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Abstract: The aim of this discourse study has been to analyse how the 

concept of bibliotherapy in connection with hospital librari-

ans’ work is presented in theses written in the field of library 

and information science. The theory is based on the work of 

Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. The main picture pre-

sented is that bibliotherapy is difficult to define. Most of the 

hospital librarians have heard about bibliotherapy, and they 

strongly believe in the concept. At the same time, the respond-

ents are hesitant to label their work ‘bibliotherapy’. Biblio-

therapy is presented in the research mainly as a practice. 

Among hospital librarians, bibliotherapy is associated with the 

reading of fiction. There is no consensus among them on how 

to define the term. A number of descriptions of how biblio-

therapy can help patients with mental issues, bring joy and 

even save lives are mentioned, but no hard evidence is pre-

sented for this. Two central subject positions are discussed in 

this study. Hospital librarians are described as a group who 

need to claim their rights in the large hospital organisation. At 

the same time they are seen as a highly competent and reliable 

resource. The patient is scarcely represented in the empirical 

material. 

Nyckelord: biblioterapi, diskursanalys, sjukhusbibliotek, litteratur, läs-

ning, hälsa 
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1. Inledning 

Jag arbetar som bibliotekarie på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. 

Där erbjuder vi bibliotekarier en aktivitet som kallas "Läsklubb". Det innebär att åter-

kommande besök görs hos barn som inte kan lämna sitt rum eller sin avdelning. Vi kom-

mer till barnen med böcker vi valt ut och tror kan passa dem som de kan välja mellan. 

Sedan läser vi högt för eller tillsammans med barnen. Det är otroligt fascinerande att se 

hur de använder sig av högläsningssituationen nästan som en behandling de får. Barn som 

har skov av smärta kan med gester och röst uppmana till fortsatt läsning när smärtan bör-

jar avta, och av allt att döma bidrar högläsningen till lindring. Även min kollega har vitt-

nat om detta. Mera om detta arbete går att läsa i Det blev roligare när du kom (Graube & 

Selin, u.å.). 

Ett begrepp som ofta används för att beskriva hur litteratur kan användas i läkande syften 

är biblioterapi. Termen har blivit ett alltmer populärt begrepp och förekommer i många 

mediala sammanhang. För att ta några exempel har till exempel litteraturprogrammet 

Babel på SVT haft en programpunkt som kallades för biblioterapi. Det gick ut på att tittare 

fick skicka in berättelser om sina privata problem, och författare gav personliga boktips 

på skönlitteratur de ansåg kunde hjälpa (Frid, 2016, s. 83). Svenska Dagbladet har publi-

cerat en artikelserie kallad En serie om läsning som läker som handlade om hur biblio-

terapi används i olika sammanhang. Artikelserien visar begreppets vidd och beskriver 

bland annat arbete med litteratur i sorgearbete i form av bokcirklar på bibliotek, som 

personliga boktips för att vägleda i livsdilemman, i form av att läkare skriver ut böcker 

på recept med mera. (Bergstedt, 2017, 20 mars; Bergstedt, 2017, 21 mars; Bergstedt, 

2017, 22 mars; Shayn, 2017, 27 mars; Bergstedt, 2017, 28 mars). Även Biblioteksbladet 

har publicerat artiklar om biblioterapi (http://biblioteksbladet.se/tag/biblioterapi/). I den 

akademiska världen har biblioterapin gjort ett insteg. Hösten 2017 startade en utbildning 

med namnet Det biblioterapeutiska arbetssättet - inriktning bibliotek på Ersta Sköndal 

Bräcke Högskola (Ersta Sköndal Bräcke Högskola, 2018). Kursen inbegriper intro-

duktion till biblioterapi, praktiska övningar samt tillämpning för olika målgrupper. Att 

ämnet har lyfts fram i media och även representeras inom högskolevärlden i Sverige visar 

inte bara på ett ökat intresse för biblioterapin utan också att den har börjat ses som en mer 

seriös arbetsmetod.  

Ovanstående exempel visar hur biblioterapi som begrepp beskriver vitt skilda verksam-

heter. Biblioterapin spänner över ett brett tvärvetenskapligt fält, alltifrån egenläsning av 

självhjälpsböcker med koppling till psykologi (se till exempel Bergström, Andersson & 

Lindfors, 2009) till diskussion i grupp av lästa böcker på bibliotek med koppling till socio-

logi (se till exempel Molin, 2015, s. 16) och aktiviteter som kan kopplas till biblioteks- 

och informationsvetenskap. 
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1.1. Problemformulering 

Biblioterapi som begrepp tycks alltså svårdefinierat. Forskare har formulerat det på olika 

sätt, och till och med delat upp det i flera olika typer. Rhea Joyce Rubin nämner till exem-

pel ett antal kategorier och grenar av biblioterapi (Rubin, 1978b, s. 2f). Dessa varierande 

definitioner och uppdelningen i kategorier har skapat förvirring bland bibliotekarier kring 

vad begreppet står för och tveksamhet inför att benämna sin egen praktik biblioterapi (se 

till exempel Andersson & Eklund, 2012, s. 36 och s. 12). Vad får denna förvirring för 

konsekvenser för hur begreppet används? Hur talas det om biblioterapi inom verksam-

heter som använder sig av begreppet? Finns det en motsättning mellan olika sätt att be-

skriva biblioterapi? Detta är frågor som inspirerat till frågeställningarna i detta arbete.  

1.2. Inledande förklaring av begrepp 

I uppsatsen används ett antal begrepp hämtade från diskursteori. Det är på sin plats att 

förklara ett par av dem redan här eftersom de används tidigt i uppsatsen. Diskursteori och 

de övriga begreppen hämtade från den beskrivs närmare i kapitel 4, ”Teori” och kapitel 

5, ”Metod” nedan.  

Diskurs är ett begrepp som enligt Chantal Mouffe och Ernesto Laclau kan beskriva språk-

liga och sociala praktiker (Bergström & Boréus, 2012, s. 357). Med detta menas i korthet 

hur ett fenomen eller begrepp definieras genom talat språk och genom vilka handlingar 

som kan kopplas till det.  

1.3. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att analysera hur diskursen kring begreppet biblioterapi med 

koppling till sjukhusbibliotekariers arbete kommer till uttryck i uppsatser inom 

biblioteks- och informationsvetenskap.  

1.4. Frågeställningar 

Vilka förståelser av biblioterapi återfinns i diskursen kring begreppet? 

Vilka subjektspositioner kommer till uttryck i diskursen kring biblioterapi? 

Vilka egenskaper beskrivs biblioterapi ha i diskursen kring begreppet? 

2. Tidigare forskning och litteratur 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning. Kapitlet inleds i avsnitt 2.1 med en kort redo-

görelse för bakgrunden till begreppet biblioterapi. I avsnitt 2.2, ”Forskning om biblio-

terapi”, presenteras forskning tematiskt efter vilket huvudsakligt syfte de kan sägas ha. 

De två uppdelningar som gjorts här är mellan ”forskning med praktiskt syfte” och ”forsk-

ning med teoretiskt syfte”. I avsnitt 2.3 presenteras forskning om läsning som har relevans 

för föreliggande studie.  
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2.1. Biblioterapi – begreppets bakgrund 

I Using bibliotherapy ger Rhea Joyce Rubin en historisk översikt kring termen biblio-

terapi som enligt Rubin härstammar från grekiskans biblion för "bok" och oepatteid för 

"läkande". Idén om litteraturens läkande kraft går långt tillbaka i historien. Redan i anti-

kens Grekland användes recitation av ord för att behandla personer med psykiska pro-

blem, och Aristoteles själv talade om katharsis, dramats rening (Ihanus, 2004, s. 15ff). 

Rubin berättar att termen biblioterapi myntades av den amerikanske pastorn och essäisten 

Samuel McChord Crothers 1916 i en artikel i tidskriften Atlantic Monthly (Bate & 

Schuman, 2016, s. 742). På militärsjukhus inrättade under första världskriget fanns upp-

fattningen att litteratur kunde ha en helande verkan. (Rubin, 1978b, p 14). Mellan första 

världskriget och fram till 1930-talet användes biblioterapi mestadels på sjukhus som ett 

sätt att få patienter att läsa. Då började man på allvar använda biblioterapi som en be-

handlingsmetod. 1949 publicerades Caroline Shrodes doktorsavhandling om biblioterapi 

vid University of California, som var den första i sitt slag och som lade en teoretisk grund 

för biblioterapin (Ihanus, 2004, s. 15ff). Enligt Shrodes är biblioterapi den process som 

uppstår när en person läser litteratur som med tanke på dess terapeutiska egenskaper valts 

ut specifikt för henne eller honom. (Hynes & Hynes-Berry, 2012, s. 4). Under 1950-talet 

ökade intresset för nya psykiatriska behandlingsmetoder och former av terapi (Ihanus, 

2004, s. 15ff), och på 1960-talet hade biblioterapi kommit att anses som en allmänt ac-

cepterad terapimetod i USA (ibid., 2004, s. 19).  

1941 lanseras den första klart formulerade definitionen av begreppet biblioterapi. Den 

presenteras i ett medicinskt lexikon, Dorland's Illustrated Medical Dictionary och form-

uleras som "användandet av böcker och läsningen av dem i behandlingen av nervösa sjuk-

domar" (min övers.). 1961 lanserades två definitioner av begreppet biblioterapi, varav 

den ena skulle komma att officiellt accepteras av American Library Association 

(American Library Association, u.å.). I Websters Third New International Dictionary 

publiceras definitionen som antas av ALA: "användandet av utvalt läsmaterial som tera-

peutiska hjälpmedel inom medicin och psykiatri; även vägledning i lösningen på person-

liga problem genom vägledd läsning" (min övers.). I Random House Dictionary definie-

ras begreppet enligt följande: "användning av läsning som ett gynnsamt tillägg till terapi" 

(min övers.) (Rubin, 1978b, s. 1). Definitionen som presenteras i Rubins bok Using 

bibliotherapy – a guide to theory and practice från 1978 lyder "Ett aktivitetsprogram 

baserat på den interaktiva processen mellan media och personer som upplever dem. Upp-

diktat eller informativt material i tryckt eller annan form upplevs och diskuteras med hjälp 

av en samtalsledare" (min övers.). (Rubin, 1978b, s. 2). De här olika definitionerna be-

kräftar den iakttagelse som Rubin gör när hon uttrycker att det har rått förvirring kring 

begreppet sedan det först formulerades av McChord Crothers 1916 (ibid., s. 1). Dorland's 

Illustrated Medical Dictionary definition är till exempel vid i sammanhanget och skulle 

kunna täcka in både det ena och det andra, allt från egenläsning av litteratur för att må 

bättre till interaktiv läsning i grupp med stöd av något slags ledare. Rubins definition är 

snävare och fokuserar på interaktionen mellan mottagare och media och förutsätter dess-

utom diskussion och en moderator. Som vi ska se är tendensen att formulera varierande 



4 

definitioner något som har stått sig ända tills idag. Rubins förklaring till de skilda definit-

ionerna är att tillämpningen av biblioterapin har varierat genom åren, från att ha förekom-

mit inom sjukvården av psykiskt sjuka, figurera i skolvärlden till att vara en del av de 

tjänster folkbibliotek erbjudit (Rubin, 1978b, s. 2). 

2.2. Forskning om biblioterapi 

När det gäller forskning kring biblioterapi har den till största delen sitt ursprung i USA. 

Här följer en presentation av ett urval av den vetenskapliga diskursen kring ämnet som 

har bedömts ha en framskjutande roll. Urvalet baseras på tidigare forskning som ofta hän-

visas till och omnämns i uppsatser, avhandlingar och annan litteratur om biblioterapi i 

allmänhet. En redogörelse görs för några uppsatser skrivna på högskolenivå som inte an-

vänts som empiriskt material i denna uppsats. Litteraturen presenteras tematiskt efter det 

bakomliggande syfte det aktuella arbetet kan sägas ha. Detta för att belysa olika fokus 

inom forskningen. Ett syfte är det teoretiska, där studien gjorts för att antingen formulera 

eller strukturer teori kring biblioterapi. Ett annat är det praktiska, där syftet kan vara att 

skapa rekommendationer kring eller främja praktisk implementering av biblioterapi. 

Dessa arbeten har också en teoretisk vinkel, men den huvudsakliga är praktisk. Andra 

syften kan vara studier kring biblioterapins praktiska tillämpning, till exempel om man 

förespråkar att den skall användas i kliniska sammanhang, eller att den kan användas till 

exempel på bibliotek.  

2.2.1. Forskning med praktiskt syfte 

Ruth Tews är ett framstående namn inom forskningen kring biblioterapi. Hennes arbete 

betonar den praktiska implementeringen av biblioterapi inom det kliniska området. Tews 

höll workshops kring ämnet och skrev ett antal papers som bidragit till forskningsfältet. 

Hon arbetade även som konsult rörande biblioterapi på biblioteksskolor, sjukhus och 

andra institutioner och var chef för sjukhusbiblioteket på Mayokliniken mellan 1946 och 

1972 (Sande, 1981). Tews kan ses som en av föregångarna inom forskningen kring biblio-

terapi. Ett antal forskare har i likhet med henne gjort arbeten om biblioterapi med huvud-

sakligen praktiskt syfte. Några av dessa arbeten presenteras här nedan.  

Boken Bibliotherapy and its Widening Applications betonar den praktiska implemente-

ringen av biblioterapi inom det kliniska området (Brown, 1975). Författare var Eleanor 

Frances Brown, och hon beskriver både historia, teori och praktik. Boken innehåller ett 

antal fallbeskrivningar samt listor med litteratur som anses lämplig att användas i arbete 

med patienter med psykiska sjukdomar. Den har en tydlig inriktning på praktiskt arbete 

med dess listor på rekommenderad litteratur. Sådana listor förekommer också hos Rhea 

Joyce Rubin i boken Using bibliotherapy: a guide to theory and practice som beskrivs 

nedan (Rubin, 1978b). Sättet att till exempel presentera listor med lästips förstärker bilden 

av biblioterapin som något som har en tydligt praktisk förankring.  

Elisabeth Brewster är baserad i Storbritannien och har ett fokus på det praktiska och kli-

niska. Hon har skrivit avhandlingen An investigation of experiences of reading for mental 

health and well-being and their relation to models of bibliotherapy (Brewster, 2011). 
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Brewster delar upp sin studie i två delar. Den första delen är studie av hur modeller för 

biblioterapeutiskt arbete har uppstått i Storbritannien med hjälp av intervjuer, statistik och 

textstudier. Resultatet av denna del av studien antyder att aspekter som exempelvis eko-

nomi eller sjukvårdspolicyer styr hur biblioterapin appliceras. Den andra delen är en kva-

litativ intervju- och observationsstudie vars syfte är att studera hur personer med psykiska 

hälsoproblem använder biblioterapi. Brewster kombinerar dessa två delstudier genom att 

formulera fyra användarcentrerade modeller för biblioterapi som kan användas som stöd 

vid psykiska hälsoproblem. Dessa betecknas som känslomässig, verklighetsflyende, 

social och informativ biblioterapi. Brewster förankrar den praktiska aspekten av biblio-

terapi genom att formulera en modell för hur biblioterapi kan användas. Hennes arbete är 

intressant för föreliggande studie då den tydligt knyter an till den kliniska psykiatriska 

tillämpningen av biblioterapi. Denna tillämpning gör sjukhusbibliotekarierna i det em-

piriska materialet kopplingar till (Se kapitel 5, ”Analys och diskussion”). 

Den första avhandlingen på svenska om biblioterapi gavs ut av Centrum för teologi och 

religionsvetenskap vid Lunds universitet och heter Poesiläsning som meningsskapare: en 

studie om poesigrupper på sjukhem och hospice (Eriksson, 2006). Avhandlingen är skri-

ven av Inger Eriksson och studerar hur poesiläsning påverkar patienters livssituation och 

omfattar studier av gruppläsning av poesi samt intervjuer med patienter. Resultatet av 

studien gav vid handen att läsning av poesi i grupp eller enskilt bidrog till bland annat 

känslor av gemenskap, välmående och glädje samt en möjlighet att uttrycka känslor som 

hopp och längtan. Igenkänning spelade en avgörande roll i upplevelsen och författaren 

rekommenderar att poesiläsning i grupp införs som en aktivitet inom vård i livets slut-

skede. Erikssons beskrivningar av upplevda positiva känslor som ett resultat av en akti-

vitet som beskrivs som biblioterapi kan kopplas till sjukhusbibliotekariernas utsagor i det 

empiriska materialet (Se kapitel 5, ”Analys och diskussion”).  

Biblioterapi i praktiken: En undersökning vid Växjö lasarett av Kristin Eriksson är en 

masteruppsats utgiven vid Linnéuniversitetet (Eriksson, 2017). Semistrukturerade inter-

vjuer med sjukhuspräst, lekterapeuter och lärare gjordes för att studera hur de använder 

litteratur i sin yrkesutövning. Avsikten med denna studie var att beskriva hur litteratur 

kan verka lindrande under tid av sjukdom och sorg. Att Erikssons undersökning berör 

arbete med biblioterapi på sjukhus och dess eventuella effekter på patienterna gör att den 

har en direkt koppling till föreliggande studie. Fokus i studien låg inte på vilken litteratur 

som användes, utan hur den användes. Resultaten visar att läsning spelar en viktig roll 

som komplement till andra behandlingsmetoder. De visar också att personalen inte kallar 

sitt arbete för biblioterapi, även om arbetet skulle kunna beskrivas som det.   

Agneta Heinös magisteruppsats "Man behöver inte vara officiellt deprimerad": om 

biblioterapi som biblioteksverksamhet, med Kirklees i England som exempel beskriver 

inte enbart kliniska aspekter av biblioterapi, utan har ett bredare angreppsätt (Heinö, 

2004). Studien utfördes för att utreda om och hur biblioterapi skulle kunna ingå som ett 

ordinarie arbete på svenska folkbibliotek. Den bestod av intervjuer med personer som 

arbetar med biblioterapi samt observationer av arbete med biblioterapi i grupp i England. 

Slutsatser som drogs i studien var att biblioterapi kan ha en plats på biblioteken om man 
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är försiktig med terapidelen. Den bör skötas av experter utanför biblioteken, menar för-

fattaren. Tankarna om att bibliotekarier inte skall syssla med terapi är något som åter-

kommer i det empiriska materialet (se avsnitt 5.3.1, ”Tvekan kring termen biblioterapi”).  

En forskare som har ett fokus på praktik, men inte begränsar sig till varken klinisk eller 

allmän användning av biblioterapi är Rhea Joyce Rubin. Hon har skrivit boken Using 

bibliotherapy: a guide to theory and practice (Rubin, 1978b). I denna bok finns bland 

annat en sammanfattning över biblioterapins historia, vars ursprung Rubin härleder till-

baka till antikens greker. Boken omfattar både praktiska och teoretiska förhållanden samt 

innehåller konkreta boktips att använda i biblioterapeutiskt arbete på samma sätt som hos 

Elisabeth Brewster (se ovan). Den vänder sig till alla som kan vara intresserade av biblio-

terapi i ett brett hänseende. Rubins bok har bland annat använts för att kartlägga historiken 

kring biblioterapin i föreliggande uppsats. Bibliotherapy sourcebook (Rubin, 1978a), där 

Rhea Joyce Rubin står som redaktör är en historisk sammanställning av ett antal infalls-

vinklar och rapporter om biblioterapi.  

Även Arleen McCarthy Hynes och Mary Hynes-Berry fokuserar på den praktiska till-

lämpningen av biblioterapi, utan att begränsa sig till om den skall användas kliniskt eller 

allmänt. De har skrivit boken Biblio-Poetry therapy: the interactive process: a handbook 

(Hynes, Hynes-Berry & Heller, 2012), i vilken författarna beskriver sin fyrstegsmodell 

för vad de kallar interaktiv biblioterapi. De menar att det finns mycket att vinna på att 

diskutera upplevelsen av läsningen och modellen utgörs av de fyra stegen igenkänning, 

undersökning, sammanställning och självtillämpning. Dessa fyra steg beskriver en grad-

vis integrerande process som kan uppstå mellan läsare och text.  

Att tiga eller att tala: litteraturterapi – ett sätt att växa utgiven av Föreningen för biblio-

terapi i Finland med Juhani Ihanus som redaktör sägs vara den första boken på svenska 

om litteraturterapi. Denna bok är en antologi som presenterar olika typer av biblioterapi. 

I boken används begreppet litteraturterapi, ett begrepp som är synonymt med biblioterapi. 

Boken består av tre delar, varav den första beskriver biblioterapins historia. I den andra 

skildras skrivande och bibliotek som katalysatorer för personlig utveckling. Den tredje 

delen berättar om poesins och sagoberättandets terapeutiska dimensioner (Ihanus, 2004). 

Ihanus talar om två huvudgrenar när det gäller biblioterapi. Klinisk biblioterapi beskrivs 

som att den bedrivs som en psykoterapeutisk påverkningsmetod. Den andra metoden kal-

las pedagogisk, utvecklande eller humanistisk och avser den biblioterapi som bedrivs i 

pedagogiska sammanhang. Ihanus talar om att syftet med denna typ av biblioterapi till 

exempel kan vara att "öka toleransen gentemot minoriteter eller uppmuntra till självför-

verkligande och till att förbättra uttrycksförmågan" (ibid., s. 25, 2004). Att tiga eller att 

tala: litteraturterapi – ett sätt att växa används som källa i flera av uppsatserna som ingår 

i empirin i denna studie. Detta tillsammans med det faktum att den beskrivits som den 

första boken på svenska om biblioterapi gör att den har bedömts som intressant.  

Pia Lindman och Cecilia Åkerman belyser i sin kandidatuppsats Biblioteket - själens läke-

hus?: En studie om biblioterapi på folkbibliotek utgiven vid institutionen för kulturveten-

skaper, Linnéuniversitetet vilken roll folkbibliotek i Sverige har eller skulle kunna ha när 

det gäller biblioterapi (Lindman & Åkerman, 2014). Semistrukturerade intervjuer gjordes 
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med bibliotekarier, behandlingsassistenter och en samtalsterapeut som hade varit delakt-

iga i biblioterapeutiskt arbete på bibliotek. Fyra huvudsakliga diskussioner förs i upp-

satsen; om klienten, texten, biblioterapeuten och huruvida aktivitet i grupp eller enskilt är 

att föredra. Lindman och Åkermans slutsats är att det råder en spridd uppfattning bland 

bibliotekarier vad biblioterapi är. De ser också att biblioterapeutisk verksamhet fungerar 

bäst på bibliotek då den sker i samarbete med externa aktörer, till exempel Landstinget, 

öppenvården eller organisationer. En annan slutsats är att det är svårt att bevisa biblio-

terapins positiva effekter, men respondenterna menar att de ser att den fungerar.  

Magisteruppsatsen Proust som Prozac: en studie av biblioterapi och läsningens läkande 

och utvecklande kraft av Lina Carlsson och Linda Östlundh utgiven vid Högskolan i 

Borås har hänvisats till ett flertal gånger i de arbeten som ligger till grund för denna upp-

sats (Carlsson & Östlundh, 2001). Syftet med studien är fyrfaldigt. Författarna ville ut-

forska vad biblioterapi är. De ville studera hur psykoterapeuter använder biblioterapi i 

arbetet med sina klienter. När det gäller bibliotekarier vill författarna studera vilken roll 

de faktiskt har i arbete som inbegriper biblioterapi. De ville också studera vilka möjlig-

heter som finns för bibliotekarier att utöva biblioterapi. Det empiriska materialet bestod 

av litteratur och intervjuer med yrkesverksamma bibliotekarier och psykoterapeuter. Re-

sultatet av studien visade att biblioterapi utövas i Sverige, men oftast i kombination med 

andra verksamheter. Carlsson och Östlundh finner biblioterapin svårdefinierad, något 

som de menar har påverkat vem som anses kunna fungera som biblioterapeut. Carlsson 

och Östlundh menar att alla som är intresserade av ”litteraturens läkande kraft” kan kalla 

sig biblioterapeuter. De menar också att det i kliniska sammanhang är att rekommendera 

att terapeuten har något slags utbildning inom psykologi. Carlssons och Östlundhs arbete 

har här bedömts ha huvudsakligen praktisk inriktning. Anledningen till detta är att de 

studerar praktiskt arbete, vilka möjligheter som finns att utöva biblioterapi samt att de ger 

rekommendationer kring biblioterapeutens roll.  

Ricard A. R. Nilssons kandidatuppsats Litteratur i fängelse: Läsandets betydelse för 

fångar inom svensk kriminalvård (Nilsson, 2016) utgiven vid Linnéuniversitetet är skri-

ven inom ämnet litteraturvetenskap. Uppsatsens huvudsakliga ämne kretsar kring intagna 

på svenska fängelser och häkten. Hur påverkar fångars läsande deras välmående, och har 

läsandet en rehabiliterande effekt? Underlättar läsandet internernas tid på anstalt eller 

häkte? Analysen visar att läsning har en positiv effekt som tidsfördriv och distraktion. 

Även välmåendet ökar, vilket yttrar sig i förbättrad sömn och ökad självkänsla. Klara 

paralleller kan dras mellan resultaten i Ricard A. R. Nilssons uppsats och dem i Inger 

Erikssons avhandling Poesiläsning som meningsskapare (Eriksson, 2006). Båda påtalar 

positiva effekter av läsning när det gäller allmänt välmående. Detta kan, som tidigare 

nämnts, kopplas till det empiriska materialet.  

Biblioterapi och bibliotek: En fallstudie av det biblioterapeutiska SPES-projektet vid 

Norrköpings stadsbibliotek är en kandidatuppsats utgiven vid sociologiska institutionen, 

Umeå Universitet och skriven av Ida-Sofia Molin (Molin, 2015). Avsikten med studien 

var att se hur svenska bibliotek kan arbeta med biblioterapi. Det gjordes genom att titta 

på SPES-projektet, ett bokcirkelprojekt i samarbete med Norrköpings stadsbibliotek som 
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använder sig av biblioterapi med koppling till anhöriga till suicidoffer. Resultatet av stu-

dien är att erfarenheten av biblioterapi bland informanterna i allmänhet är positiv och till 

och med beskrivs som livsavgörande för att kunna gå vidare. Författaren ger förslag på 

riktlinjer hur man kan arbeta biblioterapeutiskt på folkbibliotek i Sverige. Det handlar om 

att sträva efter att verksamheten är öppen och hålls kontinuerligt. Det är också viktigt att 

vara noga med val av litteratur och att cirkelledarna är lyhörda och har god fingertopps-

känsla då de arbetar med människor i en utsatt situation.  

Det mesta av den forskning med praktiskt syfte som presenteras här har fokuserat på kli-

nisk tillämpning. Endast ett par av arbetena som har fokus på praktik diskuterar biblio-

terapi med annan tillämpning än den kliniska (se till exempel Nilsson, 2016). Skriver 

forskarna om biblioterapi med något annat än klinisk tillämpning skriver de oftast också 

om denna typ av biblioterapi. Detta kan vara en antydan om att biblioterapi i huvudsak 

ses som en praktiskt inriktad verksamhet, eller åtminstone att den praktiska aspekten av 

biblioterapi ses som mer intressant att studera än den teoretiska. Det här spåret är intres-

sant, och skulle kunna tas upp i ett annat sammanhang. Här är dock studieobjektet inte 

forskningen i sig, utan utsagorna i det empiriska materialet.  

2.2.2. Forskning med teoretiskt syfte 

Den allra första doktorsavhandlingen som direkt tog upp ämnet biblioterapi var Caroline 

Shrodes Bibliotherapy: A Theoretical and Clinical-Experimental Study. Denna beskrivs 

som en grundsten när det gäller senare tids teorier kring biblioterapi (Rubin, 1978b, s. 

15). Avhandlingen belyser samband mellan biblioterapi och freudiansk psykoanalys samt 

hur begreppet kan användas inom psykoterapi (Carlsson & Östlundh, 2001, s. 18). Av-

handlingen kan sägas ha ett huvudsakligen teoretiskt syfte och talar huvudsakligen om 

klinisk tillämpning när det gäller biblioterapi. Shrodes var den första som med ett veten-

skapligt fokus inriktade sin forskning på den kliniska tillämpningen av biblioterapi. De 

flesta forskarna som haft en klinisk inriktning har ägnat sitt arbete åt den praktiska 

aspekten, vilket beskrivs i avsnitt 2.2.1, ”Forskning med praktiskt syfte”.  

Laura Cohens doktorsavhandling Bibliotherapy - The experience of therapeutic reading 

from the perspective of the adult reader publicerades 1992 har även den ett teoretiskt 

syfte, men förespråkar inte att biblioterapins användning behöver vara klinisk. Avhand-

lingen är en fenomenologisk studie, tänkt att stärka biblioterapins teoretiska grund. Den 

berör läsning i terapeutiskt syfte på så sätt att den analyserar upplevelser hos personer 

som fått hjälp av läsning i samband med personliga kriser (Cohen, 1992). Det är intressant 

att se att det finns en avsikt att stärka teorin kring biblioterapi. Det tyder på att det funnits 

en uppfattning om att biblioterapin vilar på en osäker teoretisk grund, något som kan bidra 

till att göra diskursen kring begreppet instabil och därmed skapa begreppsförvirring.  

Cecilia Pettersson, fil.dr. vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid 

Göteborgs universitet och Lena Mårtensson, legitimerad arbetsterapeut på Sahlgrenska 

akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi/Arbetsterapi Göteborgs univer-

sitet har samarbetat kring ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt rörande biblioterapi 

(https://lir.gu.se/biblioterapi). De har studerat kvinnors upplevelse av läsning under tiden 
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för sjukskrivning. Studien bestod av intervjuer med åtta läsintresserade kvinnor som varit 

sjukskrivna längre perioder (mellan 4 och 36 månader). De fortsatte att läsa i varierande 

utsträckning under sjukskrivningstiden. Genom att använda både ett aktivitets- och ett 

litteraturvetenskapligt perspektiv har Pettersson och Mårtensson kunnat belysa betydel-

sen av skönlitterär läsning för kvinnor i sjukskrivning och beskriva de processer som är 

knutna till denna aktivitet. Kvinnorna beskriver bland annat identifikatorisk läsning, läs-

ning som verklighetsflykt och läsning enbart som estetisk upplevelse, alla med någon 

grad av terapeutisk verkan. Projektet beskriver också att kvinnorna upplever att läsningen 

har en förenande funktion. Läsningen i sig kan upplevas som en relation till det lästa och 

den skapar dessutom möjligheter till sociala kontakter i form av bokcirklar eller biblio-

teksbesök (https://lir.gu.se/biblioterapi/projektets-resultat). I denna studie framkommer 

en bild av att biblioterapi har klart gynnsamma effekter. Här diskuteras dock inte biblio-

terapi som en metod som utövas på en mottagare eller patient, utan som en effekt av 

läsning. Läsningen av skönlitteratur ger terapeutisk verkan. Att biblioterapi kan ses som 

en effekt och inte bara en metod är något som kan påverka hur diskursen kring biblio-

terapin formuleras.  

I masteruppsatsen Läsning som gör skillnad: bibliotekariers arbete ur ett 

biblioterapeutiskt perspektiv av Mark Wallenius och Karin Bjerefeldt som gavs ut vid 

Lunds universitet intresserar sig författarna för om beskrivningen av biblioterapi i veten-

skaplig litteratur sammanfaller med hur bibliotekarier i Sverige arbetar med biblioterapi 

i social verksamhet (Wallenius & Bjerefeldt, 2014). Arbetet utfördes i form av litteratur-

studier kring biblioterapi och semistrukturerade intervjuer med bibliotekarier. Studien 

konstaterar att även om det inte finns en enhetlig definition av vad biblioterapi är, så utför 

bibliotekarierna arbete som tangerar hur biblioterapeutiskt arbete beskrivs i litteraturen. 

Wallenius och Bjerefeldt bekräftar alltså uppfattningen om att definitionen av biblioterapi 

är omstridd. De nämner också att bibliotekariers arbete ofta kan beskrivas i termer av 

biblioterapi, något som återkommer i det empiriska materialet. 

