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Abstract:  The aim of this bachelor thesis is to find out how a number of 
hospital librarians look at child and youth patients' reading and its 
possible role in a mental and physical healing process. We also 
investigate the knowledge, strategies and thoughts the librarians 
have on bibliotherapy.  

 Qualitative interviews have been used and seven librarians, at two 
different hospital libraries with children's and youth activities, were 
interviewed during November and December 2011. The analysis is 
based on one theory; we use Sten Furhammar’s model which 
includes four different categories of reading. 

 We can see, according to the librarians’ answers, that the most 
common function of the patients’ reading can be explained through 
two of Furhammar’s categories. Our respondents believe that the 
patients mostly read to relax from heavy thoughts and situations 
which can be connected to the category impersonal experience 
reading. This type of reading has according to Furhammar not an 
enriching effect if it’s described as entertainment and relaxation. 
But in our study the librarians think that this type of reading can be 
enriching, and even have a therapeutical function. They also 
believe that reading can have other therapeutical functions as self-
reflection, comfort and relief from worrying which can be 
connected to the category personal experience reading. We found 
out that the librarians do not use the word bibliotherapy or work 
with it with awareness. But they think bibliotherapeutical situations 
can occur without their involvement or help. 

 

Nyckelord:  Läsning, sjukhus, sjukhusbibliotek, barn och ungdomar, 
biblioterapi.  
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1. INLEDNING  

Biblioteken är platser som vi tror kan vara viktiga för människor som av olika 
anledningar vårdas på sjukhus. Tidigare under vår utbildning på BHS fick vi möjlighet 
att utföra en pilotstudie på två olika sjukhusbibliotek med barnverksamhet. Vi upplevde 
biblioteken som positiva och levande platser med stor och varierad kulturell 
verksamhet. En verksamhet som utgjorde en kontrast mot dess omgivning där sjukdom 
och död är närvarande. Vi upplevde också att vistelser på sjukhus för patienterna kan 
innebära känslor som smärta, rädsla, ensamhet och oro. Det var här vår uppsatsidé 
föddes. Vi är fascinerade av tanken på om läsning kan förbättra människors hälsa och 
vill följa upp den fascinationen med att genom några sjukhusbibliotekariers ögon titta 
närmare på litteraturens inverkan på personer under dessa omständigheter. Vi kommer 
med hjälp av intervjuer att undersöka deras syn på läsningens och litteraturens betydelse 
för barn och ungdomar när de är sjuka och befinner sig på sjukhus, en miljö som kanske 
är främmande och skrämmande för dem. 
 
Vår pilotstudie handlade om hur bibliotekarierna såg på patienternas läsning. Vid en 
intervju med en av bibliotekarierna blev det tydligt att vi hade förutfattade meningar om 
att de barn och ungdomar som befinner sig på sjukhuset vill läsa om sådant som de kan 
sätta i förhållande till sin egen livssituation eller att de vill läsa om den egna sjukdomen. 
Detta visade sig vara en lite snäv syn. ”Bara för att man har liktornar, har man ju inte 
alltid lust att läsa om liktornar” sa en av de intervjuade bibliotekarierna. Detta citat låg 
sedan i bakhuvudet på oss och inför uppsatsarbetet har vi därför försökt att ha en mer 
öppen inställning till varför och hur människor läser när de befinner sig på sjukhus.  
 
Om och hur litteratur kan förbättra hälsan är inte några nya frågeställningar. Begreppet 
biblioterapi kom snabbt upp i texter då vi började söka efter information inför 
uppsatsen. Snabbt förklarat betyder biblioterapi att man drar nytta av det faktum att 
litteratur kan väcka tankar och beröra läsaren. I uppsatsen Proust som Prozac: En studie 
av biblioterapi och läsningens läkande och utvecklande kraft (Carlsson & Östlundh 
2001) framgår det att bibliotekarier är försiktiga med att koppla ihop biblioterapi med 
yrkesrollen på grund av ordet terapi. Vi är medvetna om att bibliotekarierna kanske inte 
kommer att kalla sig för biblioterapeuter, men vi är ändå intresserade av att undersöka 
om det finns biblioterapeutiska idéer och spår i sjukhusbibliotekariernas arbete. 

 
1.1 Relevans för informations- och biblioteksvetenskapen 

Läsning och biblioterapi på sjukhus har tidigare blivit föremål för studier inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen, med olika fokus. Ett fokus som vi hittills inte 
har stött på inom detta område är barn och ungdomar, något som förtjänar en egen 
studie. Många av de teoretiska resonemang och tidigare forskning vi har hittat kommer 
från forskare som har studerat och arbetat med läsning och biblioterapi med vuxna 
deltagare. Vi är medvetna om att de barnbibliotekarier som vi kommer att intervjua 
kanske inte har samma förhållningssätt och strategier som de bibliotekarier som arbetar 
med vuxna har vilket vi i så fall tycker är viktigt att belysa. 
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Vi har under utbildningens gång stött på olika biblioteksorganisationer såsom folk- och 
skolbibliotek. Kurslitteratur och föreläsningar har som vi kan minnas inte behandlat 
sjukhusbibliotek i någon större utsträckning. Vi vill därför ta chansen att förlägga vår 
studie till just två sjukhusbibliotek och på det viset lyfta fram ett biblioteksområde som 
har en viktig plats i samhället och förtjänar större utrymme inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Bibliotekens uppgift är bland annat att på olika sätt förmedla 
litteratur, kultur och information till alla medborgare. Sjukhusbibliotekens uppgift 
innebär också att vara en del av sjukhusets totala vårdarbete. Den relativt lilla plats 
sjukhusbiblioteken har i biblioteksvärlden idag gör det motiverat att titta närmare på 
detta och se hur läsning påverkar människor i sjukdomstillstånd. Vilken roll läsning 
spelar för barn och ungdomar på sjukhus kan vara ett ämne som är intressant för 
bibliotekarier på sjukhusbibliotek att ha kunskap om. Det är även intressant för oss då vi 
ser det som givande att komma i kontakt med personer på skilda typer av bibliotek 
under vår utbildning.  
 
Med hjälp av intervjumetoden kommer vi att undersöka vad några barnbibliotekarier har 
för syn på barnens och ungdomarnas läsning och läsupplevelser samt sitt eget arbete 
med barnen och ungdomarna under den tiden de befinner sig på sjukhus.  
 

1.2 Syfte och forskningsfrågor  

Vårt syfte med den här uppsatsen är att ta reda på hur bibliotekarier på två olika 
sjukhusbibliotek ser på barn- och ungdomspatienters läsning och dess eventuella roll i 
de psykiska och fysiska läkandeprocesserna. 
 
Vi kommer att ta utgångspunkt i och försöka besvara dessa forskningsfrågor: 
 

• Hur tänker och arbetar bibliotekarier med barns och ungdomars läsning och 
läsupplevelser på sjukhus? 

• Kan barn och ungdomar på sjukhus må bättre av läsning enligt 
sjukhusbibliotekarierna, och i så fall på vilket sätt?  

• Har bibliotekarierna några kunskaper, strategier och tankar om biblioterapi? Hur 
ser dessa i så fall ut?  
 
 

1.3 Avgränsningar 
Våra frågeställningar kommer att besvaras med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer 
med sammanlagt sju bibliotekarier på två olika sjukhusbibliotek. Barn- och 
ungdomsverksamheten på dessa bibliotek riktar sig till patienter upp till 18 år. Det finns 
en och annan text som behandlar läsningens betydelse och biblioterapi med ungdomar, 
vi visar på några under avsnittet Tidigare forskning, men vi har avgränsat oss så att våra 
frågeställningar och diskussioner kommer att handla om barn och ungdomar som 
befinner sig på sjukhus och inte om ungdomar generellt.  
 
Vår uppsats har ett bibliotekarieperspektiv. Det skulle även vara möjligt och intressant 
att göra vår studie ur ett användarperspektiv men vi valde bort intervjuer med barnen 
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och ungdomarna, och andra eventuella metoder som skulle involvera dem som 
deltagande objekt, delvis av utrymmesskäl men framför allt av forskningsetiska skäl; vi 
befarade att vi inte skulle kunna garantera att deras medverkande inte skulle innebära en 
press på och kräva för mycket av dem i en redan känslig situation.  
 
Vi gör alltså inte en studie direkt riktad till barnen och ungdomarna utan går via 
bibliotekarierna. Metoden att undersöka ett fenomen via något slags filter medför alltid 
en extra osäkerhetsaspekt. Men vi kan jämföra med uppsatsen Det känns som jag 
försvinner in i böckerna: Barns favoritböcker, läsupplevelser och läsning från barns 
och barnbibliotekariers perspektiv som Kalin och Magnusson Wernbro skrivit inom 
samma ämnesområde, och med samma metod men där både barn och bibliotekarier har 
intervjuats angående barnens läsning och läsupplevelser och trots att de har samtalat 
med barnen själva kan inte heller de säkerställa några tydliga mönster: “Det studien har 
fått oss medvetna om är att läsning och upplevelserna av den är ett komplext område 
med många delar vilka hänger samman och är svåra att analysera var för sig.” (2005, s. 
72) De skriver vidare att det inte går att få tillgång till det som försiggår i människors 
huvuden men tycker ändå att de genom studien kan visa att böcker kan läsas på olika 
plan eller nivåer.   
 
Vår undersökning kommer inte att handla om hur verksamheten på sjukhusbiblioteken 
fungerar generellt men i uppsatsens bakgrund kommer vi kortfattat att ta upp 
sjukhusbibliotekens roll och utveckling för att läsaren ska kunna få en inblick i det 
sammanhang som våra fallstudiebibliotek befinner sig i. Fokus i denna uppsats är i 
stället den del av verksamheten som handlar om läsning, inte annan kulturell 
verksamhet som kan finnas på biblioteket. Vi är medvetna om bibliotekarierna kan 
uppleva att den kulturella verksamheten och de filmer och CD-skivor som går att låna 
kan ha en inverkan på patienterna, men ett sådant fokus blir allt för omfattande och 
spretigt för uppsatsen eftersom vi inte är ute efter att analysera hur bibliotekarierna tror 
att det kulturella utbudet generellt påverkar patienternas upplevelser på sjukhus. När vi 
använder begreppet läsning i denna uppsats avser vi inte enbart egenläsning av tryckt 
text utan läsning av - oavsett genre - pappersböcker, ljudböcker, e-böcker, webbsidor 
och bild- och pekböcker samt högläsning av annan person.  

 
1.4 Begreppsförklaringar 

För att läsaren ska förstå de termer som förekommer i uppsatsen har vi valt att förklara 
en del av de ord och begrepp som är viktiga i sammanhanget.  
 
Terapi: Terapi kommer från grekiskans therapeia som betyder vårda eller behandla. 
Övergripande innebär terapi behandling av somatiska, psykiska och/eller psykosociala 
problem. Terapin kan vara kausal vilket innebär att rikta sig mot orsaken och bota 
sjukdomen, den kan också vara symptomatisk vilket innebär att rikta sig mot 
symptomen och lindra sjukdomen. Inom kroppssjukvården innefattar termen alla former 
av behandling av sjukdomar och skador, till exempel läkemedelsbehandling 
(farmakoterapi), kirurgi, strålbehandling (radiologi), sjukgymnastik (fysioterapi) och 
arbetsterapi. Psykologisk behandling benämns psykoterapi medan social behandling går 
under namnet socioterapi (Nationalencyklopedin, 2011). 
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Lekterapi: Ett område på sjukhuset där terapeuter med pedagogisk eller 
specialpedagogisk utbildning erbjuder barnpatienter möjlighet till utveckling och 
bearbetning genom lek och skapande. Lekterapin är en lagstadgad verksamhet som 
utgör en del av vården (Föreningen Sveriges Lekterapeuter, 2011). 
 
Sjukhusbibliotek: Sjukhusbibliotek delas in i tre olika typer. Alla tre är belägna på 
sjukhusområdet men har olika målgrupper. Det medicinska sjukhusbiblioteket riktar sig 
till studenter och anställda, medan det allmänna sjukhusbiblioteket riktar sig till 
patienter och anhöriga på sjukhuset. De ska kunna erbjuda patienterna möjligheter till 
förströelse och meningsfull sysselsättning och information kring såväl personliga frågor 
som omvärldsfrågor. Den tredje typen av sjukhusbibliotek kallas för kombinerade 
bibliotek och riktar sig både till både patienter och anställda på sjukhuset. 
(Arbetsgruppen för undersökning av biblioteksverksamheten vid sjukhus, 1976, s. 10). 
Biblioteken i vår undersökning tillhör den kombinerade typen och den allmänna.  
 
Patient/läsare/barn och ungdomar: Dessa begrepp kommer att användas som 
synonymer och syfta till de barn och ungdomar upp till 18 år som är patienter på 
sjukhuset. 
 
Bokvagn: En bokvagn kan beskrivas som ett slags rullande mini-bibliotek. Det är en 
vagn bestående av olika slags media som sjukhusbibliotekarier går ut med till 
patienterna på sjukhusets avdelningar. Det tillfälle bibliotekarierna går med bokvagnen 
brukar kallas för bokvagnsrond eller bokrond, vanligtvis sker det en till två gånger per 
vecka. 
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2. BAKGRUND  

I detta avsnitt kommer vi att ge en presentation av sjukhusbibliotekens roll och 
utveckling samt av begreppet biblioterapi.  
 

2.1 Sjukhusbibliotek - kort om dess roll och utveckling 

För att förstå bibliotekariernas arbete på sjukhus och de förutsättningar som finns 
kommer vi här ge en presentation av sjukhusbibliotekens roll och utveckling. Det finns 
inte så mycket forskning kring de svenska sjukhusbiblioteken. Vi har funnit och använt 
oss framför allt av två källor som har kartlagt sjukhusbiblioteken i Sverige; 
Sjukhusbibliotek (1976) och Sjukhusbibliotek i Sverige: En kartläggning för 
verksamhetsutveckling (1999). Inriktningarna är på allmänna och kombinerade 
bibliotek. Vi är medvetna om att en del av denna forskning är relativt gammal, men vi 
har ändå bedömt informationen som adekvat. När det gäller kommentarer om de senare 
årens utveckling har vi använt oss av vad P-O Tellander har skrivit i olika artiklar.  
 
De allmänna sjukhusbiblioteken växte fram på 1920-talet och hänger samman med 
utvecklingen av den moderna svenska biblioteksrörelsen där den viktigaste tanken var 
att biblioteken skulle vara till för alla. Det kan mycket möjligt ha funnits föregångare till 
dessa sjukhusbibliotek redan tidigare. På lasarettet i Falun till exempel ska det finnas en 
förteckning från 1906 över lasarettets bokförråd, enligt P-O Tellander, bibliotekarie på 
sjukhusbiblioteket vid Falu Lasarett (Tellander, 2002, s. 5-6). De första biblioteken 
startades genom frivilliga insatser och utvecklades så småningom till viktiga kultur- och 
kunskapscentrum (Arbetsgruppen för undersökning av biblioteksverksamheten vid 
sjukhus, 1976, s. 4). Sjukhusbiblioteken fyllde en viktig funktion då biblioteken kunde 
erbjuda avkoppling och stimulerande sysselsättning. Vidare ansågs sjukhusbiblioteken 
fylla en kulturpolitisk funktion i samhället genom att de även kunde locka människor 
som vanligtvis inte använde folkbibliotek. Sedan 1970-talet har antalet sjukhusbibliotek 
minskat, under 1990-talet var det som mest neddragningar. Mellan åren 1990 till 1996 
minskade de allmänna sjukhusbiblioteken från 237 till 168. Bara under 1996 lades 12 % 
av sjukhusbiblioteken ned (Giselsson, 1999, s. 13). I Biblioteksbladets temanummer 
från 2004 om sjukhusbibliotek yttrade sig bland andra Tellander om det allvarliga läget 
med hot om nedskärningar och nedläggningar av sjukhusbibliotek (nr 2, s. 4). Idag finns 
det 85 sjukhusbibliotek (Svensk Biblioteksförening, 2011).  
 
De allmänna bibliotekens uppgift på ett sjukhus är att vara en del i det totala 
vårdarbetet. De ska erbjuda patienterna möjligheter till förströelse och meningsfull 
sysselsättning och information kring såväl personliga frågor som omvärldsfrågor 
(Arbetsgruppen för undersökning av biblioteksverksamheten vid sjukhus, 1976, s. 10-
11). Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen ska varje patient ”ges individuellt anpassad 
information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och 
behandling som finns” (Hälso- och sjukvårdslag 1982, § 2b). Så att ge 
patientinformation är en del av arbetsuppgifterna. Omfattningen och tillhandahållandet 
av patientinformation skiljer sig liksom den övriga sjukhusbiblioteksverksamheten 
mycket åt mellan de olika biblioteken. På vissa bibliotek handlar det om att erbjuda 
broschyrer från exempelvis olika patientföreningar, medan andra utövar denna del av 
verksamheten i samarbete med sjukvårdspersonal (Giselsson, 1999, s. 55-57.).  
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Sjukhusbiblioteks verksamhet är som sagt väldigt varierad. I mycket handlar det om 
traditionella biblioteksuppgifter som bibliotekspass, inköp och iordningställande av 
material, katalogisering och olika typer av samarbeten. Bokningar och korrespondens 
med olika kulturverkstäder, författare, museer och artister ägnas en stor del av tiden åt 
på sjukhusbibliotek då det är vanligt att man har täta och regelbundna besök, 
arrangemang och uppträdanden. En annan typisk syssla är att gå bokvagnsronder på 
sjukhusets olika avdelningar för att nå även de sjukaste patienterna. En annan uppgift är 
att bibehålla patienternas intresse för omvärlden och på så sätt underlätta 
återanpassningen till denna när vistelsen på sjukhuset är över. På så sätt kan biblioteket 
fungera som en länk till det civila, det vanliga livet utanför sjukhuset. En viktig roll hos 
just sjukhusbiblioteket är att nå människor som annars inte har för vana att gå till 
biblioteket (Arbetsgruppen för undersökning av biblioteksverksamheten vid sjukhus, 
1976, s. 10-11.).  
 
Organisatoriskt ser det lite olika ut på olika håll i landet. På en del sjukhus är biblioteket 
en filial till kommunens folkbibliotek medan det på andra sjukhus är landstinget som 
styr verksamheten. Fram till 1965 fanns det ett statligt stöd med en bestämd summa 
pengar per vårdplats, men sedan dess har verksamheten inte haft något fast ekonomiskt 
stöd (Arbetsgruppen för undersökning av biblioteksverksamheten vid sjukhus, 1976, s. 
12). 
 
Bibliotekslagen fastslår att alla medborgare ska ha tillgång till folkbibliotek och att man 
ska verka för främjning av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning 
och utbildning samt kulturell verksamhet. Sjukhusbibliotek nämns inte specifikt i 
Bibliotekslagen och har alltså inget direkt lagligt stöd samtidigt som patienterna på 
sjukhuset också är medborgare och ska ha tillgång till bibliotek.. I Hälso- och 
sjukvårdslagen står det inte heller något om bibliotek eller liknande verksamhet på 
sjukhusen. Dock står det att ”Patienten skall ges individuellt anpassad information om 
sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns”. 
(Bibliotekslag 1996, § 2, Hälso- och sjukvårdslag 1982, § 2b). 
 

2.2. Biblioterapi 

För att uppsatsläsaren ska kunna få en bakgrundsförståelse för biblioterapi men 
samtidigt en känsla för att begreppet är öppet för många tolkningar, vill vi i detta avsnitt 
presentera biblioterapins framväxt, olika definitioner och avslutningsvis visa på några 
olika sätt att dela in ämnet. 
 

2.2.1 Biblioterapins bakgrund 

Även om människor i alla tider har använt ord på olika sätt, genom dikter, besvärjelser, 
sånger, böner och texter för att lättare kunna hantera sjukdom, sorg och ångest, så 
myntades själva begreppet biblioterapi först 1916 av Samuel McChord Crothers. Detta 
efter ett successivt ökat intresse för litteratur som en del av behandlingen av psykiskt 
sjuka patienter på mentalsjukhusen i främst USA och Tyskland. På 1800-talet hade en 
humanare vård börjat förespråkas och mentalsjukhusen reformerades. Man hade på 
olika håll märkt, av en slump eller medvetet introducerat, att böcker hade en betydande 
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terapeutisk effekt på patienter. Den amerikanske psykiatrins fader, Benjamin Rush, 
rekommenderade på 1800-talet litteratur och biblioteksbesök för sjukhuspatienter. Detta 
spred sig och biblioterapin föddes och blev med tiden en seriöst tillämpad 
behandlingsmetod. Den första avhandlingen i ämnet kom 1949 och intresset för 
litteratur i terapin fortsatte att växa, även i länder som Tyskland, England, USA, Finland 
och Polen , medan det i Sverige inte har fått lika starkt fäste. (Ihanus, 2004, s. 16-17, s. 
19).  
 
Det finns inte en enda definition av biblioterapi, snarare finns det många. Definitionerna 
går isär och kan uppfattas som spretiga. Detta var något som noterades i arbeten som 
behandlade ämnet redan på 70-talet (ex. Felth & Stalinger, 1975 och Swartling, 1975). 
Och tydligare verkar det ännu inte ha blivit. Definitionerna är många men termen i sig 
är inte särskilt vanligt förekommande. Nationalencyklopedien har till exempel inte med 
biblioterapi i sin vokabulär, inte heller Svenska akademiens ordbok eller Encyclopedia 
Brittanica. I Encyclopedia of Library and Information Science (se Carlsson & Östlundh, 
2001, s. 12) förklaras biblioterapi som en verksamhet som innebär att böcker används 
på ett planerat och kontrollerat sätt i behandlingen av sjuka människor och att det är 
läkaren som ska övervaka det hela. En av pionjärerna inom ämnet i Finland, docent i 
kulturpsykologi Juhani Ihanus, använder den i Finland vedertagna termen 
litteraturterapi och beskriver det som användandet av kreativt läsande eller kreativt 
skrivande i terapeutiska interaktionsprocesser (2004, s. 23-24). Samma innebörd kan 
kläs i ytterligare ord än biblioterapi och litteraturterapi; vi har stött på ord som 
ordkonstterapi, lästerapi och diktterapi liksom flera engelska motsvarigheter. Lena 
Savoca ger i Bibliotek på sjukhus förklaringen att biblion kommer från grekiskan och 
betyder bok och att therapeia betyder att tjäna, bota, behandla så på det följer hennes 
ganska enkla definition av ordet, att behandla med hjälp av läsning (Savoca, 1976, s. 
34). Hon skriver vidare att det framför allt finns två huvuddefinitioner: 

1. att all läsning kan räknas som terapi, oavsett vem som läser vad och av vilken 
anledning. Då brukar man mena aktiv läsning, som positivt påverkar läsaren i 
den personliga utvecklingen. 

2. att läsning kan räknas som terapi endast om den är utvald för en viss person av 
medicinsk eller psykiatrisk expertis och uppföljd med samtal om det lästa. Detta 
kräver aktivitet från båda hållen, väljarens och läsarens. Man brukar se 
behandlaren som den aktive och den behandlade som den passive. I en 
vårdsituation måste det kännas förlösande att mötas som likar. 

En mer sammanfattande definition, som skulle kunna stå för båda av Savocas 
huvuddefinitioner ovan är: en assimileringsprocess av psykologiska, sociologiska och 
estetiska värden från böcker till mänsklig karaktär, personlighet och beteende (här 
översatt av oss, J. Leedy, 1969, s. 11). Sewall har koncist uttryckt biblioterapi som 
“Rätt bok vid rätt tillfälle till rätt patient” (1971)  
 

2.2.2 Olika former av biblioterapi 

Utövandet av biblioterapin kan skiljas åt något beroende på område men för att 
sammanfatta kan man säga att kärnan i företeelsen, eller något slags minsta 
gemensamma nämnare i de olika tolkningarna, är att det handlar om medvetet vald 
litteratur som ska ge läsaren någon form av terapeutisk effekt, en effekt som kan antas 
förstärkas genom uppföljningssamtal. Biblioterapin är ingen egen vetenskap utan 
tvärvetenskaplig och förekommer i flera olika kontexter och discipliner, vilket kan 
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förklara användandet av olika termer. Psykiatrin, psykologin, biblioteksvetenskapen och 
litteratursociologin är några som kan nämnas (Rubin 1978, s. 18). Det område där 
biblioterapin har haft störst etablering och har sin grund är psykoterapin (Ihanus, 2004, 
s. 25). Här har biblioterapin använts som ett medel för att komma tillrätta med 
patienters mentala problem genom att nå deras undertryckta känslor och därmed nå 
självinsikt. 
 
Man brukar dela in ämnet i klinisk respektive humanistisk biblioterapi. Den kliniska hör 
hemma i psykoterapin och har fokus på diagnostistik och behandling. Här ska terapin 
övervakas av läkare (Carlsson & Östlundh 2001, s. 13). En variant inom den kliniska 
biblioterapin är då verktygen handlar enbart om självhjälpsböcker. I en artikel från 2007 
av Andersson, Bergström och Lindefors i Läkartidningen används begreppet som 
“textbaserad psykologisk behandling” och “behandlingsinslag förmedlade i bokform”, 
där det kan röra sig om instruktioner för hur man som patient kan jobba med hindrande 
tankar eller hur man kommer igång med givande aktiviteter efter en period av passivitet 
(Läkartidningen, 2011). När den utvalda litteraturen är självhjälpsböcker blir terapins 
syfte (att komma tillrätta med ett medicinskt eller mentalt problem hos patienten) tydlig 
genom själva titlarna eller det uttalade innehållet i böckerna. Men även skönlitteratur 
och annat används inom den kliniska biblioterapin. Den humanistiska, eller 
utvecklande, biblioterapin är vanligast i pedagogiska sammanhang. I 
bibliotekssammanhang är det någon form av humanistisk biblioterapi det handlar om 
även om termen biblioterapi inte är något som vanligtvis används av bibliotekarierna 
själv. Bibliotekarier arbetar med litteraturförmedling av personlighetsutvecklande 
läsning men också med enskilda eller gruppvisa boksamtal eller skrivande. Här ligger 
fokus på interaktionen mellan läsare och text och den utveckling som kan komma ur det 
(Nilsson & Pettersson, 2009, s. 8). 
 
Man kan också dela in biblioterapin i en receptiv och en aktiv form. Den receptiva 
formen handlar om själva läsningen där läsaren genom böckernas karaktärer och 
händelser kan leva ut sina känslor och få nya perspektiv på sig själva, sina 
medmänniskor och sin situation. I den aktiva biblioterapiformen ses den terapeutiska 
effekten i stället i samtalande och skrivande där den skapande aktiviteten fungerar som 
en utlösningskanal (Lindholm, 1975, s. 14). En liknande indelning har Juhani Ihanus 
gjort i Att tiga eller att tala: litteraturterapi - ett sätt att växa; han skriver att den 
biblioterapeutiska situationen kan vara antingen receptiv eller expressiv. Den receptiva 
handlar om att deltagarna läser färdiga texter eller får dem upplästa för sig, Ihanus kallar 
det för traditionell lästerapi, medan den expressiva här handlar om att deltagarna själva 
skapar och skriver texter (2004, s. 26). 
 

2.2.3 Den biblioterapeutiska processen  

Då läsaren interagerar med litteraturen och detta får läkande effekt på själen uppstår en 
biblioterapeutisk process enligt Caroline Shrodes, professor i engelska. Denna process 
bygger på olika faser som läsaren genomgår. Det finns åtskilliga beskrivningar av hur 
denna process går till. Shrodes var en av dem som tidigt fördjupade sig i och ringade in 
de viktigaste ingredienserna i biblioterapin som terapiform. Dessa begrepp är 
identifikation, katarsis och insikt och de ses som centrala på flera håll inom 
biblioterapin vilket vi även kommer få se i Margaret Monroes modell över den 
biblioterapeutiska processen som är en vidareutveckling av Shrodes tre delar. 
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Identifikation av någon eller några av karaktärerna i litteraturen underlättar för den 
terapeutiska effekten. För självkännedom är identifikation en viktig förutsättning och 
självkännedom är ett steg i utvecklingsprocessen. Den andra viktiga delen är katarsis. 
Litteratur har en förmåga att ta sig igenom läsarens förträngningar och nå hans eller 
hennes undermedvetna och erbjuda den helande känslan som katarsis innebär. Den 
känslan övergår i insikt vilket är det tredje begreppet som lyfts fram av Shrodes. Genom 
att komma i kontakt med ens dolda känslor kan man få en förståelse, både emotionellt 
och intellektuellt, för ens egna motiv. (Rubin, 1978, s. 100-110) 
 
Margaret Monroe, som är professor i biblioteksvetenskap, introducerade 1977 en 
modell för biblioterapi på bibliotek och som alltså är en vidareutveckling på Shrodes 
beskrivning. Denna modell beskriver specifikt biblioterapi på bibliotek vilket stämmer 
in på vårt uppsatsämne. Då Monroe hade kommit fram till att terapeuter och 
bibliotekarier hade olika syn på biblioterapi skapade hon en modell för just bibliotek. 
Terapeuterna såg biblioterapin som en behandlingsmetod inom medicin och 
bibliotekarierna tyckte att personliga problem kunde bli lättare genom biblioterapi. 
(Monroe, 1977, s 257). Här ser vi de olika huvudområdena för biblioterapin där 
terapeuterna företräder den kliniska biblioterapin och bibliotekarierna den humanistiska. 
Om bibliotekarien känner läsaren och litteraturen bra kan bibliotekarien bestämma 
vilken biblioterapeutisk effekt läsaren ska få genom att välja ut rätt sorts litteratur. 
Monroes modell bygger på sex steg:  
 
1. Läsaren måste kunna läsa, se eller lyssna för att ta del av biblioterapi. 
 
2. För att processen ska kunna fortsätta krävs det att läsaren kan identifiera sig med 
karaktärer i texten. 
 
3. För att det tredje steget ska kunna nås krävs det att läsaren identifierar sig så starkt 
med  
handlingen i texten eller en karaktär att upplevelsen blir personlig. Läsaren lever sig in i 
texten och tycker att den handlar om henne själv. 
 
4. Vid steg fyra når läsaren katarsis. Detta innebär att läsaren anser att hennes problem 
är förstådda och att hon har blivit befriad och renad. På så sätt upplever läsaren en stor 
lättnad. 
 
5. För att läsaren ska kunna nå det femte steget krävs insikt och förståelse för texten och 
karaktärerna. Läsaren har här återgått till sitt eget liv men kan dra paralleller mellan sitt 
eget liv och texten hon har tagit del av. Enligt Monroe är steg fem för denna process det 
sista steget för bibliotekarier.  
 
6. Det sista steget handlar om förändringar i attityden eller i beteendet. Dessa 
förändringar ser ofta inte bibliotekarien utan det är troligtvis familj och vänner som 
märker av någon skillnad. Om det inte är så att bibliotekarien samarbetar tillsammans 
med en läkare eller psykolog är inte detta sista steg bibliotekariens mål (Monroe 1977, 
s. 257ff). 
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT 

Med detta avsnitt vill vi presentera ett material för att placera in vår uppsats i ett 
sammanhang och ämnesområde samt visa på en del av den forskning som finns inom 
fältet. Vissa delar av denna forskning kommer vi att använda och diskutera i vår 
undersökning. Den forskning som vi här kommer att ta upp behandlar något av ämnena 
barn och läsning eller biblioterapi. Den består av både uppsatser, böcker och andra verk 
samt ledande forskarnamn. 

3.1 Barn och läsning  

Det var förhållandevis svårt att finna forskning, framför allt andra uppsatser, som 
behandlar hur barn läsning. Mer fanns kring vad barn läser och om barns läsinlärning. 
Vi inleder stycket om tidigare forskning med att nämna några av de ledande forskarna 
inom fältet barns läsning. Den engelske författaren och litteraturpedagogen Aidan 
Chambers har skrivit flera böcker om barn och läsning, bland andra Böcker inom oss 
(1994) och Böcker omkring oss (1995) i vilka han skriver om boksamtal och läsmiljö. 
J.A. Appleyard har även han skrivit en hel del om läsning. I Becoming a reader (1990) 
beskriver han den läsprocess läsare går igenom från barn till vuxen. Han delar där in 
läsningen i fem olika kategorier i vilka det framgår de roller läsaren intar i olika 
åldersfaser; läsaren som Den lekfulla deltagaren, som Hjälten, som Tänkaren, som 
Tolkaren samt som Den pragmatiska. I boken Att läsa världen (1992) tar författarna 
Göran Greider och Björn Gunnarsson upp varför konst och litteratur är livsviktig och 
skriver om hur litteraturen kan fungera som både tröst och verklighetsflykt.  

 
Vår uppsats handlar om barn och ungdomar som är sjuka och inlagda på sjukhus. Enligt 
Lena Sewall läser sjuka barn i stora drag samma slags litteratur som friska barn. Men en 
intressant sak att ta hänsyn till är att barn ofta regredierar när de hamnar på sjukhus. 
Enligt Sewall innebär detta att barn i förskole-, låg- och mellanstadieåldern läser böcker 
som normalt något yngre barn läser. De äldre barnen läser böcker avsedda för deras 
egen ålder men kan välja mer lättlästa böcker än de annars skulle ha gjort (1976, s. 59-
60). 

Vi vill här ta upp en uppsats som har likheter med vår i det att den behandlar barns 
läsning och läsupplevelser, dock inte barns läsning på sjukhus utan mer generellt. Titeln 
är ”Det känns som jag försvinner in i böckerna” Barns favoritböcker, läsupplevelser 
och läsning från barns och barnbibliotekariers perspektiv från 2005. Uppsatsförfattarna 
Tina Kalins och Mona Magnusson Wernbros syfte är att få en större förståelse för barns 
val av böcker och en inblick i deras läsupplevelser och funderingar om och kring 
läsningen av dessa böcker. Genom kvalitativa intervjuer med barn och 
barnbibliotekarier kommer de fram till att oavsett anledning till de val som barnen gör, 
är varje möte med texten unikt och speciellt för barnet. De menar att läsningens mening 
skapas i mötet mellan läsare och bok och betonar vikten av att ha ett läsarperspektiv, i 
detta fall barnets perspektiv. Kalin och Magnusson Wernbro ser också i den egna 
undersökningen hur bibliotekarierna betonar vikten av att ha ett barnperspektiv. De 
använder sig i analysen av Chambers läshjul där vuxenstödet är det centrala och runt 
detta vuxenstöd rör sig de övriga delarna i läsprocessen, att välja, att läsa och 
reaktion/respons. Men resultatet av studien visar att alla barn gör olika val och har olika 
läsupplevelser vilket gör att författarna modifierar Chambers modell till att barnet 
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befinner sig i centrum då de anser att det är själva barnet hela läsprocessen kretsar kring. 
En annan slutsats de kommer fram till är att det är svårt att få uttömmande svar på 
frågor som rör läsning och läsupplevelser då detta är komplexa mänskliga fenomen och 
då man aldrig kan komma in i människors huvuden (2005, s. 77-79). De undrar vem 
som egentligen kan avgöra vad en bok skänker en läsare - erfarenhet eller förströelse 
(ibid., s. 61).  
 
Det teoretiska ramverk som vi har valt att använda oss av i denna uppsats är Sten 
Furhammars beskrivningar av läsutbyten som han har utvecklat utifrån sina 
intervjupersoners svar. Dessa läsutbyten är intressanta då de visar på en komplexitet i 
förhållandet mellan litteratur och läsare. Vi kommer utveckla Furhammars kategorier av 
läsutbyten i uppsatsens teoriavsnitt.  

 
3.2 Biblioterapi 

En del av den tidigare forskningen om biblioterapi har redogjorts för under stycket 2.2. 
Flera uppsatser har berört ämnet biblioterapi under 2000-talet där termen används på 
olika sätt. En uppsats från bibliotekshögskolan handlar om sjukhusbibliotekariers syn på 
biblioterapi. Uppsatsen biblioterapi på sjukhus (2008) av Josefine Aineland undersöker 
hur ett antal sjukhusbibliotekarier vid allmänna sjukhusbibliotek ser på skön- och 
facklitteratur i en tillfrisknandeprocess. Endast ett fåtal av de intervjuade 
bibliotekarierna kände till begreppet biblioterapi. Flera av dem säger sig arbeta med 
biblioterapi men utan att ha en särskild strategi. Enligt bibliotekarierna har många 
patienter blivit hjälpta av biblioterapi även om bibliotekarierna inte har haft några 
biblioterapeutiska idéer i bakhuvudet. En bibliotekarie säger att hon märker om boken 
har gjort skillnad för patienten genom att denne har blivit gladare eller mer aktiv efter 
att läst en bra bok (Aineland, 2008, s. 40). Enligt två bibliotekarier i Ainelands 
undersökning arbetar de med biblioterapi, fast i en mer oorganiserad form. De bedriver 
inte biblioterapi men säger att biblioterapi ändå kan uppstå. (2008, s. 23). Aineland visar 
vidare med sin undersökning att bibliotekarierna upplever att såväl fack- som 
skönlitteratur kan ha en positiv påverkan på patienterna men att dessa många gånger är 
för trötta för att läsa en hel roman och i stället väljer att läsa facklitteratur. 
Bibliotekarierna menar också att det är positivt för patienterna att läsa om sin egen 
sjukdom. Det krävs dock att patienten är mottaglig för sådan läsning (2008, s. 28).  
 
I uppsatsen Proust som Prozac: En studie av biblioterapi och läsningens läkande och 
utvecklande kraft (Carlsson & Östlundh 2001) fokuserar skribenterna på biblioterapi 
och perspektiv på läsning. Det framgår att biblioterapi är ett mångtydigt begrepp och att 
själva ordet terapi gör många bibliotekarier tveksamma. Även Ann Sofie Bjarne och 
Katarina Larsson märkte i sin magisteruppsats Läsaren i den informella läsecirkeln 
(2004) ett visst motstånd då de använde sig av ordet biblioterapi på grund av styrkan i 
ordet terapi. (Bjarne & Larsson, 2004, s. 79). Carlsson och Östlundh kommer fram till 
att trots motståndet är biblioterapi en levande terapiform som bibliotekarier kan använda 
i sin verksamhet. En slutsats i uppsatsen är att det bästa arbetet bedriver bibliotekarierna 
tillsammans med psykoterapeuter.  
 
Leena Sippola är en av de ledande finska forskarna, hon har skrivit artikeln 
Bibliotherapy in Finnish Hospital Librararies (Scandinavian Public Library Quarterly; 
1984, 17:11-13.) Där skriver hon att det nästan inte finns någon biblioterapi för 
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skandinaviska sjukhusbibliotek eftersom många bibliotekarier anser att de inte borde 
eller vill agera terapeuter. Dessa bibliotekarier anser att deras arbete består i att erbjuda 
vanlig biblioteksservice till de personer som annars inte hade kunnat besöka biblioteket 
på grund av sjukdom. Sippola lyfter även fram andra bibliotekarier som anser att 
litteratur har en stor potential att lösa psykiska problem och påpekar själv att många av 
Finlands sjukhusbibliotekarier är villiga och kapabla att leda biblioterapeutiska grupper 
med stöd av sjukhuspersonalen (Sippola, 1984, s. 12). Sippola beskriver i artikeln det 
biblioterapeutiska arbetet som från 1950-talet fram till 1984 har pågått på finska 
mentalsjukhus. Det har funnits bokcirklar på sjukhusen men ordet biblioterapi nämndes 
inte förrän 20 år senare och då mellan raderna. I början av 1980-talet skapades The 
Finnish Bibliotherapy Association i syfte att marknadsföra biblioterapi i Finland. 
Sippola som arbetade som bibliotekarie då artikeln skrevs beskriver det 
biblioterapeutiska arbetet som bedrevs på den psykiatriska kliniken som hon arbetade 
på.  
 
Biblioterapi är stort i Finland och en annan framstående forskare där är Juhani Ihanus. 
Han är docent i kulturpsykologi vid Helsingfors universitet och en av pionjärerna inom 
biblioterapi i Finland. Han har skrivit boken Att tiga eller att tala: litteraturterapi - ett 
sätt att växa. En välkänd och flitigt använd bok där bland andra ovan nämnda Sippola 
medverkar. Boken behandlar olika aspekter av biblioterapins teoretiska grund, historia 
och tillämpning. Termen litteraturterapi är den term som används i Finland men den 
fungerar som en synonym till biblioterapi. Den dominerande perioden för forskningen 
om biblioterapi var 1970- och 80-talen. Inger Eriksson som har skrivit Poesiläsning som 
meningsskapande - En studie om poesigrupper på sjukhem och hospice (2006) säger att 
det under 1990-talet har efterlysts mer forskning av biblioterapi eftersom det har 
saknats. Den forskning som har bedrivits har också fått en viss kritik då flera forskare 
har tyckt att grundläggande begrepp behöver förtydligas (Eriksson, 2006 s. 13). Den 
mesta litteraturen är skriven i USA, och i viss utsträckning även i England. För att lyfta 
fram några av de stora namnen inom den amerikanska biblioterapeutiska forskningen 
kan Caroline Shrodes, Rhea Rubin, Margaret Monroe, Arleen Hynes och Mary Hynes-
Berry nämnas. Ett par av de viktigaste biblioterapiforskarna från England är Jean M. 
Clarke och Eileen Bostle. Alla var som mest aktiva under nämnda period. Även här i 
Sverige kan vi se att biblioterapi var på tapeten under 70- och 80-talen med uppsatser 
som Karl Swartlings Den dunkla biblioterapien: en orientering om begreppets 
bakgrund, några definitionsförsök och praktiska erfarenheter; samt en 
litteraturförteckning från 1976 och Biblioterapi: vad är det? av Felth och Stalinger från 
1975 och rapporten Bblioterapi: en kreativ terapiform av Magnus Lindholm efter ett 
tvärkulturellt seminarium 1975. 
 
Precis som Carlsson och Östlundh frågar sig inledningsvis; “vart har forskningen tagit 
vägen” och konstaterar att det i Sverige har skrivits lite om biblioterapi de senaste 25 
åren, blev alltså även vi varse den tidslucka som finns på forskningsfältet över 
biblioterapi. Vi tycker oss ändå kunna se ett uppblommande intresse i svenska 
sammanhang på senare år. Under 2008 var exempelvis ett tema på Bok- och 
biblioteksmässan Kan litteratur och kultur göra oss friskare. I Borås samma år hölls ett 
symposium med titeln Litteratur som livskunskap där bland andra Juhani Ihanus 
pratade. Hösten 2011 kommer dessutom ett forskningsprojekt vid Göteborgs Universitet 
undersöka kvinnors erfarenheter av skönlitterär läsning under tiden som sjukskrivna. 
Cecilia Petterson och Lena Mårtensson vill se om läsning kan fungera rehabiliterande 
samt hur en sådan form av läsning i så fall ser ut (Pettersson, & Mårtensson, 2011).   
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4. TEORI  

I detta kapitel presenterar vi de teoretiska utgångspunkter som vi sedan kommer att ta 
avstamp från i analyserandet av vår empiri. För att besvara våra forskningsfrågor 
kommer vi att använda oss av Sten Furhammars kategorier av läsutbyte som visar fyra 
olika relationer mellan läsare och text.   
 
Det centrala ämnet i vår uppsats är läsning. Vi kommer inledningsvis att ta upp läsning 
ur ett större perspektiv, för att se på vad läsning som begrepp och fenomen kan betyda 
och vad dess inverkan på människor kan bestå i. Vi är medvetna om att bibliotekarierna 
i vår studie kan ha en annan syn på vad läsning är. Vi har inga avsikter att kartlägga all 
forskning kring begreppet utan vill belysa några aspekter som kan vara relevanta för just 
vårt uppsatsämne. Vi kommer sedan presentera Sten Furhammars kategorier opersonlig 
upplevelseläsning, personlig upplevelseläsning, opersonlig instrumentell läsning samt 
personlig instrumentell läsning. 

4.1 Perspektiv på läsning 

Det finns olika sätt att se på läsning. Av vissa ses det som en fysisk handling, att man 
vid läsning håller i en bok och med händerna vänder på sidorna (Steiner, 2009, s. 160). 
Ett annat sätt att förhålla sig till läsning är att se det som en komplex förmåga och 
aktivitet som handlar både om tekniska och intellektuella färdigheter på flera olika 
nivåer. Här ses inte läsningen som en avgränsad förmåga utan som ett sätt att förhålla 
sig till sig själv och sin omvärld (Säljö, 2005, s. 221). Den senare av dessa förklaringar 
genomsyras av ett sociokulturellt perspektiv, där läsningen är en aktivitet som sker 
mellan text och tanke och samtidigt är en del av olika verksamheter och människor 
(ibid., s. 199). Det finns en forskningsriktning som kallas för Reader-response-theory 
och som också belyser förhållandet mellan text och tanke; här ses läsningen som 
kvalitativ och textens mening skapas i mötet med läsaren. Läsaren interagerar med 
orden och för in sina egna erfarenheter och kunskaper (Fast, 2008, s. 91). Det handlar 
inte bara om att läsa av ord rent tekniskt utan om att skapa en förståelse, dra slutsatser 
och göra associationer från texten man läser till sig själv och det man vet om världen i 
övrigt. Även Sten Furhammar har en komplex syn på vad läsning innebär och ser det 
inte bara som att läsaren håller i en bok och vänder sida. Furhammar skriver att det inte 
bara är läsningen i sig som avgör om läsaren får en viss sorts upplevelse, utan att detta 
är beroende av tid, text och personlighet. Furhammars utgångspunkt är att läsaren inte är 
statisk utan påverkas av det som hon läser men att olika läsare påverkas olika. Texterna 
är inte heller i psykologiskt hänseende statiska utan det är beroende av läsaren och 
hennes synsätt. (1996, s. 137).  
 

4.2 Furhammars kategorier  

Furhammar (1996) undersöker i en studie hur och med vilket utbyte människor läser. 
Studien bygger på intervjuer med 83 personer i olika åldrar och från olika delar av 
landet och har publicerats i boken Varför läser du? För att sedan kunna diskutera dessa 
personers upplevelser och utbyte skapades två dimensioner av läsutbytet: Personlig vs. 
opersonlig hållning till texten samt upplevelseläsning vs. instrumentell läsning 
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(Furhammar, 1996, s. 157). I den första dimensionen, personlig - opersonlig hållning till 
texten handlar den personliga hållningen om att kunna identifiera sig med exempelvis 
någon karaktär i boken eller att läsaren refererar till sin egen verklighet. Om läsaren 
istället har en opersonlig hållning till texten håller hon eller han den personliga 
verkligheten utanför läsningen och ser texten som avkoppling eller information. Den 
andra dimensionen, upplevelseläsning - instrumentell läsning innebär att upplevelsen är 
det primära i upplevelseläsningen. Läsaren har inte som mål att använda de nya 
kunskaperna i en annan kontext. Den instrumentella läsningen däremot har som 
ändamål att skapa kunskaper eller nya insikter som sedan kan användas i andra 
sammanhang (Furhammar, 1996, s. 135). 
 
När dessa två dimensioner korsas får vi fyra olika sätt som beskriver vad läsaren får för 
utbyte av läsningen. De fyra kategorier kommer skrivas var för sig här nedan för att 
deras typiska drag ska bli tydliga. Kategorierna är enligt Furhammar sällan tydligt 
avgränsade då olika sätt att läsa kan förekomma i samma kategori (1996, s. 144). 
Förhoppningsvis kan vi med dessa begrepp få en djupare förståelse för bibliotekariernas 
resonemang kring läsutbyte och läsningens funktion.  
 

Figur 1. Furhammars läsutbyten. (Figuren återgiven efter Johanna Siöland, 2011, s. 14.) 
 

4.2.1 Opersonlig upplevelseläsning 

Denna kategori är en blandning av det upplevelseorienterade och det opersonliga. Det 
primära med läsningen är att den är upplevelseorienterad och inte engagerar läsaren på 
det personliga planet. Läsaren beskrivs som neutral observatör och håller sin egen 
person och de egna upplevelserna utanför texten. Läsningen är ett tidsfördriv eller 
underhållning och ger inte läsaren några nya erfarenheter. Läsaren kan uppleva mycket 
stark spänning och kan blir fängslad men detta leder inte till reflektioner som berör den 
egna personen utan tolkas som påverkan från texten. Texten ses som utbytbar och är 
inte unik i sig. Upplevelser ligger alltså i själva handlingen och läsaren fokuserar ofta på 
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hur texten ska sluta. Läsaren kan till och med hoppa över sidor för att få veta hur 
berättelsen slutar (Furhammar, 1996, s. 137-138). Enligt Furhammar är denna kategori 
den dominerande hos barn i hans undersökning. då alla barn har angett denna 
utbytesform (Furhammar, 1996, s. 369).  
 
En sammanfattning enligt Furhammar av det som kännetecknar en opersonlig 
upplevelseläsning: 
1. Läsupplevelsen är ett resultat av textens egenskaper och mindre av ett samspel mellan 
text och läsare. 
2. Berättelsen får sitt värde av händelserna i den. Läsaren koncentrerar sig på frågan 
”hur ska det gå?” 
3. Läsningen ses som tidsfördriv och underhållning (Furhammar, 1996, s. 140).  
 

4.2.2 Personlig upplevelseläsning 

Här handlar det om en korsning av det personliga och det upplevelseorienterade. Det 
läsaren får är upplevelser som präglas av läsarens egen identitet. Då läsaren gör 
tolkningar av texten måste denna tolkning förstås tillsammans med bakgrunden av 
läsarens egna erfarenheter, värderingar och minnen. Hållningen till den skrivna texten 
blir därför subjektiv och reflekterande. Det är vanligt med personlig identifikation med 
en eller flera personer i handlingen när man kan känna igen och förstå känslor och 
tankar hos personer och uppleva dem som sina egna. Läsaren tar till sig texten så som 
hon eller han möter nya erfarenheter i livet. För läsaren i denna kategori är 
upplevelserna under läsningen viktigare än hur historien slutar.  
 
En sammanfattning av det som kännetecknar en personlig upplevelseläsning enligt 
Furhammar: 
1. Läsaren reflekterar över sin läsning. Läsupplevelsen framstår som ett resultat av ett 
samspel mellan läsare och text. 
2. Att nå fram till berättelsen upplösning ses som mindre viktigt än de upplevelser som 
läsaren möter under läsningen. 
3. Läsupplevelserna har mer karaktär av erfarenheter än tidsfördriv. (Furhammar, 1996, 
s. 141) 
 

4.2.3 Opersonlig instrumentell läsning 

I denna kategori har läsningen en nyttofunktion samtidigt som denna funktion inte är 
knuten till läsarens personliga identitet. Utbytet av litteraturen är inte beroende av 
läsarens förhållande till textens innehåll. De kunskaper som läsaren tar till sig är av 
sådan sort att den kan tillämpas i andra kontexter. Furhammar skriver att termen 
”objektiv kunskap” är en bra beteckning för denna typ av läsning. Vanligtvis förknippas 
den här sortens instrumentella läsning med läsning av faktaböcker och facklitteratur 
men enligt Furhammar bör det påpekas att det inte behöver vara bundet till enbart 
sådana texter. Romaner kan läsas för att det är intressant att veta om något särskilt och 
ibland tycker läsaren att skönlitterära texter ger psykologiska kunskaper. Utbytet bör ses 
som opersonligt instrumentellt om texten ger kunskaper om till exempel andra 
människor, eller om akvariefiskar och kaniner. Furhammar skriver att man bör 
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observera att en faktatext inte bara behöver läsas för att ge ren information, utan också 
kan läsas som förströelse (Furhammar, 1996, s. 137-139). 
 
Det som kännetecknar opersonlig instrumentell läsning är enligt Furhammar: 
1. Utbytet av läsningen är en insikt eller en kunskap. Dessa insikter och kunskaper kan 
överföras från en läsar-text-relation till andra kontexter. 
2. En sådan insikt eller kunskap berör områden som läsaren inte har något personligt 
förhållande till (Furhammar, 1996, s. 143). 

 

4.2.4. Personlig instrumentell läsning 

I denna kategori möts det personliga och det instrumentella. I likhet med den föregående 
kategorin, kan insikter även i denna typ av läsning överföras direkt från läsar-
textrelationen till andra relationer, förutsatt att läsaren själv ingår i dessa. Furhammar 
skriver att det ligger nära till hands att beskriva denna läsning som terapeutisk. Denna 
utbytesform innebär att läsaren reflekterar över sin identitet eller livssituation och att 
detta leder till ökad självinsikt. Läsaren har chans att förstå sig själv på ett nytt 
subjektivt sätt. Detta kan eventuellt också leda till direkta förändringar på det personliga 
planet. Den terapeutiska effekten behöver inte vara väldigt stor och pretentiös enligt 
Furhammar utan kan ta sig uttryck i att läsaren distanserar sig till sina egna aktuella 
problem. Det kan också bestå i mer handfasta lösningar på personliga problem eller en 
ökad självkänsla genom läsningen. Det är alltså inte bara genom insikt och kunskap som 
läsaren kan få en terapeutisk effekt (Furhammar, 1996, s. 143). 
 
Furhammar kännetecknar personlig instrumentell läsning i följande punkter: 
1. Läsningen har en terapeutisk effekt, som läsaren har ett reflexivt förhållande till. 
2. Den terapeutiska effekten kan ha flera former, till exempel självreflektion, 
orosdämpning, tröst och distansering till det egna problemet (Furhammar, 1996, s. 143-
144).  
 
Genom Furmammars olika kategorier ser vi alltså att läsaren kan få olika slags utbyte av 
läsning. Eftersom vi även vill undersöka vilka kunskaper, strategier och tankar 
bibliotekarierna har kring biblioterapi ser vi att personlig upplevelseläsning och 
personlig instrumentell läsning kan ge upplevelser som läsaren kan koppla till sig själv, 
vilket är viktigt för den biblioterapeutiska effekten vi skrev om under 2.2.3. Men vi ser 
att alla fyra kategorier är intressanta då de visar på en komplexitet i förhållandet mellan 
litteratur och läsare. Det finns inte endast ett utbyte utan flera, och vilket detta utbyte 
blir beror inte bara på texten, utan också på faktorer såsom läsintresse och 
känslostämning och av vilken anledning läsaren tar sig en an en text.  
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5. METOD 

I detta avsnitt kommer vi att presentera metoden som vi har arbetat efter och föra en 
diskussion kring denna. Vi kommer även att skriva om etiska hänsyn, vår förförståelse, 
intervjuguidens uppbyggnad samt hur vi har gått tillväga rent praktiskt.  
 

5.1. Etiska hänsyn  

Eftersom det i Sverige inte finns många sjukhusbibliotek med barnverksamhet har vi 
valt att inte skriva ut namnen på biblioteken i vår undersökning och var dessa ligger för 
att läsaren inte ska kunna identifiera dem. Vi har tagit del av vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer som säger att om forskaren beskriver de personer som hon 
intervjuar men inte nämner några namn kan detta ändå vara tillräckligt för läsaren att 
identifiera någon individ. Forskaren måste därför försvåra identifieringen av enskilda 
individer eller grupper av individer (Vetenskapsrådet, forskningsetiska principer s. 13). 
I vår uppsats kommer vi därför inte ge någon beskrivning av biblioteken eller av de 
intervjuade bibliotekarierna som kommer att benämnas som intervjuperson 1, 2, 3 och 
så vidare. Vi kommer att använda pronomet “hon” om samtliga bibliotekarier trots att 
det förekommer en eller flera manliga intervjupersoner. Detta har vi gjort för att 
försvåra att enskilda citat kan kopplas till de specifika intervjupersonerna. 

 
5.2 Förförståelse 

Det ena sjukhusbiblioteket kontaktades via e-post och till det andra biblioteket fanns det 
redan en relation då en av oss har haft kontakt med detta bibliotek. På så sätt har det 
från en av oss, redan innan uppsatsarbetet tog sin början, funnits en inblick i 
verksamheten och en syn på biblioteket som en viktig plats för patienterna på sjukhuset. 
Denna inblick har bestått i att få ta del av det kulturella utbudet som finns på biblioteket 
vilket har medfört en uppfattning på förhand att detta utbud kan ha en positiv och 
hälsofrämjande effekt. En sådan förförståelse skulle kunna påverka uppsatsens 
utformning och även hur resultatet tolkas men vi har båda försökt att ha en objektiv 
hållning i vår undersökning och i våra möten med bibliotekarierna. 
 

5.3 Val av metod 

Jan Trost skriver i Kvalitativa intervjuer att en kvalitativ forskningsmetod är lämplig 
när det gäller att förstå en företeelse eller att hitta mönster. Den kvalitativa intervjun ger 
möjlighet till att försöka förstå den intervjuades känslor, sätt att tänka och handla vilket 
vi tycker stämmer överens med det vi vill undersöka (2005, s. 14, 23). Frågornas 
karaktär i denna uppsats handlar just om hur människor uppfattar och upplever en 
företeelse. I en kvantitativ studie hade vi med största sannolikhet gått miste om det vi är 
ute efter, nämligen innehållet i sjukhusbibliotekariernas utsagor. En allmän kritik av 
intervjuundersökningar är att det inte går att generalisera utifrån resultatet eftersom man 
gör alltför få intervjuer. I uppsatsen är vi inte heller ute efter att generalisera eftersom 
det istället är några bibliotekariers erfarenheter och uppfattningar som står i centrum. 
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Att ha intervju som metod ger oss som intervjuare möjlighet att ställa följdfrågor och få 
fram tankar som inte är möjligt i en enkätundersökning.  
 
Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjumetod (se bilaga 1 för intervjuguiden). 
Detta innebär att intervjun har haft vissa centrala frågor eller bestämda ämnen som vi 
valt ut i förväg, men det har funnits möjlighet att ändra ordningen och ställa spontana 
följdfrågor. Frågorna har varit indelade i följande avsnitt: bakgrund, läsning, läsning 
och tillfrisknande samt biblioterapi. Vi har haft uppsatsens bakgrunds- och teoriavsnitt i 
bakhuvudet då vi har skapat vår intervjuguide. De första avsnitten i intervjuguiden 
handlar om patienternas läsning och där använder vi oss av bland annat Furhammars 
kategorier. Det har även funnits extrafrågor som har funnits som stöd för oss om vi har 
upplevt att respondenterna har tvekat länge eller sagt att de inte har förstått frågan. Det 
andra avsnittet i intervjuguiden har handlat om läsning och tillfrisknande. Här har vi 
fokuserat på frågor som vi tyckt varit intressanta kring läsningens eventuella roll i en 
läkandeprocess. Detta har varit ett sätt för oss att kunna prata om biblioterapi utan att 
nämna begreppet som vi sedan kommer in på i det sista avsnittet.  
 
Monica Dalen skriver i boken Intervju som metod att de inledande frågorna ska vara av 
sådan karaktär att den intervjuade känner sig avslappnad. Efter hand bör sedan frågorna 
röra sig mot uppsatsens centrala teman (Dalen, 2008, s. 31). Vi började därför med 
några bakgrundsfrågor dels för att skapa en avslappnad stämning och dels för oss själva, 
då vi ville skapa oss en överblick av det sammanhang som bibliotekarierna befinner sig 
i. Vi har vid vissa tillfällen hoppat över att ställa en fråga om vi känt att vi redan har fått 
svar på den tidigare och ibland har det kommit upp spontana frågor i stunden. Vi har 
försökt till viss del låta den intervjuades resonemang leda intervjun vidare, samtidigt 
som vi hela tiden har gått tillbaka till vår intervjumall och styrt samtalet om 
resonemanget har hamnat för långt bort från uppsatsens fokus. 

5.4 Transkribering 

Vid transkriberingen av intervjuerna har vi tagit med då de intervjuade gör pauser och 
skrattar till. Dessa har sedan bara tagits med i uppsatsen om vi anser att de har haft ett 
värde för analysen av intervjusvaren. Om inte har vi för läsvänlighetens skull tagit bort 
dessa från citaten. De ”obehandlade” intervjuerna finns tillgängliga i transkriberat skick 
hos författarna.  

5.5 Analys av material  

Efter att vi genomfört intervjuerna och transkriberat dem har vi valt att presentera 
svaren utifrån Furhammars kategorier istället för att presentera svaren från 
intervjupersonerna en och en. Vid genomläsningen av transkriberingen har alltså 
Furhammars läsutbyten fungerat som ett analysverktyg. Vi har vid genomgång av texten 
valt ut de yttranden som har passat bäst in i de olika utbyteskategorierna.  
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5.6 Intervjutillfällena 

Studien bygger på fem intervjuer med sju personer som arbetar som bibliotekarier. 
Enligt Jan Trost bör man begränsa sig till ett litet antal intervjuer. Med för stort antal 
intervjuer kan materialet bli ohanterligt, det är svårt att få en överblick och samtidigt se 
alla viktiga detaljer (2005, s. 123). Vi tillfrågade sju intervjupersoner på de två 
sjukhusbiblioteken, tre på det ena och fyra på det andra, och samtliga av dem ställde 
upp. Vi föredrog att ha enskilda intervjuer framför gruppintervjuer för att få en djup 
förståelse av en persons tankar och upplevelser. Vi var dessutom rädda att inte alla 
skulle få komma till tals i en gruppintervju. Vid två tillfällen intervjuades dock två 
personer samtidigt, eftersom detta var deras egen önskan. Vi ser även fördelar med en 
gruppintervju då respondenterna kan ta del av varandras erfarenheter och åsikter och på 
så sätt få nya funderingar som leder samtalet vidare. Detta förverkligades delvis då det 
vid en av gruppintervjuerna kom upp diskussioner som troligtvis inte hade kommit upp 
vid en intervju med var och en av dem. I båda intervjuerna upplevdes det som att en 
person tog längre tid på sig och svara och då hann den andra berätta vad hon eller han 
tyckte före och det blev oftast att de mer höll med varandra än hade olika åsikter. Att det 
inte är lika lätt att få två intervjupersoner att uttrycka sig lika mycket besannades även 
under den andra gruppintervjun, då den ena respondenten pratade betydligt mer än den 
andra. Detta försöktes lindra genom att då och då aktivt vända sig till den person som 
pratade lite mindre samtidigt som vi har försökt vara måna om att inte tvinga någon att 
prata. Gruppintervjuerna upplevdes generellt som mer babbliga än de enskilda 
intervjuerna. Vi upplevde att i dessa intervjuer började respondenterna lättare prata om 
saker som inte hade med intervjufrågorna att göra.  Som vi har skrivit förut, har vi då 
gått tillbaka till vår intervjumall och styrt samtalet om resonemanget har hamnat för 
långt bort från uppsatsens fokus. 
 
Som vi har skrivit tidigare har vi haft olika mycket kontakt med de bägge 
sjukhusbiblioteken före intervjuerna. Det finns både för- och nackdelar med att redan ha 
en etablerad relation till de som man intervjuar. En fördel kan vara att de intervjuade 
känner sig avslappnade med den som intervjuar och därför lättare kan öppna sig. En 
nackdel i detta läge kanske kan vara att den intervjuade möjligtvis inte bryr sig om att 
berätta om en sak då hon eller han kanske tror att det är sådant som intervjuaren redan 
känner till. En nackdel med att inte känna intervjupersonerna kan vara att de känner sig 
obekväma med att det kommer någon som de inte känner och intervjuar dem. Vi 
upplevde inte att detta var något problem utan det upplevdes som att intervjupersonerna 
snarare tyckte att det var roligt och intressant att få bli intervjuade. Till 
bibliotekspersonalen, där det redan fanns en relation, berättade intervjuaren innan 
intervjun att även om hon visste svaren på en del av bakgrundsfrågorna ville hon ändå 
höra dem igen i fall det kommer fram information som skulle kunna ses som viktig i 
uppsatsens sammanhang. Vi såg det även som viktigt för förståelsen av 
transkriberingarna, då dessa har blivit lästa av oss båda två.  
 
Intervjuerna har skett på intervjupersonernas personliga önskemål om plats och tid för 
att de skulle kunna känna sig avslappnade i så stor mån som möjligt. Samtliga intervjuer 
gjordes i november och december 2011. Längden på intervjuerna varade ifrån 35 
minuter till 1,5 timma. Vi har gjort intervjuerna på bibliotekariernas arbetsplats. Detta 
ser vi som positivt då detta är en plats där de intervjuade förhoppningsvis känner sig 
avslappnade och bekväma. Vi har inte gjort intervjuerna tillsammans. En nackdel med 
detta är att det finns en risk att vi lägger olika vikt vid olika ämnen och frågor. Detta har 
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vi försökt att motverka genom att ständigt diskutera uppsatsens innehåll. Vi har efter 
intervjuerna tagit del av varandras transkriberingar och använt dessa i resultat och 
analys oavsett vem som har gjort intervjuerna. En fördel med att inte har gjort 
intervjuerna tillsammans är att vi har kunnat få ett rikare empirimaterial med tanke på 
att vi har kunnat intervjua bibliotekarier på två olika sjukhusbibliotek. Vi har därmed 
försökt kringgå risken med att få alltför likartade svar som kan bli en följd av att 
personer arbetat länge nära tillsammans och utvecklat en samsyn på olika frågor.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

Vi kommer i detta avsnitt både presentera och analysera resultatet, vi har alltså valt att 
göra analysen i anslutning till att vi redovisar resultatet av vår undersökning. Analysen 
kommer att göras genom att koppla respondenternas svar till Furhammars 
läsartskategorier; opersonlig upplevelseläsning, personlig upplevelseläsning, opersonlig 
instrumentell läsning och personlig instrumentell läsning vilka vi också har valt som 
rubriker att strukturera avsnittet efter.  
 
Kategorier som dessa är inte fasta och människors läsning är inte heller statisk. Det kan 
därför vara svårt att identifiera patienternas typ av läsutbyte. Men vi har ändå kunnat se 
mönster i bibliotekariernas syn på barnens och ungdomarnas läsning, mönster som 
stämmer överens med de fyra olika läsarternas karaktäristika drag. I vissa fall har 
läsningens gränsöverskridande drag varit tydliga och svaren har då passat in i mer än en 
kategori. I detta avsnitt kommer vi att med egna ord redogöra för våra respondenters 
svar varvat med citat från dem. Ibland använder vi uteslutningstecken i citaten vilket 
markeras med tre punkter. Det betyder att vi har tagit bort text, antingen för 
läsvänlighetens skull då det till exempel har varit fråga om upprepningar, eller för att 
behålla anonymiteten hos de intervjuade bibliotekarierna. När vi skriver något för att 
förtydliga det som har sagts markeras det med beteckningen […;vår anm.]. 
 

6.1 Opersonlig upplevelseläsning 

Vi kan utläsa av bibliotekariernas svar att de tycker att en av läsningens funktioner är 
som förströelse och avkoppling vilket vi kan koppla till Furhammars kategori 
opersonlig upplevelseläsning. De tror att denna förströelsefunktion hjälper patienterna 
då de befinner sig i jobbiga situationer. Läsningen blir ett sätt att komma ifrån 
sjukdomen och sjukhusmiljön en stund. Intervjuperson 7 säger: ”Jag tror att man läser 
för att man vill ha något att göra. När man läser skingrar det ens tankar vilket kan vara 
vilsamt när man är i en jobbig situation.” En annan respondent säger att: “Man går in i 
en annan värld om det är jobbigt i den verkliga världen.” (intervjuperson 3) Något 
liknande säger respondent 2 när vi pratar om läsningens funktion, hon tror inte att 
läsningen i första hand handlar om identifikation och igenkänning utan, i många fall 
tvärtom innebär ett sätt att söka sig bort från sig själv och den egna situationen: “Jag 
upplever nog mer att man väljer att läsa för att gå in i en annan värld.” Hon berättar om 
en mamma och hennes svårt sjuka barn som läste väldigt mycket under den tiden hon 
låg inne på sjukhuset. Dottern hade berättat för mamman att hon kände att hon fick en 
fristad när hon läste. Ett annat fall hon beskriver handlar om ett barn som var döende 
och som ända in i slutet av sitt liv läste väldigt mycket tillsammans med sin förälder. 
Vår respondent beskrev det som viktigt för dem att gå in i en annan värld genom 
böckerna. 
 
Verklighetsflykt är ett ord som kan används om Furhammars kategori opersonlig 
upplevelseläsning som handlar om att läsaren går in i en upplevelseorienterad och 
berättelsefokuserad läsning. Att denna kategori enligt sjukhusbibliotekarierna finns 
representerad hos barnen och ungdomarna blir tydligt när bibliotekarierna pratar om att 
patienterna flyr in i en annan värld eller tas ur sin miljö en stund.  
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Opersonlig upplevelseläsning handlar om att läsningen är ett tidsfördriv. Läsaren kan 
engagera sig i en texts handling vilket kan fängsla och beröra men inte ge upphov till 
personliga reflexioner. Enligt bibliotekarierna finns denna kategori representerad genom 
att patienterna, som vi ser ovan, vill läsa för att det i första hand är en sysselsättning och 
ett sätt att gå utanför sig själva. På så vis får de en fristad från sjukdomen och sjukhuset.  
 
Även om alla bibliotekarierna säger att läsning fyller en funktion som gör att patienterna 
kan vila ifrån jobbiga tankar, tror intervjuperson 3 samtidigt att patienternas läsning 
fyller samma funktion som för andra personer: ”Antagligen ungefär samma funktion 
som hos andra. Lustfyllt, roligt, mysigt, avkopplande för vissa kanske.” Även 
intervjuperson 7 säger att det inte är någon större skillnad jämfört med andra bibliotek 
men att det lånas mer lättläst på sjukhusbiblioteket eftersom låntagarna ofta är trötta, 
något som nämns i flera intervjuer.  
 
Intervjuperson 7 poängterar att hon inte alltid tror att låntagaren är medveten om varför 
hon eller han lånar en bok, hon säger:  
 

Man lånar för att det verkar intressant, eller för att det är roliga bilder. Tycker 
man om lastbilar är det ju kul med en bok med mycket lastbilar i. Sen kan man 
väl undermedvetet säga att det är nyttigt men jag tror inte att man i första hand 
lånar för att det är nyttigt. 

 
Intervjuperson 5 säger att: ”Tycker man att det är jätteroligt att läsa om fiskar så har vi 
ju böcker om det. Men då är det nog inte för att lära sig om fiskar utan det är den här 
grejen man gillar.”  
 
Vi kan se att utbytet opersonlig upplevelseläsning är vanligt förekommande enligt de 
svar som sjukhusbibliotekarierna har gett oss. Det är även denna kategori som är 
dominerande hos barnen i Furhammars undersökning. Opersonlig upplevelseläsning 
beskrivs ofta som ett tidsfördriv och leder inte till ny kunskap. Som vi kan se ovan läser 
inte barnen och ungdomarna enligt en bibliotekarie för att lära sig om fiskar utan de 
läser för att det är något man gillar. Respondent 6 poängterar att “avsikten med att läsa 
här är ju inte som på ett skolbibliotek där man ska lära sig något”. Vi kommer skriva 
mer om detta under opersonlig instrumentell läsning.  
 

6.2 Personlig upplevelseläsning 

Denna läsart karaktäriseras bland annat av personlig identifikation med en eller flera 
karaktärer i handlingen. Det handlar om att känna igen och förstå känslor och tankar hos 
denna eller dessa personer och uppleva dem som sina egna. En fråga som vi ställde till 
bibliotekarierna handlar om patienternas läsning av böcker som handlar om den egna 
sjukdomen och om patienternas läsning för igenkänning och identifikation. 
Bibliotekarierna upplever att det är ovanligt att barnen uttrycker att de vill läsa om sin 
sjukdom. Den upplevelse som intervjuperson 7 har är att “det inte är självklart att man 
vill läsa en bok om cancer bara för att man har det”, hon tror att det ibland kan bli för 
mycket för en patient. Samtidigt upplever hon att många barn på just 
onkologavdelningen vill läsa böcker som handlar om monster eller andra otäcka saker 
som hon ser som symboler för cancern. Hon menar att det också är ett sätt att bearbeta 
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även om det inte direkt handlar om den egna sjukdomen. De flesta av bibliotekarierna 
berättar, som vi skrev under opersonlig upplevelseläsning, att patienterna snarare läser 
för att slippa tänka på sin sjukdom. Ett undantag är patienter från BUP (barn-och 
ungdomspsykatrin). Intervjuperson 3 kommer bara på en grupp av patienter där det 
förekommer att man vill läsa om andra med samma sjukdom: “Man märker ju att 
anorexipatienter kanske tar... det har man sett att dom plockar i den hyllan.”  
 
I den mån barnen läser om den egna sjukdomen så är det enligt respondenterna 
föräldrarna som lånar för att de vill läsa böcker om sjukdomen tillsammans med barnen. 
Vilken form av utbyte det handlar om då beror på, för genom bibliotekariernas svar kan 
vi utläsa att patienternas läsning kan röra sig mellan olika kategorier, i detta fall mellan 
personlig upplevelseläsning och opersonlig instrumentell läsning. Intervjuperson 1 
funderar länge på om hon tror att det är viktigt för patienterna att känna igen sig i det de 
läser. Hon kommer fram till att det nog är viktigare för gruppen tonåringar att kunna 
identifiera sig. Hon funderar ytterligare en liten stund och lägger till att för små barn kan 
det nog också vara viktigt: “Ofta i sagor är det ju någon hjälte, någon liten, svag person 
som sen visar sig klara just det här som andra starka tuffa klarar.” Hon menar att det 
stärker det lilla barnet som står inför något jobbigt och fortsätter: “Eller om man just har 
börjat se dåligt och ska få glasögon och så då kunna låna en bok med någon som fått 
glasögon och dom var så fina och man blev så peppad.” Vid dessa tillfällen kan 
läsningen ses som personlig upplevelseläsning eftersom läsaren kan känna igen och 
förstå känslor hos personer i texten och uppleva dem som sina egna. Samtidigt kunde vi 
se att läsningen rör sig mellan den personliga upplevelseläsningen och den opersonliga 
instrumentella läsningen då barnen och ungdomarnas föräldrar ibland lånar böcker åt 
dem för att delvis också lära dem om till exempel namn på saker som är relaterade till 
deras sjukdomssituation. Vi kommer att skriva mer om detta under rubriken opersonlig 
instrumentell läsning. 
 

6.3 Opersonlig instrumentell läsning 

Det Furhammar skriver om den opersonliga instrumentella läsningen är bland annat att 
utbytet här inte är beroende av läsarens förhållande till textens innehåll. Det handlar om 
något objektivt, att få information om ett område som inte är knutet till ens person. Ofta 
förknippas läsarten med faktaläsning. Furhammar säger att läsning av faktatext inte 
behöver ha fokus på att få nya kunskaper utan kan handla mer om underhållande 
förströelse vilket intervjuperson 5 tar upp när hon säger att det nog inte för att lära sig 
om fiskar en patient lånar en bok om det utan det är för att man gillar ämnet i sig. Vi 
upplever att denna form av läsutbyte inte är i fokus enligt de svar som bibliotekarierna 
ger. Som vi har skrivit under opersonlig upplevelseläsning säger intervjuperson 6 att 
avsikten med läsning på sjukhusbibliotek inte den samma som på ett skolbibliotek där 
låntagarna ska lära sig något.  
 
Vi har även skrivit tidigare att det enligt bibliotekarierna är vanligare att föräldrarna 
lånar böcker till barnen om sjukdomen än att barnen gör det själva. "Det är inte så 
vanligt att man hör från en patient: “‘Jag vill läsa en bok om diabetes’ Men föräldrarna 
kan ju fråga efter det.” (Intervjuperson 6). Att föräldrarna lånar med sig böcker till 
barnen upplever intervjuperson 5 och 6 som positivt eftersom föräldrarna lättare kan 
föra in samtalet på barnets nivå och att de tillsammans kan sitta och titta i boken. I 



28 

 

intervjun nämns en del titlar på böcker, bland andra Ida och tårtan som handlar om 
glutenintolerans:  
 

För att själva chocken i att få en diagnos den är ju att stor och man måste hålla 
på och bearbeta. Och kan man då hitta något som är lite jämvikt, att det här går 
faktiskt att hantera. “Titta, det är ju inga problem för Ida!” Man kollar lite i 
magen och sen kan hon vara precis som vanligt...Och man lär sig vad saker 
heter. (Intervjuperson 5) 

 
I det här sammanhanget kan läsningen räknas som opersonligt instrumentell eftersom 
patienterna kan få kunskap om sin diagnos eller sjukdom, kunskap som kan användas i 
andra sammanhang. Att lära sig vad saker relaterade till sin sjukdom heter och hur 
undersökningar går till kan ge en insikt som kan omsättas från en läsar-text-relation till 
andra relationer.  
 

6.4 Personlig instrumentell läsning 

Sammanfattningsvis innebär denna kategori att läsningen har en terapeutisk effekt som 
kan uppträda i olika former. Några typiska effekter är självreflektion, orosdämpning, 
tröst och distansering. Detta kan leda till förändringar på det personliga planet.  
 
Då vi bad bibliotekarierna berätta om tillfällen de minns där patienterna har mått bättre 
av läsning fick vi några olika exempel. Flera av dem pratar först i mer allmänna ordalag, 
de menar att det sker dagligdags. “Det [läsning; vår anm.] hjälper väl ständigt på sätt 
och vis”, säger intervjuperson 2. Det är vanligt att bibliotekarierna upplever att föräldrar 
och barn, som kanske sitter och mer eller mindre stirrar in i väggen när de kommer med 
bokvagnen, mår bättre när de går ut än när de kom in. En bibliotekarie berättar om ett 
tillfälle där hon kom in en sal där det befann sig en mamma och ett barn som mådde 
väldigt dåligt:  
 

De såg inte så glada ut. … Men mamman sa att hon tycker väldigt mycket om 
djur. Så då hittade jag en bok där man kan se på djurhuvuden i naturlig storlek. 
Så då plockade mamman fram den och höll fram den så här för sitt barn. Och 
hon började skratta! Och mamman började gråta för hon hade inte sett henne 
skratta på jättelänge. Det är ju läsning, fast det är läsning med bilder. 
(Intervjuperson 7) 

 
En annan bibliotekarie berättar om ett tillfälle då en ensam och sjuk flyktingflicka kom 
till sjukhuset: 
 

Då vägde hon 16 kilo. Åtta år var hon väl då ja. Dom ringde [från avdelningen; 
vår anm.] en fredagseftermiddag, helt desperata, och hon var väldigt sjuk och 
dom visste ju inte då om hon ens skulle klara helgen. Och vi fick springa iväg 
med allt vi hade- en kotavla och böcker ...Jag vet det var Alfons Åberg bland 
annat, på hennes modersmål då. Sen så klarade hon ju den helgen och blev 
sakta lite bättre. Sen så lämnade hon ju den akuta och gick över till en vanlig 
avdelning. (Intervjuperson 1) 

 
När vi frågade bibliotekarien om hon trodde att det var läsningen som hjälpte flickan ur 
det mest kritiska svarade hon att hon absolut såg det som en bidragande del i 
tillfrisknandet. Det är tydligt i exempel som dessa två att respondenterna tror att själva 
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läsningen kan påverka barnen och ungdomarna i deras läkandeprocess. Alla svarade 
också ja på den frågan. Man tror att böckerna på något sätt ger en positiv effekt även om 
den inte gör patienten frisk från sin sjukdom. Intervjuperson 5 pratar till exempel om att 
läsningens funktion är ett sätt att avleda smärta och tankar från alla sjukhusfunktioner: 
"Någonstans så frigörs det väl en del av de här glada endorfinerna som hoppar runt. 
Som ändå gör att vi mår lite bättre." Under rubriken opersonlig upplevelseläsning skrev 
vi att många bibliotekarier upplever att patienterna med hjälp av läsningen går in i en 
annan värld. En bibliotekarie tror dessutom att patienterna kan "uppleva saker där som 
på nåt sätt är läkande och komma tillbaks till den vanliga världen lite stärkt" 
(Intervjuperson 1). 
 
Intervjuperson 5 tycker att huruvida läsningen kan göra så att en patient får ökat 
välbefinnande är en medicinsk fråga, men tror att man kan må lite bättre i det att man 
får vila från sin sjukdom. Några av bibliotekarierna pratar om och ger exempel på 
läsning i livets slutskede. De upplever att läsning under dessa omständigheter många 
gånger är extra viktig för att den fungerar som en tröst för patienten. Det personliga 
instrumentella läsutbytet innebär bland annat att läsaren får just en känsla av tröst som 
vi skrev inledningsvis i stycket och även orosdämpning vilket också verkar viktigt då 
bibliotekarierna pratar om patienter som har en dödlig sjukdom.  
 
På frågan om läsningens inverkan på patienters välbefinnande börjar intervjuperson 2 
prata om KASAM som de tror mycket på sjukhusbiblioteket där hon arbetar. KASAM 
är en modell av Aaron Antonovsky och står för Känsla Av Sammanhang. Modellen 
används för att studera människors hälsa och uttrycker i vilken grad man har en känsla 
av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Pettersson Drevstam, 2006, s. 8). Hon 
menar att en person genom läsningen kan känna igen sig själv, begripa sin situation och 
få en känsla av sammanhang vilket vi tycker stämmer in på Furhammars kategori 
personlig instrumentell läsning.  
 
Den läsning som många av våra respondenter pratar om går att identifiera till den 
kategori som Furhammar kallar för personlig instrumentell läsning genom att den 
verkar terapeutiskt. Som Furhammar skriver behöver den terapeutiska effekten inte vara 
väldigt stor och pretentiös utan kan ta sig uttryck i att läsaren får distans till sina egna 
aktuella problem. Intervjuperson 7 säger till exempel att läsningen kan vara terapeutisk 
för att den är intressant eller rolig. Flera andra bibliotekarier är inne på liknande spår 
och pratar om terapeutiska effekter som läsningen kan ge. Enligt intervjuperson 3 kan 
dessa effekter äga rum utan att bibliotekarierna är med. Det kan då handla om en patient 
som läser en bok som ger henne någonting och som hon senare pratar med föräldrarna 
om, och på så sätt kan detta vara terapeutiskt menar hon. Hon tar upp sagostunden som 
en ett exempel på ett tillfälle där det kan uppstå en terapeutisk effekt, och där 
bibliotekarierna har en mer aktiv funktion. De gjorde vid ett tillfälle en sagostund på 
Ivar Arosenius Kattresan, där de lyfte fram scener om när katten spricker och ligger och 
kvider och är sjuk men sen får ligga på konvalescenshem och bli frisk. Att de på 
biblioteket valde att just lyfta fram och skapa scener ur den berättelsen var för att många 
barn i den situationen skulle kunna känna igen sig och på sätt bearbeta en del av 
upplevelsen att vara sjuk och ligga på sjukhus. “...att man öppnar boken på det sättet 
och barnen kan känna ‘Oj, kan det va såhär? Fanns allt det där i den här boken?’ Att det 
blir ett minne av nånting. Det kan leva vidare och växa.”(Intervjuperson 3)  
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En respondent berättar att de har arbetat med böcker ur ett terapeutiskt syfte då det 
gäller stickrädda barn. Läkarna har då frågat efter böcker som visar hur det egentligen 
går till då många patienter tror att de ska få en nål i armen: 
 

… men det är ju egentligen en plastslang. Och orden är väldigt viktiga. Det klart 
man inte vågar hålla fram armen om man tror man ska få en nål i den. Då 
använder man ju boken i ett terapeutsikt syfte för att visa hur saker är. För att 
kunna bearbeta rädslan."(Intervjuperson 7) 

 
Denna typ av läsning kan kopplas till Furhammars personlig instrumentell läsning 
eftersom personalen hoppas att effekten av läsningen blir orosdämpning och 
bearbetning av rädslan inför en behandling.  
 
Vi får inte enbart exempel på läsningens positiva effekter. Intervjuperson 3 har märkt att 
patienter på anorexiavdelningen ibland har tagit böcker som handlar om den egna 
sjukdomen. Det är dock inte alltid en patient får lov att låna sådana böcker av 
avdelningspersonalen, för att hon eller han inte ses som mottaglig: "Det känns som att 
där finns det en viss risk, att vissa böcker kan trigga igång vissa beteenden i olika 
skeden. Därför är inte alla böcker lämpliga alltid." (Intervjuperson 3). Genom både 
respondent 3 och 4 får vi ta del av ett tillfälle där de hade besök av en författare som 
pratade om och läste ur sin bok. Det gav upphov till vissa negativa reaktioner hos någon 
patient. Personalen hade då blivit lite ängslig. Sådana här fall ses som väldigt ovanliga 
men ”man får vara lite försiktig som läkande kulturkraft”, menar intervjuperson 4 och 
syftar då i synnerhet på kontakter med patienter inom den psykiatriska vården. Hon 
pratar vidare om patienterna från barn- och ungdomspsykiatrin och anser att läsningens 
terapeutiska effekt är tydligast hos denna patientgrupp. Hon menar att det dels beror på 
att de är äldre och har utvecklat ett större självmedvetande vilket hon ser som en viktig 
del i den terapeutiska läsningen, dels att deras behandling fokuserar på att patienterna 
ska se sig själva, identifiera sig och utvecklas och att läsning i det perspektivet blir mer 
självläkande. Denna utsaga stämmer överens med den personliga instrumentella 
läsningen. Furhammar själv använder liknande formuleringar när han beskriver denna 
utbytesform; läsaren reflekterar över sin identitet eller livssituation och detta leder till 
ökad självinsikt. Läsaren har chans att förstå sig själv på ett nytt subjektivt sätt som kan 
leda till direkta förändringar på det personliga planet (1997, s. 143).  
 
En av de frågor vi ställde till bibliotekarierna rörde självhjälpsböcker. Läsning av 
självhjälpslitteratur tänkte vi med sitt uttalade terapeutiska och självutvecklande syfte 
hörde hemma i den personligt instrumentella läskategorin. Frågan om bibliotekarierna 
brukar rekommendera självhjälpsböcker till patienterna väckte på flera håll först viss 
förvirring kring begreppet och vi fick förtydliga vad vi menade. Det vi avser är litteratur 
med ett uttalat terapeutiskt syfte, med inriktning på förbättring eller utveckling inom ett 
specifikt problemområde. Exempel på teman för självhjälpsböcker kan vara “hjälp till 
självhjälp vid depression” eller “hantera smärta med hjälp av kognitiv beteendeterapi”. 
Både intervjuperson 1 och 4 låter oss förstå att det har hänt när de har arbetat mot vuxna 
patienter men säger att de inte har rekommenderat sådana böcker till barn. 
Intervjuperson 7 säger: “Jag har inte gjort det … Ska man rekommendera något sådant 
ska man verkligen veta vad man gör. Det är en sak som man väljer det av egen kraft”. 
Vår andra och tredje respondent pratar om genren och säger att de skyltar med en del 
böcker under temat Unga livsfrågor och att det har förekommit förfrågningar som lagts 
som inköpsförslag. Men ingen av bibliotekarierna rekommenderar aktivt 
självhjälpslitteratur. En bibliotekarie säger att man kan visa hyllan för att peppa men att 
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det alltid är de själva som avgör om de vill låna det. “Det är inte roligt att bli påprackad 
något.” (Intervjuperson 1) Intervjuperson 4 säger att man ska stå till tjänst med all sorts 
litteratur men menar också att det inte är deras jobb att filtrera böckerna för patienterna, 
det får i så fall vara avdelningspersonalens uppgift. 
 
Inom den personligt instrumentella kategorin är det viktigt att ha en tolkande och 
reflekterande hållning till sin läsning. Detta kan vi koppla samman med det som är 
viktigt i biblioterapin. Då vi frågade bibliotekarierna om de hade hört talas om 
begreppet biblioterapi svarade alla ja.  
 
I vår undersökning säger intervjuperson 4 att hon hört begreppet genom "utbildningar 
och så. Så ja, jag har hört om det men vet inte så mycket om det…" Att det finns en del 
osäkerhet kring begreppets innebörd märks hos flera av respondenterna då de säger sig 
inte veta särskilt mycket om begreppet. Respondent 1 har en bok som heter 
Bibliotherapy men poängterar samtidigt att hon inte läst så mycket om det. 
Intervjuperson 5 svarar att hon inte heller har läst mycket om det och "kanske har fått 
allt om bakfoten". Att biblioterapi inte har en självklar definition och innebörd som vi 
har sett i teoriavsnittet syns även i vår undersökning då flera av respondenterna efter att 
ha svarat att de känner till begreppet lägger till att de inte vet så mycket om biblioterapi 
och kan ha missförstått begreppet. Intervjupersonerna 5 och 6 berättar att biblioterapi 
var något som susade omkring i deras värld på 1980-talet men att det sedan dess har 
varit tyst.  
 
På frågan vad biblioterapi innebär svarar intervjuperson 5 att: "Jag tolkar det som 
läsning i terapeutiskt syfte för att bearbeta olika känslor". Intervjuperson 1 förklarar 
begreppet som ”böckers läkande kraft” men använder själv aldrig ordet biblioterapi. 
Respondent 6 är inne på samma spår och säger att de inte använder sig av ordet 
biblioterapi, men tycker att det handlar om att läsning kan vara en del av det 
terapeutiska arbetet. Intervjuperson 3 har mycket tankar kring biblioterapi. Det första 
hon svarar är "Ja... det är ju inte självhjälpsböcker". Hon menar att det ofta är det som 
folk tror biblioterapi handlar om; att läsa sig från sjuk till frisk. För henne innebär 
biblioterapi läsning som är interaktiv där läsaren genom den egna läsningen kan "få syn 
på sig själv", och att man inte behöver vara sjuk för att göra det. Hon vill koppla bort 
ordet terapi från sjukdom och tycker att läsning borde bli mer interaktiv för att läsaren 
på så sätt ska få reda på saker om sig själv. 
 
Intervjuperson 7 är försiktig med att använda just ordet terapi och betonar att man inte 
ska hålla på med kvacksalveri. Att läsning kan vara terapeutiskt är en annan sak än att 
säga att de håller på med terapi anser respondenten. "Jag tycker jag att om man ska kalla 
något för terapi ska man vara terapeut. Så att man har en vetenskaplig grund att stå på.” 
(Intervjuperson 7) 
 
Ingen av våra respondenter säger att de arbetar med aktivt med biblioterapi. De påpekar 
däremot att det kan äga rum något som flera kallar för biblioterapeutiska situationer och 
som vi likställer med de terapeutiska effekter som Furhammar menar kan uppstå vid 
personlig instrumentell läsning. Dessa situationer eller effekter kan som vi skrivit 
tidigare äga rum utan att till exempel bibliotekarierna är med eller har haft en strategi 
till valet av bok.  
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Ytterligare tankar om biblioterapi får vi i de utläggningar som ett par av bibliotekarierna 
har om hur man skulle kunna jobba med biblioterapi på sjukhusbiblioteket. Här pratas 
det om att man skulle kunna "öppna upp en bok" och låta figurerna och scenerna i den 
få liv och sprida sig till och växa i många patienter. Att det kan vara någonting som 
flera kommunicerar, flera avdelningar och flera yrkesgrupper. De pratar om att det 
skulle kunna fungera som teman i huset, där psykologer och läkare är inblandade också 
och pratar med barnet om bokens innehåll.  
 
En stor del av den läsning som bibliotekarierna pratar om kan ses som terapeutisk. Vi 
kan utifrån våra respondenters svar identifiera två olika sätt som den passar in i 
Furhammars kategori personlig instrumentell läsning:  
 

• Läsningen kan ha en terapeutisk effekt ur ett psykologiskt perspektiv. Denna 
effekt kan vi se förekommer genom bibliotekariernas berättelser om läsning som 
orosdämpning och i deras berättelser om att patienter kan känna igen sig, få 
självinsikt och få distans till sina egna problem. I personlig instrumentell läsning 
förmedlas synen på läsningen som terapeutisk i det att den ger patienten 
möjlighet till identifikation, reflektion och självutveckling. Denna typ av utbyte 
förekommer hos patienterna, men det är främst när det gäller de patienter från 
barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen som respondenterna pratar om 
läsning i dessa termer.  

 
• Synen på läsningen som positiv för välbefinnandet framkommer också genom 

att man ser den fungera som avledare från sjukdom och smärta. Den är en 
tillflyktsort som hjälper patienten att uthärda en jobbig situation. Denna läsart 
stämmer i huvudsak in på opersonlig upplevelseläsning men alltså även på 
personlig instrumentell läsning då den som Furhammar skriver kan ta sig uttryck 
i att läsaren distanserar sig till sina egna aktuella problem. Det är alltså enligt 
våra respondenter inte bara genom insikt och kunskap som läsaren kan få en 
terapeutisk effekt. 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel kommer vi att diskutera och sammanfatta vårt material med utgångspunkt 
i uppsatsens frågeställningar. Inledningsvis kommer vi att diskutera vårt analysverktyg. 
Under arbetets gång har vi märkt att svaren på de två första frågeställningarna “Hur 
tänker och arbetar bibliotekarier med barns och ungdomars läsning och läsupplevelser 
på sjukhus?” och “Kan barn och ungdomar på sjukhus må bättre av läsning enligt 
bibliotekarierna, och i så fall på vilket sätt?” flyter ihop med varandra. När vi 
formulerade frågeställningarna ville vi inte ta för givet att sjukhusbibliotekarierna skulle 
tycka att läsning får patienterna att må bättre. Då detta dock visade sig vara fallet blev 
resultaten snarlika gällande tankar kring läsningen och huruvida läsning kan få 
patienterna att må bättre. Av den anledningen valde vi att sammanföra dessa 
frågeställningar under en och samma rubrik i avsnittet Diskussion.  
 

7.1 Furhammars modell som analysverktyg  

Furhmmars kategorier är sällan fasta och läsningen sällan statisk. Det kan därför vara 
svårt att identifiera patienternas typ av läsutbyte enligt bibliotekariernas svar. Det finns 
andra teoretiska modeller som hade kunnat vara tänkbara att använda på vårt material 
men vilken modell man än använder så går det inte komma ifrån det alltid innebär ett 
visst mått av osäkerhet och oklara gränser när det handlar människors beteenden. En 
modell som ofta används, t ex i Kalins och Magnusson Wernbros studie, är Aidan 
Chambers läshjul bestående av de tre delarna val, läsning och reaktion. En annan 
tänkbar analysmodell på vår undersökning hade varit J.A. Appleyards indelning i de 
olika roller/stadier som läsare genomgår i olika åldrar. Vi valde att använda oss av 
Furhammars kategorier då denna har gett oss redskap att se och förstå hur några 
bibliotekarier ser på patienters läsning. Vi kan konstatera att kategorier inte är någon 
exakt beskrivning av verkligheten, då vi kan läsa ut av bibliotekariernas svar att olika 
kategorier kan uppträda samtidigt. Furhammars har dock användbara då vi genom de 
olika kategorierna handlar kunnat urskilja vilken upplevelse läsaren får av texten och 
huruvida läsarens identitet berörs.  
 

7.2 Bibliotekariernas arbete och tankar kring läsning och om/på 
vilket sätt det kan få patienter att må bättre  

Vi vill återigen påpeka att vår studie handlar om barnen och ungdomarna, genom 
bibliotekariernas ögon, vår avsikt är endast att diskutera utifrån deras syn på 
patienternas läsning och läsupplevelser. Vi tror inte att det finns några enkla svar på 
läsningens effekter eftersom det är en mångfacetterad process. En av Kalins och 
Magnusson Wernbros slutsatser i sin studie är att läsning och läsupplevelser är 
komplext men ett mönster som kan urskiljas är att läsning kan ske på olika plan eller 
nivåer (2005, s. 72). Det tycker vi att vi kan se utifrån de svar vi har fått också. Läsning 
kan ske på personligt eller opersonligt plan, instrumentellt eller upplevelsemässigt, även 
på flera nivåer samtidigt, beroende på bok, sammanhang och läsarens tillstånd.  
 
Ett av resultaten från våra intervjuer är att bibliotekarierna inte anser att det är någon 
större skillnad på barns och ungdomars läsning på sjukhus och i andra sammanhang. 
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Det är något som Lena Sewall också menar i Bibliotek på sjukhus, att sjuka barn i stora 
drag läser samma slags böcker som friska barn (1976, s.59). Läsningen tros fylla samma 
funktion; avkoppling, information, igenkänning, avledning, men antagligen är mer 
fokus på avledning eftersom barnen och ungdomarna på sjukhuset ofta har ont, och mår 
dåligt. Flera av bibliotekarierna i vår studie vittnar dessutom om att patienterna oftare är 
tröttare på sjukhuset än annars. Detta skulle kunna innebära att många patienter inte 
orkar ha den reflekterande och tolkande hållning som Furhammar beskriver som typiskt 
för denna läsart och deras läsning blir i stället mer åt den opersonliga upplevelsearten. 
Aineland skriver också i sin undersökning att bibliotekarierna nämner att många 
patienter är för trötta för att läsa en hel roman. Hon skriver att patienterna då i stället 
väljer att läsa facklitteratur. Att genren facklitteratur skulle läsas särskilt mycket under 
sjukhusvistelser är inget vi ser i våra intervjuer, möjligtvis kan man säga att eftersom 
patienterna är trötta väljer de böcker där de inte behöver tänka så mycket utan istället får 
en stunds avkoppling. Detta leder i så fall till att funktionen opersonlig 
upplevelseläsning är vanligt förekommande på sjukhus.  
 
Enligt de sjukhusbibliotekarier som Aineland intervjuar är det positivt för patienten att 
läsa om sin sjukdom. Även detta skiljer sig från vår undersökning där flera av 
respondenterna är skeptiska till att patienten ska läsa om sin sjukdom. En bibliotekarie 
anser att det kan bli för mycket för patienten och att hon därför inte rekommenderar 
sådana böcker. Enligt några respondenter är detta inget som efterfrågas av barnen och 
ungdomarna, det är snarare föräldrarna som i så fall lånar åt dem. Det ges dock ett par 
exempel på böcker om sjukdomar som lånas av barnen men dessa exempel är 
bilderböcker (Ida och Tårtan om glutenintolerans och Carolinas hjärta om en flicka 
som går igenom en hjärtoperation) och alltså avsedda för de yngre barnen. Böckerna 
kan man således tänka sig är på en nivå som mer handlar om att lära sig litegrann om 
sjukdomen eller situationen i fråga och inte ge några djupare psykologiska reflektioner 
hos patienten. Böckerna kan ge patienterna en inblick i sjukdomen och olika 
behandlingsmetoder på barnets nivå och detta ses som positivt av bibliotekarierna.  
 
När vi gick igenom våra respondenters svar upptäckte vi att frågan om patienternas 
läsning om den egna sjukdomen besvarades på lite olika sätt. Det verkade bero på dels 
vilken sjukdom det rörde sig om, dels på bokens nivå. Vi fick flera svar i stil med “Jag 
kan ju inte säga att jag håller fram en bok om cancer till en patient med cancer”. Just 
cancer verkar ses som en känslig och laddad sjukdom och inget man med lätthet 
rekommenderar en bok om. En bibliotekarie berättar att onkologpatienter kan vilja läsa 
andra otäcka böcker, om exempelvis monster vilket hon ser som symboliskt för den 
otäcka cancern. Dessa böcker menar hon ger barnet en känsla av kontroll över det 
hemska, som kan välja att stänga igen boken när hon eller han vill. När det däremot 
handlar om att ett barn står inför en operation eller när det handlar om lite “lättare” 
sjukdomar som glutenintolerans visar svaren från bibliotekarierna på att man enbart ser 
fördelar med att patienterna läser böcker om det.  
 
Den grupp som verkar förekomma som undantag när det gäller läsning om den egna 
sjukdomen är patienter från Barn- och ungdomspsykiatrin, vi märkte att bibliotekarierna 
gjorde en åtskillnad mellan dessa patienter och andra patienter. När det gäller 
psykiatripatienter kan bibliotekarierna se att böcker som ger en terapeutisk effekt på ett 
djupare plan är nödvändiga, att patienterna genom läsningen då ges möjlighet att känna 
igen sig själva, sin sjukdom och situation, och därmed fungera som en del av deras 
läkandeprocess. Detta sker dock utanför bibliotekariernas arbetsområde. På ena 
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biblioteket finns det en hylla med litteratur avsedd för denna patientgrupp. Men inte 
heller när det gäller denna grupp är det entydigt positivt med läsning om den egna 
sjukdomen, vi får exempel på tillfällen då en bok har “slagit fel” för att patienten inte 
varit mogen för den. Vi märkte generellt av en viss osäkerhet kring det här med att 
erbjuda böcker av mer terapeutisk eller psykologisk art, och ingen av dem vill aktivt 
rekommendera böcker som handlar om den egna sjukdomen eller för den delen 
självhjälpsböcker, vare sig till psykiatripatienter eller patienter med somatiska 
sjukdomar. Det förmedlas en åsikt om att det kan vara nyttigt för vissa patienter med 
sådan läsning men man verkar inte vilja vara den som styr dem i det. Det kan ju handla 
om en viss skepsis till begreppet terapi som vi skriver mer om i slutet av detta avsnitt. 
Vi tolkar det som att bibliotekarierna värnar om sin profession och inte tycker att man 
ska gå för långt över gränserna mellan yrkeskategorierna. De vill inte ta på sig rollen 
som terapeut och ser det inte som sin uppgift eller sitt ansvar att verka på ett aktivt 
terapeutiskt sätt eller att hålla koll på hur böcker påverkar läsarna. Däremot kan arbetet 
de utför och läsningen i sig på ett naturligt sätt medföra terapeutiska effekter, men inte 
på något strategiskt vis. Det ansvar de känner att de har är att erbjuda all sorts litteratur, 
vilket poängteras av ett par av bibliotekarierna, men filtreringen inför patienterna är 
egentligen inget som de verkar ha möjlighet eller vilja till.  
 
Självhjälpsböcker har ett uttalat eller underförstått syfte att läsaren på något vis ska må 
bättre efter läsningen. Vi upplevde det som något förvånande att flera av våra 
intervjuade bibliotekarier inte var helt bekanta med begreppet och att ingen av dem 
rekommenderade självhjälpsböcker. Vi resonerar kort kring detta i anslutning till 
läsning av böcker om den egna sjukdomen tidigare i det här stycket. Det hade dock varit 
intressant att undersöka det något närmare, att gå vidare med frågor till bibliotekarierna 
om varför det är på det viset, varför de inte rekommenderar litteratur om den egna 
sjukdomen eller självhjälpsböcker.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att bibliotekarierna i vår undersökning tror att patienter 
kan må bättre av läsning. De menar att läsningen fungerar som en hjälp att uthärda en 
svår situation genom att den distanserar patienten och avleder jobbiga tankar, smärta 
och sjukdom. Genom att läsa om en annan värld, eller “det vanliga”, blir det mindre 
fokus på det sjuka och negativa. De två utav Furhammars läsartskategorier som vi 
tycker är i fokus i bibliotekariernas syn på barnens och ungdomarnas läsning är 
opersonlig upplevelseläsning där läsningen i första hand fungerar som tidsfördriv eller 
underhållning, och personlig instrumentell läsning där läsningen kan vara terapeutisk i 
det att patienten genom sin läsning reflekterar över sin situation och sin person. Våra 
respondenter anser att läsning kan få patienterna att må bättre både som opersonlig 
upplevelseläsning och som personlig instrumentell art. Bibliotekarierna ser alltså inte, 
vilket vi tycker är en intressant upptäckt, någon motsättning i att läsningen dels har en 
förströelsefunktion, dels en läkande effekt. Detta kan också vara anledningen till de två 
dominerande läsartskategorierna.  
 
En annan sak vi märkte genom bibliotekariernas ögon var att läsningen många gånger 
flyter över och mellan läskategoriernas gränser, att ett sätt att läsa kan passa in i fler än 
en kategori. Detta var dock inget som förvånade oss då det stämmer in på vår syn på 
läsning som en komplex aktivitet som kan verka på flera nivåer samtidigt. Enligt 
Furhammar är läsning berikande om den ger läsaren erfarenhet medan om läsning är en 
form av förströelse (opersonlig upplevelseläsning) får den “bara” läsaren att glömma 
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här och nu (Furhammar 1997, s. 138). Men vi undrar vem som egentligen kan säga att 
förströelseläsning inte kan vara berikande? 
 

7.3 Bibliotekariernas kunskaper, strategier och tankar kring 
biblioterapi  

Då vi frågade bibliotekarierna om de hade hört talas om begreppet biblioterapi svarade 
alla ja. Detta var något som överraskade oss med tanke på Ainelands 
intervjuundersökning där endast två av sex sjukhusbibliotekarier kände till begreppet. 
För samtidigt som bibliotekarierna känner till begreppet så känner flera av dem 
osäkerhet kring det, det fanns en tvekan i vad biblioterapi egentligen är. Vi tänker att det 
inte är så konstigt om våra respondenter känner sig osäkra kring begreppet eftersom det 
finns en uppsjö av vitt skilda, och en del vaga, definitioner av biblioterapi, vilket vi 
skrev om i uppsatsens bakgrund. Enligt Eriksson har den forskning som bedrivits i 
ämnet kritiserats just eftersom grundläggande begrepp har behövt förtydligas. I en av 
våra gruppintervjuer berättar respondenterna att det talades om biblioterapi på 
sjukhusbibliotek under 1980-talet, men att det sedan har varit tyst. Detta stödjer det 
Erisson skriver i sin avhandling, nämligen att det under 1990-talet inte har funnits 
mycket forskning i ämnet. Varför har det varit tyst inom området biblioterapi kan vi 
bara spekulera i men en anledning skulle kunna vara det som Eriksson skriver, det 
saknas grundläggande definitioner.  
 
Att ha en diskussion kring biblioterapi är inte helt enkelt när det inte finns någon 
allmänt vedertagen beskrivning av ordet. Vi kan fastslå att biblioterapi inte är ett ord 
som bibliotekarierna använder sig av. De flesta av bibliotekarierna säger att de inte 
aktivt arbetar med biblioterapi men att läsningen i sig kan verka terapeutiskt och att 
terapeutiska effekter kan uppstå. Biblioterapeutiska situationer kan äga rum hos 
patienterna utan att de själva är styrande. Samma bild framkommer i Ainelands uppsats 
där inte heller hennes intervjuade sjukhusbibliotekarier arbetar strukturerat med 
biblioterapi, men ändå anser att det finns tillfällen då biblioterapi sätts igång.  
 
I den biblioterapeutiska forskningen pratas det mycket om att litteraturen ska vara 
noggrant utvald, att läsningen ska vara kreativ och reflekterande för att kunna vara 
terapeutisk. Och den av Furhammars kategorier som är terapeutisk till sin form är 
kategorin personligt instrumentell läsning där också den reflekterande aspekten betonas. 
Men den funktion bibliotekarierna pratar mest om är förströelse. Samtidigt pratar de 
mycket om läsningens terapeutiska och läkande effekter. Vad vi upptäckte här var att 
för bibliotekarierna fanns det ingen motsättning i att läsningen dels hade en 
förströelsefunktion, dels en läkande effekt. Ren förströelseläsning kan verka direkt 
terapeutiskt enligt våra respondenter; läser patienten något som han eller hon tycker om 
så menar bibliotekarierna att det frigörs endorfiner och smärtan blir inte lika påtaglig, 
Men bibliotekarierna menar också att hur och vad man än väljer att läsa så kan man ta 
med saker tillbaka in i den egna verkligheten, något stärkt. Genom att gå in i en annan 
värld, så kan man få en känsla av sammanhang och man kan få en större begriplighet 
över den egna situationen. Här förmedlas synen att läsning också kan ha en längre 
terapeutisk effekt. 
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Flera av våra respondenter säger att de inte vill pracka på patienterna särskild litteratur 
eller tycker att de vet för lite om låntagarna för att rekommendera till exempel 
självhjäpsböcker. Ett tillfälle då särskild sorts litteratur har valts ut är då det handlat om 
stickrädda patienter. Vi understryker att detta skedde efter initiativ från läkare. Vi 
upplever att bibliotekarierna är försiktiga med att själva komma med sådana förslag. 
Som vi har skrivit tidigare upplever vi att bibliotekarierna värnar om sin profession och 
inte tycker att man ska gå för långt över gränserna mellan yrkeskategorierna. Detta 
grundar vi på bland annat att en respondent anser att man ska vara terapeut för att säga 
att man håller på med terapi. Enligt Monroes modell om den biblioterapeutiska effekten 
är inte det sjätte och sista steget bibliotekariens mål. För att patienten verkligen ska 
genomgå förändringar i attityden eller i beteendet krävs samarbete med läkare eller 
psykologer. Enligt våra respondenters svar upplever vi att de första fem stegen för att 
kunna möjliggöra en biblioterapeutisk process finns representerade eftersom att 
bibliotekarierna tror att läsningen kan leda till exempelvis insikt och identifikation. Men 
det är alltså inget som våra respondenter säger sig arbeta aktivt med. Vi har förvisso fått 
svar från bibliotekarierna om ett fall som utgör undantag här och det är den sagostund 
som gjordes på Kattresan där två bibliotekarier på ett uttänkt sätt lyfte fram scener ur 
sagan som de trodde kunde hjälpa patienterna. Genom att lyfta fram och skapa scener ur 
en berättelse trodde bibliotekarierna att patienterna skulle känna igen sig och på sätt 
kunna bearbeta en del av hur det känns att ligga på sjukhus.  
 
Om man ska sätta en etikett på bibliotekariernas syn på biblioterapi så går den in under 
en humanistisk och receptiv form eftersom bibliotekarierna menar att biblioterapeutiska 
situationer kan äga rum utan att någon utomstående övervakar eller ens är medveten om 
det. Det är något som sker i mötet mellan läsare och text. Samtidigt uppges åtminstone 
två situationer som vi har beskrivit tidigare där bibliotekarierna har en mer aktiv roll; 
dels i fallet om när de jobbar med stickrädda barn, dels i exemplet om sagostunden av 
Kattresan. En syn på biblioterapi som stämmer överens med en aktiv och 
interaktionistisk form framkommer när två av bibliotekarierna i vår undersökning 
spånar fritt kring biblioterapi. Vi får ta del av stora idéer och tankar om hur man skulle 
kunna arbeta mer uttalat med biblioterapi på det sjukhusbiblioteket. De tänker sig att ett 
sådant arbete skulle inkludera andra yrkeskategorier på sjukhuset och inte bara den egna 
och de pratar om biblioterapi som något som kan kommuniceras och växa såväl i 
sjukhuset som i patienten. Man fortsätter ändå att ha en viss distans till ämnet för då det 
i någon mån handlar om terapi anser man att kuratorerna eller psykologerna bör vara 
inblandade om det skulle bli fråga om något slags biblioterapiprojekt.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det hos bibliotekarierna finns kännedom om 
begreppet biblioterapi, några vet lite mer om vad det innebär, några mindre. Men ingen 
har några djupgående kunskaper. Som vi har sett i uppsatsens bakgrund har biblioterapi 
inte en självklar definition och innebörd vilket även syns i vår undersökning. 
Bibliotekarierna arbetar inte uttalat med biblitoerapi, det finns alltså inga strategier men 
de menar att deras arbete ändå kan medföra terapeutiska effekter och att 
bibliotererapeutiska situationer kan äga rum utan deras aktiva medverkan. Vi funderar 
på om detta hänger ihop med den respekt för ordet terapi som vi kunnat utläsa genom 
intervjuerna. Som framkommer i Carlssons och Östlundhs undersökning, liksom i 
Sippolas forskning, är även en del av de bibliotekarier som vi intervjuade försiktiga med 
att tala om biblioterapi i relation till den egna yrkesrollen. En bibliotekarie tycker att 
ordet terapi i begreppet biblioterapi innebär att man bör vara utbildad om man ska ägna 
sig åt biblioterapeutiskt arbete. Biblioterapi är ett begrepp som vi uppfattar som lite 
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laddat och delvis främmande för bibliotekarierna och vi kände av en osäkerhet och 
skepsism kring terapins eventuella plats i bibliotekariearbetet. Bibliotekarierna ser inte 
som sin uppgift att ha en aktivt terapeutisk roll, däremot kan man se att arbetet indirekt 
verkar terapeutiskt, genom läsningen. Här ser vi likheter med den receptiva formen av 
biblioterapi; läsaren  kan enbart genom böckernas karaktärer och händelser leva ut sina 
känslor och få nya perspektiv på sig själva, sina medmänniskor och sin situation. Det 
finns två undantagsexempel där vi kan se att bibliotekarierna arbetar terapeutiskt på ett 
mer direkt vis; dels i arbetet med stickrädda barn (visserligen i samarbete med läkarna), 
dels i sagostunden Kattresan. I dessa fall ser vi likheter med den aktiva 
biblioterapiformen där den terapeutiska effekten i stället ses i att den skapande 
aktiviteten fungerar som en utlösningskanal.  
 
7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Den här uppsatsen har undersökt läsningens funktion för barn och ungdomar på sjukhus. 
Vi ser att det skulle vara intressant med andra studier som också använder Furhammars 
läskategorier som analysverktyg men som är av komparativ art. Dels en studie där man 
riktar sig till både barn och vuxna läsare, dels en studie där man riktar sig till både sjuka 
och friska barn, för att se om, och i så fall hur, resultaten mellan grupperna skulle skilja 
sig åt. 
 
Ett annat område väckte funderingar och nyfikenhet hos oss; ett par av bibliotekarierna i 
vår undersökning kommer flera gånger in på läsningens betydelse i livets slutskede. De 
ger exempel på hur böckerna har fungerat som en gemensam värld för barnet och hans 
eller hennes föräldrar och hur viktig läsningen har varit under barnets sista tid i livet. 
När vi såg tillbaka på den forskning om biblioterapi som vi har använt oss av märkte vi 
att stort fokus ligger på den terapeutiska funktionen i behandlingen och läkningen hos 
läsaren i fråga. Den terapeutiska funktionen genom biblioterapi vid palliativ vård är ett 
område som saknas i litteraturen. Detta gav upphov till tankar hos oss om hur en 
kvalitativ studie skulle kunna se ut som handlar om läsning i livets slutskede och hur 
detta kan passa in inom ämnet biblioterapi.  
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BILAGA 1  

Bakgrund 
1. Vad har du för utbildning? 
2. Hur länge har du varit verksam på arbetsplatsen? 
3. Berätta om dina arbetsuppgifter. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
4. Vilken tycker du är din viktigaste uppgift i ditt arbete?  
5. Vem använder sig av ert bibliotek? 
6. Samarbetar ni med annan personal på sjukhuset? Vad handlar detta samarbete om?  
 
Läsning 
1. Varför tror du barn och ungdomar besöker biblioteket/lånar böcker ur bokvagnen?  
2. Vilken funktion tror du läsning fyller för barn och ungdomar på sjukhus?  
2b. STÖDFRÅGA:(Tror du att det handlar främst om avkoppling, information, 
igenkänning?) 
3. Vilka slags böcker väljer barnen och ungdomarna om de får välja själva? 
4. Väljer du ibland ut litteratur till barnen och ungdomarna? Hur går det arbetet till? 
4b) STÖDFRÅGA: (Tänker du på vilka böcker du placerar i bokvagnen med tanke på 
vilka avdelningar du besöker?) 
5. Rekommenderar du ibland särskilda böcker till vissa barn- och ungdomspatienter ?  
5b) STÖDFRÅGA:Varför? Har detta göra med deras sjukdom, för att du känner dem 
etc. ? 
6. Finns det böcker som du undviker att rekomendera till barn- och ungdomspatienter?  
6b) STÖDFRÅGA: Varför? Har detta göra med deras sjukdom, för att du känner dem 
etc. ? 
7. Har du någon gång rekommenderat en självhjälpsbok till en patient? Hur tror du att 
den påvrkade patienten?  
8. Har ni någon gång haft bokprat eller bokcirklar på biblioteket?  
8b) Vilka böcker diskuterades? (Här finns ju ganska många underfrågor man kan ställa 
men jag tror i ärlighetens namn att det de inte har haft några bokprat).  
 
Läsning och tillfrisknande 
1. Tror du att själva läsningen på något sätt kan påverka barn och ungdomar i deras 
tillfrisknandeprocess? 
(1b) STÖDFRÅGA: Hur tror du en patient påverkas av att läsa om sin sjukdom? 
Positivt eller negativt? ) 
(1c) STÖDFRÅGA: Tror du att det är viktigt att patienterna får känna igen sig i 
texterna? Kanske identifiera sig med en person? Varför? ) 
2. Kan du berätta om du någon gång har upplevt att en patient blivit direkt hjälpt av 
läsning?  
2b) På vilket sätt märkte du någon skillnad på läsaren? 
2c) Var det en bok som du hade rekommenderat?  
3. Pratar barnen och ungdomarna med dig någon gång om det som de har läst? 
4. Händer det att låntagare öppnar sig för dig och pratar lite mer om sin 
sjukdomssituation i samband med att ni diskuterar en bok? 
 
Biblioterapi 
1. Biblioterapi – har du hört begreppet tidigare? 
2. Vad inkluderar du i själva begreppet? 
3. Tycker du att ni arbetar med biblioterapi på sjukhusbiblioteket? På vilket sätt? Vad 
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finns det för strategier?  
4. Anser du att bibliotekarier bör arbeta med biblioterapi? Varför/varför inte?  
4b) Om ja, på vilket sätt tror du att ett sådant arbete hade kunnat se ut?  
 
 
BILAGA 2 

Vi har haft uppsatsen i ett online-dokument där vi haft möjlighet att redigera samtidigt. 
Vi har genom detta dokument gjort kommentarer i marginalen och på så sätt diskuterat 
uppsatsens innehåll. Vi har även chattat, pratat över skype och två gånger skrivit 
tillsammans. Vi har delat upp vissa delar av uppsatsen mellan oss till en början, till 
exempel började Nina skriva bakgrunden som innefattar sjukhusbibliotek och 
biblioterapi, och Maria började skriva på teoriavsnittet och på metoddelen. Vi har dock 
genomgående arbetat tillsammans och diskuterat och ändrat i uppsatsens olika delar, 
oavsett vem som har börjat skriva just det avsnittet. Vi har som vi skrivit i metoddelen 
inte gjort intervjuerna tillsammans. Maria har intervjuat tre personer och Nina fyra. Vi 
har efteråt tagit del av varandras transkriberingar och använt dessa i resultat och analys, 
oavsett vem som har gjort intervjuerna. Vi står båda två naturligtvis bakom hela 
uppsatsen tillsammans. 
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