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interviews and then analyzed the material I gathered by dividing the 

answers into different themes. In the analysis I then used the themes to 

structure my work. I have built my results on the theory in Andrew 

Abbott’s book The system of professions, about how professions clams 

jurisdiction in different arenas (1988). The librarians in my study describe 

that their working place, tools and the way they approach the children and 
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Reading club. They can clearly see that the reading sessions bring 

“KASAM” (which means a sense of coherence) to the children. Now, their 
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1. Inledning  

 
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS) ligger i Göteborg och är ett av 

Sveriges största sjukhus för barn och unga. Barn från hela landet, och ibland från andra 

länder, kommer till sjukhuset för att få ta del av den specialiserade vård som finns där. 

Vissa barn stannar över natten, andra är kvar till och från i flera år. Barnen på sjukhuset 

är alla unika individer, vissa har en övergående sjukdom medan andra är allvarligt 

sjuka, en del har råkat ut för en olycka och några har genomgått operationer av olika 

slag. Alla har också olika bakgrund, erfarenheter, intressen och inte minst är de i 

varierande åldrar, från nyfödda till myndiga. 

 

Dessa barn möter varje dag flera yrkeskategorier på sjukhuset, allt ifrån vårdpersonal 

som till exempel läkare, sköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter eller 

psykoterapeuter, till pedagoger, bibliotekarier, lokalvårdare eller vaktmästare. Mitt 

intresse för biblioteket och bibliotekarierna på DSBUS väcktes när jag, via en vän, fick 

reda på att bibliotekarierna arbetade biblioterapeutiskt med de sjukaste barnen på 

sjukhuset. Biblioteksbladet hade publicerat en artikel om bibliotekariernas arbetssätt och 

där kunde jag läsa att de sedan 2013 driver en aktivitet som heter ”Läsklubb” (Nilsson 

2017a). Bibliotekarierna har också själva skrivit om sitt arbete med Läsklubben (Graube 

& Selin, u.å). Det som finns skrivet om Läsklubben handlar främst om vad 

bibliotekarierna gör för barnen, men inte så mycket hur bibliotekarierna själva upplever 

Läsklubben och ser på dess roll i ett stötte perspektiv. Jag hade också velat veta hur 

bibliotekarierna ser på sin professionella roll i Läsklubben.  

 

Bibliotekarierna har skapat en helt ny arbetsmetod där de slutat gå med bokvagnen i 

korridorerna och istället klivit in på vårdrummen för att läsa högt för barnen i en 

biblioterapeutisk aktivitet. Detta var något unikt som jag inte kunde hitta någon 

motsvarighet till varken i Sverige eller internationellt. Jag blev intresserad av 

Läsklubben och bibliotekarierna som arbetade med den, och jag blev nyfiken på hur 

bibliotekarierna ser på Läsklubben som en del av bibliotekarieprofessionen. Trots att 

Läsklubben är en liten verksamhet är den intressant att studera. Bryman (2018) menar 

att en liten verksamhet kan studeras just för att den är unik. Nedan följer en beskrivning 

av Läsklubben. 

 

 

1.1 Läsklubben 

 
För att läsaren ska få en förståelse för vad Läsklubben är och hur bibliotekarierna 

arbetar i den kommer jag att presentera verksamheten redan nu. Biblioteket på 

Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus ligger i anslutning till lekterapin och ingår 

i lekterapins verksamhet. Lekterapi är, till skillnad mot sjukhusbibliotek, en lagstadgad 

rättighet (Föreningen Sveriges Lekterapeuter, u.å). Bibliotekarierna har också samma 

chef som lekterapin. Barnen på sjukhuset kan gå till biblioteket för att låna böcker, 

filmer, musik eller spel (Sahlgrenska, u.å). Biblioteket finns också där för anhöriga, till 

exempel syskon och föräldrar, och de bibliotekarier som arbetar med Läsklubben 

arbetar även på sjukhusbiblioteket. 

 

Läsklubben på drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus startades år 2013 av 

bibliotekarierna på sjukhusbiblioteket. De hade tidigare haft en bokvagn med sig till 

avdelningen men många av de sjuka barnen kunde inte ta sig ut till korridoren för att 
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låna, därför blev utlåningen av böcker mycket liten. Graube & Selin (u.å) skriver att de 

missade de barnen som mest behövde dem, de barnen som inte kunde ta sig ut till 

korridoren eller biblioteket. De beslutade sig för att istället besöka barnen på rummet 

och läsa för dem där, och de kallade verksamheten för Läsklubben. Under åren 2013 

och fram tills nu har ca 250 barn deltagit i Läsklubben och bibliotekarierna har studerat 

och utvärderat sin metod under tiden . Bibliotekarierna i Läsklubben har publicerat 

texter både i Sverige (Graube & Selin, u.å) och utomlands (Selin & Graube, 2018) och 

de har blivit intervjuade för flera tidningar, till exempel i Biblioteksbladet (Nilsson, 

2017a) och Läsliv (u.å). Graube & Selins (u.å) förklarar vad Läsklubben är, vilket 

förhållningssätt de har till barn och vuxna på vårdrummet och hur Läsklubben bidrar till 

ökat KASAM, ett begrepp som kan förklaras som ”en känsla av sammanhang” och 

består av tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM-begreppets 

upphovsman är Aaron Antonovsky som var professor i medicinsk sociologi. Han skrev 

boken Hälsans mysterium 1987 (Svensk översättning 1991) där han förklarar begreppet 

mer ingående.  

 

Graube & Selin (u.å) ger exempel på hur de uppfattar att patienter i olika åldrar och med 

olika sjukdomar upplever Läsklubben. De frågar sig vilken patientpåverkan den 

biblioterapeutiska aktiviteten Läsklubb på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 

har, och använder sedan aktionsforskning för att besvara frågan. Aktionsforskning sker i 

den verksamhet forskaren befinner sig i, utan att denne behöver distansera sig från 

forskningsobjektet. Det är ett sätt att få kunskap om, och förståelse för, sin egen praktik 

genom att följa de processer som sker och reflektera över dessa. De resultat som 

framkommer kan sedan dokumenteras och användas för förbättringsarbete (Rönnerman, 

u.å). Vidare förklarar Graube & Selin hur det gick till när de bytte ut bokvagnen mot 

Läsklubben, och hur de hela tiden analyserade de erfarenheter de skapade sig. Att de 

slutade gå med bokvagnen betydde inte att boken kom i skymundan, snarare var det den 

som kom att hamna i centrum. Graube & Selin skriver att ”vi använder boken som vårt 

naturliga och för yrket följdriktiga material” (u.å, s. 9) och de menar att boken i sig själv 

bidrar till KASAM för barnet. Graube & Selin skriver också att de använder boken som 

ett ”Secret weapon” i mötet med barnet, och beskriver yrkesrollen utifrån den, 

 
Utan boken i handen är en sjukhusbibliotekarie en genomskinlig person ute på  sjukhuset. Det 

finns ingen tydlig och förväntad arbetsuppgift för henne som inte har med boken att göra -på ett 

eller annat sätt. Men med Läsklubbsboken inom räckhåll har yrkesrollen fått möjlighet att 

utvecklas. Vi tänker på boken som the secret weapon i Läsklubb. Den kan i mötet med barnet vara 

en social öppnare. Läsklubb kan anpassas för mottagaren på olika vis. Olika världar bildas runt 

varje Läsklubb. (u.å, s. 11). 

 

Bibliotekarierna kunde inte bara visa att Läsklubben gav barnen KASAM, de hade 

också förankrat arbetssättet hos chefer, vårdpersonal, föräldrar och barn, och den 

positiva effekten på barnen legitimerade arbetssättet för omgivningen. Bibliotekarierna 

beskriver Läsklubben som en form av biblioterapi där bibliotekarierna får en relation 

med barnet, och det finns en kontuinutet i Läsklubben som skapar förtroende och 

igenkännande. (Graube & Selin, u.å). De skriver att Läsklubben kan pågå medan ett 

barn är inlagt, sedan pausa under friska perioder och återupptas igen om barnet 

insjuknar på nytt. Läsklubben kan också pågå utanför vårdrummet, till exempel i något 

av lekterapins rum (Nilsson, 2017 b). 

 

I Läsklubben arbetar bibliotekarierna med BRIS- metoden, som är en samtalsmetodik 

som alla som arbetar med barn kan använda sig av. En viktig del är att anlägga ett 

barnperspektiv, barnen måste få komma till tals och bli lyssnade på, dels för att det är en 

rättighet men också för att det bygger deras självkänsla. När vuxna samtalar med barn 
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ska det vara med värme, empati och äkthet, men samtalet måste också föras på ett 

begripligt sätt utifrån barnets ålder. Det är en vägledning i hur vuxna kan möta barn som 

far eller farit illa eller mår dåligt psykiskt, men det är också ett sätt att bemöta alla barn i 

vår omgivning (www.bris.se).  

 

Biblioteket har en biblioteksplan för 2016-2019 och i den har bibliotekarierna utvecklat 

vad BUS-biblioteket (det fysiska biblioteket på DSBUS) har för uppgifter och vad 

bibliotekarierna har för arbetsuppgifter där, bland annat fungerar BUS- biblioteket som 

sjukhusets skolbibliotek. I biblioteksplanen står det också om Läsklubben och dess 

verksamhet. Här benämns bibliotekarierna ”litteraturpedagoger” och Läsklubben 

beskrivs som en hoppförmedlare. Biblioteksplanen uttrycker det som bibliotekarierna 

finner mycket viktigt: barnperspektivet och fokus på det friska. I det fysiska biblioteket 

frågar inte bibliotekarierna (eller litteraturpedagogerna) om viken diagnos barnet har 

utan fokuserar på barnet som individ. De skriver i biblioteksplanen att ”vi är medvetna 

om vår yrkesroll och dess gränser men också dess möjligheter.” (Graube & Selin, 

2016). 

 

Bibliotekarierna kallar sin verksamhet ”biblioterapeutisk”. Enligt Brewster & McNicol 

(2018) är biblioterapi är ett ständigt skiftande begrepp. Under 1900-talet har flera 

användningsområden dykt upp och begreppet har flera gånger omdefinierats och 

prövats mot nya användargrupper . 1966 föreslog the Association of Hospital and 

Institution Libraries en definition som löd ”Bibliotherapy: The use of selected reading 

materials as therapeutic adjuvants in medicine psychiatry; also guidance in the solution 

of personal problems through directed reading.” (ALA,  2012). Det här är en definition 

som inkluderar både klinisk biblioterapi och utvecklande eller kreativ biblioterapi. 

Brewster & McNicol (2018) har gjort ett försök att kartlägga biblioterapi både historiskt 

och i nutid och de skriver att biblioterapi har förändrats och blivit en vetenskap där det 

blivit viktigt att bevisa effekten av verksamheten, dessutom har begreppet förändrats i 

och med att synen på mental hälsa och välmående har förändrats under 1900-talet. 

Företrädare från flera olika professioner har tagit rollen som litteraturförmedlare, 

biblioterapiledare, biblioterapeut eller cirkelledare. Vilken eller vilka professioner som 

kan göra anspråk på biblioterapiområdet finns det ingen praxis kring, utan det är ett 

område som intresserar många. Biblioterapeutrollen har varit (och är än idag) lika 

skiftande och omdebatterad som begreppet biblioterapi och detta återkommer jag till i 

kapitel 3.3. 

 

Sammanfattningsvis är Läsklubben en relativt ny verksamhet som bibliotekarierna på 

DSBUS utvecklat själva utifrån sina erfarenheter och kunskap om sjuka barn och barn- 

och ungdomslitteratur. De forskar själva kring sin verksamhet och försöker sprida 

arbetssättet vidare till andra sjukhusbibliotek i och utanför Sverige genom att skriva och 

föreläsa. Jag har inte hittat någon verksamhet där bibliotekarier arbetar i den här formen 

och det är just det unika med Läsklubben som gör den intressant ur ett 

professionsteoretiskt perspektiv. 

 

 

1.2 Problemformulering 

 
Flera av de artiklar, böcker och rapporter jag läst belyser förändringar, nedläggningar 

eller förnyelse på bibliotek och inom bibliotekarieprofessionen, och det är inte konstigt 

då samhället i övrigt  förändras hela tiden. Nina Frid (2016) skriver att biblioteket 
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behöver omformas för att passa in i framtiden, Graube & Selin (u.å) skriver att de insåg 

att yrkesrollen behövde moderniseras, och när Svensk biblioteksförening i samarbete 

med DIK (2018) frågade bibliotekariestudenter om bibliotekariers roll i framtiden fick 

de bland annat till svar att den traditionella bilden av en bibliotekarie behöver förändras, 

liksom bibliotekariens arbete och kompetenser. Studenterna menar bland annat att det 

behövs en strukturerad kompetensutveckling bland bibliotekarierna, men även att det på 

framtidens bibliotek kan behövas ”annan kompetens än den specifika 

bibliotekariekompetensen” (s.9). Åsikterna kring hur en bibliotekarieprofession ska se 

ut i framtiden går dock isär. Hansson m.fl. (2018) kommer i sin utredning fram till att 

ett sätt att stärka bibliotekarieprofessionen på vore att endast anställa utbildade 

bibliotekarier. Det ser ut att finnas en oenighet kring hur bibliotekarieprofessionens 

framtida jurisdiktion ska se ut. 

 

Vidare drabbas många bibliotek av nedläggningar eller neddragningar, ”400 bibliotek 

har lags ner de senaste 20 åren” skriver SVT i en artikel ( Fritze, 2017). De allmänna 

biblioteken för patienter på Sahlgrenska sjukhuset (dit DSBUS hör) tillhör de bibliotek 

som blivit nedlagda. Även tidningen Kommunalarbetaren skriver att många bibliotek 

har lagts ner under de senaste åren, trots att lagen är tydlig med att alla invånare ska ha 

tillgång till ett folkbibliotek. I vissa fall har dock folkbiblioteket ersatts av bokbussar 

eller så har biblioteken utökat sina öppettider men utan bibliotekarier på plats. 

Användarna kan då använda bibliotekskortet för att komma in i lokalen. Det positiva är 

att det på senare år blivit fler aktiviteter som ska främja demokrati, inspirera till läsning 

och öka den digitala delaktigheten på folkbiblioteken (Berglund, 2018). I tidningen 

Vision, som liksom Kommunalarbetaren är en facklig tidning, står det att nedläggningen 

av sjukhusbiblioteken på Sahlgrenska sjukhuset skedde på grund av besparingar. 26 

anställda på sex sjukhusbibliotek blev omplacerade eller uppsagda och nedläggningen 

väckte mycket ilska hos både patienter, anställda, författare och kulturarbetare 

(Kierkegaard, 2004). Vi kan se att bibliotekens verksamhet, vare sig det är på 

folkbibliotek eller sjukhusbibliotek, är beroende av politiska beslut och lagar. Opinionen 

svänger och regeringar byts ut, därmed ändras även de statliga anslag som biblioteken är 

beroende av. Trots protester lades alltså alla Sahlgrenskas sjukhusbibliotek för patienter 

ned 2004, utom det på DSBUS, och nu 15 år senare är situationen densamma. 

 

Sjukhusbiblioteken främjas heller inte av bibliotekslagen, tvärtemot nämns inte 

sjukhusbibliotek i lagen alls. Däremot säger §8 att folkbiblioteken ska främja barn och 

ungas språkutveckling och läsning. Det ska finnas tillgänglig litteratur utifrån barn och 

ungdomars behov och förutsättningar. I 4§ i bibliotekslagen står det att: 
 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 

funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda 

litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. (4§, Bibliotekslag, 2013:801) 

 

Vidare står det i §5 att bibliotekslagen ska prioritera nationella minoriteter och personer 

med annat modersmål än svenska, det ska bland annat finnas litteratur på andra språk än 

svenska och litteratur på lättläst svenska (Bibliotekslag, 2013:801). 

 

Dessa tre paragrafer skulle även kunna innefatta barnen på sjukhuset då många av 

barnen har funktionsnedsättningar av varierande slag eller kan ses som tillfälligt 

funktionsnedsatta på grund av sin sjukdom. De har också olika bakgrund och 

modersmål, och är i olika åldrar med varierande läsförmåga. Vi kan dock se att 

sjukhusbiblioteken inte kan bedriva sin verksamhet enbart med stöd av bibliotekslagen, 

de måste hitta andra vägar för att legitimera sin existens gentemot omvärlden. 
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Läsklubben har funnits sedan 2013 och responsen från patienter, föräldrar och personal 

har varit positiv.  De bibliotekarier som arbetar med Läsklubben anser sig dessutom 

med hjälp av KASAM-teorin kunna bevisa positiva effekter av verksamheten och 

därmed kunna legitimera sig gentemot politiker och omvärld. Läsklubben är således ett 

intressant studieobjekt då den kan inspirera andra bibliotekarier och vara en källa till 

nya idéer. Graube & Salin skriver själva att: 

 
Vi hoppas att Läsklubb snarare än bokvagnsronder kan komma att utgöra framtidens arbetssätt för 

fler bibliotekarier på barn-och ungdomssjukhus i Sverige och även i andra länder. Vi tänker även 

på Läsklubb som ett sätt att värna om bibliotekets värden i tider av nedskärningar, eftersom 
begreppet sjukhusbibliotek breddas och fördjupas via en egen aktivitet på vårdrummen. Förr 

lånade vi ut böcker. Nu lånar vi ut världsbild, meningsfullhet och hopp (u.å, s. 13). 

 

Läsklubben är en verksamhet som tagit sig in på biblioterapifältet och etablerat sig där. 

En verksamhet som Läsklubben skulle kunna ge exempel på hur praktiskt arbete med 

biblioterapi kan gå till och hur bibliotekarier kan visa på effekten av sitt arbete och 

därmed legitimera sin verksamhet utåt i en tid av nytänkande såväl som nedläggningar. 

Bibliotekarierna på DSBUS har gått från att ha haft bokvagnsronder till att sitta inne hos 

barnen och läsa, berätta och samtala med dem. Att det praktiska yrkesutövandet har 

förändrats kan vi redan nu konstatera. Genom bibliotekariernas aktionsforskning kan vi 

också se att det nya arbetssättet ger KASAM till barnen och positiv respons från 

vårdpersonal och anhöriga. I Läsklubben tar bibliotekarien platsen som 

biblioterapiledare och utökar därmed sin yrkesroll i jämförelse med tidigare. När ett 

arbetssätt förändras så drastiskt och det bildas en helt ny aktivitet behöver 

bibliotekarierna motivera att det dels  är inom deras jurisdiktion, och dels skapa 

legitimitet i det de gör gentemot chefer och övriga samhället.  

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Mitt syfte är att utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv diskutera 

sjukhusbibliotekariernas förändrade yrkesroll och jurisdiktion utifrån den 

biblioterapeutiska verksamheten ”Läsklubb” vid ett barnsjukhus.  

 

Syftet leder mig fram till dessa frågeställningar: 

 

 Hur upplever bibliotekarierna att deras yrkesroll har förändrats sedan de 

började arbeta med Läsklubb?    

 Hur kan denna förändring förstås professionsteoretiskt? 

 

1.4  Centrala begrepp  
 
Jag presenterar här hur jag ser på sambandet mellan begreppen yrkesroll, yrke och 

profession. Jag definierar även begreppen profession och yrkesroll. Brante (2009) 

skriver att en profession är ett yrke ”som baserar sin verksamhet på vetenskaplig 
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forskning” (s. 15) och han menar att dessa professionsyrken ”baserar sin inkomst och 

status på att de använder vetenskaplig kunskap” (s. 16). I min uppsats kommer jag att 

använda profession synonymt med yrke, för även om inte alla yrken kan ses som 

professioner, enligt definitionen ovan, så är alla professioner yrken.  När jag skriver 

”yrkesroll” skulle det likaväl kunna betyda professionsroll eller professionsidentitet 

eftersom det är professionella bibliotekarier jag intervjuat. Yrkesroll på engelska är ju 

just ”professional identity”. När jag presenterar min teori använder jag dock 

”profession” och ”yrke” så som Abbott (1988) presenterar dem i texten. 

 

Jag kommer att skriva om bibliotekarieyrket som en profession även om vissa forskare 

skiljer på professioner, semiprofessioner och preprofessioner (Brante, 2009). Abbott 

(1988) skriver att många samhällsforskare har fokuserat på den ganska meningslösa 

frågan om huruvida bibliotekarieyrket är en profession eller ej och menar att de flesta 

definitioner av begreppet skulle utesluta alla yrken utom juridik och medicin, men att 

även dessa professioner snart inte passar in i de allt för snäva definitionerna. Enligt 

Abbott beskrivs de flesta typiskt kvinnliga yrkena som ”semiprofessioner” och de 

manligt kodade som ”riktiga professioner”.  

 

Brante (2009) ger en definition som han menar kan användas över tid och rum såväl 

som för olika professioner, något som även enligt honom, de flesta andra definitioner är 

för snäva för:  

 
Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och förmedlare av 

samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra handlingar 

som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av allmänheten. (2009, 28). 

 

I kapitel 3.1 presenterar jag tidigare forskning inom bibliotekarieprofessionen. 

 

Under intervjuerna har respondenterna talat kring yrkesroll, yrkesidentitet eller 

professionsroll utifrån deras individuella tolkning av begreppen, detta för att de inte 

skulle behöva förhålla sina svar till min förutbestämda definition. Jag har därför försökt 

att använda en så vid definition som möjligt i min analys. Slår man upp ”yrkesidentitet”  

i Psykologiguiden finner man en definition som lyder: 

 
Självbilden (hur man uppskattar sig själv) som yrkesmänniska, vilka uppgifter man har, vilken 

ställning i arbetslivet och på den egna arbetsplatsen, vad man värderar högt och lågt, vilka attityder 

man har till det egna och andra yrken, till kollegor och kunder [...] Yrkesrollen formas i ett 

samspel mellan å ena sidan ambitioner, kompetenser, värderingar, teoretiska perspektiv och å 

andra sidan omvärldens krav och förväntningar på hur man ska vara och vilka uppgifter man ska 

kunna åta sig. (Natur och kulturs psykologilexikon, u.å). 
 

Denna definition är vid nog att innefatta de olika teman som studiens respondenterna 

talat kring under intervjuerna, teman som jag kommer att presentera i kapitel 5.1. I 

kapitel 6 presenteras respondenternas svar kring deras yrkesroll utifrån hur de själva 

tolkar begreppet och det kan vara olika för de olika respondenterna.  

 

 

1.5 Avgränsningar 
 

I denna studie kommer jag att beskriva arbetet med Läsklubben och intervjua dem som 

arbetar eller har arbetat med den. Syftet är inte att avgöra huruvida Läsklubben 

kvalificerar sig som biblioterapi eller inte utan endast att kort redogöra för begreppet 

biblioterapi och dess olika inriktningar. Fokus ligger istället på bibliotekariernas 
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upplevelser och tankar kring sin yrkesroll och profession, och då främst i relation till  

Läsklubben. 

 

Bibliotekarierna själva har tidigare skrivit om sitt arbete utifrån ett användarperspektiv. 

I Det blev roligare när du kom har de har redogjort för nyttan Läsklubben gör för 

patienterna och på vilka sätt Läsklubben kan hjälpa svårt sjuka barn utifrån KASAM-

teorin (Graube & Selin, u.å). Det är således inte mitt syfte att skriva om Läsklubben 

utifrån hur användarna upplever den men då olika perspektiv går in i varandra och 

skapar en helhet kan det ibland vara patienter, föräldrar eller vårdpersonal som kommer 

i fokus. 

 

 

2. Bakgrund 
 

Det händer mycket på biblioteksfältet och publikationer av olika slag, från rapporter till 

böcker, utgör kontexten för Läsklubben och de bibliotekarier som arbetar med den. Att 

stärka professionen, omforma utbildningen eller tänka i nya banor är återkommande 

diskussionsämnen. Att det skrivs mycket om biblioterapi visar att det är ett ämne som 

intresserar många och för min del är det värdefullt att läsa om hur biblioterapi bedrivs 

och om verksamheten är knuten till en bibliotekarie eller ett bibliotek. Dels är detta av 

intresse för att se hur inställningen till biblioterapi ser ut i olika verksamheter, och dels 

för att hitta nya infallsvinklar och idéer till biblioterapeutiska arbetssätt.  

 

 

2.1 Sjukhusbibliotek  & Bibliotekarieprofessionen    

 
Enligt Kungliga Biblioteket fanns det ca 70 sjukhusbibliotek i Sverige år 2017 men det 

inkluderar både allmänna sjukhusbibliotek (dit patienter och anhöriga kan gå) och 

medicinska sjukhusbibliotek (för vårdpersonal och studenter). 2017 arbetade ca 200 

bibliotekarier på de olika sjukhusbiblioteken (KB, 2017). Det finns medicinska bibliotek 

för vårdpersonal på de olika sjukhusen som tillhör Sahlgrenska, och ett E-bibliotek som 

är till för personal på sjukhuset. Svensk Biblioteksförening (u.å) skriver att 

landstinget/regionen oftast har ansvar för de medicinska biblioteken och 

sjukhusbiblioteken. Dessa biblioteks ansvar ligger oftast i att erbjuda relevant medicinsk 

forskning till personal, anhöriga, patienter och studenter. De nämner också kort att de 

finns barnbibliotek på vissa sjukhus (Svensk biblioteksförening, u.å). Biblioteket på 

DSBUS är ett av dessa barnsjukhusbibliotek som finns kvar och som är till för 

patienterna.  

 

2018 gav Kungliga biblioteket ut rapporten ”Profession, Utbildning, Forskning- 

Biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession” (Hansson 

m.fl.) med syfte att ta fram en nationell biblioteksstrategi. För att göra detta ser 

biblioteksforskare vid de fem lärosätena som utbildar bibliotekarier över tre områden: 

grundutbildning, kompetensutveckling och  forskning, samt föreslår utefter detta hur 

biblioteksprofessionen kan stärkas. I rapporten diskuteras begreppet profession och 

huruvida biblioteksyrket är en profession. Forskningen är inte entydig men Hansson 

m.fl. anser att de flesta forskare är överens om att utbildningen ger en förutsättning för 

att yrket ska ses som en profession eller inte. Författarna ser ett glapp mellan utbildning 

och praktiskt yrkesutövande som även förekommer i andra yrken som benämns 

”välfärdsprofessioner”, såsom till exempel sjuksköterska eller socionom. Lösningen för 
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att stärka professionen inom detta område kunde vara att enbart rekrytera bibliotekarier 

med en utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap då detta annars skulle minska 

yrkets status. För att stärka professionen ytterligare föreslås en stärkt utbildning och 

forskning tillsammans med fort- och vidareutbildning. (Hansson m.fl. 2018). 

 

Hansson m.fl. (2018) skriver ”Biblioteks- och informationsvetenskapen kan genom sin 

utveckling under de senaste decennierna beskrivas som synnerligen bred, då den 

innehåller såväl det biblioteksvetenskapliga området, som dokumentationsvetenskap 

och informationsvetenskap”(s. 26). Även Svensk biblioteksförening tillsammans med 

DIK (2018) skriver att ” Bibliotekens uppdrag och användarnas förväntningar utvecklas, 

förändras och breddas.” (s. 4). Min tanke är att om både utbildning och 

forskningsområde, tillsammans med användarnas förväntningar, har denna bredd kan 

detta möjliggöra att flera olika bibliotekarieidentiteter kan ta utrymme inom samma 

profession, så också identiteten som biblioterapeut. 

 

 

2.2 Biblioterapi 

 
Vi kan se att ämnet biblioterapi är populärt nu, men redan år 2012 började tv 

programmet Babel ge råd om litteratur efter att ha läst brev med livsfrågor från tittarna 

(Frid, 2016). De använde ordet biblioterapi om aktiviteten och begreppet kunde spridas 

till tv-sofforna i Sverige. Intresset för biblioterapi har funnits länge i länder som USA, 

Storbritannien och Finland men ett ökat intresse ses även i Sverige menar Frid (2016). 

Hon har, liksom jag, funnit flera nyare uppsatser inom biblioteksfältet som handlar om 

just biblioterapi. Idag finns det till och med en nystartad högskoleutbildning inom 

biblioterapi i Sverige vid Ersta Sköndal Bräcke högskola 

 

Att intresset för biblioterapi är på uppgång i Sverige märks även på det de många 

artiklar i ämnet som florerar på internet. Exempel kan hittas i tidningarna Året runt 

(Nygren, 2017), Må bra (Ny, 2018) och ECT (2018) för att nämna ett fåtal. En artikel  i 

tidningen Specialpedagogik handlar om hur lärare eller andra i skolan kan arbeta med 

biblioterapi (Bengtsson, 2017). Bengtsson skriver om psykologen och författaren Jenny 

Jägerfeld, som på försök låtit gymnasieelever läsa vissa texter för att sedan gemensamt 

diskutera dem i klassrummet. Jägerfeld säger i artikeln att hon har föreläst om metoden 

för både lärare och bibliotekarier. Dock tycker hon att biblioterapi i denna form ska 

användas med försiktighet då det kan komma upp samtalsämnen som eleverna 

egentligen inte vill prata med sina klasskamrater om (Bengtsson, 2017).  

 

Frid (2016) har skrivit en bok som handlar om läsfrämjande och biblioterapi. Även om 

stora delar av boken handlar om biblioterapi och ger exempel på flera former av 

biblioterapi och hur den kan arrangeras så nämns inte biblioterapi för barn eller 

Läsklubben på DSBUS. Första halvan av boken ägnar Frid åt läsfrämjande för att sedan 

glida in på biblioterapi via en presentation av ”Jag är boken” som är en tjänst på nätet 

där barn och unga kan fylla i ett formulär med frågor och sedan få boktips från en 

”bokhäxa”, som bibliotekarierna kallar sig (Frid, 2016). Det är intressant att den 

bibliotekarie som startade ”Jag är boken” också var en av dem som startade Läsklubben 

på DSBUS. Frid tar upp vad som skrivits om biblioterapi de senaste åren, från uppsatser 

till vad som står i Wikipedia. Hon intervjuar Juhani Ihanus, redaktör till boken Att tiga 

eller tala: litteraturterapi- ett sätt att växa och en av föregångarna inom biblioterapi i 

Finland. Frid intervjuar också Pia Bergström, som är socionom och som har gått den 

ettåriga utbildningen i biblioterapi som finns i Finland, om hennes syn på sitt yrke och 
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hur hon praktiskt arbetar med biblioterapi till exempel i en skrivargrupp. När Frid frågar 

om hon är biblioterapeut svarar hon att de som gått utbildningen kallar sig ledare i 

biblioterapi, eller biblioterapiledare. Frid listar de delar som berörs under utbildningen i 

Finland och ska jag koppla det till Läsklubben så är det framförallt delarna om 

”Biblioterapi i samband med somatiska sjukdomar. Språkets problematik”, ” Sagor som 

främjare av barns psykiska hälsa. Sagogrupper på barnpsykiatriska sjukhusavdelningar” 

och ”Kriser och förluster i i olika skeden av livscykeln. Traumatiska händelsers 

inverkan på människors vardag och välmående” som berör ämnet barn på sjukhus. Då 

Frid har fått hjälp med översättningen från finska till svenska, och jag inte hittar någon 

information om utbildningen på Helsingfors universitets hemsida så kan jag tyvärr inte 

veta om delar av Läsklubbens arbetssätt finns med i denna utbildning. 

 

Frid (2016) tar upp några exempel på hur bibliotek arbetar med biblioterapi idag, eller 

liknande arbetssätt som kan ses som biblioterapi, och hur man kan använda biblioterapi 

läsfrämjande. Många bibliotek har idag bokcirklar som kan ses som biblioterapeutiska, 

samtidigt skriver Frid att ”Kan hända är terapi ett avskräckande ord.” (s. 119) och menar 

att många kan vilja prata om livets stora frågor utan att vara varken sjuk eller i en kris, 

och då kan en bokcirkel på biblioteket ses som utvecklande och lättare att ta till sig än 

”terapi”. 

 

 

3. Tidigare forskning 
 
Jag har delat in detta kapitel i de tre delarna ”Bibliotekarierprofessionen”, 

”Sjukhusbibliotekarier” och ”Biblioterapi och biblioterapeuter”. Viss forskning som 

behandlar alla tre kategorier finns att läsa under rubriken ”Biblioterapi och 

biblioterapeuter”. Där ligger också forskning från andra fält och exempel på biblioterapi 

som bedrivs eller har bedrivits av andra yrken och professioner. Denna forskning är 

relevant för att den visar på att biblioterapi är ett ämne som delas mellan olika 

professioner. Det finns mer tidigare forskning inom alla kategorier men jag har försökt 

att avgränsa mig till den forskning som är mest relevant utifrån mina frågeställningar 

eller som ligger närmast Läsklubbens verksamhet med barn på sjukhus. 

 

 

3.1 Bibliotekarieprofessionen 
 

Forskning om bibliotekarieprofessionen spänner över flera olika områden, från 

biblioterkarieprofessionen i ett globalt perspektiv till den enskilda bibliotekariens 

identitet och yrkesroll. Här presenterar jag en del av den forskning som bedrivs inom 

området. 

 

År 2008 gav Svensk Biblioteksförening ut en forskningsöversikt skriven av Kåring 

Wagman. Även om det är elva år sedan är översikten mycket relevant och jag kan dra 

tydliga paralleller till mina forskningsfrågor avseende en förändrad yrkesroll och hur 

bibliotekarierna kan hävda sig som grupp. Då forskades det främst inom fem områden; 

Vad som karaktäriserar bibliotekarieyrket, yrkesrollens förändring och utveckling (både 

när det kommer till självbild och arbetsuppgifter), huruvida bibliotekarieyrket är en 

profession eller ej, hur kåren kan hävda sin rätt gentemot andra yrkesgrupper och hur 

utbildning skapar en yrkesidentitet. En annan del av forskningen handlar om hur yrket 

påverkas av att det främst är kvinnor som arbetar som bibliotekarier. Kåring Wagman 



10 

 

(2008) menar att det inte finns någon gemensam kärna i bibliotekarieyrket, utan istället 

ska en bibliotekarie ha flera olika kompetenser som alla ses som viktiga. Hon nämner 

”informationskompetens” och ”kunskapsorganisation” som två viktiga delar.  

 

Kåring Wagman (2008) belyser Øroms (1993) sex bibliotekarieidentiteter som viktiga 

eftersom dessa ofta refereras till inom biblioteksforskning och hon lägger till en 

identiteter som beskrivs av Trine Schreiber som en upplevelseförmedlande identitet 

(Kåring Wagman, 2008). Precis som Øroms (1993) identiteter kan knytas an till 

Läsklubben och bibliotekarierna som arbetar med den kan jag tänka mig att det finns en 

koppling även till den upplevelseförmedlande identiteten, då bibliotekarien genom att 

läsa en bok högt samtidigt förmedlar en upplevelse till patienten. Andra forskare har 

hävdat att det är värderingarna i yrkeskåren som är gemensamma, och främst viljan att 

se till så att invånarna får tillgång till information (Kåring Wagman, 2008). Kåring 

Wagman beskriver flera olika sätt att se på professionalitet och den forskning som var 

aktuell 2008. Att försöka hitta sin bibliotekarieidentitet verkar ha varit lika mycket på 

tapeten då som nu, och flera olika kandidat- och magisteruppsatser behandlade just hur 

bibliotekarier ser på sig själva eller vilka egenskaper en bibliotekarie borde ha. Enligt 

Kåring Wagman är det ofta personliga egenskaper och praktisk kompetens som ses som 

det viktigaste hos en bibliotekarie. Mycket forskning handlar också om nya roller eller 

förändrade roller. Då vissa forskare menar att själva yrkesrollen förändrats med ny 

teknik och större specialisering, så menar andra att yrkesrollen inte alls förändrats, den 

nya tekniken är endast nya verktyg som bibliotekarierna kan använda sig av för att 

tillgängliggöra information (Kåring Wagman, 2008).  

 

Flera av de kandidat- och magisteruppsatser jag funnit som berör 

bibliotekarieprofessionen använder sig av Anders Øroms (1993) artikel ”Bibliotekariske 

identiteter, formidlingsarbejde og arbejdsorganisering” som teoretiskt ramverk. Då den 

fortfarande används i hög utsträckning, ibland med tillägg av andra 

bibliotekarieidentiteter beroende på syfte och frågeställning, finner jag de olika 

identiteterna värda att presentera under detta kapitel.  Den första av 

bibliotekarieidentiteterna, Kulturförmedlaridentiteten sammanfattar rollen som 

litteraturförmedlare. I rollen ingår bland annat att kunna sin litteratur, att ha överblick 

över bibliotekets samlingar, att kunna samtala med besökarna och vägleda dem till 

litteraturen.  Ørom skriver att det är viktigt att vara uppdaterad inom kultur överlag, 

både inom litteratur, musik, film och teater. En annan identitet är 

ämnesspecialistidentiteten där bibliotekarien är expert på att finna kunskap och 

forskning, men också har en förmåga att förmedla den till användaren. Både 

ämnesspecialistidentiteten och litteraturförmedlaridentiteten har sin grund i en 

upplysningstradition. Dokumentalistidentiteten har som inriktning klassifikation, 

referensarbete, bibliografi och katalogisering. Hen har kunskaper i de metoder, regler 

och system som används  i registrering- och referensarbete. 

Informationsförmedlaridentiteten förmedlar information med hjälp av 

informationsteknologi. Detta är en identitet som värdesätter teknologisk kunskap 

framför kunskap om litteraturbeståndet, och jag kan anta att denna identitet utvecklats 

mycket sedan Ørom skrev sin artikel för 26 år sedan. Ørom beskriver hur det var ett 

förändrat samhälle som ledde till att vissa bibliotekarier såg sin uppgift som att 

identifiera och uppfylla ett socialt och kulturellt behov hos olika användargrupper 

såsom kvinnor, barn eller arbetare. Bibliotekarierna började arbeta uppsökande i större 

utsträckning. Denna identitet kallar Ørom för socialarbetaridentiteten och bibliotekarier 

som tar på sig denna roll ser det som att bibliotekets samlingar ska fylla användarnas 

behov. Slutligen kan bibliotekarien enligt Ørom ses som en informationsorganisatör 

som är specialist på att organisera information.  
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Som sammanfattning kan sägas att den forskning jag presenterat kring 

bibliotekarieprofessionen dels fokuserar på att stärka profession och utbildning och på 

hur professionen ska kunna hävda sig gentemot andra professioner, dels på att hitta 

kärnan i bibliotekarieyrket. Vad som karaktäriserar en bibliotekarie skiljer sig dock åt 

och vi kan se många olika bibliotekarieidentiteter. Vilken roll bibliotekarien får eller tar 

beror på dels på var och hur de arbetar och vilken användargrupp de arbetar mot. Hur 

utbildningen ska utformas har varit och är fortfarande en stor fråga. 

 

 

3.2 Sjukhusbibliotekarier 
 

I Storbritannien har biblioterapi använts länge enligt Brewster (2009), forskare inom 

biblioterapi med rötter inom medicin och hälsa. Hon har i sin artikel Books on 

Prescription: Bibliotherapy in the United Kingdom beskrivit två biblioterapeutiska 

metoder som används i stor utsträckning i Storbritannien, den kreativa biblioterapin och 

självhjälpsbiblioterapin. Hon menar att dessa biblioterapiformer kunde användas i 

större utsträckning av sjukhusbibliotekarier. I den kreativa biblioterapin används fiktion 

eller poesi i terapigrupper eller individuellt för att öka välbefinnandet hos deltagarna. 

Inom självhjälpsbiblioterapin används fakta- eller självhjälpsböcker avsedda för att 

lindra mentala problem, dessa böcker är ofta rekommenderade av personal inom hälso- 

sjukvården (Brewster, 2009). 

 

Brewster (2009) menar att det finns en debatt kring vilken profession som är den ”rätta” 

att leda biblioterapin, läkaren med sina medicinska kunskaper? Eller bibliotekarien med 

sina långtgående kunskaper i litteratur? En modell som är vanlig i Storbritannien är den 

som kallas Books on Prescription, där en läkare, terapeut, psykiatriker eller liknande 

skriver ut en bok på recept och patienten får hämta ut boken på ett folkbibliotek. Till sin 

hjälp har utskrivarna listor på böcker som är lämpliga, 2009 fanns det ca 100 olika listor 

bara i Storbritannien med namn som Get Into Reading, Reading and You scheme eller 

Book Prescription Wales för att nämna några. Bibliotekarierna låter ibland den litteratur 

som används terapeutiskt stå för sig själv, för att enbart kunna lånas med ett recept 

medan andra bibliotekarier tycker att alla ska kunna låna dessa böcker och har dem 

därför på hyllorna med de andra böckerna. Brewster menar att sjukhusbibliotekarier 

skulle kunna använda den kreativa biblioterapin genom att föreslå en bok för patienten 

och sedan diskutera innehållet efter att patienten läst boken. Detta upplägg skulle också 

fungera som en gruppaktivitet med flera patienter. Bibliotekarierna skulle kunna 

använda de listor på böcker som redan finns för att välja ut litteratur menar Brewster. 

Hon menar också att om en bok inte fungerar av någon anledning betyder inte det att 

bibliotekarien har misslyckat, det är svårt att välja rätt bok för varje patient och det 

krävs uthållighet för att hitta en text eller bok som berör på djupet (Brewster, 2009). 

 

Brewster (2009) listar tre viktiga punkter som sjukhusbibliotekarier kan använda sig av 

om de vill arbeta biblioterapeutiskt: 

 

 Samarbeta med medicinskt utbildad personal för att ta fram listor på litteratur 

som kan användas vid olika diagnoser. Detta säkerställer en hög kvalitet på 

materialet. 

 Tänk på att de som är fysiskt sjuka även kan vara psykiskt påverkade av sin 

sjukdom, och kan behöva hjälp med att hantera sin situation. Bibliotekarier kan 

här bistå med litteratur om sjukdomar och behandlingar. 



12 

 

 Biblioterapi i gruppform på sjukhus kan ha stor positiv inverkan på patienternas 

humör, och sjukhusbiblioteken kan ta lärdom av folkbiblioteken genom att se på 

hur de arbetar med biblioterapeutiskt material och överföra metoder till 

sjukhusmiljö. 

 

Brewster (2009) tror att sjukhusbiblioteken i framtiden kan vara det ställe där expertisen 

inom biblioterapeutisk litteratur finns. Där kan patienter få information om diagnoser 

och behandlingar, särskilt viktigt kan detta vara för cancerpatienter där hela familjen till 

patienten påverkas av sjukdomen känslomässigt. Brewster menar att en skicklig 

bibliotekarie kan hitta information som är skräddarsydd för varje patient och anpassad 

till olika stadier av sjukdomen. Sjukhusbibliotekarien kan också göra sjukhusvistelsen 

mer behaglig genom att erbjuda litteratur som är underhållande eller avslappnande, och 

de kan skapa bok- eller poesicirklar antingen på sjukhusbiblioteket eller på avdelningen. 

Brewster avslutar med att skriva att även högläsning kan ha positiva effekter för det 

psykiska välmåendet. 

