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Sammanfattning: Syftet med den här kandidatuppsatsen är att öka kunskapen om hur 

svenska folkbibliotek kan arbeta med biblioterapi. Detta uppnås 

genom att belysa SPES-projektet vid Norrköpings stadsbibliotek, 

ett biblioterapiprojekt i bokcirkelform, där deltagare och 

cirkelledare träffas regelbundet för att prata om den lästa 

litteraturen. Metoden jag har använt är kvalitativa intervjuer där jag 

intervjuat bibliotekarien och samtalsterapeuten som håller i 

biblioterapicirkeln samt två deltagare. I analysen presenteras 

resultaten från informanterna i fem olika delar; introduktion till 

SPES-projektet, cirkelledarnas syn på biblioterapi, rollen som 

bibliotekarie samt rollen som samtalsterapeut i biblioterapicirklar, 

bibliotekets roll i biblioterapeutiska verksamheter och till sist 

deltagarnas upplevelser av biblioterapicirkeln. Min analys 

förankras kontinuerligt till tidigare forskning och i slutsatsen knyter 

jag ihop resultaten och lägger fram några riktlinjer som andra 

bibliotek och organisationer kan dra nytta av i uppstartandet av 

biblioterapiverksamheter. Samtliga av mina informanter har 

positiva erfarenheter av biblioterapi, trots detta är det ett ovanligt 

fenomen på svenska folkbibliotek idag. Jag hoppas att den här 

kandidatuppsatsen kan öppna ögonen för hur bibliotek kan 

implementera biblioterapeutiska verksamheter. 
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INLEDNING	  
Första gången jag kom i kontakt med termen biblioterapi var via SVT:s litteraturprogram 

Babel. Där får tittarna söka litterär hjälp via ett frågeformulär på SVT:s hemsida som 

sedan besvaras av programmets gäster i form av lästips som motsvarar tittarens 

personliga behov. Allt som oftast handlar det om skönlitteratur som personen i fråga kan 

känna igen sig i. När jag först såg inslaget i Babel visste jag inte vad biblioterapi var, men 

när jag senare under min utbildning kom i kontakt med ämnet väcktes idén till den här 

studien och en vilja att studera detta sällsynta fenomen närmare.  

 

Biblioterapi kan förenklat beskrivas som läsning som läkning. Enligt 

Nationalencyklopedin definieras biblioterapibegreppet på följande sätt:  

 
Samlingsnamn för insatser som genom läsning syftar till att bota eller lindra psykisk ohälsa, höja 
livskvalitén eller bidra till en personlig mognadsutveckling. (NE) 

 

När uppsatsen Läsaren i den informella bokcirkeln skrevs år 2004 fanns ännu ingen 

definition av begreppet biblioterapi i Nationalencyklopedins uppslagsverk. Att de valt att 

lägga till termen tyder på en positiv utveckling på biblioterapifronten. Ända sedan 

begreppet myntades på 1920-talet har det rått förvirring kring begreppet (Rubin, 1978a, s 

1). Som definitionen i Nationalencyklopedin antyder är biblioterapi ett vitt begrepp som 

kan omfatta många olika verksamheter. Att biblioterapi fortfarande är ett 

ramöverskridande begrepp kan vara anledningen till att många än idag drar sig från att 

använda det. 

 

I Sverige är biblioterapi fortfarande ett relativt outforskat ämne. Trots det har jag i mitt 

arbete identifierat en växande nyfikenhet kring begreppet. Jag har hittat en del artiklar 

och blogginlägg som lyfter biblioterapin och inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen har det under de senaste åren skrivits ett flertal kandidat- och 

magisteruppsatser i ämnet. Bibliotek– själens läkehus, en studie om biblioterapi på 

folkbibliotek (2014), Det handlar om självkänsla: En studie om läsecirklars 

biblioterapeutiska funktion (2012), Livsviktig läsning: En fallstudie av ett 

biblioterapeutiskt projekt på ett finskt äldreboende i Stockholms län (2012), för att nämna 

några. På Göteborgs universitet har de genomfört en omfattande studie där de granskat 

huruvida skönlitteratur kan ha en positiv effekt på rehabiliteringsprocessen hos en grupp 
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långtidssjukskrivna kvinnor. Cecilia Pettersson, en av forskarna bakom projektet vid 

Göteborgs universitet säger såhär till tidningen Framsidan: 

 
Det handlar om läsning och psykisk ohälsa. Det är det som är fokus och biblioterapi kan inte 
bota eller ersätta medicinsk behandling. Litteraturen ska fungera som en slags katalysator och 
sätta igång terapeutiskt verksamma processer. (Andersson, 2012) 

 

Att litteratur har en positiv effekt på hälsan är ingen nyhet. Historien är fylld med 

exempel på människor som funnit tröst och hopp genom böcker. För hundra år sedan 

beskrev en amerikansk rapport vikten av kompetenta bibliotekarier och fri tillgång till 

litteratur, just för att människor skulle må bättre (Färm, 2014). Detta är än idag 

högaktuellt då vi lever i ett samhälle där medvetenheten om den psykiska ohälsan ökar. 

Idag pratas det allt mer om kultur och hälsa och hur olika kulturyttringar har en helande 

effekt på människors välmående (Statens Folkhälsoinstitut, 2005). Med det i åtanke 

skulle inte biblioteken, som är en samhällsresurs och en tillgång för människor, kunna 

fungera som ett komplement till sjukvården och psykiatrin för att bedriva hälsofrämjande 

aktiviteter, i det här fallet i form av biblioterapi? Det är på biblioteken böckerna finns och 

framförallt kunskapen samt en gedigen erfarenhet av bokcirkelarbete och en oerhört god 

litteraturkännedom. Av den anledningen vore biblioteken en naturlig plats för 

utvecklandet av biblioterapiverksamheter. Detta kräver självfallet ny forskning och ökad 

kunskap om hur bibliotek och bibliotekarier kan arbeta med detta på ett lämpligt sätt.  

 

Syfte	  och	  frågeställningar	  

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur folkbibliotek kan arbeta med 

biblioterapi som bokcirkelform, antingen på egen hand eller med andra aktörer. Detta 

uppnås genom att belysa ett specifikt fall som använder biblioterapi som uttalad metod. 

Fallet jag valt att studera till denna uppsats är ett samarbete mellan Norrköpings 

stadsbibliotek och riksförbundet SPES, som är en förkortning för suicidprevention och 

efterlevandestöd. Fallet går under namnet SPES-projektet och är ett biblioterapiprojekt i 

interaktiv mening, det vill säga att det är mötet och diskussionen kring litteraturen som 

har den biblioterapeutiska effekten, till skillnad från läsbiblioterapi som syftar till själva 

läsningen. I den interaktiva biblioterapin läser deltagarna först på egen hand för att sedan 

återkoppla och diskutera det lästa i grupp (Hynes & Hynes-Berry, 2011, s 4). Projektet 

har utförts i bokcirkelform med en bibliotekarie och en samtalsterapeut som cirkelledare. 
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Gruppen träffas regelbundet för att prata om böcker som samtliga är självbiografiska och 

handlar om att förlora någon i suicid. Att läsa böcker och sedan prata om dem i grupp är 

inget nytt fenomen, men på senare år har antalet människor som söker sig till bokcirklar 

ökat. Till den grad att det numer pratas om en ny folkrörelse i medierna (Rydbeck, 2013, 

s 114).  

 

De forskningsfrågor som den här uppsatsen vill söka svar på är följande: 

 

1. Vad har cirkelledarna för syn på biblioterapi, och finns det några betydelsefulla 

skillnader mellan bibliotekarien och terapeuten i detta avseende? 

2. Vad har cirkelledarna fått för erfarenheter av att arbeta med biblioterapiverksamheten? 

3. Hur har bokcirkeln som biblioterapiform fungerat? 

4. Hur har projektets deltagare upplevt biblioterapiverksamheten? 

	  

Tidigare	  forskning 

Att använda litteratur terapeutiskt har i alla tider varit en strävan hos många författare, 

poeter och dramatiker. Redan i litteraturhistoriens begynnelse byggdes de grekiska 

tragedierna efter en handlingskurva som gick ut på att framkalla katharsis, en form av 

rannsakan av själen och skapa självmedvetenhet hos publiken. Att läsa böcker i läkande 

mening var djupt inrotat i det antika Greklands kultur, där biblioteket sa sig förvara 

medicin för själen. Det första dokumenterade fallet där böcker användes i terapeutiskt 

syfte var år 1272 på Al Mansur Hospital i Kairo där patienterna fick läsa Koranen som en 

del av behandlingen (Rubin, 1978a, s 3, 13).  

 

I A History Rewiew of Bibliotherapy skriver författaren Beatty att begreppet biblioterapi 

inte myntades förrän år 1916 av Samuel McChord Crothers. Strax därefter under 1920-

talet yttrades flertalet utlåtanden från forskare och bibliotekarier angående biblioterapins 

nytta. Där ibland var John Kendric Bangs en av de första att uttala sig om biblioterapi: ”If 

I were a doctor I should make books a part of the materia medica, and prescripe them for 

my patients, according to there need” (1962, s 106-107). Sedan dess har många forskare i 

framförallt den anglosaxiska världen höjt sina röster för biblioterapin. Det råder dock som 

tidigare nämnt fortfarande en förvirring kring begreppet och enligt Rhea Joyce Rubin 
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kom den första klara definitionen år 1941: ”the employment of books and the reading of 

them in the treatment of nervous diseases”. Rubin var en pionjär inom ämnet biblioterapi 

och kom senare att själv definiera biblioterapi på följande sätt:  

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

 

Enligt Rubin finns det tre olika varianter av biblioterapi; institutionell, klinisk och 

utvecklande. Den institutionella biblioterapin hör hemma på psykiatriska institutioner och 

utförs i nära samarbete mellan en bibliotekarie och en terapeut. Dess primära syfte är att 

informera om deltagarnas problematik och få dem att komma till insikt med sina problem. 

I den kliniska biblioterapin används skönlitteratur för läkning och riktar sig till människor 

med emotionella problem och beteendestörningar. Dessa personer deltar ofta frivilligt 

men kan vara ordinerade av en läkare. Gruppen leds ofta av både en terapeut och en 

bibliotekarie. Målet med klinisk biblioterapi är insikt och beteendeförändringar. Den 

utvecklande biblioterapin använder antingen informativa texter eller skönlitteratur i syfte 

att hjälpa människor i så kallade utvecklande faser i livet. Det kan handla om att ta i tu 

med en skilsmässa, graviditet, ett dödsfall eller liknande. Gruppen leds antingen av en 

bibliotekarie eller exempelvis en lärare och terapin används för självförverkligande och 

för att bibehålla mental hälsa. Den gemensamma nämnaren för dessa tre former av 

biblioterapi är att samtliga lägger stor vikt vid att diskutera litteratur tillsammans med 

andra efter läsningen. Rubins egen definition riktar sig till den utvecklande biblioterapin 

som vänder sig till friska människor i en krissituation. Det är även den utvecklande 

varianten av biblioterapi som jag anser är möjlig att applicera på min studie av 

biblioterapeutiska bokcirkelverksamheter på svenska folkbibliotek (1978a, s 4-5, 7). En 

annan uppdelning är implicit respektive explicit biblioterapi. Där den först nämnda är en 

form av outtalad biblioterapi som går att applicera på många bokcirkelverksamheter både 

på och utanför biblioteket. Implicit biblioterapi kan också vara när en läsrådgivare på ett 

eller annat sätt förmedlar litteratur till en biblioteksbesökare. Medan explicit biblioterapi 

avser en mer organiserad verksamhet med uttalad terapeutisk inriktning. Denna form 

syftar till biblioterapi utförd av legitimerade terapeuter (Rubin, 1978a, s 3).  

 

Utöver Rubins uppdelning av biblioterapi i termer av institutionell, klinisk och 

utvecklande, finns det enligt Liz Brewster även en typ av informell biblioterapi. Med 
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denna typ syftar Brewster på det läsfrämjande arbete som bibliotekarier utför varje dag. 

Den litteratur som bibliotekarier förmedlar och de läsecirklar som biblioteken anordnar 

kan ses som en form av biblioterapi då de kan vara av stor betydelse för låntagarna. 

Brewster menar att det ofta går att hitta någon form av biblioterapeutiska verksamheter på 

folkbiblioteken även om själva begreppet används väldigt sparsmakat eller inte alls av 

bibliotekarierna själva (2008, s. 116). Detta förklaras enligt Rubin med att ordet 

biblioterapi anses vara en samansättning av två problematiska ord - biblio och terapi, som 

kommer från grekiskan och betyder bok samt vård. Anledningen till att dessa ord anses 

problematiska är för att ordet biblio endast syftar till en form av media vilket är en 

alldeles för begränsad term i dagens multimediasamhälle. Samtidigt som ordet terapi är 

för specifikt på så vis att biblioterapi har svårt att leva upp till den medicinska vårdstatus 

som ordet terapi antyder. Klassisk terapi har tydliga roller mellan terapeut och patient och 

det är terapeutens uppgift att hjälpa patienten med dennes problem. Inom biblioterapin å 

andra sidan utför litteraturen delar av det arbete som terapeuten förväntas utföra inom 

klassisk terapi och det krävs inte någon terapeutisk specialistkunskap av biblioterapeuten. 

Många bibliotekarier är rädda för att ta på sig rollen som terapeut eftersom termen 

förknippas med medicinsk expertis. Rubin vädjar till bibliotekarier att de ska se själva 

processen som terapeutiskt och helande med målbilden att uppnå självförverkligande, 

utan att nödvändigtvis se sig själva som terapeuter (Rubin, 1978a, s 10).  

 

I Using bibliotherapy: a guide to theory and practice skriver Rubin att Dr. William C. 

Menninger (1937) var den första med att kartlägga syftet med biblioterapi. Han anser att 

biblioterapi har tre olika syften. Det första av dessa är bildning, tanken är att uppmuntra 

deltagarna till att intressera sig för någonting som ligger utanför deras personliga sfär och 

på så sätt stärka kontakten med omvärlden. Det andra syftet är nöje och att göra 

någonting för sin egen skull. Läsningen blir en källa till tillfredsställelse för deltagaren. 

Det sista syftet handlar om att hjälpa individen att identifiera sig med andra. Genom att 

delta i en bokcirkel får deltagarna en gemenskap och kan dels identifiera sig med 

varandra och dels med den fiktiva karaktären i boken. Vilket leder till en avreaktion av 

individens känslor och en känsla av lättnad av att inte vara ensam med sina känslor 

(Rubin, 1978a, s 29). Även Alice Bryan (1939) var snabb med att identifiera 

biblioterapins syfte. Hon listar totalt sex mål; visa läsaren att de inte är de första med att 

känna som de gör, visa läsaren att det finns fler lösningar på deras problem, ge läsaren 

motivation, ge fakta som behövs för att lösa problemet, uppmuntra läsaren att ha en 
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realistisk syn på sin situation, hjälpa läsaren att se värdet i att ta del av erfarenheter 

uttryckta i ord (Rubin, 1978a, s 29).   

 

Enligt Rubin var Caroline Shrodes den första med att komma ut med en teoribildning för 

biblioterapi. Shrodes presenterade sin teori redan år 1950 och härstammar ur ett 

psykologiskt perspektiv på biblioterapi (1978a, s. 34). Senare på 1970-talet byggde 

bibliotekarien Margaret E. Monroe ut Shrodes teori och skapade en biblioterapeutisk 

modell anpassad för hur folkbibliotek kan arbeta med biblioterapeutiska verksamheter. 

Hennes paper A Bibliotherapeutic Model for Library Service (1977) publicerades i 

antologin Bibliotherapy Sourebook, där Rubin samlat verk från framstående forskare 

inom biblioterapi. Monroes modell delar in den biblioterapeutiska processen i sex olika 

steg; läsa, titta eller lyssna, identifikation, ställföreträdande, katharsis, insikt, förändringar 

i attityd och beteenden. Det första steget handlar om att ta till sig mediet för att sedan i 

det andra steget hitta element i litteraturen som denne kan identifiera sig med, antingen en 

karaktär eller en händelse. Identifikationen måste vara stark under läsprocessen på 

antingen ett medvetet eller ett omedvetet plan. Genom identifikationen förs läsaren in i 

det tredje steget där möjligheten att identifiera sig med karaktären eller händelsen skapar 

förutsättningar för att omvandla andras upplevelser till egna erfarenheter. I det fjärde 

steget förstår läsaren sina problem och når psykologisk frigörelse, som en renande 

helande kraft från läsupplevelsen. Läsaren får utlopp för sina känslor och känner sig 

lättad. Det femte steget anses vara den biblioterapeutiska processens klimax. När läsaren 

når insikt och förståelse för sin egen situation kan de utvärdera sin situation och finna 

alternativa vägar framåt. Genom att dra paralleller till karaktären i boken får läsaren 

insikt om sin egen livssituation. I det här steget spelar bibliotekarien och valet av 

litteratur en stor roll. Bibliotekarien måste hitta litteratur som nära stämmer in på läsarens 

egen problematik och som sedan kommer med lösningar på livskrisen och är meningsfull 

för läsaren. Eftersom det är lättare att nå insikt genom att dela och jämföra läsupplevelsen 

med andra i en liknande situation är det vanligt att bibliotekarier i det här skedet anordnar 

bokcirklar för att diskutera litteraturen. Det slutgiltiga målet är att läsaren ska nå 

självinsikt, vilket leder vidare till själva belöningen. Vilket troligtvis visar sig i 

förändringar i attityd och beteenden hos läsaren. Om läsaren lyckats lösa sina problem, 

bli av med skulden, känna hopp inför framtiden och hitta nya alternativa lösningar, har 

åtgärderna lyckats.  
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The fact that such positive behavior and attitude changes have been measurable and shown to be 
clearly associated with the reading and discussion process makes the bibliotherapeutic model a 
significant one for librarians. (Monroe, 1977, s 259) 

 

Stor del av resultatet kommer från deltagarnas egna ansträngningar och vilja att läsa, 

reflektera, diskutera, formulera insikt och kunna förkroppsliga effekterna av förståelse 

och beteendeförändringar. Monroe poängterar avslutningsvis att effekterna av biblioterapi 

inte är en magisk quick-fix, utan en cyklisk process där effekterna kommer i små stötar 

och förändrar beteendet och attityden långsiktigt (1977, s 257-263). 

 

Biblioterapi	  idag	  

Walwyn och Rowleys skrev år 2011 en avhandling, The value of terapeutic reading 

groups organized by public libraries (2011). Där undersökte de hur användarna upplevt 

terapeutiska bokcirkelverksamheter anordnade av folkbibliotek i England. 

Biblioterapiverksamheter har exploderat inom biblioteksvärlden i England under de 

senaste tio åren. Att använda böcker för att förbättra människors psykiska hälsa är en 

etablerad form på folkbiblioteken och i slutet av 2006 erbjöd hälften av alla folkbibliotek 

i England någon form av biblioterapeutisk verksamhet. Några projekt som de 

tillhandahåller är; bok-på-recept, där personer får böcker ordinerade av en läkare som de 

sedan kan hämta ut på biblioteket samt att några få men betydelsefulla biblioterapeutiska 

bokcirklar har startats. Bok-på-recept anses enligt Walwyn och Rowley vara en typ av 

självhjälpsbiblioterapi medan att samtala om i huvudsak skönlitteratur eller poesi i grupp 

anses som en form av kreativ biblioterapi (2011, 302-303). Resultatet av Walwyn och 

Rowleys forskning visar att gruppdynamiken har stor betydelse för hur deltagarna i 

interaktiv biblioterapeutisk verksamhet upplever biblioterapin. 

 
The group environment not only enables individuals to access texts, but provides a shared, 
creative reading experience, allowing participants to ’make new connections’ and 
create ’networks of association’ in a collaborative, reassuring but illuminating process. (Walwyn 
& Rowley, 2011, s 311) 

 

Att dela läsupplevelsen i grupp möjliggör en kreativ samarbetsprocess som bidrar till 

personlig utveckling, bättre självkänsla och att deltagarna får chansen att ompröva sina 

liv. Fördelarna som Walwyn och Rowley ser med interaktiv biblioterapi gentemot 

läsbiblioterapi är att deltagarna får dela världen tillsammans med andra som känner 
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likadant vilket snabbt leder till en mognadsprocess, medan läsbiblioterapi enligt dem 

riskerar att enbart fungera som en tillfällig distraktion från problemen (2011, s 311). 

 

I USA och England är biblioterapi ett vedertaget begrepp och biblioterapeut ett yrke 

precis som bibliotekarie eller psykolog. I England finns det idag ett företag som 

specificerat sig på biblioterapi som heter The school of life. Deras affärsidé beskrivs på 

följande sätt:  

 
The School of Life is devoted to developing emotional intelligence through the help of culture. 
We address such issues as how to find fulfilling work, how to master the art of relationships, 
how to understand one’s past, how to achieve calm and how better to understand, and where 
necessary, change the world. (Frid, 2014) 

	  

Nina Frid skriver i artikeln, Fixa livet - med biblioterapi, efter att ha varit på en session 

med en av biblioterapeuterna i London: 

 
Terapi eller inte – den personliga läsrådgivningen är i alla fall oerhört läsfrämjande. /…/ 
Samtalssessioner kan nog fungera motiverande, men för själva behandlingen att läsa, är ändå 
biblioteket bäst. Det är på biblioteket biblioterapeuterna borde finnas för att sätta boken i handen 
när läsmotivationen är som högst. (Frid, 2012) 

 

Avslutningsvis slänger Frid ut frågan: ”Vilket bibliotek blir först med möjligheten att 

boka en bibliotekarie för personlig rådgivning?” 

 

I Sverige praktiseras inte biblioterapi som yrke och det finns heller inga utbildningar till 

biblioterapeut. Under de senaste åren har biblioterapin dock uppmärksammats på flera 

håll i landet. På Göteborgs universitet har Cecilia Pettersson och Lena Mårtensson forskat 

i huruvida skönlitteratur kan ha positiva effekter på långtidssjukskrivna kvinnor. Vissa 

kvinnor läser främst igenkänningslitteratur medan andra läser för att glömma 

sjukdoms/livssituationen de befinner sig i, för njutningens skull. Båda formerna av 

läsning har visat sig ha positiva effekter på kvinnornas tillfrisknande. 

 
Den skönlitterära läsningen ger kvinnorna en upplevelse av samhörighet då den uppfattas som 
gemenskap på tu man hand med en stöttande bundsförvant, som delar bördor och visar vägen för 
en möjlig vardag trots ohälsa. Läsningen kan kompensera reella relationer, när orken att ha 
sådana inte finns men utgör också en möjlighet till reella relationer genom deltagande i 
bokcirklar eller besök på bibliotek. Att läsa skönlitteratur under sjukskrivningen uppfattas också 
som ett sätt att bli stärkt som person, då denna aktivitet värderas som meningsfull och med ett 
socialt värde. Att behålla rollen som läsare förstås också som stärkande i en situation då andra 
roller tillfälligtvis förlorats. (Pettersson & Mårtensson, 2013) 
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Biblioterapi har också uppmärksammats på så sätt att många studenter inom biblioteks- 

och informationsvetenskapen lyfter ämnet i allt fler kandidat- och magisteruppsatser. 

Förra året skrevs en kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap av Cecilia 

Lindman och Pia Åkerman, Bibliotek– själens läkehus, en studie om biblioterapi på 

folkbibliotek (2014), där uppsatsförfattarna delvis intervjuat cirkelledarna till det projektet 

som jag studerat till denna uppsats. Förslag på fortsatt forskning från deras sida var att 

inkludera deltagarna och deras syn på biblioterapi i framtida forskning. Eftersom det idag 

nästan helt saknas forskning kring hur deltagaren ser på biblioterapiverksamheter är det 

en intressant aspekt att uppmärksamma.  
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METOD	  
Metoden som jag har valt till den här uppsatsen är kvalitativa intervjuer. Den här metoden 

utmärks enligt Trost (2010, s 25, 32) av att man ställer enkla, raka frågor och får tillbaka 

komplexa och innehållsrika svar, för att hitta mönster och resonemang i informanternas 

förhållningssätt till ämnet som studeras. Intervjumetoden används ofta i fallstudier för att 

studera en specifik person, situation eller institution (Kvale, 2014, s 160). Jag är 

intresserad av att studera ett specifikt fall där biblioterapi används som metod, för att ta 

reda på hur bibliotek kan arbeta med biblioterapi, vilka erfarenheter och upplevelser 

cirkelledarna har samt vilka effekter biblioterapi har på deltagarna. Eftersom det är 

människors personliga erfarenheter jag vill komma åt lämpar sig den kvalitativa metoden 

bäst. Jag är mer intresserad av att svara på frågorna vad, varför och hur snarare än hur 

många som den kvantitativa metoden lägger störst vikt vid (Ritchie & Lewis, 2014, s 3). 

Detta medför att jag inte kan göra generaliseringar och att jag enbart kan uttala mig om 

personerna som deltagit i min uppsats.  

 

För att svara på mina frågeställningar har jag utfört semistrukturerade intervjuer. Vilket 

innebär att man följer en förkonstruerad frågeguide som ligger till grund för intervjun. 

Guiden behöver inte följas in i minsta detalj utan ger utrymme för följdfrågor och 

förtydligande om det behövs (Bryman 2009, s 301). Detta medför en viss flexibilitet, 

vilket gjorde att jag inte behövde följa frågorna slaviskt utan kunde ta bort eller lägga till 

frågor vid behov och anpassa frågorna efter intervjupersonerna. Eftersom mina 

informanter har olika yrkesprofession samt olika roller skiljer sig frågeformulären åt och 

är anpassade efter informantens respektive roll.  

 

Jag har transkriberat mina intervjuer och gjort en enklare tematisk analys (Hjerm & 

Lindgren, 2010) med fokus på att identifiera hur informanterna i intervjuerna ger svar på 

mitt syfte och frågeställningar. För att göra det har jag delat in min analys i fem olika 

delar. Dessa delar är; en introduktion till SPES-projektet, cirkelledarnas syn på 

biblioterapi, rollen som bibliotekarie samt rollen som samtalsterapeut i biblioterapicirklar, 

bibliotekets roll i biblioterapeutiska verksamheter och till sist deltagarnas upplevelser av 

biblioterapicirkeln. 
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Urval	  

För att hitta relevanta studieobjekt har jag googlat samt skickat ut förfrågningar via e-post 

till några större folkbibliotek runt om i Sverige. För att på så sätt ta reda på om de har 

arbetat med biblioterapi eller om de känner till något bibliotek som har det. Det projektet 

som jag valt att studera hittade jag via en artikel via hälsosajten Livskick.se, där 

redaktören Caroline Karlsson skriver om biblioterapi och listar två fall som 

stadsbiblioteket i Norrköping har arbetat med.  

 

Det projekt som jag lyckades identifiera via hemsidan Livskick.se har under längre tid 

använt biblioterapi som uttalad metod. Jag har därför valt att fokusera på detta enda fall i 

min uppsats. Vilket gör att min studie får mer karaktären av en fallstudie. Fallstudier 

används ofta för att titta på ett särskilt fenomen för att fördjupa teorier och hypoteser. 

Metoden lämpar sig för att studera enskilda fall, individer eller mindre grupper (Kvale, 

2014, s 160). Kvalitativa studier omfattar oftast ett fåtal personer, så också min, men 

kompenserar detta genom att undersöka personerna grundligt för att nå en djupare 

förståelse.  

 

Etiska	  överväganden	  

Till en början fanns en osäkerhet kring huruvida jag kunde inkludera cirkeldeltagarna i 

min studie eller inte på grund av etiska aspekter. Eftersom mitt ämne är av ytterst privat 

och även emotionellt laddad karaktär och kan framkalla obehagliga känslor hos 

informanterna. Dessa tveksamheter grundades främst i att skydda mig som forskare, från 

att hamna i situationer jag inte kan hantera. Det kan handla om att inte kunna ge rätt 

respons till en informant som pratar om känsliga och privata upplevelser (Ritchie & 

Lewis, s 105). Genom att ta upp en frågeställning väcks en hel del känslor hos 

intervjupersonen till liv. Det kan vara minnen av så väl behagligt och obehagligt slag, 

även om dessa situationer är sällsynta är det viktigt enligt Trost att vara beredd på att ta 

hand om besvärliga situationer. Intervjuaren får till exempel inte vara rädd för att 

informanten ska börja gråta (2010, s 123). Trots detta valde jag ändå i slutändan att 

inkludera två av deltagarna i min studie. Anledningen till att jag valde att gå vidare med 

detta var att personerna rekommenderades av någon med kunskap och medvetenhet om 

personernas eventuella känslighet och problematik. Bibliotekarien Maija sa till mig:  
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Det går bra, det man ska tänka på är att inte intervjua helt nydrabbade människor, men efter nåt 
år eller så och om de vill är det nog bara bra. Det är terapeutiskt i sig att få dela med sig.   

 

Deltagarna hade även en vecka innan mina intervjuer gått ut öppet och pratat om sina 

erfarenheter under psykiatriveckan på Norrköpings stadsbibliotek. Detta åtagande har jag 

även konsulterat med min handledare och jag var väl medveten om att jag skulle kunna 

utsättas för svåra situationer, men ansåg risken som relativt låg. Jag är väl medveten om 

att det kan finnas viss osäkerhet kring objektiviteten här, då cirkelledarna kan ha valt ut 

personer som haft till störst del positiva erfarenheter av verksamheten.  

 

Vid intervjuerna med deltagarna har jag vidtagit särskild försiktighet. Med tanke på 

ämnets privata och emotionella karaktär har jag varit särskilt omsorgsfull med att följa 

etiska forskningslinjer just i relation till deltagarna, gällande tystnadsplikt, frivillighet och 

anonymitet (Trost, 2010, s 126). Intervjuerna hölls även kortare och frågorna var färre 

och inte lika djupgående. Med respekt för informanterna berättade jag innan intervjuerna 

om min uppsats och dess syfte och informerade om att deras identiteter kommer att 

behandlas konfidentiellt, samt att de när som helst kan välja att dra sig ur. Jag har även 

varit noga med att tala om för informanterna att de får vara anonyma och att materialet 

inte kommer att användas till annat än min uppsats.  Jag har följt de etiska principer som 

Kvale (2014) listar i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun angående frivillighet, 

informerat samtycke och konfidentialitet. 

	  

Informanter	  

Här följer en presentation av informanterna som deltagit i studien. Jag anser att mina 

informanter är viktiga och kan bidra med relevant information för att svara på mina 

forskningsfrågor. De har alla varit delaktiga i ett uttalat biblioterapiprojekt och har 

erfarenheter som är värdefulla för mig att komma åt. Cirkelledarna har valt att framträda i 

studien med sina egna namn för att synliggöra projektet, medan deltagarna valt att vara 

anonyma. För att få en så enhetlig presentation som möjligt har jag valt att förse 

deltagarna med fingerade namn. 

 

Maija: bibliotekarie, har arbetet på Norrköpings stadsbibliotek i åtta år och är medlem i 

SPES 
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Inger: samtalsterapeut i förbundet SPES, har arbetat som förskolelärare, är utbildad 

samtalsterapeut och coach och är medlem i SPES 

Julia – deltagare, kvinna, 50 år, bokcirkeldeltagare och medlem i SPES 

Carola – deltagare, kvinna, 27 år, bokcirkeldeltagare och medlem i SPES 

 

Genomförande	  

För att svara på mina forskningsfrågor har jag omformulerat dem till mer specifika 

intervjufrågor, för att få så djupa och innehållsrika svar som möjligt. Eftersom mina 

forskningsfrågor är av relativt konkret slag var det inte svårt att omformulera frågorna till 

intervjupersonernas enskilda erfarenheter och roller. Trost skriver att intervjuguiden inte 

behöver vara identisk till alla intervjupersoner bara innehållet är likartat och jämförbart. 

Så att frågorna inte skiljer sig allt för mycket och ger vitt skilda resultat (2010, s 71). 

Eftersom mina informanter har olika yrkesprofession valde jag att lägga upp mina frågor 

på lite olika sätt. Till cirkelledarna har jag delat in frågeformuläret i tre delar; allmänna 

frågor om begreppet biblioterapi, specifika frågor kring projektet ur bibliotekariens 

respektive samtalsterapeutens perspektiv, samt frågor gällande biblioterapins framtid. 

Frågorna kring ämnet biblioterapi valde jag att ställa till samtliga informanter, övriga 

frågor anpassade jag utifrån informanternas olika roller. Till bibliotekarien valde jag att 

ställa frågor riktade mot biblioteksverksamheten och hur biblioteket ser på 

biblioterapeutiska verksamheter samt hur bibliotekariens roll ser ut i sammanhanget. Till 

samtalsterapeuten riktade jag frågorna mot riksförbundet SPES och hur terapeutens roll 

skiljer sig från bibliotekariens. Till cirkelledarna ställde jag även frågor av organisatorisk 

art och hur samarbetet mellan biblioteket och SPES fungerat.  Intervjuguiden går att 

återfinna i bilaga 1.  

 

För att kunna utföra mina intervjuer reste jag till Norrköping för att träffa mina 

informanter i staden där projektet är lokaliserat. Träffen ägde rum i studieförbundets 

Sensus lokaler där SPES-gruppen brukar ha sina bokcirkelmöten. Det kändes som ett 

självklart val för mig att åka dit och träffa personerna i verkligheten för att få en klarare 

bild av vilka mina informanter faktiskt är och på samma gång få en inblick i vilken miljö 

dessa boksamtal utspelar sig i. 

 



 15 

När jag kom dit blev jag väl bemött av Maija och Inger. Jag berättade lite kort om mitt 

uppsatsämne och hur jag tänkte kring upplägget för intervjuerna. De hade fått information 

innan via e-post om att jag ville utföra intervjuerna enskilt med var och en av 

informanterna och det respekterades av intervjupersonerna. Jag hade också varit tydlig 

med att fråga om det var okej för dem om jag spelade in samtalen, vilket ingen av 

informanterna motsatte sig. Så när jag kom dit var alla på det klara med vad som gällde. 

Den första personen som intervjuades var bibliotekarien Maija och därefter stod 

samtalsterapeuten Inger på tur. Intervjuerna med cirkelledarna varade mellan 30 och 35 

min. Deltagarintervjuerna utfördes också var för sig och hölls en aning kortare på grund 

av etiska skäl och varade mellan 12 och 18 min. Samtliga intervjuer utfördes i ett stängt 

rum och spelades in med röstmemo-funktionen på min mobiltelefon. I intervjuerna 

försökte jag hålla mig till frågeguiden så långt det var möjligt, med viss spontanitet att 

lägga till frågor som dykte upp där och då eller ta bort frågor som blev överflödiga.  
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RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  

Introduktion	  till	  SPES-‐projektet	  

Norrköpings stadsbibliotek hade redan innan SPES-projektet erfarenhet av att arbeta med 

biblioterapi. År 2011 startade biblioteket ett samarbetsprojekt med Öppenvården Gränden, 

ett behandlingscenter för personer med missbrukarbakgrund. Projektet hade formen av en 

läsecirkel för vuxna människor med missbrukarproblematik och hette Människor mellan 

raderna. Tanken med biblioterapin var att deltagarna skulle närma sig och förstå sig på 

sin problematik genom att läsa självbiografier i ämnet missbruk och sedan prata om 

läsupplevelserna i grupp (2011). I inledande fasen av Människor mellan raderna blev 

Maija som vid tillfället arbetade som bibliotekarie på Norrköpings stadsbibliotek 

tillfrågad om att delta som ledare i projektet. Maija kände sig dock inte bekväm med att 

ansvara för gruppen med missbrukare och tackade nej till att delta. Däremot var hon 

väldigt förtjust i biblioterapi-modellen som de hade utformat och frågade biblioteket om 

hon kunde gå vidare och använda metoden på SPES, ett förbund hon har personlig 

koppling till. Vilket biblioteket gick med på.  

 

SPES är ett riksförbund för suicidprevention och efterlevande stöd. Det är en nationell 

organisation som finns över hela Sverige. Förbundet bedrivs ideellt och är ett 

medmänskligt stöd för efterlevande som vill vara ett stöd för andra drabbade. I och med 

att hon själv är medlem i SPES och har förlorat en närstående i självmord kände hon sig 

hemma och bekväm med att leda den gruppen. Liksom Maija är Inger, samtalsterapeuten, 

också medlem i SPES. 

 
Maija: Det speciella med SPES är att vi har som krav att man måste varit med om förlusten själv, 
vilket gör den här gruppen väldigt speciell. Det är mycket sorg och smärta, så alla som ingår 
måste vara med i SPES, så att alla ska känna sig trygga och att vi vet vad vi pratar om. 

 

SPES-projektet startade år 2012 och pågick i samarbete med biblioteket och 

studieförbundet Sensus till år 2014. Sensus tillhandahöll lokalerna och kulturrådet 

finansierade projektet och bekostade litteraturen. För att diskutera hur 

biblioterapiprojektet skulle gå att överföra till SPES träffade Maija och Inger personalen 

som arbetade med projektet Människor mellan raderna. De hade byggt upp en form som 

var anpassad för en homogen grupp som träffades regelbundet en gång i veckan och läste 

böcker av skönlitterärt slag med självbiografiska inslag.  
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Inger: Så det är ingen faktabok om suicid, utan en berättelse. För det är själva berättandet som 
väcker igenkännandet och kännandet. 

 

Som Inger säger i citatet ovan är det i igenkänningen med karaktärerna i boken som det 

terapeutiska sker. Russel och Shrodes understryker i sin forskning att det finns tre stadier 

i den biblioterapeutiska processen som läsaren måste ta sig igenom. Dessa stadier är; 

identifikation, katharsis och insikt. Det är identifikationen med karaktären, att man delar 

likartade känslor och erfarenheter som gör att läsaren känner igen sig, vilket leder till att 

läsaren känner sig mindre ensam och förstår att hen inte är först med att känna dessa 

känslor (1978b, s 242). Hynes och Hynes-Berrys första steg handlar likaså om 

igenkänning, där de vill att reaktionen ska vara: ”I´ve felt helpless just like the man in the 

story” (2011, s 33-34). De säger också att även om igenkänningen dyker upp i samtalet är 

det ändå boken som initierade diskussionen och på så sätt fungerade som katalysatorn. 

Detta bekräftas återigen i deltagarnas erfarenheter senare i analysen. 

 

För att biblioterapimodellen som biblioteket skapat skulle gå att applicera på SPES var 

Maija och Inger tvungna att göra vissa förändringar. De kunde exempelvis inte ses varje 

vecka och kunde heller inte ha en sluten grupp. De behövde ha en öppen grupp där 

medlemmar kunde komma och gå som de ville. Inger säger i intervjun att om de kom 

nydrabbade till SPES kunde de inte neka dem till att börja i gruppen. Vilket de till en 

början trodde skulle komma att bli ett problem, men det föll sig helt naturligt. 

 
Inger: När det kom nya deltagare in i gruppen föll det sig jättenaturligt. Vi sa: hej och 
välkommen, här är SPES och just vår grupp är unik för vi har det här med biblioterapi. Och så 
presenterade vi oss och metoden och så fick de en bok och så var de med om de ville och det 
ville dem, så lappades det in.  

 

Projektet organiserades på följande vis. Maija var bibliotekarien som hade kunskap om 

litteraturen och förmågan att se in i den litterära världen. Hon ansvarade för valet av 

litteratur och att dra tillbaka samtalen till texten när det skenade iväg utanför litteraturen. 

I valet av litteratur försökte hon täcka in så många förluster som möjligt. Eftersom alla i 

gruppen förlorat olika slags relationer, det kan vara ett barn, en partner eller en förälder, 

låg utmaningen i att hitta litteratur för att täcka in så många förluster som möjligt och 

som dessutom passade gruppens behov, inte individens.  
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Maija: Jag valde för att försöka täcka in, så att så många som möjligt kunde känna igen sig. Det 
märktes väldigt tydligt att det alltid var mest smärtsamt att läsa om den relationen som man hade 
förlorat själv. Det var flera som vägrade läsa boken där det var en dotter som förlorat sin mamma, 
det var för smärtsamt. 

 

När Maija försökte få deltagarna att vara delaktiga i valet av litteratur fick hon inget 

gensvar. Hon säger att det kan bero på att när man befinner sig i en skör situation är det 

skönt att lägga ifrån sig ansvaret på någon annan. 

 

Inger fungerade som terapeuten och samtalsledaren. Hennes uppgifter gick ut på att se till 

att alla fick komma till tals, fördela tiden och vara medveten om var deltagarna befann sig 

i sin personliga process. I början av varje samtal hör Inger med deltagarna hur de mår just 

för tillfället och därefter utgår de från de frågor som väcks under läsningen, vilket gör att 

det finns en tydlig samtalsstruktur.  

 

Boksamtalen pågick i en och en halv timme och när de träffades som mest träffades de en 

gång varannan vecka. Anledningen till varför de inte träffades oftare var enligt Maija: 

 
Maija: Man måste ta en paus, det är ändå starka möten. Människor blir trötta, och hinna 
reflektera emellan, man träffar andra människor som är i chock så här och det tar. 

 

Beroende på hur lång boken var hann de läsa två eller tre böcker på ett halvår.  Eftersom 

de hade en öppen grupp varierade deltagarantalet från gång till gång men som mest var de 

femton personer på en och samma gång. De har inte haft några som helst problem med att 

få människor att hitta eller att komma på mötena och på e-postlistan hade de som mest 

uppemot trettiofem personer. Maija säger att de gjort minimala ansträngningar för att nå 

ut med verksamheten och att hon är förvånad över hur många som ändå hittade dit. 

	  

Cirkelledarnas	  syn	  på	  biblioterapi	  	  

I detta avsnitt kommer jag beskriva cirkelledarnas personliga tolkningar av begreppet 

biblioterapi, hur de kom i kontakt med det samt varför de anser att biblioterapi är en 

viktig arbetsform. Jag kommer även titta på om det finns eventuella skillnader i deras 

förhållningssätt till biblioterapin.  

 



 19 

När cirkelledarna talar om hur de själva ser på biblioterapi och hur de resonerar kring 

biblioterapeutisk verksamhet lyfter de delvis fram likartade saker. Bland annat betonar 

båda läsandets betydelse för att komma över känslomässigt svåra livssituationer och hur 

olika titlar upplevs på olika sätt av olika personer. Båda dessa saker ska jag återkomma 

till mer ingående senare i min analys. Samtidigt går det att utmärka vissa skiljelinjer 

mellan cirkelledarnas syn på biblioterapi. Maija, den intervjuade bibliotekarien, anser sig 

exempelvis ha en väldigt vid syn på biblioterapin, vilket framkommer i citaten nedan. 

 
Maija: Det finns de som hävdar att det måste finnas en terapeut med för att det överhuvudtaget 
ska kunna vara terapeutiskt. Och så finns det den riktningen som jag mest förespråkar, att det är 
terapeutiskt i sig att diskutera texter med andra. Jag tycker att det känns roligare med det 
perspektivet då det frigör människor. De ska inte behöva vara beroende av en terapeut eller mig 
som bibliotekarie, utan vi lär ut en metod, som de själva sen kan använda för sig själva eller i 
andra grupper. 

 
Maija: Att använda litteraturen läkande, men exakt hur det går till tycker jag kan anpassas till 
individen, vi är alla olika. En del kanske inte vill sitta i grupper, men då kanske man ändå kan 
umgås med litteraturen, och då är det är ju bara att gå in på ett bibliotek och låna en bok. 

 

Hon betonar även vikten av den individuella läsupplevelsen framför ett strukturerat 

samtal. Hon menar att det kan vara lika terapeutisk att läsa en bok ensam som att 

diskutera den med andra, men att det är högst personligt vilken metod som passar. 

Dessutom tonar hon ner cirkelledarnas ansvar och funktion.  

 
Inger: För mig så betyder det nu att det är en självläkningsmetod. För mig som terapeut tycker 
jag att, läsning som läkning, läsandet är en form där du kan närma dig ett jobbigt område för dig 
själv och ta in det i din takt, väcker det motstånd och är jobbigt kan du hålla det ifrån dig. 
Biblioterapin för oss är att använda det i grupp, först läsa och sedan återkoppla i gruppen, med 
andra som läst samma bok. Då kan vissa tycka att det här var obehagligt, det här ville jag inte 
läsa eller så känner man wow, nån som sätter ord på det där som jag verkligen känner. Vi pratar 
mycket om vilka känslor som väckts inom oss under tiden vi läste. Också det här med att man 
kan prata om sig själv, eller bara om boken, att det blir tredimensionellt, att man antingen kan ta 
distans eller relatera till sig själv är en form som jag tycker väldigt mycket om. 

 

I likhet med Maija talar samtalsterapeuten Inger om biblioterapin i termer av en 

individuell process. Hon pratar om en självläkningsprocess som tar olika uttryck för olika 

människor. Till skillnad från Maija lyfter Inger den sociala interaktionen som central i 

verksamheten, framförallt gällande vikten av att samtala med andra i grupp om sina 

läsupplevelser. De två cirkelledarna kan mot bakgrund av det här sägas ha olika 

förhållningssätt till biblioterapeutisk verksamhet. Detta kan möjligen förklaras genom hur 

de kom i kontakt med biblioterapin.  

 



 20 

Maija: Ja, det har alltid varit mitt sätta att bearbeta saker. Både i sorg och i glädje har jag umgåtts 
med litteraturen. Men när jag drabbades av en förlust då var det ett naturligt sätt att sörja för mig.  

 

Som citatet visar beskriver Maija sin egen kunskap om biblioterapi kopplad till sitt 

litteraturintresse och sitt eget sorgearbete. Inger beskriver snarare sin koppling till 

begreppet med utgångspunkt i sin professionella yrkesroll som terapeut.  

 
Inger: Biblioterapi hade inte jag kommit i kontakt med förrän jag fick hör talas om begreppet 
2012 när vi blev tillfrågade att ingå i projektet Människor mellan raderna, där de använde 
biblioterapi som form och behandlingsmetod.  

 

Samtidigt som Maijas inställning till biblioterapi är starkt präglad av hennes personliga 

relation till litteraturen pratar hon även om biblioterapi utifrån ståndpunkten som 

bibliotekarie. 

 
Maija: För att det är ett alternativ till så mycket annat och att vi lever i ett ganska hårt samhälle 
på många sätt, och att det här är gratis, öppet och enkelt för alla. Om man bara har kunskap kring 
hur man kan använda det. Det är många som inte mår bra och det är inte alls lätt att hitta rätt vård 
eller behandling man vill ha och det här är ett jättebra komplement, ersättning, tycker jag. Och 
kanske inte bara för läkning utan att man lär sig att nu mår jag såhär då kan jag göra det här och 
kanske att man kan hitta lusten genom litteraturen, nu läser vi självbiografier men min dröm är 
att man också ska kunna gå vidare sen och sluta läsa de här böckerna och gå vidare och upptäcka 
allt som finns. 

 

Som citatet visar pratar Maija om biblioterapi i termer av kostnadsfritt, öppet och enkelt 

för alla att ta del av vilket är väl förankrat i en biblioteksorienterad syn på läsning och 

tillgänglighet. Detta säger mig att bibliotekariens yrkesroll och erfarenheter kan föra med 

sig insikter och möjligheter att utveckla öppen och tillgänglig biblioterapeutisk 

verksamhet, vilket jag skriver om i uppsatsens inledning. På så sätt kan bibliotekariens 

roll vara av stor betydelse för att erbjuda hjälp till människor som inte får/klarar av att 

söka terapeutisk hjälp inom ramarna för den etablerade omsorgen. Det kan vara ett sätt 

för människor att minska medicinering, hopplöshetskänslor inför livet och 

ensamhetskänslor. 

 
Maija: Syftet är ju att använda, påvisa för mig som bibliotekarie att litteratur kan användas på så 
många olika sätt, och ur spes-perspektivet är det ju ett sätt att läka för att kanske minska behovet 
av mediciner eller hopplöshetskänslor, ensamhetskänslor och så, för min del är det ju mest det 
här med att litteratur är någonting alla kan använda, vid alla möjliga tillfällen. 

 

Maija påvisar att genom att arbeta med biblioterapi har hon dragit lärdom av att litteratur 

kan användas på många olika sätt och vid alla möjliga olika tillfällen och sinnestillstånd.  
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Rollen	  som	  bibliotekarie	  

När jag frågar Maija om hon som bibliotekarie tror att hon skulle kunna leda en 

biblioterapicirkel utan stöd från en samtalsterapeut svarar hon: 

 
Maija: Ja… det beror ju väldigt mycket på, jag har ju respekt naturligtvis för vad det handlar om, 
jag skulle nog inte ha biblioterapi bokcirklar med något som jag inte själv kände att jag bottnade 
i, jag vet ju väldigt mycket om vad just det här handlar om, tex missbrukarna var jag mycket 
tveksam till, så det räcker kanske inte med att bara vara bibliotekarie, man kanske ska ha någon 
djupare kunskap om området och målgruppen. 

 

Som citatet visar är det viktigt för Maija att känna sig trygg i rollen och ha en djupare 

kunskap och erfarenhet om målgruppen. Att hon delar deltagarnas erfarenheter gör att 

hon känner sig mer självsäker i rollen. Tryggheten bottnar också mycket i att Maijas och 

Ingers samarbete fungerat väldigt bra och att deras roller kompletterar varandra. 

 

Bibliotekariens roll i SPES-projektet handlar till störst del om att välja litteratur, plocka 

ut textstycken som passar gruppen och förbereda. Maija säger att man får vara beredd på 

att alla inte orkar läsa texterna men att ändå på något sätt koppla ihop samtalet till 

litteraturen. 

 
Maija: Det positiva är väl att jag känner mig stärkt i att det går att göra så här. Vi testade och 
drog igång en pytteliten grupp, kanske två personer eller någonting, och då visste vi ju inte om 
det skulle funka. Sen har vi fått ett otroligt gensvar, vi har pratat lite om hur vi ska tolka det här 
gensvaret, om de kommer för att de uppskattar just biblioterapin eller om det är så att psykiatrin 
inte fungerar, och att det inte finns så mycket annan hjälp att få. Att det är det här som finns, och 
då kommer man för att få stöd på något sätt. 

 

Maijas positiva upplevelser består främst i att projektet kunnat nå ut till så pass många 

medlemmar. För henne blir det betydelsefullt att känna att de bidrar med en tjänst som är 

till nytta för människor. Här lyser återigen hennes roll som bibliotekarie igenom med 

tanken om att nå ut till så stora grupper som möjligt. Upplevelsen av meningsfullhet 

grundar sig också i att det saknas stöd inom den etablerade omsorgen och att de då kan 

bidra med ett alternativ och finnas som ett stöd utanför den. 
Maija: Ja, det är väldigt svårt eftersom människor som kommer till en sån här grupp, det enda 
som vi vet att de har gemensamt är förlust i självmord, sen kan de ha olika långt från förlusten, 
vilket påverkar dem jättemycket. Sen är de ju helt olika, då är det ju väldigt svårt att välja texter, 
som ska passa alla människor, vissa kanske är vana läsare och tycker om att läsa och så finns det 
vissa människor som absolut inte är intresserade av att läsa och som inte har gjort det, väldigt 
läsovana människor. Så det har ju varit en utmaning i sig och det har jag lärt mig mycket av. 
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Ibland har jag valt texter som jag tycker är jättebra som inte alls har fungerat för gruppen, då 
gäller det att hitta böcker som passar gruppen och inte enskilda personer. 

 

Svårigheterna med att bedriva biblioterapi är enligt Maija primärt kopplade till valet av 

litteratur. Besvären i att välja litteratur till gruppen ligger i att den består av många 

personer med olika förutsättningar samt att förutsättningarna inte enbart skiljer sig i deras 

upplevelser utan även i vilken läsvana de har sedan tidigare. Här blir det tydligt att ett 

yrkeskunnande inom litteratur och en god litteraturkännedom är viktigt för att hitta 

litteratur som passar, inte bara för individen utan även för gruppen.  

 

Rollen	  som	  samtalsterapeut	  

Innan Inger kom i kontakt med biblioterapiprojektet via biblioteket hade hon ingen 

tidigare erfarenhet av biblioterapi. Utifrån sin bakgrund som samtalsterapeut och 

utbildning inom psykosyntes, vilket är en upplevelsebaserad form av psykologi tyckte 

Inger att biblioterapimetoden lät intressant då den är konkret och upplevelsebaserad.  

Inger beskriver sina erfarenheter av att arbeta med biblioterapi som genomgående 

positiva.  

 
Inger: Väldigt positiva! Samtidigt upplevde jag att vi byggde vår egen metod och anpassade den 
efter vår grupp, formen växte fram och vi var väldigt tillåtande. I att både hålla det centrala kring 
boken och att få in den egna processen, upplevelsen, det är det som är det essentiella och viktiga 
i det här och boken är ju ett redskap för självreflektion, självläkning. /…/ I den här gruppen har 
vi människor med väldigt olika bakgrund, yrkeskategori, olika erfarenheter av att läsa, och där 
kände jag wow, det är en jättespännande bredd att nå, så att det är ämnet som styr. Annars är ju 
bokcirklar, från studieförbund osv, man träffas och läser av ett intresse, man är kompisar, men 
här finns ett behov, det blir ett annat sätt att läsa, därför är det här med läsning som läkning 
väldigt viktigt. 

 

Inger pratar om litteraturens betydelse för utvecklingen av metoden, vilket talar för 

betydelsen av en bibliotekarie i det här sammanhanget som har kunskap om litteraturen. 

Verksamheten utvecklas även dynamiskt och utgår från deltagarna utifrån vilka som 

dyker upp på träffarna. Hon pratar även om en sak som jag tänkt mycket på och det är om 

vanliga bokcirklar kan ha terapeutisk inverkan på människor. Enligt Inger träffas 

människor i en sådan här grupp för att det finns ett behov som behöver stillas, ett behov 

av att dela likartade upplevelser i läkande mening. Det handlar inte i lika stor utsträckning 

om nöjesläsning och att umgås som många gånger är det huvudsakliga syftet i många 

vanliga bokcirklar, vilket dock inte nödvändigtvis behöver betyda att de inte kan ha 
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terapeutiska effekter på deltagarna. Inger poängterar även på slutet i citatet ovan hur 

värdefull den här verksamheten är för de medverkande och att den verkligen behövs. 

 
Inger: Att vara motorn, hålla riktningen, jag hade rollen som samtalsterapeut för att se processen 
i gruppen och Maija hade rollen som bibliotekarie och vara den som håller i bokramen, att få 
fram boken och få strukturen på vad vi ska läsa, vilka huvudämnen vi ska plocka fram, så vi 
delade på ansvaret så. Jag stod för det terapeutiska, att lyssna in, vad är behovet i gruppen, vad 
händer i gruppen, så att vi gör det till vad vi behöver och vill att det ska vara, så att det fungerar 
bra, inte att det är något läsförhör, nu ska du läsa och prestera, inget måste. 

 

Ingers roll som terapeut handlar till stor del om att se eventuella framstegen i gruppen, att 

lyssna in deltagarna, hur de mår vid tillfället och så vidare. Hon talar också om 

cirkelledarnas olika perspektiv och att båda rollerna är viktiga för en välfungerande 

verksamhet. Detta vittnar återigen om att båda rollerna och kompetenserna behövs för en 

framgångsrik bokcirkelverksamhet. Hon betonar även att det inte är något läsförhör, utan 

att det är frivilligt att läsa, vilket återkommer mer detaljerat i nästa stycke. 

 
Inger: Det gäller nog att vara flexibel. Eftersom vår grupp är öppen, alltså människor kan inte 
alltid komma, de jobbar, så ibland var det olika deltagare i gruppen och det trodde vi skulle 
kunna vara ett problem. Biblioteket sa att det här är en behandlingsform och då är det en grupp 
som ska återkomma. Nej, men så kan inte vi göra, nu startar vi med den här gruppen, men om det 
kommer nån nyligen drabbad kan vi inte säga tyvärr du får vänta till nästa år… så fungerar inte 
SPES, och det hände ju att det kom in nya deltagare i gruppen och det föll sig jättenaturligt /…/ 
Några människor fasade ur och det handlade inte om biblioterapin utan människor som känner 
sig färdiga, eller inte behöver det här nätverket just nu, men svårigheter, snarare att jag trodde att 
det skulle bli svårigheter just det här med att det inte är samma deltagare, att man inte har läst, 
men säg att en deltagare kom tillbaka efter ett par tillfällen och hade läst färdigt boken, det 
kändes inte som att någon missat nåt, utan det som delades det hände för de som var där. 
Svårigheter… nej, det är nog snarare svårigheter att få förutsättningar att kunna bedriva 
verksamheten. För det är inte gratis, böcker är inte gratis /…/. 

 

Till en början trodde Inger och Maija att det skulle vara ett problem med att ha en öppen 

grupp, men i det här fallet har det fungerat alldeles utmärkt. Det har till och med varit en 

fördel för så väl deltagare som ledare att ha en flexibel grupp där deltagarna kan komma 

och gå som de vill. Inger lägger mycket betoning vid en öppen och kontinuerlig 

verksamhet där det inte ska finnas något läskrav. Detta skulle man kunna se som riktlinjer 

för kommande verksamheter att varken ha ett uttalat läs- eller närvarokrav. Inger menar 

att mycket av svårigheterna med att driva projektet främst ligger i kostnaderna för 

litteraturen men även att politiska samt organisatoriska omständigheter sätter käppar i 

hjulet för verksamheten. 
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Bibliotekets	  roll	  i	  terapeutisk	  verksamhet	  

Cirkelledarna är överens om att biblioteket är en lämplig plats att bedriva 

biblioterapeutiska verksamheter på. Det är på biblioteket böckerna och kunskapen om att 

arbetar med bokcirklar finns. Dock verkar det finnas ett motstånd från bibliotekets sida 

till att driva biblioterapeutiska verksamheter. Maija är noga med att påpeka att 

biblioterapi inte är någon etablerad uppgift på biblioteken idag utan att det har varit 

projekt som bedrivits av eldsjälar som varit drivande i projektet. Maija är övertygad om 

att det skulle gå att föra in biblioterapi på bibliotekens agenda och att viljan finns hos 

personalen, men som det ser ut idag drunknar bibliotekarierna i andra mer prioriterade 

arbetsuppgifter. För att möjliggöra biblioterapiverksamheter på biblioteket krävs mer 

kunskap inom ämnet, mer tid och resurser. 

 

Båda cirkelledarna tror att tveksamheterna från bibliotekets sida består i terapi-delen av 

begreppet, att terapi är en företeelse som är djupt rotad inom sjukvården och att det inte 

går att utföra terapeutiska verksamheter utanför sjukhuset. Inger säger till exempel att 

många förknippar terapi med sjukvården, att det är institutionaliserande, men påpekar att 

det är friskvård det handlar om, vilket kan bedrivas i förebyggande syfte och i många 

olika typer av former och verksamheter. Rädslan i att bedriva terapeutiska verksamheter 

grundar sig även i okunskap och i föreställningen om att det måste finnas en terapeut med 

i bilden för att det ska kunna kallas för terapi. Rubin konstaterar i sin forskning att det är 

en vanlig föreställning att biblioterapi inte går att utföra av enbart en bibliotekarie (1978a, 

s 10). 

 
Maija: Det är väl jättebra att man diskuterar yrkesroller och vad en terapeut är, och kan vi göra 
det? Vi är ju mycket annat, bostadsförmedling, socialförvaltning, vi gör väldigt mycket som vi 
inte har utbildning i, juristhjälp m.m. 

 

Som Maija säger i citatet ovan fungerar biblioteket som en plats där människor kan få 

hjälp inom alla möjliga områden som bibliotekarier inte har utbildning i. Så varför skulle 

de inte kunna arbeta med biblioterapi? Det kan vara en fråga om ekonomiska resurser 

samt kompetent och inspirerande personal som framkommit tidigare i analysen. Om det 

finns en osäkerhet hos bibliotekarien gällande kompetensen att leda terapeutiska 

bokcirklar vittnar detta fall om att vinsten med att samarbeta med en samtalsterapeut är 

övervägande positiv och att dessa två kompetenser kompletterar varandra.  
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Maija: /…/ men även om man som bibliotekarie kan, jag menar alla grupper är ju inte att man 
har förlorat någon i självmord utan det kan vara allt möjligt som inte är lika dramatiskt och då 
kanske det räcker att vara bibliotekarie.  

 

Maija tar också upp att det inte behöver handla om grupper som mist någon i självmord, 

utan att en biblioterapicirkel kan behandla varierande typer av vardagsproblem och 

svårigheter som dyker upp i livet. Som exempelvis skilsmässor eller kärleksproblem. 

Denna typ av biblioterapi är vad Rubin kallar för utvecklande biblioterapi, vilken går ut 

på att hjälpa människor att ta sig igenom utmanande faser i livet och är den form av 

biblioterapi som bibliotekarier kan utföra på egen hand (1978a, s. 5). Maija pratar vidare 

om att självhjälpsböcker är oerhört populärt idag och det säger hon är också en form av 

terapi. 

 
Maija: Jag tänker vi lånar ut mycket självhjälpsböcker, det är ju jättestort, det handlar ju också 
om terapi, gör så här. Varför är det så ”accepterat”? Man kan ju läsa många slags böcker i 
terapeutiskt syfte. Men det är kanske så mycket föreställningar om vad det är och jag vet ju att 
kolleger som jag hade på biblioteket hade kanske en striktare definition än vad jag hade.  

 

Att biblioteken ser en stor efterfrågan på självhjälpsböcker tyder på att målgruppen för 

terapeutiska verksamhet söker sig till biblioteket. Därför skulle det vara bra om 

biblioteket kunde erbjuda dessa människor stöd genom biblioterapi. Maija påpekar också 

att många har en striktare definition av begreppet och en annan syn på vilka som kan 

utföra biblioterapi. Vilket gör det svårare att införa den här typen av verksamheter på 

biblioteken eftersom det råder så delade meningar om vad biblioterapi innebär. 

 

Angående vilken utbildning som krävs i arbetet med biblioterapi svarar både 

bibliotekarien och samtalsterapeuten att det är viktigt att ha någon som är kunnig inom 

litteratur och någon som har ett ledaransvar. Detta tyder återigen på att det är två 

kompetenser som går hand i hand och är betydelsefulla i biblioterapiverksamheter.  

 
Maija: Om man ska kalla det biblioterapi, är det väl bra om det finns en bibliotekarie som har 
koll på litteraturen och målgruppen och nån som är utbildad samtalsterapeut. Det är väl en 
väldigt bra kombination om det går. T.ex. min dröm är att kunna ha en sån här SPES 
biblioterapigrupp för barn, och då känner jag att jag kanske skulle vilja ha ännu mer stöttning 
från nån, det känns så känsligt med barn /…/ då vill jag helst backa upp med en psykoterapeut, 
nån som kan lotsa lite mer kanske. Men det beror jättemycket på målgrupp. Jag tycker att man 
kan använda biblioterapi, böcker och litteratur ganska fritt.  
 
Inger: Alla behöver inte vara samtalsterapeuter för att kunna leda det tycker jag inte, men nån typ 
av gruppledaransvar /…/ kunskapen och förståelsen för det ansvaret tycker jag, och någon 
kontakt med en bibliotekarie för referenslitteratur, för att kunna använda sig av metoden.  
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Som Maija säger är det målgruppens behov som styr vilka kompetenser cirkelledarna 

behöver. Vill man vända sig till barn kanske det är viktigare att backa upp med en 

terapeut som förstår sig på hur barn fungerar. För att bibliotekarien ska kunna stödja den 

biblioterapeutiska processen är det viktigt enligt Monroe att hen kan arbeta i ett team 

tillsammans med en samtalsterapeut eller annan professionell inom området (1977, s 265). 

När det kommer till mindre sköra grupper skulle en bibliotekarie kunna leda gruppen på 

egen hand, vilket Rubin betonar i den utvecklande biblioterapin. Många gånger kanske 

det räcker med att bibliotekarien är med och startar upp samtalet men att det egentligen är 

deltagarna själva som får samtalet att gå runt. 

 

Deltagarnas	  upplevelser	  av	  biblioterapicirkeln	  

Julia har varit medlem i SPES sedan 2014. Hon förlorade sin dotter i självmord för två år 

sedan. Idag är både hon och hennes man med i biblioterapicirkeln. Julia berättar att de 

hoppade på cirkeln relativt snabbt eter förlusten, men insåg efter några möten att de inte 

var redo och att de inte bidrog särskilt mycket till gruppen: ”Vi ville bara prata om oss 

själva och det vi varit men om”, säger Julia. De bestämde sig därför för att ta en paus och 

återkomma ett halvår senare. Vilket bekräftar det som cirkelledarna Maija och Inger 

pratade om tidigare, att det finns en fördel med en öppen och kontinuerlig verksamhet 

som man kan komma och gå till som man vill. 

 

Carola gick även hon med i SPES-gruppen i Norrköping år 2014. Hon förlorade sin 

mamma i självmord ett år tidigare. Under hela hennes liv har hennes mamma försökt ta 

livet av sig, så hon hade alltid vetat att hon förr eller senare skulle förlora sin mamma. 

Carola hade aldrig hört talas om begreppet biblioterapi innan hon gick med i SPES. När 

jag frågar henne om hon hade ett litteraturintresse sedan tidigare med tanke på att hon 

sökte sig till verksamheten svarar hon: ”Jag läser inte böcker stadigt, jag är periodare eller 

vad man ska säga, ibland tar jag upp nån bok”.  

 
Carola: Vänta, vad är det här nu då? Men när Maija och Inger berättade att det fanns en bra plan 
för hur vi skulle angripa böckerna och att de skulle delas upp i delar, kändes det lugnare. Jag kan 
bli skrämd, även om det bara är 140, 150 sidor, så känns det lite skrämmande, hur gör man det i 
en cirkel, hur mycket behöver jag läsa, hur snabbt kommer det här att gå och så… 

 

Carola beskriver här en osäkerhet kring mängden text. Detta kan återigen ses som ett 

tecken på att det är viktigt att ha förståelse för deltagarnas olika intresse för läsning och 
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vikten av att hitta litteratur som fungerar för deltagarna oavsett läsvana. Det är också 

viktigt att det finns en plan för hur lång tid det kommer att ta att läsa en bok och att 

läsomfånget till varje träff känns realistiskt och genomförbart för deltagarna.  

 
Carola: Det har varit mycket bättre än vad jag trodde. Jag har alltid varit en individualist, jag har 
velat göra saker för mig själv oftast, så jag gick in i den här gruppen och var helt livrädd över att 
sitta i grupp och prata om speciellt svåra saker, jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv som 
när jag klev in, första mötet […] men när jag väl gjort första träffen kände jag att det här är 
precis vad jag behöver, sitta och träffa andra som har samma erfarenhet. Utan det hade jag inte 
stått på benen idag tror jag, jag hade egentligen bara jobbiga förväntningar, inte att det kunde 
vara jobbigt på ett bra sätt, för det har varit jobbigt men väldigt givande.  

 

Carola beskriver en stor tveksamhet och rädsla inför att börja i biblioterapin, vilket tyder 

på att deltagarna till en början kan känna motstånd inför att delta i verksamheten då de 

inte ser det som ett nöje utan ett nödvändigt ont. Detta kan vara bra för cirkelledarna att 

vara medvetna om, i synnerhet när det kommer nya deltagare till träffarna. Därför är det 

oerhört viktigt att cirkelledarna har insikt och förståelse för deltagarnas problematik och 

behov. För att bibliotekarien och i det här fallet samtalsterapeuten ska kunna stötta den 

biblioterapeutiska processen listar Monroe fyra steg: lära känna deltagarna, lära känna 

deras problematik, känna till litteraturen och dess potential för biblioterapi samt att 

bibliotekarien ska kunna arbeta i ett team, tillsammans med en terapeut (1977, s 264).  

 
Julia: Vi har inte alltid läst, vi har inte alltid kunnat läsa, för att vi inte har orkat, för det är 
ganska tufft att ha det där fokusen när man är hemma… väcker så oerhört mycket känslor när 
man läser. Beroende på vad det är. Samtidigt är det lättare att läsa såna böcker t.ex., där någon 
förlorat sitt barn, för då kan vi identifiera oss […] jag som läser mycket annat och det gör min 
man också, det som är bra är att man kan läsa bitar när man orkar och inte allt i läsuppdraget 
[…]oavsett vilken förlust det handlar om, relaterar man allt till det man varit med om, det som är 
bra är att man relaterar och går vidare i sin tankegång, man tuggar inte i sin egen sorg, det 
kommer upp frågor som man inte har tänkt på man relaterar till det man varit med om men 
utifrån ett perspektiv som man inte hade tänkt på annars, och det ser jag som fördel oavsett om 
jag har läst eller inte läst. Så kan man vara delaktig i diskussionen.  

 

Som Julia belyser i citatet ovan är det inte alltid lätt att upprätthålla en läsvana under en 

sorgeperiod. Det är viktigt att cirkelledarna är medvetna om att personerna som kommer 

till en sådan här grupp inte alltid kan eller orkar läsa och att det inte är nödvändigt att läsa 

för att deltagandet ska kännas meningsfullt. Detta visar återigen vikten av att inte ha 

något läskrav i verksamheten.  

 

När jag frågar Julia och Carola vad biblioterapi betyder för dem får jag följande svar:  
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Julia: Det betyder att man utifrån en bok som någon har skrivit om ett ämne, lyfter diskussionen 
från den egna upplevelsen och vidgar perspektivet på det man varit med om. 

 
Carola: Ett enkelt sätt att prata om svåra saker, det är vad jag har fått uppleva, det blev väldigt 
enkelt att prata om något som egentligen är jättejobbigt för att vi hade böckerna i grunden, så det 
har varit livsviktigt för mig. 

 

Som citaten visar har både Julia och Carola upplevt att det blivit lättare att tala om sig 

själva utifrån vad karaktären i boken har varit med om, detta steg är det som Monroe 

kallar ställföreträdande, att man tar till sig erfarenheter från någon annans upplevelser och 

omvandlar dem till sina egna (1977, s 258). Detta tyder på att litteraturen har en förmåga 

att framkalla känslor och igenkänning hos människor. 

 

När jag frågar Julia och Carola om de känt av några terapeutiska effekter av att delta i 

biblioterapicirkeln svarar Julia följande: 

 
Julia: Ja det tycker jag, för det första så känner man sig mindre ensam, när man tänker på en 
konstig fråga behöver man aldrig förklara den in i detalj, eller gå i försvar, skuld, eller andra 
känslor, alla känner igen sig, finns så mycket likheter, alla förstår, man behöver inte förklara, 
eller skydda sig, många som inte varit med om det här blir väldigt rädda för det jag säger, och 
man är rädd att de ska tolka och missförstå, det behöver man aldrig tänka på i den här gruppen. 
Och det lyfts ju såna här ämnen i biblioterapin, just eftersom man vidgar perspektiven. Jag tycker 
att det här är en fantastisk bra modell.  

 

Som Julia säger är betydelsen av att känna social samhörighet med andra människor i 

likartade situationer viktigt för läkandeprocessen. Detta tyder på att det är viktigt att 

medlemmarna i gruppen har liknande bakgrund och erfarenheter. När jag frågar Julia vad 

hon anser är viktigast när det kommer till den biblioterapeutiska effekten, själva 

läsningen eller litteraturen, svarar hon: 

 
Julia: Diskussionen, samtalet. Det är det som har effekten, men det bygger ju såklart på att nån 
har läst, eller att man har läst. Vi har ändå varit med flera gånger trots att vi inte läst för att vi 
inte har pallat, men vi kan fortfarande vara med i en diskussion och få det här vidgade 
perspektivet, och det beror ju på att det behöver vara en skicklig samtalsledare, som inspirerar till 
samtalet. Det är det jag har haft behov av, på sikt kanske, när jag kommit längre i min 
sorgeprocess så kanske jag tycker att det är läsningen, vad vet jag… Men här och nu är det 
samtalen, jag tror inte att jag ändrar det, jag är en person som behöver prata… 

 

Julia säger också att läsningen respektive samtalets betydelse kan variera under olika 

perioder under sorgeprocessen. Vilket är viktigt för cirkelledarna att ha i minnet, att 

deltagarna kan ha olika behov beroende på var de befinner sig i processen. 
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Carola: Både och. När jag läser själv, när jag är hemma och tar det avsnitt som vi ska läsa svävar 
jag iväg väldigt mycket själv och funderar. Det kommer upp minnen från när man var liten och 
jag tänker på hur framtiden skulle kunna vara. Men mest att man river upp gamla grejer och 
bearbetar. När man väl kommer till gruppen är det så intressant att få höra vad alla andra har 
upplevt, och uppfattat. Då får texten en annan betydelse, ibland har vi haft helt olika 
uppfattningar om vad texten handlar om, så det är lite olika. Jag tycker om våra 
gruppdiskussioner, vi seglar iväg och pratar om mycket olika saker, man börjar i texten men 
svävar iväg. Skulle jag bara läsa böckerna själv tror jag inte att det skulle ge samma effekt.  

 

Carola tycker att det finns fördelar med båda. Hon säger också att trösten finns i boken 

men att det är samtalet som får henne att bearbeta sorgen och gå vidare. Detta visar 

återigen att både läsningen och samtalet har stor betydelse för den biblioterapeutiska 

verkan. Som Monroe kommit fram till i sin forskning gällande samtalets betydelse för 

insikt stämmer väl överens med hur Carola har upplevt samtalen (1977, s 258-259). 

 

Vilka känslor som väcks under samtalet varierar mellan deltagarna och mellan träffarna.  

 
Julia: Ibland kommer man hit och så är man i sin andra verklighet. Man jobbar ju och tänker inte 
precis hela tiden på det man varit med om. Så långt har vi kommit nu, även om vi tänker 
dagligen. Men från att ha varit där man får klump i bröstet eller gråtattacker. Ibland kan man 
komma hit och vara jätteglad och haft en positiv dag och sen så när man sitter och pratar så helt 
plötsligt kommer det upp, tårarna bara kommer, nåt som man inte har tänkt på förut, det tror jag 
är bra, och då är man i en trygg grupp där det är okej att tårarna kommer upp, det är okej att visa 
känslor och då går man vidare. Samtalen är tuffa. 

 

Det här kan tolkas som att biblioterapin inte alltid är positiv för människor när den väl 

sker, utan att samtalen kan vara tuffa för deltagarna och att det inte är förrän i efterhand 

som effekten märks. Detta är viktigt för cirkelledarna att vara medvetna om och beredda 

på att hantera. Därför kan det ses som positivt att båda cirkelledarna i det här fallet delar 

deltagarnas erfarenheter, kan relatera och var att stöd i deras process. 

 
Carola: Ja, jag tror att det varit betydligt mer ilska för mig, än sorg. […] Jag har väl insett att min 
historia är väldigt annorlunda, vi har många som är föräldrar som har förlorat sina barn, och jag 
har ju förlorat min förälder […] men jag har alltid vetat att min mamma kommer att ta livet av 
sig, det är så många av de som förlorat sina barn som inte har vetat. Det har varit blixt från klar 
himmel, och då har jag känt att jag blivit väldigt arg, jag har fått mer skuldkänslor, för de pratar 
så mycket om det här med, om jag bara hade vetat, så hade de kunnat hjälpa, och jag har alltid 
vetat men jag kunde inte hjälpa, så det har väckt väldigt mycket ilska i mig, men som har fått 
utrymme. Det har varit okej att jag varit förbannad. […] Det har givetvis funnits mycket sorg, 
och skuldkänslor, ibland en enorm lättnad, framförallt i samtalen. När jag fått höra att en 
deltagare förlorat sin pappa, hon är också ung kvinna, att hon kan tala om att hon hatar sin pappa, 
för jag hatar min mamma för att hon tog livet av sig och det är okej, så det har funnits mycket 
lättnad i det också, men mest ilska. 

 

För Carola har samtalen väckt mycket ilska, då hennes upplevelser har skiljt sig gentemot 

de andra deltagarnas. Det är viktigt att det finns en acceptans i gruppen och att alla 
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känslor är tillåtna. När jag frågar Julia och Carola vilka böcker som har störst effekt lyfter 

båda att det är igenkänningen i litteraturen som har den biblioterapeutiska effekten.  

 
Julia: Naturligtvis de böcker som berör exakt det som jag varit med om. Vi läste en bok som var 
jättejättetuff, där en pappa förlorat sin dotter. Vi har läst mer faktabaserade böcker och såna med 
mer upplevelser, men jag tror att den individuella upplevelsen erfarenheten, det praktiska 
exemplet, det som författaren varit med om, att det är det som berör mest. 

 

Detta kan tolkas som att vilka böcker som helst inte skulle ha samma verksamma effekt 

på människor som vill bearbeta specifika trauman. Att igenkänningen är en viktig del i 

bearbetningsprocessen tar Monroe upp i sin biblioterapeutiska modell, där 

identifikationen med karaktären eller händelsen i boken har stor betydelse för att uppnå 

de biblioterapeutiska effekterna (1977, s 257-258). Biblioterapi handlar om att läsa för att 

framkalla en känsla och sedan bearbeta den.   



 31 

SLUTSATS	  
Att biblioterapi är en metod som fortfarande är ovanlig inom den svenska 

biblioteksvärlden bekräftas i mina intervjuer med cirkelledarna Maija och Inger. 

Anledningen till att biblioterapi har så låg status tycks bero på okunskap och förvirring 

kring begreppet. Detta konstaterade Rubin redan i biblioterapins begynnelse (1978a, s 3) 

och det verkar inte som att forskarna lyckas nå klarhet i vad biblioterapi innebär och vem 

som kan utföra det. Enligt cirkelledarna verkar ordet terapi vara djupt inrotat inom 

sjukvården och ses därför som någonting som inte kan utföras utanför vårdens väggar. 

Varför biblioteken inte arbetar mer med biblioterapi grundar sig även i att det är svårt att 

få verksamheterna att gå runt ekonomiskt och att det saknas tid.  

 

Cirkelledarnas syn på biblioterapi skiljer sig främst i vilken yrkesposition de besitter. 

Maija med sin bakgrund som bibliotekarie och litteraturintresserad har alltid haft en nära 

relation till litteraturen och vänt sig till den världen när livet varit svårt. Inger ser på 

biblioterapin utifrån sin roll som samtalsterapeut och har en mer metodisk och 

psykologisk syn på begreppet. I det stora hela har de en likvärdig syn på begreppet och 

hur biblioterapimetoden går att applicera på biblioteksverksamheter. Rent organisatoriskt 

har samarbetet mellan biblioteket och SPES fungerat över förväntan. Maija och Inger var 

till en början oroliga för att för få skulle dyka upp på bokmötena, men de har inte haft 

några som helst problem med att få dit deltagare trots minimala ansträngningar. 

Cirkelledarna anser att deras roller och kunskaper inom olika fält kompletterar varandra 

och att det är en fördel att ha bådas kompetenser i den här typen av biblioterapeutiska 

verksamheter. Maija påpekar dock att det vore möjligt att som ensam bibliotekarie driva 

bokcirklar med terapeutiska inslag om målgruppen har mildare problematik. Som tidigare 

nämnt behöver inte biblioterapi utföras tillsammans med en terapeut, enligt Brewster går 

den informella biblioterapin att applicera på mycket av det biblioteksarbete som utförs på 

bibliotek i dagsläget (2008, s. 116). 

 

Ur deltagarnas perspektiv har biblioterapicirkeln i många fall varit livsavgörande för att 

ta sig vidare i livet och i det här fallet bearbeta förlusten av en närstående. Både Julia och 

Carola har upplevt att effekterna av biblioterapin varit till största del positiva även om det 

kan vara smärtsamt vid tillfället. De vill båda rekommendera metoden till andra som går 

igenom utvecklande faser i livet. Genom att närma sig sin egen problematik genom 
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litteraturen och diskussionen kring innehållet har Julia och Carola kommit till insikt med 

sina egna problem och hittat ett verktyg för självläkning och en väg vidare i livet. Att det 

är igenkänningen i litteraturen som bidrar till den biblioterapeutiska effekten är båda 

deltagarna överens om. De provade att läsa informativ litteratur vid något tillfälle och den 

uppfattades mest som stel och kall i jämförelse. De anser också att det är den interaktiva 

biblioterapin som har störst effekt på läkandeprocessen. Genom att prata om böckerna 

med andra som varit med om samma sak har de nått en djupare förståelse om sig själva 

och andra. 

 

Avslutningsvis vill jag bidra med några råd som jag konstruerat utifrån mina informanters 

yttrande angående biblioterapeutiska verksamheter. Dessa råd kan ses som riktlinjer som 

andra bibliotek eller organisationer kan dra nytta av i uppstartandet av nya 

biblioterapiprojekt. Deltagarna anser att den biblioterapeutiska effekten kommer från 

både läsningen och samtalet. Deltagarna har olika behov vid olika tillfällen under 

biblioterapiprocessen, därför är det viktigt att hålla en öppen och kontinuerlig verksamhet. 

Samtalen är många gånger smärtsamma och för stunden negativa för deltagarna. Valet av 

litteratur har stor betydelse för biblioterapins verkan, här gäller det också att hitta 

litteratur som passar gruppens gemensamma behov och en svårighetsgrad som alla kan ta 

till sig. Det är viktigt att cirkelledarna har förståelse för att deltagarna kan känna 

tveksamheter inför att börja i gruppen och att det kan finnas en rädsla att interagera med 

andra. Det är viktigt att cirkelledarna tar ansvar för cirkelns progression och inte lägger 

över ansvar på deltagarna, eller förväntar sig att deltagarna ska orka ta ansvar för 

verksamhetens organisering, till exempel i valet av litteratur. Cirkelledarna bör vara 

lyhörda inför hur mycket deltagarna orkar läsa till varje träff och inte ha för täta träffar. 

Ett nära samarbete mellan en bibliotekarie och en person med terapeutisk kunskap är en 

bra kombination för att bedriva biblioterapeutiska verksamheter.  

 

Avslutande	  reflektioner	  

Jag tycker det är modigt att Norrköpings stadsbibliotek vågar satsa på biblioterapeutiska 

verksamheter och förhoppningen är ju att andra bibliotek ska ta efter. Det vore intressant 

att se hur framtiden kommer att se ut för biblioterapeutiska verksamheter på biblioteken. 

Kommer man så småningom kunna gå in på biblioteket och få personlig läsrådgivning för 

att hantera en svår livssituation som Nina Frid föreslår, eller kommer det finns öppna 
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biblioterapicirklar där människor kan lufta sina livsproblem tillsammans, eller kommer 

biblioteken i större utsträckning bedriva samarbetsprojekt likt SPES-projektet? Det 

kanske är på tiden att biblioteken återupptar de gamla grekernas slogan ’medicin för 

själen’, fast i en nyare modernare tappning. 

 

Biblioterapins framtid är fortfarande oviss, men att den uppmärksammas mer i 

vetenskaplig forskning tyder på en nyfikenhet kring begreppet och med ny forskning föds 

ny kunskap och en djupare förståelse för hur biblioterapi kan användas. Som förslag på 

fortsatt forskning vore det intressant att intervjua fler deltagare för att få en större 

helhetsbild av upplevelserna. Det vore även intressant att göra en flerårig studie för att 

undersöka hur biblioterapi påverkar deltagarna i det långa loppet. Eftersom det är ett så 

pass nytt fenomen är det svårt att se om effekterna håller i sig eller om de mest lindrar i 

stunden.  
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BILAGA	  1	  -‐	  INTERVJUGUIDE	  

	  

Frågor	  till	  SPES-‐projektet	  i	  Norrköping	  

	  

Till	  bibliotekarien:	  

Vad	  heter	  du?	  Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  här?	  Vad	  har	  du	  för	  bakgrund?	  

	  

Allmänna	  frågor	  kring	  begreppet:	  

1. Hur	  tänker	  du	  kring	  ordet	  biblioterapi?	  Vad	  betyder	  biblioterapi	  för	  dig?	  

2. Hur	  kom	  du	  in	  på	  det	  här	  med	  biblioterapi?	  Hur	  väcktes	  intresset?	  

	  

Mer	  specifika	  frågor	  kring	  SPES-‐projektet:	  

3. Kan	  du	  berätta	  konkret	  vad	  Spes-‐projektet	  handlar	  om?	  

4. Kan	   du	   berätta	   mer	   om	   själva	   verksamheten,	   om	   genomförandet,	   hur	   det	  

organiserats	  m.m.	  

5. Vad	  är	  syftet	  med	  dessa	  boksamtal?	  

6. Hur	  uppkom	  iden	  till	  projektet?	  

7. Hur	   kommer	   det	   sig	   att	   ni	   valde	   att	   använda	   termen	   biblioterapi	   i	   det	   här	  

projektet?	  

8. Hur	   tänkte	   du	   kring	   samarbetspartners?	   Och	   hur	   kommer	   det	   sig	   att	   det	   blev	  

SPES?	  

9. Hur	  ser	  din	  roll	  som	  bibliotekarie	  ut	  i	  arbetet	  med	  biblioterapi?	  

10. Vilka	  erfarenheter	  har	  du	  av	  att	  arbeta	  med	  biblioterapi?	  Positiva/negativa?	  

11. Finns	  det	  några	  svårigheter	  att	  jobba	  med	  detta?	  Vilka	  i	  sådana	  fall?	  

12. Om	  ni	  stött	  på	  svårigheter,	  hur	  har	  ni	  då	  gjort	  för	  att	  lösa	  dem?	  

13. Hur	  upplever	  du	  relationen	  med	  deltagarna/målgruppen?	  

14. Hur	  går	  urvalet	  till	  när	  ni	  väljer	  böcker?	  

15. Hur	  tror	  du	  att	  deltagarna	  har	  uppfattat	  samtalen?	  	  

16. Behöver	  man	  ha	  några	  speciella	  kunskaper	  för	  att	  kunna	  utföra	  den	  här	  typen	  av	  

verksamheter?	  Speciell	  utbildning?	  

17. Varför	  är	  biblioterapi	  viktigt?	  
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Framtidsaspekt:	  

18. Hur	  tänker	  du	  att	  bibliotek	  kan	  arbeta	  med	  biblioterapi?	  

19. Varför	  tror	  du	  inte	  att	  fler	  bibliotek	  jobbar	  med	  detta?	  

20. Om	  du	  skulle	  gå	  vidare	  med	  det	  här	  projektet	  vad	  skulle	  du	  då	  göra	  annorlunda?	  

21. Hur	  känns	  det	  att	  var	  i	  framkant?	  

22. Tror	  du	  att	  biblioterapi	  är	  på	  uppsving	  i	  Sverige?	  

	  

Till	  samtalsterapeuten:	  

Vad	  heter	  du?	  Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  här?	  Vad	  har	  du	  för	  bakgrund?	  

	  

Allmänna	  frågor	  kring	  begreppet:	  

1. Hur	  tänker	  du	  kring	  ordet	  biblioterapi?	  Vad	  betyder	  biblioterapi	  för	  dig?	  

2. Hur	  kom	  du	  in	  på	  det	  här	  med	  biblioterapi?	  Hur	  väcktes	  intresset?	  

	  

Mer	  specifika	  frågor	  kring	  SPES-‐projektet:	  

3. Kan	  du	  berätta	  vad	  SPES	  är	  för	  någonting?	  

4. Kan	  du	  berätta	  konkret	  vad	  SPES-‐projektet	  handlar	  om?	  

5. Kan	   du	   berätta	   mer	   om	   själva	   verksamheten,	   om	   genomförandet,	   hur	   det	  

organiserats	  m.m.	  	  

6. Vad	  är	  syftet	  med	  dessa	  boksamtal?	  

7. Hur	  uppkom	  iden	  till	  det	  här	  projektet?	  

8. Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  ni	  valde	  att	  använda	  termen	  biblioterapi?	  

9. Har	   du	   några	   tidigare	   erfarenheter	   av	   att	   jobba	  med	  biblioterapi?	   I	   sådant	   fall	  

vilka?	  

10. Vilka	   erfarenheter	   har	   du	   av	   att	   arbeta	   med	   biblioterapi	   i	   det	   här	   projektet?	  

Positiva/negativa?	  

11. Hur	  uppstod	  det	  här	  samarbetet	  mellan	  biblioteket	  och	  SPES?	  

12. Hur	  tycker	  du	  att	  samarbetet	  har	  fungerat?	  Vad	  har	  varit	  positivt/negativt?	  

13. Hur	  ser	  din	  roll	  som	  samtalsterapeut	  ut	  i	  det	  här	  sammanhanget?	  

14. Hur	  ser	  din	  roll	  ut	  gentemot	  bibliotekariens?	  Vilka	  skillnader	  finns	  det?	  

15. Finns	  det	  några	  svårigheter	  att	  jobba	  med	  detta?	  Vilka	  i	  sådana	  fall?	  
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16. Om	  ni	  stött	  på	  svårigheter,	  hur	  har	  ni	  då	  gjort	  för	  att	  lösa	  dem?	  

17. Hur	  upplever	  du	  relationen	  med	  deltagarna/målgruppen?	  

18. Hur	  tror	  du	  att	  deltagarna	  har	  uppfattat	  samtalen?	  

19. Behöver	  man	  ha	  några	  speciella	  kunskaper	  för	  att	  kunna	  utföra	  den	  här	  typen	  av	  

verksamheter?	  Speciellt	  utbildning?	  

20. Varför	  är	  biblioterapi	  viktigt?	  

	  

	  

Framtidsaspekt:	  

21. Tycker	  du	  att	  det	   är	   lämpligt	   att	  bibliotek	  arbetar	  med	  biblioterapi?	   I	   sånt	   fall,	  

varför	  tror	  du	  inte	  att	  fler	  bibliotek	  jobbar	  med	  detta?	  

22. Om	  du	  skulle	  gå	  vidare	  med	  det	  här	  projektet	  vad	  skulle	  du	  då	  göra	  annorlunda?	  

23. Hur	  känns	  det	  att	  var	  i	  framkant?	  

24. Tror	  du	  att	  biblioterapi	  är	  på	  uppsving	  i	  Sverige?	  

	  

	  

Till	  deltagarna	  

Berätta	  lite	  om	  dig	  själv!	  Vad	  du	  heter,	  ålder,	  sysselsättning?	  	  

	  

1. Vad	  tänker	  du	  kring	  begreppet	  biblioterapi?	  Vad	  betyder	  det	  för	  dig?	  

2. Varför	  har	  du	  sökt	  dig	  till	  detta?	  Hur	  fick	  du	  reda	  på	  denna	  bokcirkel?	  

3. Vad	  var	  dina	  förväntningar?	  Motsvarade	  de	  verkligheten?	  

4. Vad	  har	  du	  fått	  ut	  av	  detta?	  

5. Är	   det	   själva	   läsningen	   eller	   diskussionen	   som	   har	   den	   biblioterapeutiska	  

effekten?	  Enligt	  dig?	  

6. Vilka	  känslor	  väcks	  inom	  dig	  under	  samtalen?	  

7. Vilka	  böcker	  har	  bäst	  effekt	  tycker	  du?	  

8. Skulle	  du	  rekommendera	  biblioterapi	  till	  andra?	  