Forskning med teoretiskt syfte kan inte lika lätt som den med praktiskt syfte beskrivas 

utifrån olika teman. Anledningen till det är att forskning med teoretiskt syfte inte bedrivits 

i lika stor omfattning som den med praktiskt syfte. Det kan, som nämndes ovan, tyda på 

att biblioterapi ses som en i huvudsak praktisk verksamhet eller att praktik ses som mer 

intressant att studera än teori.  

2.3. Forskning om läsning 

I detta avsnitt presenteras forskning om läsning som har visat sig relevant i samman-

hanget. Det finns en syn på litteraturen om att den är inneboende god, och att den gör oss 

till bättre människor. Det finns också en vida spridd uppfattning om att läsning av skön-

litteratur gör oss till bättre människor, eller åtminstone att det får oss att handla mer 

osjälviskt. Magnus Persson och Suzanne Keen problematiserar var för sig dessa tanke-

gångar (Persson, 2012; Keen, 2007). Det går att dra en direkt parallell mellan myten om 

den goda litteraturen och vad vi kan kalla "myten om den goda biblioterapin". I det em-

piriska materialet framträder temat att biblioterapin ses som god, men sällan förklaringar 



10 

på vilket sätt den är det. Detta utvecklas vidare i kapitel 6, "Analys och diskussion", ne-

dan.  

Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Malmö uni-

versitet, beskriver i sin bok Den goda boken: samtida föreställningar om litteratur och 

läsning vad han kallar "myten om den goda litteraturen" (Persson, 2012, s. 15). När Pers-

son talar om "myt" är han noga med att klargöra att han inte menar myt som i "myten om 

Sisyfos" eller andra antika berättelser eller "… något som nödvändigtvis är osant eller 

uppdiktat" (ibid., s. 11). Perssons definition av myt går istället tillbaka till Roland Barthes 

och beskriver en viss typ av språk som dels kombinerar historia och natur, dels försöker 

avleda uppmärksamheten från dess ideologiska grund genom att använda en avpolitiserad 

retorik (ibid.).  

Det finns, menar Magnus Persson, en föreställning inom skolvärlden i Sverige om att 

litteraturen besitter något inneboende gott. Historiskt har litteraturen setts som fostrande 

och danande. På senare år har litteraturen tilldelats egenskaper som personlighetsut-

vecklande och moraliskt uppbyggliga för eleverna. "Litteraturen är god och genom att 

läsa den blir man en god människa. Detta är myten om den goda litteraturen uttryckt i sin 

enklaste form." (ibid., s. 16). Liknande tankar, att biblioterapin besitter något inneboende 

gott, återkommer i denna uppsats empiriska material (se avsnitt 5.5. ”Vad kan biblio-

terapin göra?”). Biblioterapin beskrivs där till exempel ha egenskaper som gör att den kan 

bidra till att patienter mår bättre fysiskt och psykiskt, utan att det förklaras på vilket sätt 

detta sker. Enligt Persson har synen att litteraturen är inneboende god dock börjat för-

ändras som en följd av postmodernismens insteg. Han går vidare till att diskutera hur det 

kommer sig att denna syn har växt fram och ställer frågan om det går att försvara litteratur-

läsning utan att hänvisa till detta litteraturens goda (Persson, 2012, s. 16). Ur Magnus 

Perssons text går det att utläsa att det finns en stark känsla av att litteraturen är god och 

gör gott och att den förmedlar "vårt kulturarv", "kunskaper" och "värderingar" (ibid. s. 

18). På vilket sätt den är god och vilka kunskaper som förmedlas och vad vårt kulturarv 

är framkommer inte. Detta beror inte på att Persson har undgått att beskriva det. Det är 

helt enkelt så att det inte förklaras av dem som propagerar för litteraturens kvaliteter. Ett 

annat intressant faktum är att det inte någonstans i någon av läroplanerna från lgr62 och 

framåt står någonting om att litteraturen bör läsas kritiskt (ibid. s. 20).  

I Magnus Perssons bok finns ett kapitel om biblioterapi. Där framträder bilden av littera-

turen och boken och så även biblioterapin som i sig god. I kapitlet avser Magnus Persson 

att belysa vilka litteratursyner som framträder i texter som berör just ämnet biblioterapi 

(ibid., s. 155). Persson är särskilt intresserad av relationen mellan läsare och text och tar 

i detta sammanhang ett diskursanalytiskt grepp. Han gör en didaktisk koppling och skri-

ver att texter som används inom biblioterapi har en pedagogisk dimension. Därför gör 

han vissa jämförelser mellan synen på litteratur inom biblioterapin och inom utbildnings-

systemet. Avsikten är inte att ifrågasätta biblioterapin som sådan eller litteraturens 

eventuellt läkande kraft (ibid., s. 156).  

De texter Persson utgår ifrån är Bertil Söderlings bok Om vänskapen med böcker och 

ordens läkedom utgiven 1962 (Söderling, 1962), antologin Att tiga eller att tala. 

Litteraturterapi – Ett sätt att växa med Juhani Ihanus som redaktör (Ihanus, 2004) samt 
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Hjälp, vem är jag – Anteckningar från en terapi skriven av Caroline af Ugglas och Ulf 

Karl Olov Nilsson, även känd som "UKON" från 2010 (af Ugglas & Nilsson, 2010). 

Genomgående i Perssons kapitel om biblioterapi redovisas uttryck som antyder en syn på 

att boken, litteraturen och biblioterapin besitter något inneboende gott. Ordet ”boken” 

skrivs till exempel i Söderlings bok med stort B och beskrivs som tidlös och omfattande 

allt mänskligt liv vilket ger en idealiserande bild (Persson, s. 160, 2012). Boken beskrivs 

också metaforiskt som mat och medicin (ibid. s. 162) och läsaren som en patient eller sjuk 

(ibid. s. 163). I Att tiga eller att tala. Litteraturterapi - Ett sätt att växa (Ihanus, 2004) 

menar Persson att biblioterapins (eller här litteraturterapins) egenskaper beskrivs på ett 

motsägelsefullt sätt. Samtidigt som den omtalas med vetenskaplig stilistik och dess me-

toder som strävar efter att ge biblioterapin legitimitet rymmer den starka inslag av meta-

fysik som idealiserar litteraturen (ibid., s. 167f). Författarna tycks också vilja bryta upp 

begrepp på ett sätt som för tankarna till populärpsykologins självhjälpsböcker (ibid. s. 

168f). Caroline af Ugglas och UKON har skrivit en självutlämnande redogörelse med 

återberättade terapisituationer och självbiografiska inslag från Caroline av Ugglas liv (af 

Ugglas & Nilsson, 2010). Boken avser inte i första hand att propagera för konstens väl-

görande egenskaper, men visar många exempel på terapeutiska situationer enligt Magnus 

Persson. Jämförelser görs med självhjälpslitteratur och Persson menar att af Ugglas och 

UKONs text är litterariserande. Litterära grepp som gör att den kan läsas skönlitterärt 

används, vilket enligt Persson får till följd att den samtidigt har den funktion som den 

försöker beskriva, nämligen den terapeutiska. Af Ugglas och UKONs text skiljer sig från 

de övriga i det att den inte tydligt förespråkar litteraturens läkande kraft. Samtidigt är hela 

dess syfte att vara en bok som hjälper, även om det inte är en renodlad självhjälpsbok. 

Persson beskriver att tendenserna att idealisera boken, att beskriva biblioterapin med en 

vetenskaplig språkdräkt och att skriva böcker som avser att fungera terapeutiskt förstärker 

bilden av bokens och biblioterapins inneboende kraft, samtidigt som det inte ges några 

tydliga bevis på dessa egenskaper.  

Det finns tydliga kopplingar mellan den syn på litteraturen som Magnus Persson beskriver 

och synen på biblioterapin så som den återges i denna uppsats empiriska material. Biblio-

terapin beskrivs besitta inneboende gynnsamma egenskaper, men vilka resultat dessa 

egenskaper leder till formuleras dock sällan.  

Den amerikanska litteraturvetaren Suzanne Keen tar i sin bok Empathy and the novel upp 

frågan om vad litteraturen kan göra med oss människor på det etiska planet. Gör läsning 

av skönlitteratur oss till mer medkännande och osjälviska individer? Får det oss att utföra 

altruistiska handlingar vi inte skulle utfört om vi inte läst skönlitteratur (Keen, 2007)? 

Ligger det något i den vitt spridda "altruism-empati"-hypotesen, alltså tanken att för-

mågan att kunna uppfatta och uppleva andra människors känslor i sig själv leder till hand-

lingar som avser att göra gott för andra (ibid., s. vii)? Keen ger en rad exempel på psyko-

loger, filosofer, författare och andra som direkt uttrycker tankar om skönlitteraturens 

potential att utveckla oss som människor. Keen själv är skeptisk, och menar att bevis-

ningen är tvetydig, om ens det. Samtidigt är hon noga med att poängtera att litteraturen 

utan tvekan väcker sympati för fiktiva karaktärer hos läsarna (ibid. s. vii). Identifikation 

med fiktiva karaktärer väcker empati och det behövs inte mycket för att denna reaktion 

skall uppstå. Karaktärerna behöver inte framställas med djup eller likna läsaren för att 
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dessa känslor skall väckas (ibid., s. xii). När det gäller frågan om läsning kan resultera i 

altruism är kontentan att det saknas bevis. Det kan mycket väl vara ett faktum att läsning 

har denna effekt, men det är mycket svårt att på ett rimligt sätt bevisa det.  

På ett liknande sätt förhåller det sig med biblioterapin. Den tillskrivs en rad välgörande 

egenskaper (Se avsnitt 5.5, ”Vad kan biblioterapin göra?”), men tydliga bevis på att 

biblioterapin har dessa effekter saknas i forskningen kopplad till biblioteks- och inform-

ationsvetenskap. Konsekvensen av detta skulle kunna innebära att biblioterapin inte tas 

på allvar eller ses som en mindre seriös verksamhet.  

3. Teori 

Diskursanalys är ett begrepp som förekommer inom ett flertal olika vetenskaper. Följden 

av detta har blivit att begreppet har kommit att definieras olika inom olika discipliner. 

Därför är det viktigt att tydliggöra vilket diskursbegrepp som används i en studie 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 354).  

Teorin som används i denna uppsats presenteras nedan, tillsammans med de övriga 

huvudgrenar som finns när det gäller diskursteori. Anledningen att även de andra huvud-

grenarna inom diskursanalys presenteras är att de är så pass närbesläktade. Ibland är skill-

naden hårfin. Förhoppningen är att beskrivningen av de olika grenarna skall belysa och 

göra tydligare den teori som används i denna uppsats, alltså synen på diskurs och diskurs-

analys enligt Ernesto Laclau och Chantal Mouffe.  

När människor säger något eller skriver något har de en avsikt. Diskursanalys befattar sig 

med de strategier som används för att uppnå dessa resultat (Bryman, 2016, s. 532). Inom 

diskursanalysen intar alltså språket en viktig roll. Utan ett språk går det inte att formulera 

några tankar, och språket sätter ramarna för vad som är tänkbart och uttryckbart. Språket 

styr vår sociala verklighet, och det är vår uppfattning av världen som utgör allt vi kan 

säga om den. Att tala om en objektiv verklighet blir underordnat och inte nödvändigtvis 

intressant. Istället ligger fokus på att studera relationer mellan hur man talar om olika 

företeelser. Det ligger nära till hands för den som tittar på diskurser att tala om dem i 

begrepp som makt och identitet, eftersom språk har egenskapen att skapa strukturer i form 

av makt och identitet. (Bergström & Boréus, 2012, s. 354) 

Den vanligaste användningen av diskurs är enligt Bergström och Boréus som "synsätt 

eller perspektiv". I denna form saknar dock begreppet diskursanalysens krav på koppling 

till ontologi och epistemologi (ibid., 2012, s. 356). Bergström och Boréus beskriver tre 

generationer av diskursanalys och de är i detta sammanhang tydliga med att det är ett 

urval de har gjort som inte är allomfattande (ibid., s. 354).  

Den första generationens diskursbegrepp har enligt Bergström och Boréus en språkveten-

skaplig betydelse. Denna definition är snäv i sammanhanget och beskriver diskurs helt 

enkelt som talat eller skrivet språk. Denna definition saknar den kontextuella dimension 

som Bergström och Boréus talar om när det gäller de senare generationerna. Hänsyn bör 

enligt dem tas till diskursens sammanhang (ibid., s. 356).  
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Den andra generationen kopplas i stor utsträckning till Norman Fairclough. Det är den 

form som kallas kritisk diskursanalys (CDA). Denna definition av diskursbegreppet är 

vidare och här lanseras begreppet social praktik. Diskursen är något som sker i, påverkar 

och påverkas av en social, språklig kontext. Den sociala och språkliga kontexten både 

formar och formas av diskursen. Det finns en stark koppling till frågan om makt och 

maktstrukturer inom CDA och diskurser sägs påverkas av utomstående icke-diskursiva 

strukturer (ibid., s. 356f).  

Den tredje generationen menar att diskursen inte påverkas av externa strukturer. Den be-

gränsas inte heller till språklig kontext. Det finns ingen gräns mellan det diskursiva och 

det icke-diskursiva. Diskursen omfattar allt som har med sociala relationer att göra. 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är ett par framträdande namn när det gäller detta 

diskursbegrepp (ibid., s. 357).  

Förutom att beskriva tre generationer av diskursanalys lyfter även Bergström och Boréus 

fram tre inriktningar när det gäller diskursanalys. Dessa inriktningar kopplas till Michel 

Foucault (poststrukturalism), Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (strukturell lingvistik 

med influenser från marxistisk tradition) samt till den kritiska diskursanalysen (lingvistik 

och marxistisk ideologikritik). De två första inriktningarna ligger till grund för teorin i 

denna uppsats och presenteras här. En presentation av den tredje, den kritiska diskurs-

analysen, finns till exempel i Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys (Bergström & Boréus, 2012, s. 373ff).  

Det går knappast att tala om diskursanalys utan att tala om Michel Foucault. Han är en av 

förgrundsgestalterna när det gäller begreppet. Foucaults diskursbegrepp beskrivs som en 

aktivitet som resulterar i en särskild sorts yttranden där betoningen ligger på förhållandet 

mellan olika uttryck. (ibid., s. 359). Foucaults maktaspekt är tydlig, och i hans tolkning 

är kunskap makt. Det någon vet styr vad som går att tänka och säga (ibid., s. 361). Dis-

kursen avslöjar vem som har rätt att säga vad och vilka kunskaper som är godtagbara. 

Makt är inte enkelriktad. Den utövas inte från en individ över en annan, utan uppstår i 

kontakten mellan människor. Makten är dynamisk och innebär potential för somliga, och 

hinder för andra. Ett förbud mot något och något som är tänkt som ett hinder kan öppna 

för alternativa vägar att kringgå dessa. (ibid., s. 360). De här funktionerna benämns 

utestängningsmekanismer. Viktigt att påpeka är att diskursen inte är ett statiskt system, 

utan under ständig förändring (ibid., s. 359). 

Ett intressant begrepp i diskursteorin är subjektsposition. Det är kopplat till identitet och 

handlar om roller. Rollerna definieras av diskursens ramar. Ett subjekt är begränsat till att 

agera utifrån rollen den har i diskursens sammanhang. (ibid., s. 359). Subjektet som en 

autonom enhet med fritt spelutrymme är starkt nedtonat i Foucaults sätt att tala om dis-

kurs. Individen är kontrollerad av kontexten och kan endast agera utifrån subjekts-

positioner. Dessa positioner är definierade av diskursen och styr vad som är acceptabelt 

att tänka, säga och veta (ibid., s. 361). En individ kan samtidigt agera utifrån flera 

subjektspositioner inom diskursen i egenskap av sina olika roller, till exempel student, 

bibliotekarie och pappa (ibid., s. 359).  
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Teorin om diskurser enligt Ernesto Laclau och Chantal Mouffe utgår från ett lingvistiskt 

perspektiv. Enligt dem skall inte bara det talade eller skrivna ordet sägas bidra till dis-

kursen, utan även de uttryck som görs genom sociala handlingar. Detta är ett brett begrepp 

som omsluter alla sociala fenomen. Laclau och Mouffes teori om diskurs har tagit influ-

enser från flera håll. En influens är från semiotisk språkfilosofi som talar om språket som 

teckensystem. Från denna filosofi har de hämtat en rad olika begrepp som identifierar 

diskursens språkliga delar och som bland annat laddas med innebörd, kopplas till makt, 

identitet, uppbyggnad och förändring (ibid., s. 365). Flera av dessa begrepp kommer att 

användas i analysmetoden för denna uppsats, och kommer förklaras i kapitel 5, "Metod", 

nedan. Det mest grundläggande av dessa begrepp skall tas upp här, och det är tecken. Ett 

tecken är i detta sammanhang en kombination av hur ordet skrivs eller låter och den me-

ning som tilldelas denna kombination. Diskursanalysen tittar på hur denna menings-

skapande process går till. Diskurser dämpar tvetydigheter hos tecknen och ger dem ett 

slags stabilitet. Stabiliteten hotas ständigt av förändringar i tecknens betydelse och av 

övergivna betydelser och rester av diskurser som sägs befinna sig i ett diskursivt fält. I 

och med att vissa betydelser befästs, utesluts andra och förpassas till detta fält. Man talar 

i samband med detta om att diskursen har en insida och en utsida (ibid., s. 366f).  

Hermeneutiken präglar Laclau och Mouffes teori. Innebörden av detta är att det inte går 

att betrakta sanningen som absolut, utan alltid subjektiv. Det som betraktas som sant är 

alltid ett resultat av språklig konsensus. Det handlar om att vi gör överenskommelser om 

vad som är sant. Språket kan inte beskriva en objektiv verklighet (ibid., s. 368). 

Även marxismen har påverkat diskursteorin så som Laclau och Mouffe formulerar den. 

Ett arv från denna tradition är att diskurser beskrivs ha ett inneboende drag av konflikt. 

Det handlar dock inte om en konflikt när det gäller produktionsmedel och kapital, utan en 

kamp när det gäller makten över betydelser (ibid., s. 369). Ett annat inflytande från marx-

ism, om än inte i traditionell mening, är idén om hegemoni, hämtad från italienaren 

Antonio Gramsci. Den behandlar frågan om stabilitet inom diskurser, men på annat sätt 

än som diskuterades tidigare. Hegemoni beskriver en stabilitet som existerar, trots att det 

finns en underliggande klassmotsättning. Denna stabilitet kan upprätthållas till exempel 

genom ett slags indoktrinering där till exempel en styrande makt håller andra i schack 

genom en dominans på ett idé- eller tankemässigt plan (ibid., s. 372).  

Liksom hos Foucault är frågan om identitet viktig. Även här talas det om subjektspo-

sitioner skapade och reglerade i en kontext. Individen kan aldrig uppnå ett oföränderligt 

och beständigt jag. Diskursanalysen studerar hur subjektspositionerna etableras och hur 

de förhåller sig till andra subjektspositioner. Det finns en skillnad mellan synsättet på 

subjektspositioner mellan Foucault och Laclau/Mouffe. Den ligger i att Foucault ser det 

som att det finns underliggande strukturer som ligger till grund för subjektspositionerna, 

medan Laclau och Mouffe förnekar att det skulle vara så. Följden av detta blir att det i de 

senares världsbild finns mer utrymme för en subjektspositions möjlighet till rörelse inom 

diskursen (ibid., s. 371). 

Kritik som har riktats mot diskursanalys har bland annat gått ut på att den är alltför rela-

tiviserande. Tanken att det inte går att göra anspråk på sanning utan att allt handlar om 

skilda perspektiv medför att det inte går att framföra kritik mot varken det ena eller andra, 
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skriver Mats Börjesson och Eva Palmblad i Diskursanalys i praktiken. "Fascism skulle 

exempelvis inte vara ett mindre sant eller försvarbart perspektiv på världen än någon an-

nan ideologi" (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 12). Börjesson och Palmblad menar att 

lösningen på detta dilemma är att se att det finns en skillnad mellan vetenskaplig ansats 

och medborgerligt ansvar. Vetenskapen beskriver hur världen ter sig, och medborgarna 

gör moraliska ställningstaganden. Det handlar om olika sätt att förhålla sig till världen 

(ibid., s. 12). I denna uppsats är intentionen att ha en vetenskaplig hållning. Avsikten är 

inte att göra moraliska ställningstaganden.  

En annan kritik som riktats mot diskursanalysen är att den antyder en jämlikhet som kri-

tikerna menar inte alltid finns. Anledningen till kritiken är att diskursanalysen har flyttat 

fokus från individen till utsagor individer gör. Genom att inte ta hänsyn till individers 

förutsättningar och bakgrund sägs man bortse från den påverkan dessa faktorer har i ett 

jämlikhetsperspektiv. Enligt Malin Wreder blir alla utsagor enligt denna kritik likvärdiga 

utan att ta hänsyn till vilken maktposition eller status den som gör uttalandet har (Wreder, 

2007, s. 47 f.). Makt går dock inte obeaktat förbi diskursanalysen. Foucaults hållning är 

till exempel att makt är något som är allestädes närvarande, men inte något som individer 

besitter. Istället är makt ett uttryck för relationer mellan de tidigare nämnda subjekts-

positionerna och utsagor (ibid., s. 48). I denna studie har Foucaults hållning applicerats 

där det har varit tillämpligt.  

Att Mouffe och Laclaus syn på diskurs och diskursanalys har valts som teori för denna 

uppsats beror på tre saker. Tanken om att det inte går att finna en objektiv, orubblig san-

ning är tilltalande. Den överensstämmer helt enkelt med mitt eget sätt att se på världen. 

Avsikten här är att studera hur begreppet biblioterapi träder fram i en kontext av 

biblioteks- och informationsvetenskap. Diskursteorin berör hur vår uppfattning om 

verkligheten påverkas av hur vi uttrycker oss kring den, och därför är teorin lämplig att 

använda i denna studie. Även de begrepp som hämtats från semiotiken för att identifiera 

olika funktioner i diskursen är användbara. De kommer att användas som analysredskap 

för att uttyda diskursen kring begreppet biblioterapi.  

4. Metod och empiriskt material 

I kapitlet presenteras diskursanalys som metod så som den används i denna uppsats. En 

redogörelse görs även för det empiriska materialet som ligger till grund för analysen.  

4.1. Metod 

Metoden som använts i denna studie baserar sig på diskursanalys. Mouffe och Laclaus 

syn på diskurs och diskursanalys så som den beskrivs av Göran Bergström och Kristina 

Boréus ovan (2012, s. 364-376, 381) har inspirerat analysmetoden. Att diskursanalysen 

bjuder in till att kunna vara flexibel i utformandet av hur undersökningen går till väga har 

bidragit till valet av denna metod (Wreder, 2007, s. 29). Ett antal termer som går att an-

vända som verktyg i analysmetod hämtade från diskursanalysen har använts för att 

studera vilka begrepp som knyts till diskursen kring biblioterapi. Ett annat argument för 
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användandet av diskursanalys och dess orientering mot språk och text är väl formulerat 

av Bergström och Boréus (2012, s. 399f): 

Ju mer texter och bilder tar upp plats under människans dygn och ju mindre tid 

som åtgår för verksamheter som till sin grund är kommunikationslösa, desto rim-

ligare blir ett forskningsfokus på texter och bilders betydelse. 

Som ett första steg har närläsningar av uppsatserna gjorts, vilket har inneburit upprepade 

omläsningar av materialet. Genom att först läsa igenom alla uppsatserna en gång utan att 

göra en formell analys av dem, har en överblick över studiematerialet skapats. Därefter 

har uppsatserna analyserats en i taget utifrån ett antal termer hämtade från diskurs-

analysen. Dessa termer förklaras nedan och är hämtade från Bergström och Boréus sätt 

att beskriva dem (2012).  

Tecken 

En kombination av beteckningen av ett begrepp (själva namnet på begreppet) och det 

innehåll som begreppet betecknar (det som begreppet sägs betyda). Texterna har grans-

kats för att identifiera tecken att arbeta med för vidare analys. Tecknen har vidare kate-

goriserats som element, flytande signifikanter, moment och/eller nod (se nedan). 

Element 

Tecken som tilldelats olika betydelser. Det kan sägas pågå en meningsskiljaktighet om 

vad tecknet beskriver. Identifikationen av element har bidragit till möjligheten att upp-

täcka skillnader i definitioner av begrepp. Exempel på element i diskursen är läsbiblio-

terapi och interaktiv terapi (Se avsnitt 5.2.1, ”Olika typer av biblioterapi”).  

Nod 

Ett element som alla andra element i diskursen har kopplingar till och som genererar en 

mening för de omgivande tecknen. Alla andra tecken i diskursen står i relation till noden. 

Att använda nod som ett analysverktyg har varit ett sätt att identifiera de allra viktigaste 

begreppen i diskursen. Biblioterapi är nod i den aktuella diskursen.  

Flytande signifikant 

Element som i särskilt hög grad tenderar att tillskrivas skilda betydelser. Dessa element 

är svårdefinierade, eftersom de tilldelas flera olika betydelser från flera olika håll. Att 

identifiera flytande signifikanter bidrar i ännu högre grad än när det gäller element till 

möjligheten att upptäcka skillnader i definitioner. Biblioterapi är en flytande signifikant 

i diskursen (Se avsnitt 5.2.1, ”Olika typer av biblioterapi”).  

Moment 

Tecken vars betydelse inte är omstridd och som ger stabilitet åt diskursen. 

Att identifiera moment har bidragit till att se hur definitioner av begrepp överensstämmer 

mellan de olika texterna. Exempel på ett moment i diskursen är klinisk biblioterapi (Se 

avsnitt 5.2.1, ”Olika typer av biblioterapi”).  

Subjektsposition 
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Subjektets placering i en konstruerad position och hur dessa positioner förhåller sig till 

varandra. Subjektspositionen regleras av diskursen och avgör vilka möjligheter som ges 

att uttala sig i ett sammanhang och vad som kan sägas. Ett subjekt kan besitta flera olika 

subjektspositioner samtidigt, till exempel bibliotekarie, student och pappa. Subjekts-

positionen färgar vår uppfattning av världen och är i ständig förändring. Subjekts-

positioner kan användas för att belysa maktstrukturer. Sjukhusbibliotekarie och patient är 

subjektspositioner i diskursen. (Se avsnitt 5.4, ”Subjektspositioner”).  

Några av dessa termer kan ses som mer pregnanta än de övriga. Det är den flytande sig-

nifikanten och noden biblioterapi samt subjektspositionerna sjukhusbibliotekarie och 

patient. Biblioterapi är ett omstritt begrepp i diskursen och står i direkt och avgörande 

relation till de övriga tecknen i diskursen. Subjektspositionerna lyfts fram för att belysa 

maktförhållanden och en spänning i diskursen (Se kapitel 5, ”Analys och diskussion”).   

I nästa steg har en sammanställning och analys av varje uppsats för sig gjorts, för att se 

vilka begrepp som knyts till termen biblioterapi och hur. En närläsning av varje uppsats 

har gjorts och i samband med detta har samtliga beskrivningar av biblioterapi markerats 

och sammanställts i ett separat dokument tillsammans med hänvisningar till käll-

materialet. I detta steg har analysverktygen som förklarats ovan använts för att skapa 

struktur och identifiera teman. 

Biblioterapi är det tecken hela denna diskursanalytiska studie utgår ifrån. Detta tecken 

kan sägas vara ett element i diskursen kring biblioterapi beroende på att det är ett tecken 

som fylls med olika betydelser, beroende på vem som talar om det. Biblioterapi kan också 

beskrivas som en nod eftersom alla andra element i diskursen har kopplingar till be-

greppet. Slutligen är tecknet biblioterapi en flytande signifikant. Det tenderar i särskilt 

hög grad att tillskrivas olika betydelser, vilket gör det svårdefinierat. Mer vardagligt ut-

tryckt kan biblioterapi sägas vara ett svårdefinierat begrepp som är ett helt centralt i dis-

kursen som tar form i det empiriska materialet för denna uppsats.  

Hur träder då begreppet biblioterapi fram i uppsatserna som analyserats? Det kan sägas 

ske från huvudsakligen tre håll. Det formuleras för det första genom hur författarna till 

uppsatserna själva uttrycker sig kring biblioterapi. För det andra formuleras det genom 

beskrivningar av hur forskare har beskrivit det. För det tredje genom hur respondenterna 

uttrycker sig kring ämnet så som det beskrivs i uppsatserna. Utsagor kring biblioterapi 

från dessa tre håll ägnas var sitt avsnitt i kapitel 6, ”Analys och diskussion”.  

När personer uttrycker något i en diskurs kan det beskrivas som att de innehar en subjekts-

position. Subjektspositionen kan beskrivas som ett läge eller en plats personen har i dis-

kursen. Detta läge eller denna plats är en konstruerad position definierad av diskursen 

som ger möjligheter till eller begränsar vad som kan sägas. Hur biblioterapi definieras 

kring de två centrala subjektspositionerna sjukhusbibliotekarien och patienten ägnas i ka-

pitel 6, ”Analys och diskussion”, var sitt avsnitt. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där 

utsagor kring vad litteraturen sägs kunna göra tas upp.  
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4.2. Empiriskt material 

I detta avsnitt redovisas avgränsningar som är gjorda när det gäller uppsatsens ämne. 

Dessutom presenteras det empiriska materialet. 

4.2.1. Avgränsningar 

Studien är avgränsad till kandidat- och magisteruppsatser skrivna i Sverige inom ämnet 

biblioteks- och informationsvetenskap. Dessa uppsatser beskriver arbete med biblioterapi 

utfört på sjukhus. Avsikten är att beskriva hur diskursen kring begreppet biblioterapi med 

koppling till sjukhusbibliotekariers arbete framträder. Det kan vara gynnsamt för framtida 

forskning inom området att studera närmare hur begreppet beskrivs, genom att möjlighet 

ges att se teman och tendenser till struktur hos diskursen. Genom att studera hur sjukhus-

bibliotekarier uttrycker sig kring biblioterapi kan relationen mellan biblioterapi i kliniska 

sammanhang och biblioterapi utanför det kliniska sammanhanget lyftas fram. Uppdel-

ningen mellan kliniska och icke-kliniska sammanhang framträder tydligt i tidigare forsk-

ning, och kan representera en spänning eller konflikt (Se kapitel 2, ”Tidigare forskning 

och litteratur”). På så sätt kan en diskussion kring om denna uppdelning bidra till sjuk-

husbibliotekariernas syn på biblioterapi föras. Mitt eget intresseområde är biblioterapi på 

sjukhus, vilket också gör att jag har avgränsat ämnet till detta. 

Avgränsningarna ramar inte bara in och avgränsar ämnet - det utesluter också ett antal 

möjliga aspekter. Denna uppsats kommer inte att beskriva biblioterapi ur ett internation-

ellt perspektiv. Den kommer inte heller beskriva hur biblioterapi beskrivs i samband med 

att den utövas på folkbibliotek. Konsekvensen blir att resultaten endast är relevant inom 

avgränsningen för uppsatsen. 

4.2.2. Det empiriska materialet 

Det empiriska materialet består av fyra uppsatser skrivna på kandidatnivå och en på 

magisternivå inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap med koppling till biblio-

terapi på sjukhus utgivna mellan 2002 och 2017. Uppsatserna har sökts fram i databaserna 

DiVA (http://www.diva-portal.org) och BADA (http://bada.hb.se). Digitala Veten-

skapliga Arkivet, DiVA är samtidigt ett publiceringssystem och ett arkiv för forsknings-

publikationer och studentuppsatser från i skrivande stund 47 svenska lärosäten och 

forskningsinstitutioner. (För en komplett lista, se: http://www.diva-portal.org/smash/ 

aboutdiva.jsf?dswid=9814). Borås Academic Digital Archive, BADA är en fritt tillgäng-

lig databas med forskningspublikationer, studentuppsatser, examensarbeten och andra 

samlingar med koppling till Högskolan i Borås (http://www.hb.se). Att sökningar i DiVA 

och BADA har gjorts är för att få ett så heltäckande material som möjligt. Att söka i 

antingen enbart DiVA eller BADA hade inte varit helt uttömmande. Presentationen av 

det empiriska materialet görs kronologiskt från den senast till den först utgivna. 

Isabelle Triumfs uppsats Sjukhusbibliotekarier: En undersökning om hur 

sjukhusbibliotekarier som möter barn arbetar och uppfattar sin yrkesroll (Triumf, 2017) 
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är en kandidatuppsats utgiven vid Linnéuniversitetet. Uppsatsen tar upp hur sjukhus-

bibliotekarier som arbetar med barn ser på sin yrkesroll och sitt praktiska yrkesutövande. 

Bibliotekarierna beskrivs ha ett nära samarbete med lekterapi och sjukhusskola. Semi-

strukturerade intervjuer gjordes med sex sjukhusbibliotekarier som arbetar med inriktning 

mot barn. Frågeställningar var: Hur arbetar sjukhusbibliotekarier med barnverksamheten 

på sjukhus? Vilka uppfattningar har sjukhusbibliotekarier om litteraturens roll och bety-

delse i barnsjukvården? Intervjumaterialet bearbetades både med hjälp av innehållsanalys 

och teoribaserad analys. Uppsatsförfattaren tolkar sitt resultat som att alla sjukhus-

bibliotekarierna resonerar kring sitt arbete utifrån litteratur och läsning, och att de ser att 

de i sin yrkesroll anser sig ha till uppgift att stärka patienternas välbefinnande och mentala 

hälsa. Det framställs som att mötet med människor är det viktiga, och att sjukhusbiblio-

tekarierna i detta försöker identifiera de behov som sjukhuset och de själva kan till-

mötesgå. Samarbete med lekterapi och i viss mån sjukhusskola finns och ses som viktigt. 

Kontakten med den övriga sjukvården är inte lika utvecklad även om viljan finns hos 

sjukhusbibliotekarierna.  

2014 publicerades Maria Glanes kandidatuppsats vid Linnéuniversitetet: Biblioterapi – 

som ett inslag i vården: Fallstudier av två sjukhusbibliotek (Glane, 2014). Uppsatsens 

syfte var att öka förståelsen för biblioterapins roll på svenska sjukhusbibliotek. Studien 

gjordes för att studera vilka möjligheter biblioterapi kan erbjuda, samt vilka hinder och 

svårigheter som kan föreligga. Uppsatsförfattaren är också intresserad av om det finns en 

skillnad i hur biblioterapi beskrivs i litteraturen jämfört med hur den beskrivs av respon-

denter som arbetar med biblioterapi i praktiken. Undersökningen gjordes som en fall-

studie av tre fall där fem sjukhusbibliotekarier och lika många famljeterapeuter inter-

vjuades. Familjeterapeuternas svar har inte använts i den föreliggande uppsatsen. 

Uppsatsförfattaren menar att synsättet väl stämmer överens mellan vad som beskrivs av 

forskare och litteratur om biblioterapi och hur respondenterna uttrycker sig kring sin syn 

och sitt arbete. Det beskrivs att det finns en stark tro på att litteratur och läsning kan stärka 

hälsan, och detta försöker sjukhusbibliotekarierna dra nytta av i sitt arbete.  

Maria Anderssons och Nina Eklunds Läsningens funktion på sjukhus: En kvalitativ studie 

av sjukhusbibliotekariers syn på barn- och ungdomspatienters läsning (Andersson & 

Eklund, 2012) är en kandidatuppsats utgiven vid Högskolan i Borås. Syftet med studien 

var att skildra sjukhusbibliotekariers syn på barn- och ungdomspatienters läsning och 

biblioterapi. Kvalitativa intervjuer med sju sjukhusbibliotekarier gjordes, och svaren ana-

lyserades med hjälp av Sten Furhammars fyra kategorier rörande läsning. Resultat som 

redovisas är att sjukhusbibliotekarierna har en stark tro på att läsning kan få patienterna 

att må bättre. Patienterna beskrivs använda läsningen på flera sätt: som förströelse som 

för att lära sig saker, för att distrahera från sjukdom eller uthärda en svår situation med 

mera. Sjukhusbibliotekarierna beskrivs i uppsatsen i allmänhet känna till biblioterapi. 

Samtidigt uttrycks det att de känner en osäkerhet kring begreppet och vad det egentligen 

innebär. En iakttagelse som redovisas är att respondenterna inte anser att de skall ha en 

terapeutisk roll, men att arbetet kan ha en terapeutisk verkan.  

Josefine Ainelands Biblioterapi på sjukhus – En kvalitativ undersökning av sjukhus-

bibliotekariers syn på biblioterapi (Aineland, 2008) är en magisteruppsats som gavs ut 
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vid Högskolan i Borås. Studien beskriver sjukhusbibliotekariers syn på och kunskap om 

biblioterapi. Den studerar också hur respondenterna ser på biblioterapins betydelse i till-

frisknande. Sex kvalitativa intervjuer med sjukhusbibliotekarier på tre sjukhusbibliotek 

gjordes. Respondenterna i denna studie beskrivs ha begränsade kunskaper om och insikter 

i biblioterapi. Sjukhusbibliotekarierna använder sig inte av begreppet biblioterapi, men 

de har tankar om ”litteraturens läkande kraft”. Det finns bland respondenterna en stor 

tilltro till att litteraturen kan påverka livet till det bättre. Även i denna studie uttrycker 

sjukhusbibliotekarierna klart en tvekan inför att kalla sitt arbete för biblioterapi. Det finns 

en uppfattning om att biblioterapeut är en titel man förtjänar genom utbildning. Respon-

denterna beskriver också att de och biblioteket kan ses som en koppling till vardagen.  

Slutligen återstår Boken – Ett stöd i livets slutskede skriven av Katrin Andersson. Detta 

är en kandidatuppsats utgiven vid Högskolan i Borås (Andersson, 2002). Syftet med stu-

dien var att se om kultur och då särskilt litteratur kan ge tröst och stöd till dem som står 

inför döden. Analysen baserar sig på litteraturstudier samt kvalitativa djupintervjuer. 

Intervjuerna gjordes med sjukhusbibliotekarien, en sjuksköterska, en präst och en diakon, 

alla knutna till palliativa teamet på NÄL, Norra Älvsborgs Lasarett. Det är endast svaren 

från sjukhusbibliotekarien som har använts i föreliggande studie. Resultatet av studien 

antyder att kultur och litteratur kan hjälpa patienterna att må bättre och distrahera sig från 

sjukdomen. Vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper för att arbetet skall fungera 

så bra om möjligt betonas. Genom att vårdpersonalen ser patientens behov och kom-

municerar kring dem med sjukhusbibliotekarien kan passande förslag på litteratur väljas 

ut och förmedlas.  

5. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska materialet med hjälp av verktygen 

presenterade i kapitel 4.1, ”Metod”. Analysen och diskussionen presenteras tematiskt ut-

ifrån mönster som framträtt i diskursen. I avsnittet 5.1, ”Uppsatsförfattarnas utsagor om 

biblioterapi”, presenteras den del av diskursen som berör hur författarna till uppsatserna 

i det empiriska materialet uttrycker sig kring biblioterapi. I 5.2, ”Hänvisningar till aukto-

riteter inom fältet”, redogörs för hur forskningen kring biblioterapi beskrivs i det empi-

riska materialet. Där presenteras också olika typer av biblioterapi, så som de beskrivs av 

auktoriteter inom fältet. Avsnitt 5.3, ”Respondenternas utsagor om biblioterapi”, berättar 

om hur sjukhusbibliotekarierna formulerar sig kring biblioterapi. I detta avsnitt belyses 

också hur respondenterna uttrycker tvekan inför att använda sig av begreppet biblioterapi 

för att beskriva sin verksamhet. I avsnitt 5.4 presenteras hur bilden av de två huvudsakliga 

subjektspositionerna ”sjukhusbibliotekarien” och ”patienten” träder fram i materialet. 

Här diskuteras också maktaspekter knutna till subjektspositionerna. I det sista avsnittet i 

kapitlet, 5.5, ”Vad kan biblioterapin göra?” presenteras vilka positiva egenskaper biblio-

terapin tillskrivs i det empiriska materialet. Här redogörs också för hur biblioterapin be-

skrivs som medicin. Slutligen diskuteras frågan om litteraturen kan sägas ha en läkande 

kraft.  
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5.1. Uppsatsförfattarnas utsagor om biblioterapi 

När uppsatsförfattarna presenterar biblioterapi i Sverige framträder en bild av ett ämnes-

område som i allmänhet få känner till, och en metod som inte är implementerad på bred 

front på svenska bibliotek. Maria Glane skriver till exempel i sin uppsats Biblioterapi – 

som ett inslag i vården: ”I Sverige är biblioterapi inte allmänt känt och inte heller konse-

kvent inarbetat såsom ett arbetskoncept i olika former av behandling och terapi” (Glane, 

2014, s. 5). Det beskrivs som en ny och oprövad metod (ibid., s. 9) som utgörs av en 

”mångfald av teorier och begrepp” som saknar struktur och teoretisk inramning (ibid., s. 

7). Samtidigt beskrivs ett ökat intresse för biblioterapi, vilket till exempel sägs bevisas 

genom att det inom biblioteks- och informationsvetenskap har skrivits uppsatser om äm-

net på högskolor och universitet på senare tid (ibid., s. 6). Även Maria Andersson och 

Nina Eklund beskriver i sin uppsats detta ”uppblommande intresse i svenska samman-

hang” (Andersson & Eklund, 2012, s. 16). Biblioterapin beskrivs alltså i termer av att 

vara en intressant och ny metod som inte är allmänt beprövad. Detta kan tolkas som att 

biblioterapin i Sverige har en potential. Att det finns ett ökande intresse för ämnet och att 

det inte praktiserats i större utsträckning i Sverige kan utläsas som att biblioterapin har 

framtiden för sig. Rätt förvaltat kan denna potential göra att biblioterapin blommar ut i 

Sverige och börjar användas på bredare front. 

När författarna till uppsatserna i det empiriska materialet uttrycker sig kring vad forsk-

ningen och respondenterna sagt kring biblioterapi formulerar de sig emellanåt på ett sätt 

som antyder deras egna tankar om biblioterapi. Isabelle Triumf berättar till exempel om 

aktiviteter som anordnats för att stärka välbefinnande och mental hälsa. Hon talar då om 

högläsningsaktiviteter för barn och ungdomar. Detta ger vid handen att Triumf anser att 

högläsning kan kallas biblioterapi (Triumf, 2017, s. 29). Glane konstaterar att det inte 

finns någon allmänt vedertagen definition av biblioterapi. Samtidigt skriver hon att biblio-

terapi är läsning som avser att främja hälsa och förutsätter att den initieras av en hand-

ledare (Glane, 2014, s. 9). Det tycks som att Glane i det här fallet inte är medveten om 

sin egen definition av biblioterapi. Längre fram i sin uppsats beskriver Glane att biblio-

terapin kommer till stånd först ”när man använder sig av bibliotekens kompetens och 

tjänster såsom utlåning, läsning och samtal kring böcker, i samverkan med människor och 

med ett starkt uttalat syfte att läka ohälsa” (ibid., s. 23). Även detta kan ses som att Glane 

formulerar en definition av biblioterapin. Andersson och Eklund beskriver att det finns 

många definitioner av biblioterapi, och att de spretar (Andersson & Eklund, 2012, s. 11). 

De formulerar en egen tolkning och menar att biblioterapi handlar om att dra nytta av ”det 

faktum att litteratur kan väcka tankar och beröra läsaren” (Andersson & Eklund, 2012, s. 

5). Aineland tycks ansluta sig till Caroline Shrodes när hon skriver ”Ett samtal som börjar 

med ett erbjudande om en bok kan mycket väl leda till identifiering, katharsis och insikt 

– utan att patienten ens lånar boken. Får man lov att kalla det biblioterapi?” (Aineland, 

2008, s. 33). Aineland gör också en intressant reflektion över vad biblioterapi inte är. Hon 

beskriver att flera av sjukhusbibliotekarierna i hennes studie talar om bokprat (i betydel-

sen bokcirklar) som biblioterapi, men ifrågasätter detta och skriver ”Är det verkligen te-

rapi att diskutera en bok eller är det bara en vanlig bokcirkel?” (Aineland, 2008, s. 37). 

Det går alltså att se en tendens till att uppsatsförfattarna skapar egna definitioner av vad 
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biblioterapi är, ibland utan att vara medvetna av det. Hur denna förförståelse har påverkat 

uppsatsförfattarnas egna arbeten kan vara svårt att säga. Det är troligt att den har haft 

något slags inverkan på tankearbetet på samma sätt som all förförståelse har.  

Detta är endast några exempel där författarna låter sina egen syner på vad biblioterapi är 

skymta igenom. Det visar att de har formulerat egna definitioner av vad biblioterapi är, 

utan att ibland vara medvetna om det. Redogörelsen visar också att det bland uppsats-

författarna råder en stor bredd i beskrivningarna och definitionerna av vad biblioterapi är.  

5.2. Hänvisningar till auktoriteter inom fältet 

Biblioterapi beskrivs i det empiriska materialet som en tvärvetenskaplig metod som täcks 

in av ett flertal forskningsfält. Den förekommer till exempel inom medicin, psykologi, 

litteraturvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap. Biblioterapi sägs vara ett 

”brett område med många olika utgångspunkter, synsätt och definitioner (Triumf, 2017, 

s. 10). 

Den bredaste beskrivningen av vad biblioterapi är som går att finna i det empiriska materi-

alet torde vara Josefin Ainelands referens till Beth och Carol Ann Doll som beskriver 

biblioterapi med orden ”helping with books” (Aineland, 2008, s. 1). Andersson och 

Eklund återger en relativt okomplicerad definition hämtad från Lena Sewall som lyder 

”Sewall har koncist uttryckt biblioterapi som ’Rätt bok vid rätt tillfälle till rätt patient’” 

(Andersson & Eklund, 2012, s. 11). Vad som menas med ”rätt” tillfälle eller patient för-

klaras däremot inte. Båda dessa definitioner är diffusa. Andra har definierat biblioterapi i 

varierande grad av långt mer komplicerade termer. Till exempel refererar Andersson och 

Eklund till en egen översättning av en formulering från Jack J. Leedy som talar om biblio-

terapi som en ”assimileringsprocess av psykologiska, sociologiska och estetiska värden 

från böcker till mänsklig karaktär, personlighet och beteende” (Andersson & Eklund, 

2012, s. 11). Även denna definition kan uppfattas som otydlig och öppen för tolkning. En 

av de tidigare definitionerna som tas upp i det empiriska materialet är den som American 

Library Association sägs ha formulerat 1966. Den återges av Triumf 2017 och lyder: ”The 

use of selected reading materials as therapeutic adjuvants in medicine and psychiatry; 

also guidance in the solution of personal problems through directed reading” (Triumf, 

2017, s. 10). Definitionen lyfter fram tanken att biblioterapin kan hjälpa inom både medi-

cin och psykiatri, samt vid personliga problem genom vägledd läsning. Gränserna för vad 

som avses med biblioterapi börjar dras upp tydligare jämfört med tidigare, men vem som 

skall vägleda i läsningen är inte klart uttalat. Glane återger en utförlig definition från ett 

uppslagsverk från Internet kallat ODILS Online Dictionary (Glane, 2014, s. 4): 

The use of books selected on the basis of content in a planned reading program 

designed to facilitate the recovery of patients suffering from mental illness or 

emotional disturbance. Ideally, the process occurs in three phases: personal identi-

fication of the reader with a particular character in the recommended work, result-

ing in psychological catharsis, which leads to rational insight concerning the rele-

vance of the solution suggested in the text to the reader’s own experience. As-

sistance of a trained psychotherapist is advised. 



23 

I detta citat beskrivs inte bara ett syfte med biblioterapi, utan även den process som för-

väntas ske som resultat av biblioterapin. Det fastslås att det är lämpligt att biblioterapin 

stöds av en utbildad psykoterapeut. Definitionen från ODILS Online Dictionary ligger 

nära Caroline Shrodes definition så som den återges av bland andra Andersson & Eklund 

(2012, s. 12). Hos dem beskrivs den biblioterapeutiska processen ske i samma tre steg 

som enligt ODILS, nämligen genom identifikation, katharsis och insikt. Dock avviker den 

senares definition på så sätt att den förespråkar stöd av en utbildad psykoterapeut. Shrodes 

menar att det inte behövs. Den biblioterapeutiska processen är något som kan uppstå utan 

att den är beroende av en psykoterapeutisk behandling (Triumf, 2017, s. 10).  

Detta är några exempel på hur olika definitioner av biblioterapi beskrivs i det empiriska 

materialet. Gemensamt för de flesta är att de är tämligen diffusa. Dolls definition ”helping 

with books” som återges av Aineland är till exempel klart ospecifik. Vilken hjälp som 

avses, och vilka böcker som sägs hjälpa nämns inte. När biblioterapin ges en mycket 

specifik definition som i exemplet från ODILS Online Dictionary övergår den istället till 

att bli en processbeskrivning över hur biblioterapi bör gå till (Glane, 2014, s. 4). Möjligen 

har denna svårighet att tydligt definiera biblioterapi att göra med att biblioterapin i all-

mänhet ses som en praktisk verksamhet på det sätt som beskrivits i avsnitt 2.2.1, ”Forsk-

ning med praktiskt syfte”. När biblioterapin specificeras i detalj blir den istället en be-

skrivning av ett rekommenderat förfarande. Detta bidrar troligen till den förvirring kring 

begreppet biblioterapi som Rhea Joyce Rubin nämner (Se avsnitt 1.1, ”Problem-

formulering”).  

5.2.1. Olika typer av biblioterapi 

I uppsatsmaterialet presenteras hur forskningen inte enbart resulterat i definitioner av 

biblioterapi. Det finns också många beskrivningar av begrepp som forskare formulerat 

för att visa på olika typer av biblioterapi. En genomgång av ett antal av dessa typer skall 

göras, dels för att visa på hur mångfacetterat begreppet biblioterapi är, dels för att försöka 

förtydliga och skapa en struktur över tecknen i diskursen. För en översikt över de typer 

av biblioterapi som tas upp i detta avsnitt, se figur 1 nedan.  
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En första uppdelning av biblioterapi som kan utläsas ur det empiriska materialet är den 

mellan läsbiblioterapi och interaktiv biblioterapi. Dessa begrepp formulerades enligt 

Glane från början av forskarna Arlene McCarty Hynes och Mary Hynes-Berry. Med läs-

biblioterapi avses läsning på egen hand som får biblioterapeutiska effekter. Handledarens 

enda uppgift är att rekommendera lämplig litteratur att läsa (Glane, 2014, s. 7). En bredare 

beskrivning av vad som också kallas lästerapi presenteras av Aineland. Hon återger 

Caroline Shrodes och David H. Russels idéer om att biblioterapi kan beskrivas som ”inter-

aktion mellan läsarens personlighet och litteratur” (2008, s. 12). De tänker sig att denna 

formulering av begreppet innebär att vem som helst kan ha nytta av biblioterapi, utan att 

vara i behov av klinisk behandling. Läsbiblioterapi och interaktiv biblioterapi kan be-

skrivas som element som framkommer i det empiriska materialet. Det råder en menings-

skiljaktighet kring dessa teckens innebörd. Uppsatsförfattarna hänvisar till att vissa 

forskare menar att det som beskrivs som läsbiblioterapi inte är att betrakta som en form 

av biblioterapi. De menar istället att det krävs någon typ av handledning och diskussion 

för att något skall kunna kallas biblioterapi. Andersson och Eklund refererar till exempel 

till Encyclopedia of Library and Information Science där det tydligt formuleras att en 

läkare skall övervaka det som här kallas den biblioterapeutiska behandlingen (Andersson 

& Eklund, 2012, s. 11). 

Interaktiv biblioterapi kan delas upp i två grenar i det empiriska materialet. Klinisk 

biblioterapi beskrivs kort sagt som den typ av biblioterapi som leds av en terapeut eller 

en läkare. Den andra grenen kallas humanistisk, utvecklande eller pedagogisk och drivs 

av en bibliotekarie eller annan ledare. Humanistisk, utvecklande och pedagogisk biblio-

terapi är synonyma. I fortsättningen kommer dessa begrepp därför samlas under be-

nämningen humanistisk biblioterapi. Det framkommer att samma typ av litteratur sägs 

kunna användas oavsett typ av biblioterapi. Det är inte vad som läses, utan vem som 

Figur 1. Olika typer av biblioterapi. 
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handleder som är det avgörande. (Aineland, 2008, s. 12). De tre typerna av biblioterapi 

kan också bedrivas med en handledare och en deltagare eller med en handledare och en 

grupp personer (Aineland, 2008, s. 16). Klinisk och humanistisk biblioterapi skulle kunna 

betraktas som moment i diskursen. Moment är tecken vars betydelse inte är omstridd. Det 

råder konsensus kring momentens betydelse, och de ger en viss stabilitet åt diskursen. 

Båda tecknen har stabila definitioner som inte är omstridda, och de tas upp av flera av 

uppsatsförfattarna i empirin, till exempel Aineland och Glane (Aineland, 2008, s. 31; 

Glane, 2014, s. 10)  

Till humanistisk biblioterapi kan kopplas ett flertal begrepp formulerade av forskare för 

att beskriva olika typer av denna typ av biblioterapi. Andersson och Eklund återger den 

finske forskaren Juhani Ihanus uppdelning av biblioterapi i en expressiv och en receptiv 

form. Den expressiva formen går ut på att deltagarna skriver och skapar texter. Den re-

ceptiva formen i Ihanus formulering beskrivs som traditionell där deltagaren själv läser 

texter eller lyssnar till uppläsningar av texter. En annan uppdelning hämtad från en rap-

port skriven av Magnus Lindholm som Andersson och Eklund redogör för använder även 

den beteckningen receptiv. I detta fall avses själva upplevelsen av läsningen där läsaren 

sägs kunna leva ut sina känslor och skaffa sig nya perspektiv på tillvaron. Den receptiva 

biblioterapin kompletteras av vad Lindholm kallar den aktiva. Denna form motsvaras av 

Ihanus expressiva biblioterapi (Andersson & Eklund, 2012, s. 11). Den aktiva och ex-

pressiva biblioterapin är snarlik Elizabeth Brewsters benämning kreativ biblioterapi, i det 

empiriska materialet återgiven av Isabelle Triumf. I begreppet kreativ biblioterapi lägger 

Brewster betydelsen att skönlitteratur används i ett formellt program i syfte att stärka 

mental hälsa, antingen i grupp eller individuellt. Skillnaden från de tidigare nämnda 

formerna är att biblioterapin här utförs som högläsning eller bokcirkel där vikten av den 

sociala interaktionen betonas (Triumf, 2017, s. 10). Aktiv, expressiv och kreativ biblio-

terapi kan beskrivas som element i diskursen. Det råder viss skillnad i vad de anses inne-

bära, men betydelserna är likartade. Även tecknet receptiv biblioterapi kan beskrivas som 

ett element, eftersom det inte finns en överenskommen betydelse av detta begrepp.  

Elizabeth Brewster talar om ytterligare två typer av biblioterapi förutom den kreativa. 

Informell biblioterapi handlar om att bibliotekarien utövar biblioterapi i sitt vardagliga 

arbete. Litteraturförmedlingen kan ha positiva biblioterapeutiska effekter om "rätt bok 

kommer till rätt person vid rätt tillfälle" (Triumf, 2017, s. 10). Självhjälpsbiblioterapi 

liknar informell biblioterapi, men här är det självhjälpslitteratur som förmedlas, och för-

medlingen görs ofta av medicinsk personal (ibid., s. 10).  

Diktterapi är en benämning lanserad av den finske forskaren Juhani Ihanus som Aineland 

nämner i sin uppsats. Diktterapi innebär att man läser eller skriver poesi och sedan dis-

kuterar den i grupp. Diktterapi beskrivs inte som en verksamhet som kan ske med endast 

en handledare och en deltagare (Aineland, 2008, s. 6). Diktterapi kan sorteras in under 

både expressiv biblioterapi och receptiv biblioterapi, eftersom den kan användas i sam-

band med både skrivande och läsande.  

Uppdelningen mellan läsbiblioterapi och interaktiv biblioterapi markerar en skiljelinje 

mellan två olika synsätt. Den utgör en gräns mellan uppfattningen att effekten av biblio-

terapi är något som kan uppstå hos vilken läsare som helst utan behov av behandling och 
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uppfattningen att biblioterapi kräver något slags vägledning och praktiseras i syfte att vara 

lindrande eller terapeutisk. Den interaktiva terapin är i sin tur en uppdelning i två andra 

synsätt. Dels det kliniska, som förutsätter att någon sorts utbildad terapeut eller läkare är 

inblandad i verksamheten för att uppnå önskvärt resultat, dels den humanistiska som kan 

bedrivas av en bibliotekarie eller annan handledare utan särskild skolning. Underav-

delningarna till den humanistiska biblioterapin representerar verksamheter med olika in-

riktning. Det rör sig om verksamheter som utförs på olika sätt, där deltagarna till exempel 

arbetar kreativt med texter, lyssnar till eller läser texter själva och aktiviteter som utövas 

enskilt eller i grupp.  

Momenten och elementen kan ses som krafter som väger mot varandra i diskursen. Mo-

ment som klinisk och humanistisk biblioterapi ger stabilitet åt diskursen i och med att de 

ges tydliga betydelser. Element som aktiv, expressiv, kreativ och receptiv biblioterapi 

bidrar med instabilitet till diskursen. Dessa begrepp ligger nära varandra i betydelse (som 

aktiv, expressiv eller kreativ biblioterapi) eller heter likadant men tilldelas olika be-

tydelser (som i fallet receptiv biblioterapi). En instabil diskurs kan bidra till begrepps-

förvirring, vilket respondenternas utsagor om biblioterapi visar (se nedan).  

5.3. Respondenternas utsagor om biblioterapi 

I diskursen kring biblioterapi är det inte bara intressant att höra beskrivningar av hur be-

greppet formuleras av forskare. Minst lika intressant är det att studera hur intervju-

personer som har fungerat som respondenter i det empiriska materialet formulerar sin syn 

på biblioterapi. I detta avsnitt skall analys och diskussion ur detta perspektiv göras.  

När det gäller sjukhusbibliotekarier beskrivs biblioterapi som ett välkänt begrepp men att 

kunskapen om ämnet varierar (Andersson & Eklund, 2012, s. 31; Glane, 2014, s. 22). I 

princip ingen av respondenterna i det empiriska materialet som helhet beskriver att de 

bedriver verksamhet som de kallar biblioterapi (Se till exempel Glane, 2014, s. 22). Ett 

undantag finns i Isabelle Triumfs uppsats Sjukhusbibliotekarier - En undersökning om 

hur sjukhusbibliotekarier som möter barn arbetar och uppfattar sin yrkesroll. Där kallar 

ett par respondenter en del av sin verksamhet för biblioterapi, när de får frågan om det i 

en intervju (Triumf, 2017, s. 29). Allmänt i uppsatserna beskrivs en försiktighet kring att 

kalla sin verksamhet för biblioterapi. Denna försiktiga hållning beskrivs och analyseras 

mer ingående i avsnittet 3.4 ”Tvekan kring termen biblioterapi” nedan.  

Trots att sjukhusbibliotekarierna anser att de inte har några djupare kunskaper om ämnet, 

uttrycker de många idéer om vad biblioterapi är. En allmän uppfattning bland responden-

terna är att biblioterapi inbegriper läsning av skönlitteratur. En annan tanke som kommer 

fram är att det handlar om läsning för att leva sig in i texten, koppla av eller få upplevelser, 

alltså vad som kulle kunna tolkas som ren nöjesläsning. Sjukhusbibliotekarierna beskriver 

också att biblioterapi kan vara att läsa för att påverka känslor eller uppnå insikter. 

(Aineland, 2008, s. 22). Detta att läsa för att uppnå insikt korresponderar direkt med 

Caroline Shrodes teori om den biblioterapeutiska processen (Triumf, 2017, s. 10). Biblio-

tekarien som ger det här svaret har hört talas om biblioterapi tidigare, så möjligen är hen-
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nes svar påverkat av det hon lärt sig då. En bibliotekarie beskriver biblioterapi som "läs-

ning i terapeutiskt syfte för att bearbeta olika känslor" (Andersson & Eklund, 2012, s. 31). 

Denna tolkning av begreppet närmar sig Magnus Lindholms receptiva biblioterapi så som 

den återges av Andersson och Eklund (2012, s. 11). Biblioterapi beskrivs också som 

”böckers läkande kraft” (Andersson & Eklund, 2012, s. 31). I detta fall talas det alltså inte 

om biblioterapi som en metod eller teori, utan istället som en egenskap hos litteraturen. 

En del svar förklarar vad biblioterapi inte är. Till exempel förklarar en bibliotekarie att 

det inte är självhjälpsböcker. Med detta menar respondenten att hon tror att det är vanligt 

att biblioterapi förknippas med att läsa för att bli frisk från sjukdom. Detta är något som 

denna bibliotekarie vill bort ifrån. Hon menar att biblioterapi inte förutsätter att man be-

höver vara sjuk, utan att det helt enkelt är när en läsare får insikter om sig själv (Andersson 

& Eklund, 2012, s. 31). Denna formulering kan liknas vid den om läsbiblioterapi. Andra 

respondenter förklarar att de förknippar biblioterapi med bokcirklar och bokprat eller att 

man inom vården använder litteratur på ”ett medvetet sätt” (Aineland, 2008, s. 22). I det 

här fallet representeras alltså både den humanistiska och kliniska biblioterapin. En tanke 

som bryter av mot de andra är den om att gå på bokvagnsrond som en form av biblioterapi. 

Bibliotekarien som har uttryckt detta har just bokvagnsrond som sin huvudsakliga arbets-

uppgift (Aineland, 2008, s. 23). Det råder som synes stor variation när det gäller tankarna 

kring vad som kan vara biblioterapi. Josefine Aineland gör i sin studie en analys som i 

stora drag gäller även för hur sjukhusbibliotekarierna svarat i de övriga undersökningarna. 

Hon skriver att respondenterna tror att biblioterapi kan ske utan att det behöver finnas ett 

strukturerat arbete bakom (Aineland, 2008, s. 36). Biblioterapi handlar enligt Aineland 

om att det sker något i mötet mellan läsare och text och mellan bibliotekarie och patient 

(Aineland, 2008, s. 36). 

Det är tydligt att det råder en stor bredd i hur biblioterapi definieras av respondenterna. 

Ibland beskrivs biblioterapin utifrån vilket syfte den har, till exempel för att bearbeta 

känslor eller som nöjesläsning. Ibland beskrivs den utifrån vilket sätt den utförs på, som 

när den talas om något som en aktivitet bestående av bokcirklar. Det råder ingen kon-

sensus bland bibliotekarierna kring hur biblioterapi ska beskrivas, något som kan bidra 

till förvirring kring begreppet. En gemensam nämnare bland sjukhusbibliotekarierna är 

att de i allmänhet beskriver biblioterapi som läsning av skönlitteratur. Beskrivningen är 

otydlig på samma sätt som de i forskningen där den uttrycks som till exempel ”helping 

with books” och ”rätt bok till rätt patient vid rätt tillfälle” (Se avsnitt 5.2.1, ”Olika typer 

av biblioterapi”). Även denna otydlighet kan bidra till osäkerhet kring begreppet. Ibland 

överensstämmer definitionerna av biblioterapi med forskningen, som när den beskrivs 

som en aktivitet som sker för att uppnå insikter. Det händer också att sjukhusbiblio-

tekarierna har helt egna uppfattningar om vad biblioterapi är, som i till exempel fallet där 

den beskrivs som ”böckers läkande kraft”.  

5.3.1. Tvekan kring termen biblioterapi 

Ett tydligt tema som framträder i analysen av det empiriska materialet är att sjukhus-

bibliotekarierna sällan benämner sin verksamhet biblioterapi. En anledning till detta är, 
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som Aineland beskriver, att flera av sjukhusbibliotekarierna inte känner till vad biblio-

terapi är. Hon skriver också att termen sägs skapa förvirring då teorierna spretar 

(Aineland, 2008, s. 30). Men även bland dem som har en uppfattning om vad biblioterapi 

är råder tveksamhet inför begreppet. Andersson och Eklund beskriver att det är ett laddat 

och delvis främmande begrepp, och det finns en upplevelse av osäkerhet och skepsis kring 

att införliva terapi i biblioteksarbetet (Andersson & Eklund, 2012, s. 37f). Det tycks som 

att just själva termen terapi är något som skapar tveksamhet hos bibliotekarierna: ”Det 

kan ha att göra med att själva ordet terapi förknippas med traditionell samtalsterapi mellan 

psykolog och klient och att det krävs utbildning som inte bibliotekarier har” skriver Glane 

(2014, s. 22). Uppfattningen att sjukhusbibliotekarierna saknar tillräcklig kompetens är 

något som återkommer på flera ställen. Triumf gör analysen att anledningen till att det 

finns ett motstånd kan vara att ordet terapi förknippas med det medicinska som i sin tur 

kräver särskild utbildning (Triumf, 2017, s. 35). Ibland kan detta få speciella konsekven-

ser. Glane beskriver en situation med en läsgrupp där bibliotekarierna krävde att en sjuk-

sköterska eller ”annan vårdpersonal med djupare kunskap om patienterna” skulle närvara 

(Glane, 2014, s. 25). En annan uppfattning en bibliotekarie redovisar är att hon anser att 

det för att kunna kallas biblioterapi krävs ett strukturerat arbete och en medveten strategi. 

Samtidigt uttrycker hon att hon tror att en biblioterapeutisk funktion kan uppstå utan att 

man har haft avsikten att det skall göra det (Aineland, 2008, s. 30). Det finns några ex-

empel där respondenterna faktiskt beskriver sin verksamhet som biblioterapi. Isabelle 

Triumf berättar om sjukhusbibliotekarier som arbetar med högläsning där de beskriver 

sin aktivitet som en form av biblioterapi. ”… som ett vitt begrepp som handlar om någon-

ting som läker.” (Triumf, 2017, s. 29). Ett annat exempel är hämtat från Aineland där en 

bibliotekarie benämner arbetet biblioterapi, men samtidigt är noga med att poängtera att 

det inte sker ”på ett kliniskt sätt” (Aineland, 2008, s. 30).  

Tveksamheten till att använda biblioterapi som en benämning på sjukhusbibliotekariernas 

arbete handlar i hög grad om en uppfattning om att de inte har tillräcklig kompetens för 

att få kalla det terapi. Terapi är i bibliotekariernas ögon något som förknippas med det 

kliniska och formella mötet mellan en patient och en utbildad terapeut. Vad skulle då 

kunna göra att bibliotekarierna börjar känna sig mer säkra på att praktisera biblioterapi? 

Enligt Glane är det ”extra utbildning” och bättre samarbete med vårdpersonalen (Glane, 

2014, s. 25).  

Genomgången av olika definitioner och typer av biblioterapi bland uppsatsförfattarna, i 

forskning och bland respondenter är inte uttömmande. Fler varianter finns, och det skulle 

vara möjligt att räkna upp ett antal definitioner mer i detalj. Avsikten är dock att ge en 

uppfattning om bredden på diskursen kring definitionerna, skapa en viss struktur i och att 

ge en bild av det stora antalet olika begrepp som finns knutet till termen biblioterapi. Detta 

utan att avsikten är att lyfta fram någon definition som mer relevant än någon annan.  

Josefine Aineland har i sin uppsats liknat biblioterapin vid ett "mer eller mindre … vild-

vuxet träd där olikformade grenar växer" (Aineland, 2008, s. 5). Detta är en bild som 

onekligen är träffande. Diskursen kring biblioterapi är mångfacetterad med ett antal olika 

förgreningar. Dessa förgreningar bidrar till att skapa instabilitet i diskursen, och därmed 

till osäkerhet kring begreppet.  
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5.4. Subjektspositioner 

Som tidigare redogjorts för undviker man inom diskursanalysen att tala om subjektet som 

en autonom enhet (Se kapitel 4, ”Metod och empiriskt material”, ovan). Diskursanalysen 

väljer istället att titta på roller och handlingsutrymme i form av subjektspositioner. En 

subjektsposition beskriver ett läge i en diskurs utifrån vilken ett subjekt har möjlighet att 

uttrycka sig och handla. Positionen är styrd och definieras av diskursen, men också öppen 

för förändring. I detta avsnitt tas dels den centrala subjektspositionen "sjukhus-

bibliotekarien" upp, dels subjektspositionen ”patienten”, som båda är relevanta i dis-

kursen om biblioterapi enligt sjukhusbibliotekarier. Ett annat tema som skall diskuteras 

är ”tvekan kring termen biblioterapi”, eftersom det bidrar till att forma subjekts-

positionerna i diskursen.  

5.4.1. Utsagor om sjukhusbibliotekarien 

Sjukhusbibliotekarierna beskrivs som en liten grupp som behöver hävda sin betydelse och 

roll i sjukhusorganisationen. Detta sägs ställa krav på dem att vara säkra på sin egen kom-

petens (Triumf, 2017, s. 7f). Förhållandet kan liknas vid en ”David och Goliat-situation” 

där den lilla bibliotekarien kämpar mot den stora organisationen. Samtidigt beskrivs 

sjukhusbibliotekarierna som att de har kunskap och kompetens som kan användas för att 

lyfta och stärka deltagare i olika aktiviteter (ibid., s. 11) och som att det är mysigt att 

bibliotekarien går runt och erbjuder böcker (Aineland, 2008, s. 1). Redan detta represen-

terar tre olika perspektiv som både kan skapa möjligheter och hinder för att kunna ut-

trycka sig och agera. Det första beskriver en tydlig känsla av underläge, något som kan 

innebära en begränsning av vad som kan vara tillåtet att säga och göra. Samtidigt öppnar 

den för protest och revolt genom att den kan bidra till en känsla av enhet i den lilla grup-

pen gentemot det som uppfattas som en motpart eller ett hot. Det andra perspektivet be-

skriver en position där bibliotekarien erkänns som en resurs och en kompetens som är bra 

att dra nytta av. En sådan bild av bibliotekariens situation öppnar för mer kontroll ur 

subjektspositionens synvinkel. Någon som erkänns ha kompetens och ses som en resurs 

är troligt att man lyssnar och litar på. En variant av den här synen återspeglas i en utsaga 

där bibliotekarierna beskriver att deras främsta arbetsuppgift är att känna till barnlitteratur 

(Triumf, 2017, s. 15). Detta berättas av bibliotekarier som arbetar uteslutande med barn 

på sjukhus, och det kan tolkas som att de genom denna syn på sig själva utesluter att andra 

arbetsuppgifter skulle kunna vara lika viktiga. De begränsar alltså sitt handlingsutrymme 

genom hur de talar om sig själva. Det tredje perspektivet, där bibliotekariens aktivitet 

presenteras som mysig kan dels signalera ett förtroende för subjektspositionen, men det 

kan också betyda att den inte ses som seriös eller helt professionell i andras ögon.  

Dessa tre exempel på perspektiv visar att bilden av sjukhusbibliotekarien inte är ensidig. 

Sjukhusbibliotekarierna beskrivs både som en grupp i underläge och en resurs att räkna 

med. Beroende på perspektiv ges olika möjligheter att uttrycka sig och agera. Att sjukhus-

bibliotekarierna ses som kompetenta inom sitt område ger dem handlingsutrymme, i och 

med att de visas respekt från andra. Beskrivningen att de ses som mysiga kan å andra 

sidan innebära hinder för vad de kan säga och göra då de på grund av detta riskerar att ses 



30 

som inte helt seriösa. Det går att se att sjukhusbibliotekarierna i högsta grad själva bidrar 

till bilden av sig själva som en grupp i underläge. De talar om sig själva som en liten 

faktor i den stora sjukhusorganisationen. Även detta kan bidra till att de begränsar sig 

själva, samtidigt som det också kan ha en förenande funktion inom gruppen. De står enade 

mot en utomstående makt.  

5.4.2. Utsagor om patienten 

När det gäller bilden av patienterna är det tydligt att uppsatserna inte fokuserar på dessa 

i någon större utsträckning. När de väl gör det talas det ofta om patienten i tredje person, 

eller som en konsument av biblioterapi. Patienten beskrivs inte som en aktiv deltagare 

som bidrar till att forma situationen. En anledning till att patienten inte lyfts fram i studi-

erna är delvis att man av etiska och praktiska skäl valt att inte intervjua dem eller studera 

dem även om det hade varit intressant. Katrin Andersson har klart och tydligt angett att 

det är skälet till att hon inte gjort patientintervjuer (Andersson, 2002, opag.). Även Maria 

Glane har på grund av detta avstått från att göra patientobservationer och intervjuer 

(Glane, 2014, s. 11f). Man kan tänka sig att detta kan gälla även någon eller flera av de 

andra studierna i materialet, även om de inte resonerar kring det i sina uppsatser. Ett ex-

empel på hur patienten talas om i tredje person och i viss mån även förminskas är när 

Glane återger: ”Vid litteraturval är det viktigt att tänka på att textens längd och svårig-

hetsgrad anpassas till läsarens läsförmåga och intellektuella färdighet” (Glane, 2014, s. 

6). Dels uttrycks det att litteraturen skall väljas åt patienten, vilket visar hur patienten görs 

passiv, dels antyds det patienten inte har omdöme att själva vara med och avgöra hur 

långa böckerna skall vara eller vilken svårighetsgrad som är lämplig. Ett annat exempel 

på hur patienten passiviseras genom att den talas om i tredje person är när det uttrycks 

vad patienten behöver, utan att det antyds att patienten själv är tillfrågad: ”Patienten be-

höver också kulturella inslag som ger glädje, tröst och stimulans i tillvaron” (Andersson, 

2002, opag.). Det finns motvikter till det här sättet att tala om patienterna, men då rör det 

i regel om referenser till forskare. Aineland hänvisar till exempel till Peterson-Delaney 

som talar om att biblioteket skall fungera som ett laboratorium och en workshop där pati-

enterna skall ha en aktiv del (Aineland, 2008, s. 16) och till Monroe som menar att det är 

den som är föremål för biblioterapin som gör det största arbetet i processen (ibid., s. 18). 

Formuleringarna som betonar patientens roll är trots allt underrepresenterade. 

Patienten åsidosätts i det empiriska materialet. En anledning som anges är etiska skäl. Till 

exempel förekommer argumentet att det skulle bli problematiskt att göra intervjuer med 

patienter, eftersom det skulle kräva särskilda tillstånd med mera. Det är ett problem kopp-

plat till uppsatsskrivandet i sig som anförs. Konsekvensen blir att patienten framträder i 

begränsad utsträckning i diskursen. När patienten väl förs på tal är det oftast i tredje per-

son och som en konsument av biblioterapi – inte en subjektsposition som inbegriper som 

är aktivitet och delaktighet. Detta gör att patientens roll tonas ned och passiviseras. Istället 

är det sjukhusbibliotekarien som framträder som den aktiva och delaktiga i processen 

kring biblioterapin. Hade patienten kommit till tals i det empiriska materialet hade tro-

ligen bilden av biblioterapi blivit en annan. Kanske hade fokus varit större på biblio-

terapins upplevda effekter och mindre på den praktiska aspekten av ämnet.  
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5.5. Vad kan biblioterapin göra?  

I detta avsnitt görs en genomgång av vilka positiva effekter biblioterapin sägs ha och vad 

den sägs kunna göra. 

När det gäller sjukhusbibliotekariernas sätt att prata om vad biblioterapin kan göra kan 

det sägas ske på två olika sätt. Dels finns det direkta referenser, dels finns det indirekta. 

De direkta referenserna är av typen då biblioterapi direkt kopplas samman med en effekt 

av den, som till exempel då Andersson skriver att biblioterapi kan "användas för att hjälpa 

barn att komma över sjukhusrädsla" (Andersson, 2002, opag.). De indirekta referenserna 

är då biblioterapi inte direkt nämns, men då hänvisningar görs till aktiviteter som i 

sammanhanget räknas som biblioterapi. Det kan handla om när positiva effekter av läs-

ning eller litteraturens förmåga nämns. Detta görs till exempel hos Andersson och Eklund, 

där de menar att läsning kan leda till bland annat orosdämpning, tröst och distansering 

(Andersson & Eklund, 2012, s. 20). Anledningen att denna uppdelning i direkta och in-

direkta referenser till biblioterapi tas upp är då det inte bara är intressant att höra om 

direkta beskrivningar av biblioterapi, utan även om andra aktiviteter som i sammanhanget 

räknas som biblioterapi. Det kan ge en större bredd i beskrivningarna av den potential 

biblioterapin beskrivs ha. Då de indirekta referenserna trots allt är andrahandsreferenser 

ska viss försiktighet iakttas så att inte för stora slutsatser dras utifrån dem. De kan inte ses 

ha samma dignitet som de referenser som direkt pekar mot biblioterapin.  

Biblioterapi sägs på flera håll i det empiriska materialet vara ett medel för att komma 

tillrätta med mentala problem (Andersson & Eklund, 2012, s. 11) eller att ha till uppgift 

att få patienter att må bättre psykiskt och fysiskt (Aineland, 2008, s. 19). Vilka positiva 

mentala eller fysiska förbättringar som sker nämns sällan specifikt. Sjukhus-

bibliotekarierna som deltog i Glanes undersökning rapporterar att patienterna i de flesta 

fall "blir glada" av den biblioterapeutiska verksamhet de bedriver (Glane, 2014, s. 20). I 

detta fall handlar det om både individuell biblioterapi och biblioterapi i grupp i form av 

bokcirklar med mera (ibid., s. 19). Flera av dessa respondenter beskriver att biblioterapin 

gör att patienterna blir distraherade från sjukdomen (ibid., 2014, s. 20f). Samtliga dessa 

referenser är av direkt art. Triumf uttrycker sig liknande i en indirekt referens till biblio-

terapin. Där beskrivs läsning kunna ge distans till patientens egen situation (Triumf, 2017, 

s. 18.). Det framkommer att biblioterapi och läsning anses kunna skänka glädje och skapa 

distans till den egna sjukdomen. Detta kanske kan tolkas som att biblioterapi och läsning 

inte direkt beskrivs ha läkande egenskaper, utan mer fungerar som något roande och som 

förströelse. I andra sammanhang beskrivs biblioterapin ha direkta effekter. Triumf hän-

visar till en forskningsartikel som redogör för en studie där cancersjukas oro och stress 

minskade tack vare biblioterapi (Triumf, 2017, s. 6f). Hon beskriver vidare hur läsningen 

sägs "stärka det friska, roa och underhålla" och något som kan ge livsglädje, spänning 

och väcka nyfikenhet (Triumf, 2017, s. 16). Läsning sägs av flera respondenter i materi-

alet innebära en tillflykt eller frizon för patienterna (Glane, 2014, s. 5). Detta att beskriva 

läsningen som en fristad eller en annan plats att komma till förekommer på ett flertal 

ställen (se till exempel Triumf, 2017, s. 17). Läsningen beskrivs alltså som en tillflyktsort 

man kan söka sig till. En annan förekommande beskrivning av vad litteraturen kan göra 
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är att den är en koppling till patienternas vardagsliv. Dels kan den vara en brygga till 

vardagen som ger möjlighet att fortsätta att delta i vardagslivet (Triumf, 2017, s. 17), dels 

kan den bidra till att göra det lättare att möta vardagen vid utskrivning (Andersson & 

Eklund, 2012, s. 29). Glane har frågat respondenterna om det finns några nackdelar med 

biblioterapi. Då framkommer det att bibliotekarierna kan känna oro att ett felaktigt bokval 

skulle kunna trigga igång självskadebeteende (Glane, 2014, s. 21). Liknande farhågor 

framkommer på andra ställen i materialet. Flera av sjukhusbibliotekarierna anger dess-

utom att de anser att de har dålig kompetens att klara av vad de beskriver som svåra 

situationer eller beteenden (ibid.). Vad dessa situationer eller beteenden sägs bestå för-

klaras dock inte.   

Sammanfattningsvis kan sägas att det förekommer beskrivningar av att biblioterapin har 

positiva effekter när det gäller det fysiska och det mentala. Exempel på detta är att den 

skänker glädje, fungerar distraherande, fungerar som ett tidsfördriv och att den beskrivs 

som en tillflyktsort. Samtliga dessa utsagor visar en stark tro på biblioterapins positiva 

effekter. Samtidigt är de vaga och representerar inte några egentliga bevis för att biblio-

terapin verkligen har goda effekter, förutom i fallet med referensen till undersökningen 

om cancersjuka barns minskade oro. När det gäller negativa effekter av biblioterapi finns 

det en oro som kan kopplas till sjukhusbibliotekariernas känsla att det krävs en annan 

kompetens än den de har för att utöva biblioterapi (Se avsnitt 5.3.1, ”Tvekan kring termen 

biblioterapi”). Det går också att göra kopplingar till Magnus Perssons tankar kring boken 

som inneboende god (Se avsnitt 2.3, ”Forskning om läsning” ovan). Det empiriska 

materialet öppnar för tolkningen att det finns en stark tro på att biblioterapin har något 

inneboende gott, utan att det klart uttalas vad det innebär.  

5.5.1. Biblioterapi som medicin 

Det antyds i stora delar av materialet att det ses som viktigt att det finns en funktion eller 

instrumentalitet hos biblioterapin eller läsningen. En av uppsatserna heter till och med 

Läsningens funktion på sjukhus (Andersson & Eklund, 2012). Man utgår redan i titeln 

från att det skall finnas en funktion. Allra tydligast blir kanske detta när det görs utsagor 

som använder symbolik eller metaforer som liknar biblioterapin vid medicin. Maria Glane 

ger tydliga exempel. Hon beskriver att folkbibliotek i Storbritannien har böcker på recept 

för personer med mildare psykiska problem (Glane, 2014, s. 3). Vidare berättar Glane om 

tanken att en bibliotekarie, läkare, psykolog eller lärare skulle kunna skriva ut böcker som 

om de vore medicin (Glane, 2014, s. 7). Andersson och Eklund beskriver en situation där 

bibliotekarierna "sprang iväg" till en mycket svårt sjuk flicka för att göra sina insatser. 

Patienten tillfrisknade, och bibliotekarien som återgav episoden sade sig vara övertygad 

om att deras arbete definitivt bidragit till att hon blev bättre (Andersson & Eklund, 2012, 

s. 28). Bibliotekarierna i undersökningen har teorier om att läsningen stimulerar utsönd-

ringen av både endorfiner "som gör att vi mår lite bättre" (Andersson & Eklund, 2012, s. 

29) och "oxetycin (sic) – kroppens eget lugnande hormon" (Aineland, 2008, s. 34). I en 

uppsats jämförs skönlitteraturen med vitaminpiller (Andersson, 2002, s. 30). Avslut-

ningsvis skall nämnas en utsaga av en sjukhusbibliotekarie som kraftigast hävdar littera-

turens läkande förmåga. Det handlar om en berättelse om en svårt skadad kvinna som 
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hade tappat livsgnistan men som fann glädje i att läsa "Att lyssna på sagor räddade rent 

konkret hennes liv" (Aineland, 2008, s. 35).  

Liksom i det förra avsnittet återspeglas en stark tro på biblioterapins läkande effekter. 

Biblioterapin beskrivs i termer av medicin och som att den har medicinska effekter, och 

till och med att den kan vara livräddande. Dessa utsagor stärker diskursen kring biblio-

terapin och gör den stabilare, vilket innebär att det troligen finns en konsensus bland 

sjukhusbibliotekarier att biblioterapi har positiva effekter och fungerar.  

5.5.2. Läker litteraturen?  

Det empiriska materialet visar, som i avsnittet om vad litteraturen kan göra, att det finns 

en stor tilltro till biblioterapin. Den sägs kunna väcka glädje, dämpa oro, bidra till till-

frisknande och kanske rentav rädda liv. Men ligger det något i detta antagande? Det går 

att göra jämförelser mellan diskursen kring biblioterapin på sjukhus och två forskares 

arbeten som diskuterar dels "myten om den goda boken", dels frågan om läsning av skön-

litteratur resulterar i bättre människor. Litteraturvetaren Magnus Persson hävdar i sin bok 

Den goda boken: samtida föreställningar om litteratur och läsning (2012) att det inom 

skolvärlden i Sverige finns en föreställning om att litteraturen i sig är god och att man blir 

god av att läsa den, utan att det för den skull motiveras hur den är det (Avsnitt 2.3, ”Forsk-

ning om läsning”). I ett senare kapitel diskuterar Persson specifikt biblioterapi genom att 

analysera tre texter (Se avsnitt 2.3, ”Forskning om läsning”). Även i detta kapitel fram-

kommer synen på boken, litteraturen och biblioterapin som i sig god. Boken framställs i 

en idealiserad bild, och beskrivs bland annat med metaforer kring mat och medicin. Di-

rekta jämförelser går att göra mellan Magnus Perssons tankar för hur biblioterapin fram-

ställs i det empiriska materialet som ligger till grund för denna uppsats. Sjukhus-

bibliotekarierna uttrycker sig till exempel i former av att biblioterapin väcker glädje, kan 

användas för att hjälpa mot mentala problem och att den kan skrivas ut likt medicin. 

Vetenskapliga bevis för att biblioterapin har dessa förmågor och kan fungera läkande och 

vad det är hos litteraturen som gör att den har dessa förmågor är det emellertid tunnsått 

med.  

Den amerikanska litteraturvetaren Suzanne Keen ifrågasätter om läsning kan förändra oss 

som människor (Keen, 2007). Mer specifikt har Keen studerat om det går att påvisa att 

läsning leder till att människor handlar mer osjälviskt. Att läsning kan väcka känslor av 

empati menar hon är klart, men att det skulle leda till att människor handlar mer altru-

istiskt är hon tveksam till. Keen menar att hon inte kan hitta några klara belägg för att 

läsning leder till större osjälviskhet. Det är möjligt att rikta samma kritik mot sjukhus-

bibliotekariernas sätt att tala om biblioterapin. Det lyfts fram ett antal fördelar med biblio-

terapi, men det redovisas inga egentliga bevis för det som sägs.  

Den starka tilltron till biblioterapi bland sjukhusbibliotekarierna kan å ena sidan stärka 

gemenskapen inom gruppen. Det riskerar samtidigt, då det saknas vetenskapliga bevis för 

dess positiva effekter, att skapa en gräns mot dem som inte har samma tillit till biblio-

terapi. Risken finns att biblioterapin ses som en inte helt seriös verksamhet som saknar 
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vetenskaplig grund, vilket i sin tur skulle kunna göra det svårare att argumentera för 

biblioterapi som arbetsredskap i vården.  

Denna uppsats har haft uppsatser skrivna på högskolenivå som empiriskt material. Upp-

satserna skildrar sjukhusbibliotekariers tankar kring biblioterapi. Det är tänkbart eller till 

och med troligt att uppsatsens resultat hade blivit ett annat om det empiriska materialet 

sett annorlunda ut, eller om respondenterna representerat andra yrkeskategorier med 

koppling till biblioterapi. Hade det empiriska materialet varit ett annat, till exempel bestått 

av intervjuer med patienter, skulle resultatet helt säkert blivit ett annat. Kanske hade fokus 

på biblioterapins praktiska aspekter tonats ned och effekterna av biblioterapin lyfts fram 

på ett annat sätt.  

6. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur begreppet biblioterapi med koppling till 

sjukhusbibliotekariers arbete kommer till uttryck i uppsatser inom biblioteks- och 

informationsvetenskap. Genom att göra en diskursanalys av hur sjukhusbibliotekariers 

bild av biblioterapi framställs i dessa uppsatser har följande frågeställningar undersökts 

närmare:  

 Vilka förståelser av biblioterapi återfinns i diskursen kring begreppet? 

 Vilka subjektspositioner kommer till uttryck i diskursen kring biblioterapi? 

 Vilka egenskaper beskrivs biblioterapi ha i diskursen kring begreppet? 

 

Bilden som framträder kring biblioterapi i allmänhet är att det är ett svårdefinierat begrepp 

som spretar åt olika håll, då forskare definierar det på olika sätt och delar upp det i ett 

antal olika typer. En annan anledning till att det ses som svårt att definiera och att det 

spretar kan bero på att det är ett tvärvetenskapligt begrepp som finns representerat inom 

till exempel såväl medicin som biblioteks- och informationsvetenskap där biblioterapi 

beskrivs och används på olika sätt. Det kan också bero på att det finns många olika ut-

tolkare av vad biblioterapi är i forskningen, bland sjukhusbibliotekarierna och bland upp-

satsförfattarna i det empiriska materialet som ligger till grund för denna uppsats.  

I denna studie återges en rad definitioner av och benämningar på biblioterapi, allt från 

Caroline Shrodes idé om biblioterapi som en process som uppstår hos en individ vid läs-

ning av utvald litteratur med terapeutiskt syfte och Dolls ”helping with books” till ODILS 

Online Dictionarys mångordiga definition som närmast är en metodbeskrivning. Vidare 

finns de olika typer av biblioterapi som forskare formulerat, där begreppet biblioterapi 

delas upp i ett flertal grenar. Dessa beskrivs i avsnitt 5.2.1, ”Olika typer av biblioterapi”. 

Att det beskrivs ett flertal olika definitioner och ett dessutom ett antal typer av biblioterapi 

skapar en oro över hur begreppet skall användas bland respondenterna. Utöver detta till-

kommer sjukhusbibliotekariernas egna tankar kring biblioterapi. Bland respondenterna 

känner de flesta till begreppet biblioterapi, men de anser att kunskapen om ämnet varierar. 

Tilltron till biblioterapin beskrivs vara stark bland sjukhusbibliotekarierna. Ett antal be-
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skrivningar talar om att biblioterapi kan hjälpa patienter med mentala problem och lik-

nande, skapa glädje och till och med rädda liv. Biblioterapin beskrivs som en brygga till 

vardagslivet, som en fristad och som en tillflyktsort. Den kan jämföras med medicin som 

skrivs ut eller som att den har effekter liknande dem medicin har. Den sägs till och med 

stimulera hormoner som bidrar till att man mår bättre. En jämförelse med tidigare forsk-

ning kring litteratur och kopplingen mellan läsning och altruism har gjorts. På samma sätt 

som litteraturen sägs vara god och sägs göra oss till bättre människor ligger det till med 

biblioterapin. Detta utan att det finns bevis för något av det.  

De centrala subjektspositioner som berörts i uppsatsen är "sjukhusbibliotekarien" och 

"patienten". Sjukhusbibliotekarien framställs på flera olika sätt. Denna subjektsposition 

beskrivs som en liten faktor i den stora sjukhusorganisationen som måste hävda sig för 

att göra sig hörd. En sådan beskrivning kan delvis tyda på att respondenterna ser sig som 

en grupp med begränsad makt. Det kan samtidigt betyda att de upplever en gemenskap 

inom gruppen gentemot sjukhusorganisationen. Denna gemenskap skulle kunna stärka 

gruppen. Samtidigt ses bibliotekarierna som en grupp med hög kompetens och en resurs 

att dra nytta av, något som stärker subjektspositionens maktpotential. Ett annat exempel 

är hur bilden av sjukhusbibliotekarien kopplas till något mysigt. Dessa beskrivningar av 

subjektspositionen både hindrar och öppnar för vad bibliotekarien kan säga och göra. De 

både försvagar och förstärker, ger möjligheter och begränsar. I relation till biblioterapin 

kan dessa möjligheter och begränsningar både bidra till att göra det lättare och svårare att 

tala om ämnet. Möjligen kan begränsningarna bidra till osäkerheten kring att benämna 

sin verksamhet biblioterapi. Bilden av patienten påverkas i mycket av att det inte finns 

några intervjuer med patienter representerade i det empiriska materialet. Det har fått till 

följd att patienten hamnar i skymundan. Utöver detta kan sägas att patienten ofta presen-

teras i tredje person som en mottagare av något, vilket förminskar patienten och under-

känner förmågan hos denne. Ett par undantag finns, som när forskare betonar patientens 

roll i det biblioterapeutiska arbetet eller menar att patienten skall ha en aktiv roll på biblio-

teket. Patienten framstår som en subjektsposition med mycket begränsad makt och som 

erbjuds liten delaktighet.  

Ett framträdande tema i diskursen är att bibliotekarierna sällan benämner sin verksamhet 

biblioterapi. En anledning kan vara att många inte känner till begreppet, men det är inte 

hela förklaringen. Även de bibliotekarier som känner till begreppet är försiktiga med att 

använda sig av det. Det visar sig i det empiriska materialet att bibliotekarierna ofta för-

knippar orddelen "terapi" med något kliniskt och en aktivitet som inbegriper en utbildad 

terapeut och en patient. Det finns en uppfattning om att bibliotekarierna saknar tillräcklig 

kompetens för att bedriva en verksamhet som skulle kunna benämnas terapi. Det finns 

dock ett par utsagor som väger emot detta där bibliotekarierna sätter etiketten biblioterapi 

på sitt arbete.  

Biblioterapin beskrivs ha olika välgörande effekter, både i fysiskt och mentalt hänseende. 

Den sägs till exempel kunna bringa glädje, fungera som distraktion eller ett tidsfördriv 

och en tillflyktsort, vilket visar en stark tilltro till biblioterapin hos respondenterna. Dock 

saknas i princip vetenskapliga bevis för dessa effekter. En tolkning är att det finns en tro 
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på att biblioterapin besitter något inneboende gott, utan att det klart uttalas vad det inne-

bär. Följden av detta kan visserligen bli en stärkt grupp som har en gemensam tro på 

biblioterapi, men det kan också medföra skepsis från omgivningen.  

Det finns arbete kvar att göra när det gäller att strukturera upp och förtydliga vad biblio-

terapi är. Det är ett brett begrepp som kan delas upp i ett antal typer. Kanske skulle det 

hjälpa om det skrevs fler arbeten som gör en ansträngning i att försöka förtydliga skill-

naden mellan olika typer av biblioterapi. Kanske skulle bibliotekarier vara mer benägna 

att använda en annan term som de skulle känna sig mer bekväma med. Några förslag på 

en sådan term skall inte ges här, men kanske kan någon formulera en ny begreppsapparat 

som inte skulle associeras till den kliniska terapisituationen av sjukhusbibliotekarierna. 

Kanske skulle sjukhusbibliotekarierna också känna sig mer bekväma att använda sig av 

termen biblioterapi om de kände till mer om definitionerna av begreppet. Om fler var 

insatta i vad begrepp som humanistisk biblioterapi och läsbiblioterapi kan inbegripa 

kanske de skulle känna sig mer tillfreds med biblioterapin.  

För framtida forskning vore det intressant att se studier som omfattar patienterna och be-

skriver deras syn på biblioterapi. Hur upplever de biblioterapin? Upplever de positiva 

skillnader efter att ha deltagit i aktiviteter som beskrivs som biblioterapi? Det allra mest 

intressanta skulle vara att göra något slags studie där fysiska skillnader före och efter en 

eller flera terapisessioner mättes, till exempel skillnader i hjärtfrekvens eller stressnivåer. 

I mitt arbete händer det att jag läser högt för patienter som är uppkopplade mot apparater 

som mäter hjärt- eller andningsfrekvens fortlöpande. I sådana fall skulle det vara möjligt 

att läsa av mätresultaten före och efter högläsningstillfällena vid upprepade tillfällen och 

under olika tider på dygnet för att få högre reliabilitet. Dessa mätresultat skulle kunna ge 

en tydligare indikation på om biblioterapin har en rent fysisk positiv effekt eller inte. Det 

man förstås inte kan mäta på detta sätt är om biblioterapin har bestående effekt över tid.  

Nog är det viktigt med evidensbaserad forskning, men behöver biblioterapin verkligen 

vara instrumentell och ha en funktion? Suzanne Keen har påtalat hur svårt det är att bevisa 

att läsning har en påtaglig och bestående effekt hos människan. Samtidigt finns enligt 

Magnus Persson en rådande diskurs som menar att litteraturen är god. Denna diskurs 

kanske inte säger något om bevis på att litteratur kan göra gott, men kanske säger den 

något om att litteraturen har ett värde? Ett värde att ta fasta på, mätbart eller ej? När jag 

tänker på glädjen och förväntan jag kan se hos ett barn jag själv skall ha Läsklubb med 

har jag svårt att tro något annat. 

Det vildvuxna trädet biblioterapin har många grenar. Må det bära frukt! 
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