 

Jag vill också presentera tidigare forskning på på kandidat och magisternivå då vissa 

uppsatser är högst relevanta för min egen studie. Sjukhusbibliotekarier: En 

undersökning om hur sjukhusbibliotekarier som möter barn arbetar och uppfattar sin 

yrkesroll är en kandidatuppsats skriven av Triumf (2017). Denna uppsats är intressant 

då den ligger nära min vad gäller forskningsfält och frågeställningar. Medan jag har 

fokus på enbart de bibliotekarier som arbetar med Läsklubben vill Triumf undersöka hur 

sjukhusbibliotekarier som möter barn i sitt yrke ser på arbetet och yrkesrollen, och hon 

har därför jämfört bibliotekariers svar från fem olika sjukhusbibliotek. Hon vill också se 

vilken roll litteratur har i barnsjukvården. Triumf kan konstatera att det finns mycket lite 

forskning kring sjukhusbibliotekariers arbete med barn, och den forskning som finns är 

äldre. Den teoretiska grunden finner Triumf i Øroms (1993) sex bibliotekarieidentiteter. 

Hon har också med två identiteter från biblioterapifältet som utgår ifrån om 

biblioterapeuten använder sig av kreativ biblioterapi eller informell terapi. 

Respondenterna säger att de utför aktiviteter och program med barnen som Triumf kan 

se passar in på definitionen av kreativ biblioterapi. Hon ser att flera av bibliotekarierna 

starkt förknippar sin bibliotekarieroll med läsning och litteratur, men att deras 

arbetsmetoder är olika. Vissa ser bokvagnen eller själva biblioteket som centralt, en 

annan menar att de ska locka föräldrarna till att läsa för barnen, medan några själva läser 

högt för barnen. Även om de arbetar på olika sätt så menar alla att det är viktigt att 

stärka det som är friskt i barnet. Triumf kopplar sedan samman respondenternas svar 

med Øroms (1993) olika bibliotekarieidentiteter och kan se att bibliotekarierna passar 

väl in på kulturförmedlaridentiteten, då hon menar att bokvagnsronden, att förmedla 

litteratur och inspirera till läsning är viktigt för bibliotekarierna. Hon kan också se att 

två av respondenterna arbetar mer aktivt med att använda litteraturen för att stänka 

patienterna, och detta arbetssätt menar hon kan beskrivas som kreativ biblioterapi. Alla 

respondenterna arbetar på ett sätt som stämmer överens med den informella 

biblioterapin, då de alla tycker att det är viktigt att stödja och stärka patienten. Dessutom 

kan Triumf ana socialarbetaridentiteten och dokumentalistidentiteten i 

intervjumaterialet även om inte dessa identiter är lika framträdande. Ett intressant fynd 

är att flera av respondenterna använder bokvagnen och bokvagnsronderna som ett sätt 

att identifiera sin yrkesroll. De menar att bibliotekens framgång ligger i hur många 

böcker de lånar ut. För de bibliotekarier som inte längre går bokvagnsrond ligger 

intresset snarare i hur böckerna används i att stödja och stärka barnen, och vad 

litteraturen kan göra för barnet ses som centralt. Triumfs slutsats är delvis att alla 

respondenterna arbetar biblioterapeutiskt, men på olika sätt, och att det kan bero på att 

sjukhusbiblioteken saknar nationella målsättningar. Litteratur och läsning är faktorer 
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som påverkar yrkesrollen även om de arbetar på varierande sätt, därför är 

kulturförmedlaridentiteten viktig. Att möta och interagera med andra människor formar 

också respondenternas yrkesroll. 

 

Magisteruppsatsen Sjukhusbibliotekarier i fokus. En fenomenografisk undersökning av 

sjukhusbibliotekariers uppfattningar av yrkesrollen i arbetet med barn och ungdomar är 

skriven av Lindgren och Remin (2005). Författarna vill med sin text öka kunskapen om 

bibliotekarier som arbetar med målgruppen sjuka barn och ungdomar samt få en 

förståelse av deras yrkesroll. De konstaterar att det finns lite forskning kring 

barnsjukhusens biblioteksverksamhet eller sjukhusbibliotekarier med inriktning barn 

och unga. De använder sig av en fenomenografisk ansats som metod och teori då de vill 

studera bibliotekariernas upplevelse av sin yrkesroll. Utifrån en kvalitativ metod har 

data samlats in via intervjuer med 7 bibliotekarier vid 7 olika sjukhus. Respondenternas 

svar analyseras sedan och Lindgren och Remin kunde se att de bibliotekarieroller som 

framträdde var: Bibliotekarien i en rehabiliterande roll, bibliotekarien i en traditionell 

roll och bibliotekarien i en social roll. Några bibliotekarier ser lekterapeuternas arbete 

inne på vårdrummen som avundsvärd och ett arbetssätt de borde eftersträva, nu går 

istället mycket kraft åt att göra reklam för det fysiska biblioteket och få patienterna att 

komma dit. Bokvagnen ses därför som deras viktigaste arbetsredskap. Olika 

kulturevenemang ses de som terapeutiska för barnet. Respondenterna menar att det 

måste finnas ett intresse och känslomässigt engagemang, och de lyfter fram personliga 

egenskaper så som att vara lyhörd, ödmjuk och ha social kompetens i yrket som 

sjukhusbibliotekarie. Även om denna uppsats är från 2005 är den mycket intressant att 

ha som en jämförelse med mitt eget material. Här kan ses skillnader och likheter mellan 

hur mina respondenter ser på sin yrkesroll i Läsklubben och hur bibliotekarier med en 

bokvagn ser på sin roll. Lindgren och Remin ger som förslag till fortsatt forskning att 

”...se närmare på hur sjukhusbibliotekarierna kan medverka till att arbeta på ett 

rehabiliterande sätt kring barn på ett sjukhus” och det ligger nära det jag vill nå 

förståelse kring i min studie. 

 

 

3.3 Biblioterapi och biblioterapeuter 
 

Ordet ”Biblioterapi” myntades första gången 1916 av Samuel McCord Crothers då han 

publicerade en artikel i AtlanticMonthly. Idén hade han fått från en vän som genom sin 

bokhandel rekommenderade kunderna böcker utifrån vilken diagnos de hade. Tanken 

var att hellre än att skriva ut piller kunde böcker bota tillståndet (Brewster & McNicol, 

2018). 

 

Brewster och McNicols (2018) bok Bibliotherapy täcker mycket av den biblioterapi 

som sker internationellt idag. Bokens första del handlar om biblioterapins historia och 

olika teorier kring biblioterapi. Biblioterapi kan till exempel användas kliniskt, som en 

slags kognitiv beteendeterapi, för olika diagnoser såsom oro eller depression. Här 

används främst självhjälpsböcker som ska förändra sättet läsaren tänker på. Biblioterapi 

kan också vara fiktion eller poesi som ska utveckla läsaren (kreativ biblioterapi) och i 

denna form känner läsaren sig delaktig i bokens berättelse eller identifierar sig med 

karaktärerna. Oavsett vilken inriktning böckerna har kan de erbjuda nya perspektiv och 

visa på att andra har varit med om, fysiskt eller psykiskt, samma sak som läsaren och 

därigenom ge en känsla av samhörighet. Den andra delen av boken ger flera exempel på 

konkreta arbetssätt inom biblioterapi. Här beskrivs hur man arbetar med biblioterapi 

gentemot olika grupper såsom till exempel HIV/AIDS-sjuka i Johannesburg, studenter i 
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USA eller missbrukare i Uruguay. Chamberlain (2013) har skrivit ett kapitel om hur en 

bibliotekarie startade upp biblioterapi för äldre psykiskt sjuka på en sjukhusavdelning. 

Här samarbetade bibliotekarien (som också var utbildad inom psykiatri) med 

arbetsterapeuten och avdelningschefen och de fick även råd från ett biblioterapeutiskt 

diskussionsforum på internet angående hur de skulle lägga upp terapin. Under mötena, 

där bibliotekarien läste poesi, var även chefen och terapeuten med och diskuterade 

tillsammans med patienterna och bibliotekarien beskrivs här som en person som gjorde 

det möjligt för sjukvårdspersonal och patienter att bli jämlika. Bibliotekariens vilja att 

utvärdera terapin direkt efter varje tillfälle gick dock inte att bevilja då det var för 

mycket att göra på avdelningarna, däremot fick deltagarna en blankett de kunde fylla i 

när de hade tid. Senare gjorde dock bibliotekarien en studie där hen intervjuade fyra av 

deltagarna och responsen var positiv. Både de äldre och chefen upplevde att 

självförtroendet, både individuellt och på gruppnivå, ökade. Terapeuten var positiv till 

att så många av deltagarna gärna ville läsa poesi högt för de andra, även om det inte 

krävdes av någon, och bibliotekarien märkte av ett ökat läsande på avdelningen. 

(Chamberlain, 2013). 

 

Jag kan konstatera att många av projekten Brewster och McNicols (2018) tar upp i sin 

bok drivs av bibliotekarier eller inom den redan existerande biblioteksverksamheten i 

området. Det är intressant att se på hur bibliotekarier i andra länder tagit sig an området 

biblioterapi, dels för att få idéer om hur biblioterapi kan gå till praktiskt, men också att 

se hur bibliotekarierna har implementerat biblioterapi i sin profession med eller utan 

inblandning av andra yrkeskategorier. Brewster & McNicols (2018) och Frids (2016) 

böcker om biblioterapi täcker en stor del av de biblioterapeutiska verksamheter som 

finns nationellt och internationellt idag. Jag kan utifrån dem dra slutsatsen att dels är 

biblioterapi med barn ovanligt, och dels är biblioterapi i form av högläsning för en 

enskild individ ovanligt. De vanligaste biblioterapiformerna utifrån det material jag 

hittat verkar vara i form av cirklar där deltagarna antingen läser utvalda böcker eller 

skriver i terapeutiskt syfte (Brewster & McNicols, 2018)(Frid, 2016). Dock nämner 

Brewset & McNicol att både fabler och sagor kan användas i ”kreativ biblioterapi” och 

att den sortens biblioterapi fokuserar på läsupplevelsen, sätter fart på fantasin och lägger 

vikt vid att läsaren ska kunna identifiera sig med karaktärer i boken. 

 

Granbergs (2002) bok Småbarns sagostund  handlar inte direkt om biblioterapi men i 

den beskriver författaren de positiva egenskaper högläsning och sagoberättande har. 

Hon skriver att sagor särskilt kan användas under rehabiliteringen av barn på sjukhus, 

och förutom att vara en förströelse eller vara roande kan de också skapa trygghet hos 

barnet att få höra en saga om och om igen. Hon beskriver att sagostunden också har 

många pedagogiska uppgifter, den är underhållande, gruppstärkande, språkutvecklande, 

jag stärkande, koncentrationstränande, kunskapsförmedlande, kulturbärande, 

intresseväckande, fantasieggande och empatigrundande. Sagan ökar dessutom barnets 

ordförråd och ger dem grammatiska kunskaper (Granberg, 2002).  

 

Jag vill också nämna en forskare som forskar om biblioterapi på det 

litteraturvetenskapliga fältet, Cecilia Pettersson vid Göteborgs Universitet. Hon skrev 

2014 att forskningen inom biblioterapi främst har gjorts av forskare inom psykologi 

eller bibliotek/informationsvetenskap, men har sedan dess själv utfört studier kring 

biblioterapi. Pettersson (2016) har gjort en studie kring hur personer med depression 

och oro kan bli hjälpta av biblioterapi i cirkelform. Via intervjuer med deltagarna kom 

hon fram till att biblioterapin hade lett till flera positiva förändringar, bland annat hade 

självförtroendet ökat och deltagarna hade blivit mer sociala. Deltagarna i studien var 

vana läsare som hade uppfattningen att böcker och läsning var viktiga för dem,  men 
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Pettersson skriver dock att det kan vara svårt för personer som mår dåligt att 

koncentrera sig på läsningen då till exempel oro eller trötthet finns med i bilden. 

Deltagarna fick relativt korta texter så att de skulle kunna känna sig nöjda med att ha 

läst all litteratur till varje träff trots dessa svårigheter. Deltagarna beskriver cirkelledaren 

som mycket viktig och i det här fallet beskriver de honom i enbart positiva termer. Det 

framgår inte vilken utbildning cirkelledaren har, enbart att han är van vid att hålla i 

cirklar. Petterssons (2016) forskningsprojekt med sjukskrivna kvinnor publicerades i 

LIR. journal på Göteborgs universitets hemsida. Forskningen var ett samarbete mellan 

institutionen för neurovetenskap och fysiologi/arbetsterapi och institutionen för 

litteratur, idéhistoria och religion. 

 

Problemet med att det är svårt att forska kring effekten av biblioterapi nämner Källvik 

(2018) i sin kandidatuppsats och även andra inom fältet har stött på samma problem. 

Bland annat Matthews & Lonsdale (1992) som undersökte hur lekpersonal, ”Hospital 

play staff”, använde lästerapi på en barnavdelning på ett sjukhus i Storbritannien. 

Huruvida personalen var utbildade lekterapeuter eller inte framgår inte helt klart, men 

ordet ”play specialists” används senare i artikeln. Endast en bibliotekarie var involverad 

i projektet och utöver det var det lekpersonalen som bedrev lästerapi, eller biblioterapi, 

på sjukhuset. Matthews & Lonsdale skriver att de gärna hade involverat fler 

professioner  i studien då både sjukhuslärare och sköterskor visat intresse för ämnet 

biblioterapi. Forskarnas syfte var dels att kartlägga forskningsområdet ”Biblioterapi för 

unga”, dels att ta fram en lista på litteratur som är lämplig att använda för barn på 

sjukhus och dels att hitta en metod för att utvärdera arbetet med biblioterapi för unga på 

sjukhus. Matthews & Lonsdale presenterade tre olika former av lästerapi för 

respondenterna, dessa var: 

 

1, Läsning för att utvecklas och må bra. 

2, Läsning av faktatexter eller sådana texter som behandlar en problematik. Det kunde                                           

vara texter eller böcker om procedurer på sjukhuset eller en sjukdom. 

3, Läsning av fiktion där patienten kan se likheter med hens egen situation och finna 

lösningar i den påhittade berättelsen. Här kan patienten identifiera sig med karaktärer 

i boken, se likheter med sin egen situation och därigenom kunna avreagera sig och 

bli av med rädslor. Detta ska sedan leda till en insikt i hur patienten kan hantera sin 

situation. 

 

Matthews & Lonsdales (1992) respondenter uttryckte bland annat att ett av deras mål 

med läsningen var ”...bringing the outside world into the hospital” (1992, s. 18) och 

författarna själva reflekterar över svaret genom att skriva ”This last goal will strike an 

echo for hospital librarians who have long seen that as one of the benefits of the 

patients` library service.” (1992, s. 18). