterna var att de 

möter patienter, anhöriga, allmänhet och personal i jobbet även om deras 

arbetsbeskrivningar varierar. Informanterna i min studie var: 

• Anna: Bibliotekarie på kombinerat sjukhusbibliotek sedan 1985. Hennes 

huvuduppgift är att dela medicinsk information till personal och hon är väldigt 

intresserad av biblioterapi som arbetsmetod. 
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• Erika: Bibliotekarie på allmänt sjukhusbibliotek sedan 2003. På hennes 

arbetsplats lånar hon ut böcker till personal utanför deras jobb, till patienter och 

anhöriga. Allmänheten är välkomna att delta i den övriga programverksamheten. 

• Sandra: Bibliotekarie på kombinerat sjukhusbibliotek sedan 1999. Beskriver sitt 

huvudjobb som att stötta personalen i deras verksamhet, eller när de studerar 

och forskar. 

• Mia: Bibliotekarie på kombinerat sjukhusbibliotek sedan 2003. Hon anställdes 

för att utveckla Kultur i vården på arbetsplatsen men det senaste året arbetar hon 

för att bli medicinsk bibliotekarie.  

 

3.4 Tematisk analys 

För att analysera mitt insamlade material tillämpade jag tematisk analys; en metod som 

används för att identifiera, analysera och rapportera teman i datamaterial. Den 

teoretiska tematiska analysen kännetecknas av att forskaren med utgångspunkt i teori 

på förhand vet ungefär vilka koder som finns (Braun och Clarke 2006, 83–84). Att 

intervjuguiden på förhand var uppdelad i teman resulterade i att kodningen av det 

insamlade materialet inte genererade nya teman, dock var det ett bra och överskådligt 

sätt att strukturera informanternas svar på. Eftersom jag arbetade med 

semistrukturerade intervjuer följdes inte heller intervjuguiden till punkt och pricka; när 

informanterna tog upp viktiga ämnen för min studie valde jag att fortsätta på deras spår. 

Med hjälp av kodningen kunde jag lättare gruppera materialet i teman efter det. 

 Braun och Clarke redogör för sex steg som forskaren bör arbeta efter i 

kodningsprocessen. Det första steget innebär att transkribera, läsa materialet flera 

gånger och skriva ner idéer. I det andra steget skapas initiala koder i allt det insamlade 

materialet. Det tredje steget innebär att gruppera koderna i potentiella teman. I steg fyra 

granskas teman och kartläggs tematiskt för analysen. I steg fem definieras och namnges 

dessa teman och det sjätte steget innebär att forskaren producerar själva analysen (Ibid, 

87). För denna studie innebar det flera omläsningar av det transkriberade materialet. 

Jag kodade genom att färglägga ord och meningar som var relevanta i datamaterialet, 

för att sedan skriva ner dem på enskilda lappar. Informanterna blev tilldelade varsin 
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färg så att jag lättare kunde hålla isär deras svar. Lapparna grupperades därefter i teman 

och analyserades med hjälp av teori och tidigare forskning. 

 

3.5 Etiska överväganden 

I Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning kan vi läsa om både forskningskravet och 

individskyddskravet som utgångspunkter för forskningsetiska överväganden. 

  Forskningskravet innebär att samhället har ett krav på att forskning bedrivs 

och därmed att kunskap och metoder fördjupas och förbättras. Individskyddskravet i sin 

tur handlar om att ingen medlem i samhället ska utsättas för kränkning och otillbörlig 

insyn. Individskyddskravet delas vidare upp i fyra delar; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, 

5–6). Informationskravet handlar om att deltagarna ska få information om studien de 

deltar i. I förhandsinformationen ingår den projektansvariges namn och 

institutionsanknytning, forskningens syfte och tillvägagångssätt (Ibid, 7). 

Samtyckeskravet säger att forskaren ska få samtycke från undersökningsdeltagare och 

uppgiftslämnare, att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst utan negativa 

följder och att de själva bestämmer hur länge och på vilka villkor de deltar (Ibid, 9–10). 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare i undersökningen ska 

förvaras så att ingen obehörig kan nå dem, och att deltagarna inte ska kunna identifieras 

av utomstående (Ibid, 12). Nyttjandekravet i sin tur säger att uppgifterna som samlats in 

om enskilda individer endast får användas för forskningsändamål och inte för 

kommersiellt bruk (Ibid, s. 14). 

  I studien har jag förhållit mig till de etiska riktlinjerna genom att i en första 

kontakt via mail ge information om mig själv, syftet med min studie och den metod jag 

planerade att använda. Jag var tydlig med att den som valde att delta i studien när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande och att medverkan skulle ske anonymt. De som 

kontaktades blev också informerade om att all ljudinspelning och det transkriberade 

materialet bara skulle användas av mig i forskningssyfte, inte för något annat ändamål. 

Efter transkribering raderades ljudupptagningarna, medan det transkriberade 



 
 

14 
 

materialet finns kvar under fingerade namn. Mina informanter fick även denna 

information muntligt innan intervjun började. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

Här presenteras och analyseras resultaten från intervjuerna med hjälp av teori och 

tidigare forskning. Delkapitlen 4.1 Sjukhusbibliotekarien och yrkesrollen, 4.2 

Hälsofrämjande arbete och 4.3 Biblioterapi och sjukhusbibliotek är indelade efter de 

tre teman som växte fram ur den tematiska analysen. 

 

4.1 Sjukhusbibliotekarien och yrkesrollen 

Ett centralt tema i intervjuerna sammanfattar jag som Sjukhusbibliotekarien och 

yrkesrollen. Det fanns två ingångar till temat - dels vad som utmärker arbetet på ett 

sjukhusbibliotek och dels vilka egenskaper som är viktiga att ha som 

sjukhusbibliotekarie. Det senare jämförs också med vad som krävs av 

biblioterapiledaren i biblioterapeutiskt arbete. 

 

4.1.1 Utmärkande för arbetet på sjukhusbibliotek  

Informanterna beskrev sjukhusbiblioteket som en speciell arbetsplats som skiljer sig 

från andra bibliotek. Anna förklarade det med att man i yrket dagligen kommer i 

kontakt med människor som befinner sig i svåra och jobbiga delar av livet, som är sjuka 

och vill dela med sig av sina livssituationer.  

  Erika beskrev själva sjukhuset som ”en dramatisk plats där många 

människor är en del av ett trauma”. Hon berättade även om kontakten med besökarna: 

 
Det kan vara speciellt när man lär känna patienter som är på sjukhuset under längre 
perioder. De kanske ska gå en behandling och strålas 10 minuter varje dag, men sedan ska 
de ju göra något annat av sin tid också. Det är ett litet bibliotek så vi möter alla låntagare i 
disken och det betyder många samtal och tankar kring böckerna de läst, kanske i högre 
utsträckning än på större folkbibliotek. (Erika) 
 

Informanterna berättade också om bredden som krävs i deras yrke. Mia beskrev en 

vanlig arbetsdag som en blandning av internt och externt arbete. Internt är det mycket 

datorarbete med mailkommunikationer. Dels med sjukhusbiblioteken i hennes län men 

också nationellt. Marknadsföring, administrativa uppgifter, förvärv, media, bokinköp 

och verksamhetsplanering beskrevs också en stor del av det dagliga arbetet. Externt 

ligger möten med besökare och programverksamhet i fokus. Det senare innebär att göra 



 
 

16 
 

i ordning lokalen för besök, förberedelser i att möta upp den som bjudits in och senare 

dokumentera och dela med sig av aktiviteten via sociala medier. 

  Informanterna möter patienter, anhöriga, allmänhet och personal i sina 

jobb. För Anna, Sandra och Mia som arbetar på kombinerade bibliotek är även arbetet 

med vårdpersonalen och att dela medicinsk information till dem en stor del av jobbet.  

 
Den största delen av våra arbetsuppgifter går ut på att stötta personal i det kliniska i deras 
verksamhet, eller när de studerar och forskar. Man måste kunna bemöta personalen i 
deras behov av kompetensförsörjning. Nu på morgonen var det en personal som kom och 
frågade om hjälp vad gäller att hitta systematiska översikter. Så vi ska träffas igen senare 
idag. (Sandra) 
 

Kontakten med sjukhuspersonalen är också en del i yrket på grund av samarbeten med 

vårdavdelningar. Erika, som jobbar vid ett allmänt bibliotek, arbetar tydligt mot 

barnkliniken i team med bland annat lekterapi, sjukhusskola och syskonstödjare. De 

träffas regelbundet och pratar om den verksamhet de har.  

  Den främsta skillnaden mellan sjukhusbibliotekariens yrkesroll och andra 

bibliotekarieyrken är enligt informanterna alltså främst bibliotekets läge och den nära 

kontakten som ibland uppstår mellan dem och besökarna. Under intervjuerna framgick 

också en skillnad i uppdrag hos bibliotekarier på allmänna sjukhusbibliotek och 

kombinerade sjukhusbibliotek. Enligt Thomas utredning (2012, 5) är det idag vanligt att 

sjukhusbibliotek har större likheter med forskningsbibliotek än folkbibliotek, och att 

tyngdpunkten i verksamheten ligger på den medicinska delen. Det stämmer överens 

med vad Anna, Sandra och Mia berättar. Kombinerade bibliotek har en viktig roll i att 

stödja personalen i deras kliniska verksamhet. I Erikas arbete som bibliotekarie på ett 

allmänt sjukhusbibliotek är likheterna med folkbibliotek tydligare. Hon samarbetar med 

vårdpersonal för besökarnas skull.  

 

4.1.2 Sjukhusbibliotekariers egenskaper och bibliotekarier som      

biblioterapeuter 

I arbetet med att försöka bryta ner vad yrket innebär tog Sandra fasta på tre viktiga 

måsten för den som vill arbeta på sjukhusbibliotek. Hon menade att man måste tycka 

att det är okej att vara i en sjukhusmiljö, man måste tycka om att träffa människor och 
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man får inte vara rädd för att möta människor i kris. ”Kris” i sammanhanget kan enligt 

henne både innebära känslomässigt och fysiskt då man vet inte vad man kommer att 

möta när man går upp på en vårdavdelning. Det kan vara någon som är nyopererad 

exempelvis. En annan viktig del i yrkesrollen är att vara påläst för patienternas skull. 

Dels för att hitta kvalitetsgranskad information till dem, dels för att stärka dem i 

vårdsituationer; patienter ska kunna ställa frågor och bli informerade om deras 

rättigheter i vårdsammanhang. Sandra beskrev det som en svårbeskriven yrkesroll: 

 
Om man arbetar på ett kombinerat bibliotek som vi gör så måste man ha en väldig bredd, 
samtidigt som man ska vara smal vad gäller det medicinska. Vi försöker få till en 
formulering kring vad en sjukhusbibliotekarie gör. Alltså försöka få ner det till en kort 
kärnfull formulering. Men det är svårt. (Sandra) 
 

Anna menade att många patienter vill ta del av litteraturen från biblioteket men att de 

inte vill vara till besvär. Här berättade hon att hon blivit duktig på att uppmuntra 

människor i sitt yrke, att det ofta gäller att ”lirka och sälja in” när det kommer till 

litteratur. De flesta samtal uppstår med patienter som ställer fackfrågor eller vill ha 

material i form av facklitteratur. Samtalen kan innebära att patienten delar med sig av 

sin livshistoria; ”Det är klart att om de märker att någon vill lyssna så fortsätter de ofta 

att prata”. Anna beskrev också sin yrkesroll lite som en kurator och hon tar gärna emot 

dessa samtal, men kallar sig själv ”iskall” i det att hon inte är medicinskt utbildad. 

Hennes jobb är att hitta information till patienterna; ”Man får vara medlare mellan text 

och patient, eller text och människa”. 

  Erika berättade att hon känner stort ansvar för alla hon möter på biblioteket 

och att när man befinner sig på sjukhusbiblioteket så blir man eftertänksam på hur man 

möter människor: 

 
Vi säger aldrig vad någon ska läsa men man kan visa och fråga vad personen kan tycka, 
och så får de välja själva vad de tror är bra för dem så att det är okej. Vi är väldigt 
försiktiga med att säga vad som ska vara rätt för vem. Man ska inte tro att man vet vem 
man har framför sig, och man vet ju inte heller var en person bär på. (Erika) 

 

Mia sa att det är svårt att veta på förhand vilka reaktioner man ska mötas av i kontakter 

med patienter och besökare i olika lägen. Man får vara öppen, lyhörd och ödmjuk och 

våga problematisera. Precis som Erika menade hon att det gäller att vara försiktig; man 
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vet inte vad människor har varit med om och vilka problem de går igenom. 

  Tittar vi närmare på Øroms bibliotekarieidentiteter (1993, 38–40) hittar vi 

socialarbetaridentiteten hos alla informanterna. De fokuserar på varierande behov hos 

olika användargrupper, och det är just behovet hos besökarna som ligger i fokus snarare 

än själva materialets innehåll. Anna, Sandra och Mia sitter också på 

ämnesspecialistidentiteten då de ska kunna hjälpa användare med specialiserade frågor 

där det är viktigt med fackkunskaper och vetenskaplig utbildning. Det går också att se 

drag av informationsorganisatören och informationsförmedlaridentiteten hos de tre, då 

det i deras yrke ingår att förmedla information, analysera informationsbehov och 

behärska elektroniska informationsförmedlingssystem. 

  Precis som i Svensk Biblioteksförenings forskningsöversikt (2008, 6–7) 

framgår här att det är svårt att lokalisera vad exakt som är kärnan i yrket, även när dess 

innebörd diskuteras på arbetsplatsen. Informanterna pratade också gärna om 

egenskaper som är viktiga för yrket, vilka kan diskuteras utifrån Svensk 

Biblioteksförenings fyra exempel; pedagogisk och social kompetens, kunskaper i 

informationshantering och litteraturförmedling. Enligt Hynes och Hynes (2011, 94) bild 

av vad en biblioterapiledare bör ha för egenskaper återfinns även de här. Empati 

beskrevs som egenskapen att kunna förstå en människas känslor utan att själv uppleva 

dem, att kunna förmedla en känsla av förståelse tillbaka och att inte anta vilka 

reaktioner som väntar. Mina informanter beskrev öppenhet som en viktig egenskap för 

yrket och Anna beskrev sin roll som förmedlare mellan text och människa. Där återfinns 

en saklighet i kontakten med besökare, samtidigt som de beskriver det som viktigt att 

lyssna och ta del av besökarens behov. Här i finns också en respekt för besökarna och 

genuiniteten som Hynes och Hynes beskrev (Ibid, 98), där fokus inte ligger på 

bibliotekariernas personliga preferenser utan på vad besökaren behöver. 

 

4.2 Hälsofrämjande arbete  

Ett annat centralt tema som återfanns i intervjuerna rörde hälsofrämjande arbete. Alla 

informanterna sa att de arbetar hälsofrämjande på biblioteken. Anna, Sandra och Mia 

lyfte här fram arbetet med att gå upp med litteratur till patienter som ringer ner till 
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biblioteket. Tjänsten går under olika benämningar. I biblioteken som Anna och Mia 

arbetar på heter det ”Ring så kommer vi” och hos Sandra heter det ”Boken kommer”.  

 
Vi får veta ålder och kön på personen som vill att vi kommer så det är att gissa en del vad 
de kan tänkas tycka om och vilken smak de har […] Det är glädjefyllt att kunna gå upp och 
ge dem något som de kan ha nöje av. (Anna) 

 

Även Mia tog upp arbetet med ”Ring så kommer vi” som en fin aktivitet där böckerna 

fungerar som avkoppling och något att sysselsätta tankarna med en stund. Det är just 

glädje som informanterna pratade om i relation till det hälsofrämjande arbetet som 

utförs på deras bibliotek. Erika berättade att de på hennes arbetsplats möter upp 

människor med både litteratur och andra former av kultur. Tanken är att få besökarna 

att må bra: 

 
All kultur, eller allt som vi tycker om och som stärker oss, är ju bra för oss. Det kan komma 
hit någon och lyssna på musik, som säger att hon har fått ett tråkigt besked idag men att 
nu känns det mycket bättre. (Erika) 
 
 

Erika berättade vidare om flera olika aktiviteter som har positiv inverkan på den som 

deltar. Bland annat högläsning som innebär att en människa vilar samtidigt som 

koncentrationen finns där, vilket hon säger kan ha en meditativ inverkan. En speciell 

aktivitet som hon berättar om är en äventyrsvandring där barn får gå en tur genom 

sjukhuset som avslutas på biblioteket med möjlighet att titta i och låna böcker: 

 
Det är bra också att röra på sig när man är sjuk. Det är både kropp och själ. Om man är 
sjuk så gäller det att stärka upp det som redan är starkt och positivt hos en. (Erika) 
 
 

Erika arbetar med skönlitteratur och fackböcker i form av blädderböcker om exempelvis 

trädgårdar, fiske och bygge. Det är böcker som hon menar passar hennes målgrupp 

eftersom de är fina att titta i och kan förmedla något positivt.  

  Samtidigt som arbetet med litteratur och kultur beskrevs som något väldigt 

positivt av informanterna både från deras perspektiv och för de som tar del av 

aktiviteterna så beskrevs arbetet med att rekommendera och tipsa om böcker även som 

en ganska svår uppgift. Generellt för informanterna är tanken om att alla är olika, att det 
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inte finns en bok som kan hjälpa alla och att det kan finnas risker med att göra fel 

rekommendationer till besökarna. Mia berättade om ett tillfälle då hon tipsade en 

kvinna om en bok utan att veta att hon inte klarade av berättelser där barn far illa, även 

om det är en skönlitterär text. Kvinnan kom tillbaka och sa att det var en hemsk 

upplevelse för henne. Sandra kände också igen den luriga dubbelheten i sådana 

situationer:  

 
Men då får man ställa frågor. Man får vara väldigt kategoriserande och man får säga 
såhär: vill du ha kärlek och lyckliga slut eller vill du ha mod. En del kanske vill ha lyckliga 
slut och andra kanske blir jätteprovocerade av det. Man får ställa sådana frågor och 
generalisera lite. (Sandra)  

 

Erika såg också en annan svårighet med att rekommendera böcker till besökare: 

 
För det första måste man prova sig fram själv i vad man behöver, för det andra är det 
väldigt svårt att läsa när man mår dåligt […] Jag har också hört människor som fått 
böcker utskrivna på recept, men är man riktigt stressad eller utbränd så kan man inte 
läsa. Går man igenom något stort i livet kanske man har fullt upp med att vara vaken en 
stund. (Erika) 
 

Mia beskrev en utmaning med yrket som påfrestande då hon hela tiden måste hitta 

argument för jobbet som hon utför. Hon upplever att ”mjuka värden” som kultur ofta 

”kommer i skottlinjen” och att arbetet med det ofta ifrågasätts: 

 
Det är ju hela tiden den här legitimiteten. Det är lätt att känna väldigt stora krav på sig 
själv och lägga stora krav på att jag måste liksom prestera, jag måste liksom försöka visa 
att jag tillför en nytta och det är väl knappast sådär vansinnigt hälsofrämjande. (Mia) 
 

När informanterna pratade om det hälsofrämjande arbetet som utförs på biblioteken 

lyfte de fram vikten av att ge glädje till besökarna och att stärka det som redan är starkt 

hos människan. Det är hälsofrämjande arbete i led med Kultur i vårdens uppdrag; 

kultur för välbefinnande, kommunikation, sinnlig stimulans och livsglädje (Kulturrådet 

2017). Glane (2014, 22) kom fram till att sjukhusbibliotekarierna hon intervjuade 

använde läsning distraherande för att få patienterna att tänka på något annat än sin 

sjukdom. Den användningen av litteratur stämmer in på vad mina informanter 

berättade, men här pratade de väldigt mycket om glädje och att stärka människor. 

Ingången i arbetet är på så vis inte att distrahera från det sjuka utan att plocka fram det 
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positiva, vilket ger en annan vinkel på samma företeelse.  

  Enligt Ihanus (Frid 2016, 86) kan den här typen av hälsofrämjande arbete 

inte räknas som biblioterapeutiskt arbete i och med att biblioterapi inte ska handla om 

att locka fram lycka hos deltagaren; den biblioterapeutiska potentialen ligger i att 

deltagaren via litteratur ska bearbeta och försonas med minnen och erfarenheter. Rubin 

(1978, 2) såg inte heller den här typen av arbete som biblioterapi, medan Brewster 

(2008, 2–3) skulle kalla mina informanters arbete för informell biblioterapi. Hon menar 

att bibliotekarier tenderar att använda sig av biblioterapeutiska metoder utan att 

använda den termen. 

 

4.3 Biblioterapi och sjukhusbibliotek 

Ett sista centralt tema som kom fram i analysen rörde biblioterapi i relation till 

sjukhusbiblioteken. Anna var väldigt intresserad av biblioterapi och har även varit 

intresserad av att gå den nystartade kursen. Hon beskrev arbetet med ”Ring så kommer 

vi” som ett biblioterapeutiskt arbetssätt eftersom hon försöker hitta litteratur som 

personen i fråga kan tycka om och kanske må bra av. Samtidigt berättade hon att ju mer 

hon läst om biblioterapi desto mer svårdefinierat blev begreppet på grund av att det 

finns så många ingångar i ämnet. En stor fördel som hon ser med metoden är att termen 

”terapi” kanske kan ge tyngd åt arbetet som hon redan utför på biblioteket: 

 
Vi sjukhusbibliotekarier är ju färre och sjukhusbibliotek syns inte lika mycket som till 
exempel folkbibliotek, så det kanske kan vara en bra utveckling för oss. (Anna) 
 

Annas önskan att läsa kursen Det biblioterapeutiska arbetssättet har också utvecklats 

till en önskan mot en mer figursydd utbildning för sjukhusbibliotekarier där fokuset 

skulle ligga på personliga möten med människor i kris: ”Det är väl mer åt klinisk 

biblioterapi då”.  

  Erika tänkte att biblioterapi kan vara att läsa om andra kulturer och 

människor och få en förståelse för dem: 

 
Det behöver kanske inte vara vad jag lär mig om mig själv utan om världen och att jag 
utvecklas för att jag förstår nya saker och får en bättre förståelse för andra. Får en 



 
 

22 
 

förståelse för vad andra går igenom. (Erika) 
 

Erika berättade också att de pratat om biblioterapi på arbetsplatsen men att hon har 

svårt att se hur de skulle förhålla sig till det i en arbetssituation. Den främsta 

anledningen var att det är en terapiform och att de inte har den utbildningen. Erika 

tänker dock att biblioterapi kan fungera som en arbetsuppgift för många; samarbeten 

mellan exempelvis sjukhuskyrka och sjukhusbibliotek där man kan träffas och prata om 

litteratur för en patient: ”Då är ju varje bok lite mer personbunden”.  

  Sandra beskrev böcker som ett verktyg till att få igång viktiga samtal med 

deltagare, och läsecirklar som ett forum för patienter att mötas och ta del av andras 

berättelser. Genom att diskutera boken i fråga kan man prata om sådant man inte vill 

säga om sig själv - det blir ett försiktigt sätt att öppna upp. Sandra sa också att 

utbildning inte är ett måste för att kalla sig biblioterapeut: ”Det handlar mer om 

erfarenhet av samtal och läsning”. Sandra har kontakt med en sjuksköterska som ska 

starta ett projekt vad gäller cancerrehabilitering och idén är att de ska ha bokcirklar. 

Upplägget skulle då vara att hon samarbetar med en vårdpersonal, vilket ger två olika 

synsätt på arbetet och en trygghet i vårdsituationen. Sandra beskrev detta som en chans 

att få en annan roll i vården och komma närmare patienterna. 

  För Mia är drömmen att starta läsecirklar där deltagare som förlorat någon 

nära samlas och läser böcker tillsammans, och hon vill samarbeta med någon som har 

en professionell yrkesbakgrund. Hon tänker att biblioterapeutiskt arbete kan utfärdas av 

en bibliotekarie med vårdutbildning eller tillsammans med en vårdutbildad, och ser en 

fördel med att vara två i processen:  

 
Plus att det är så vansinnigt roligt att jobba professionsöverskridande. När man ställs så 
man möter en annan yrkesgrupp, och ett annat synsätt så att säga. Då händer det väldigt 
spännande saker. (Mia) 
 

Mia menade också att det är viktigt att göra åtskillnad mellan hälsofrämjande arbete på 

biblioteken och biblioterapeutiskt arbete:  

 
Om man arbetar med biblioterapi borde man mer tydligt gå in för att det är någon form 
av intervention, eller behandling, där man är ute efter ett önskat resultat. I 
hälsofrämjande arbete är man mer ute efter det friska i människan. Hälsofrämjande är 
mer vagt, medan biblioterapi är mer skarpt. Högre krav på kompetens och att man ska 
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vara medveten om vad man håller på med. (Mia) 
 

Informanterna hade olika synsätt på vad biblioterapi är. Det kan förklaras av att 

biblioterapin, likt Carlsson och Östlundh skrev, inte kan betraktas som en egen disciplin 

och är svårt att avgränsa (2001, 4). I intervjuerna kom det fram att biblioterapi ses som 

så varierande att det kan vara allt från att rekommendera feelgood-romaner till 

inneliggande patienter till samarbeten med vårdpersonal i läsecirklar för 

cancerrehabilitering. Vad som då krävs av biblioterapiledaren finns det också blandade 

åsikter kring; antingen kan man se det viktigaste i rollen som att vara van att leda 

samtal eller som att ha en bakgrund i vården. Erika var den enda som sa att termen 

”terapi” är svår att arbeta med och att biblioterapi som arbetsmetod är svår att förhålla 

sig till. När hon beskrev vad biblioterapi kan vara var hon inne på utvecklande 

biblioterapi där Hynes och Hynes definierar deltagare som sökt upp biblioterapi för att 

via texter och litteratur få en fördjupad bild av sig själva, av andra och av världen (2011, 

8–10). Erika beskrev också ett möjligt biblioterapeutiskt arbete som ett samarbete 

mellan exempelvis sjukhusbibliotek och sjukhuskyrka där man kan träffas och diskutera 

litteratur för en patient. Här är hon inne på den institutionella biblioterapin som Rubin 

menade är ganska ovanlig (1978, 3–4). Erika talade dock inte om den här metoden som 

något för specifikt mentalpatienter utan för besökare i allmänhet. Informanterna som 

arbetar på kombinerade bibliotek ställde sig mer positiva till klinisk biblioterapi där 

biblioterapiledaren enligt Hynes och Hynes har utbildats i användningen av 

psykoterapeutiska metoder där litteratur är det främsta redskapet (2011, 7). Anna, 

Sandra och Mia pratade dock mer om samarbeten med vårdpersonal så att de kunde 

vara två med olika blickar i processen. Förutom biblioterapin som en rolig arbetsuppgift 

ser både Anna och Sandra det som en chans att få en annan del i vården och utveckla sin 

yrkesroll. 
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5 SLUTSATSER 

Syftet med min studie var att undersöka hur sjukhusbibliotekarier upplever sin 

yrkesroll, hur de i dagsläget arbetar med litteratur för att främja hälsa och välmående 

samt deras tankar kring att arbeta biblioterapeutiskt i framtiden. Här presenteras och 

diskuteras mina slutsatser utifrån mina tre forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en 

reflektion kring uppsatsens slutsatser i relation till dess syfte, samt kring hur studien 

kan sättas in i ett större sammanhang. 

 

• Hur förhåller sig sjukhusbibliotekarier till begreppet biblioterapi? 

Alla mina informanter hade hört talas om biblioterapi och funderat en del kring 

begreppet – oavsett om det var något de faktiskt ville arbeta med eller inte. I 

intervjuerna kom det fram att informanterna i de flesta fall ser biblioterapi som en 

positiv utveckling, men att ämnet blir alltmer snårigt och otydligt desto mer de läst på 

om det. Det fanns skillnader i vad informanterna tyckte att biblioterapi skulle kräva av 

bibliotekarierna som arbetar med det. Sandra beskrev användningen av böcker som ett 

verktyg för att starta viktiga samtal med deltagare, och läsecirklar som ett forum för 

patienter att mötas och ta del av andras berättelser. Hon menade vidare att det inte 

krävs någon utbildning för att kalla sig biblioterapeut då det handlar mer om erfarenhet 

av samtal och läsning. Erika hade å andra sidan svårt att se hur de skulle förhålla sig till 

biblioterapi i en arbetssituation, främst på grund av att de på arbetsplatsen inte har den 

utbildningen. Studien har visat att biblioterapi är en arbetsmetod som samtalas om på 

biblioteken. Kunskaper, känslor och tankar kring vad begreppet innebär varierar dock. 

Carlsson och Östlundh förklarade svårigheterna med att specificera vad biblioterapi 

egentligen är för något med att det inte är en egen disciplin utan en metod med 

teoribildningar från flera olika skolor (2001, 4). Det var 16 år sedan deras 

magisteruppsats skrevs och det finns fortfarande frågetecken kring biblioterapin som 

arbetsmetod och hur det kan passa in i en biblioteksverksamhet. 
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• Vad innebär biblioterapi som arbetsmetod och skiljer det sig från hälsofrämjande 

arbete som redan utförs på sjukhusbibliotek? 

Biblioterapi har visat sig vara ett oerhört brett begrepp som kan innefatta allt från 

bibliotekariens arbete med temaskyltningar under Brewsters benämning informell 

biblioterapi (2008, 2–3), till Rubins benämning institutionell biblioterapi där texter om 

mental hälsa plockas fram till en enskild patient i samarbete mellan bibliotekarie och 

läkare (1978, 3–4). I litteraturgenomläsningen framgick således också en väldig bredd i 

åsikter kring vad biblioterapi är och inte är. En grundtanke som kommit fram är dock 

att det biblioterapeutiska arbetet bör handla om känslor och utveckling av det egna jaget 

(Ihanus i Frid 2016, 86). Utvecklingen i sin tur kan innebära att en deltagare tar del av 

texter som får hen att reflektera över sitt eget liv, eller texter som kan ge hen en breddad 

syn på världen som i Hynes och Hynes förklaring av utvecklande biblioterapi (2011, 8–

10). I deras genomgång av klinisk biblioterapi beskrivs metoden som mer riktad mot 

grupper med specifika behov, exempelvis för dem med känslomässiga problem eller 

kemiska beroenden (Ibid, 7).  

  Utbildningen Det biblioterapeutiska arbetssättet beskrivs också brett av 

kursledaren Pia Bergström när hon menar att grundtanken i biblioterapi är att via 

litteratur och skrivande komma åt egna känslor och tankar; att användningen av texter 

kan hjälpa oss hitta saker inom oss som behöver komma ut (Aquilonius 2017). Vad 

biblioterapi kommer att innebära i Sverige blir tydligare när fler bibliotek plockar upp 

arbetsmetoden. Eftersom kursen riktar sig till fler yrkesgrupper än bibliotekarier 

öppnar det också upp för fler ingångar i användningen av biblioterapi. 

  I intervjuerna kom det fram att det hälsofrämjande arbete som utförs på 

biblioteken handlar om att lyfta fram glädje hos besökarna, och stärka det som redan är 

starkt hos människor som är sjuka eller mår dåligt. Det är också grundtanken med 

Kultur i vården, där kultur används för att öka bland annat välbefinnande och livsglädje 

(Kulturrådet, 2017). Den typen av hälsofrämjande arbete är inte något som kan kopplas 

till biblioterapeutiskt arbete enligt Ihanus (Frid 2016, 86). Mia formulerade det som att 

man i hälsofrämjande arbete är ute efter att lyfta fram det friska i människan, medan 

arbetet med biblioterapi är mer av en behandlingsform som tydligt bör fokuseras mot 

ett önskat resultat. Hon beskrev det som att hälsofrämjande arbete är mer vagt medan 
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biblioterapeutiskt arbete är mer skarpt. 

  Studien har visat att biblioterapeutiskt arbete skiljer sig från det 

hälsofrämjande arbete som redan utförs på sjukhusbiblioteken och här tydliggörs också 

vad biblioterapi är. Även om det är svårt att formulera en kortfattad beskrivning som 

sammanfattar dess innebörd så är det i grund och botten en behandlingsform där 

litteratur och text hjälper deltagaren att komma i kontakt med känslor och att på olika 

plan bearbeta dessa. 

 

• Hur ser sjukhusbibliotekarier på biblioterapeutiskt arbete i relation till sin 

yrkesroll? 

Det har visat sig svårt att lokalisera vad som är kärnan i bibliotekarieyrket. Det berättar 

såväl Svensk Biblioteksförening om i sin forskningsöversikt (2008, 6–7) som mina 

informanter. Sandra berättade att de på arbetsplatsen samtalar om sin verksamhet och 

försöker nå fram till en kärnfull formulering kring vad en sjukhusbibliotekarie gör men 

att det är svårt. I undersökningen passade flera av Øroms bibliotekarieidentiteter (1993, 

38–40) in på mina informanter där Anna, Sandra och Mia som arbetar på kombinerade 

bibliotek visade drag av socialarbetaridentiteten, ämnesspecialistidentiteten, 

informationsorganisatören och informationsförmedlaridentiteten. Det kan förklaras av 

att sjukhusbiblioteken är små och har få anställda. Större folkbibliotek har mer 

möjlighet till fler anställda med olika tjänster medan de som arbetar på bibliotek i 

mindre skala måste genomföra fler arbetsuppgifter. En annan förklaring ligger i att de 

på sjukhusbiblioteken möter flera olika målgrupper med varierade behov. Erika som 

arbetar på ett allmänt sjukhusbibliotek möter såväl patienter och anhöriga som 

personal, men kontakten med den senare handlar inte om att stötta dem i deras kliniska 

verksamhet på samma sätt som på de kombinerade biblioteken. Kombinerade 

sjukhusbibliotek ska i sin tur väga mellan att erbjuda kultur till sina besökare och 

medicinsk information till såväl patienter som personal. Likt Thomas beskrev i sin 

utredning har också de tjänster som vänder sig till patienter och anhöriga stort fokus på 

att vara en del i vården i och med att de arbetar mycket med patientinformation (2012, 

5). 
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En sak som framträdde i litteraturgenomgången var också att begreppet biblioterapi 

kunde vara avskräckande för bibliotekarier; att en sådan formulering får bibliotekarien 

att fundera över risker och om det verkligen ska vara terapi de arbetar med på 

biblioteken. Anledningen var enligt Carlsson och Östlundh att osäkerheten kunde 

kopplas till termen ”terapi” som snarare förknippas med en behandlingsform som måste 

utföras av läkare (2001, 47). Även Glane menade att ordet terapi förknippas mer med 

traditionell samtalsterapi mellan psykolog och klient och kräver utbildning som 

bibliotekarierna inte har (2014, 22). Mia plockade fram en problematik i att ”mjuka 

värden som kultur ofta kommer i skottlinjen” i hennes yrke och att hon måste bevisa att 

hon gör nytta, vilket i min undersökning kan kopplas till en önskan bland 

bibliotekarierna på kombinerade bibliotek om att arbeta biblioterapeutiskt. De menar 

att biblioterapin skulle kunna ge dem en annan roll i vården. Anna tyckte inte att termen 

terapi var avskräckande, tvärtom menade hon att den kunde ge tyngd åt det arbete som 

hon redan utför på biblioteket och att det kunde vara en bra utveckling. Hon önskar en 

mer skräddarsydd utbildning för sjukhusbibliotekarier i stil med klinisk biblioterapi där 

fokuset skulle ligga på personliga möten med människor i kris. Erika, som själv inte 

kände något behov av att arbeta biblioterapeutiskt, tänkte att det kunde vara en 

arbetsuppgift för många genom samarbeten med exempelvis sjukhuskyrka. Alla mina 

informanter talar således om samarbeten med vårdpersonal så att de kan vara fler med 

olika blickar i processen. Förutom biblioterapin som en rolig arbetsuppgift ser både 

Anna och Sandra det som en chans att få en annan del i vården och utveckla sin 

yrkesroll. Studien har visat att sjukhusbibliotekarier på kombinerade sjukhusbibliotek 

ser biblioterapeutiskt arbete som en möjlighet att få en starkare och tydligare roll i 

vården, och som ett sätt att inkorporera och legitimera kultur i ett vårdsammanhang. 

 

5.1 Avslutande reflektion 

Syftet med min studie var att undersöka hur sjukhusbibliotekarier upplever sin 

yrkesroll, hur de i dagsläget arbetar med litteratur för att främja hälsa och välmående 

samt deras tankar kring att arbeta biblioterapeutiskt i framtiden. Studien har visat att 

sjukhusbibliotekariens yrkesroll är en bred sådan och att det finns en önskan om att dels 

lokalisera vad som är kärnan i yrket, men också en önskan om att på kombinerade 
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bibliotek låta bibliotekarierna få en tydligare roll i vårdsammanhang. I dagsläget arbetar 

de hälsofrämjande med litteratur för att skänka glädje och stärka sina besökare. Ett 

framtida biblioterapeutiskt arbetssätt på sjukhusbiblioteken skulle kunna innebära att 

deras arbete med kultur inte längre ”kommer i skottlinjen” som Mia uttryckte det, utan 

blir en skarpare del i vården. Begränsningar i min studie var att endast fyra 

sjukhusbibliotekarier intervjuades och att det gav ett begränsat datamaterial. Förslag på 

vidare forskning är då mer omfattande studier på området som undersöker hur 

sjukhusbibliotekarier på kombinerade bibliotek upplever sin yrkesroll och hur 

biblioterapeutiska metoder kan ge dem en annan roll i vården. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

DEL 1: Informantbakgrund 

• Vad har du för yrkesbakgrund? (utbildning, tidigare biblioteksjobb, nuvarande 
arbetssituation m.m.) 

• Hur ser din nuvarande anställning ut? (Allmänt, medicinskt eller kombinerat 
bibliotek?) 

 

DEL 2: Sjukhusbibliotekariens yrkesroll 

• Tycker/Tror du att din yrkesroll som sjukbibliotekarie skiljer sig från andra typer 
av bibliotekariejobb? (Varför/varför inte?) 

• Kan du beskriva en vanlig arbetsdag? (Vilka låntagare möter du? Primära 
arbetsuppgifter?) 

• Skulle du säga att du arbetar med litteratur för att främja hälsa och välmående? 
(På vilket sätt?)  

 

DEL 3: Hälsofrämjande aktiviteter/personliga möten på sjukhusbiblioteket och val av 
litteratur 

AKTIVITETER 

• Kan du berätta om någon hälsofrämjande litteraturaktivitet som du arbetat med? 
(Nuvarande eller tidigare?) 

• Vilken målgrupp riktade sig aktiviteten till? (Varför just denna målgrupp? Hur 
gick du tillväga för att sätta samman deltagargruppen?) 

• Berätta om ditt eget deltagande? (Vilken roll hade du? Hur blev du involverad?) 

• På vilket sätt förberedde du dig inför mötet med deltagarna/personen? (Vilka 
känslor förknippar du med förberedelserna?) 

• Hur gick arbetet till med att välja litteratur? (Finns en skillnad i att arbeta med 
självhjälpsböcker och skönlitteratur?) 

• Vilka erfarenheter upplever du aktiviteten tillfört dig privat? (och professionellt?) 

• Skulle du säga att det är ett biblioterapeutiskt arbetssätt? 

 

PERSONLIGA MÖTEN 

• Vilka besökare möter du på biblioteket? (Vanliga frågor? Vanliga samtal?) 

• Vad är bra att tänka på i mötet med besökare på biblioteket? 

• Finns det några speciella böcker som du gärna rekommenderar? (Vilka? Varför?) 

• Finns det böcker som du låter bli att rekommendera till låntagare med märkbara 

psykiska eller emotionella problem? (Kan du ge något exempel?) 

• Har du någon gång ångrat en rekommendation? (Vad?) 

• Skulle du säga att det är ett biblioterapeutiskt arbetssätt?  
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DEL 4: Termen biblioterapi och bibliotekarier som biblioterapeuter 

• Vad inkluderar du i begreppet biblioterapi? (Vad tycker du skillnaden är mellan 

hälsofrämjande aktiviteter och biblioterapi?) 

• Ser du på dig själv som biblioterapeut? (Finns det sådana än i Sverige eller krävs 

utbildning? Vilka känslor förknippar du med begreppet? 

• Tror du att det är vanligt för bibliotekarier att dra sig för att använda begreppet? 

(Eller blir det mer tryck på ”terapi” eftersom du arbetar på sjukhusbibliotek?) 

• Tycker du att bibliotekarier som yrkesgrupp har de rätta kvalifikationerna för att 

kunna arbeta med biblioterapi? (Varför/varför inte?) 

 

DEL 5: Utmaningar 

• När är arbetet med ”biblioterapi”/hälsofrämjande aktiviteter på 

sjukhusbiblioteket jobbigt? (Kan du exemplifiera? Vad kräver jobbet av dig?) 

• Vilka är de största utmaningarna du stött på i arbetet med att främja hälsa och 

välmående via litteratur? 

• Har du i ditt yrke träffat människor som tytt sig till dig som bibliotekarie i syfte 

att få tala ut om sina problem och få råd eller tips på läsning för det ändamålet? 

(Hur upplever du det? Hur hanterar du sådana samtal?) 

 

DEL 6: Avrundning: Framtid. 

• Har du några idéer och tankar om, och i sådana fall hur, du skulle vilja arbeta 

biblioterapeutiskt i framtiden? 

• Känner du att du vill tillägga någonting? 

 


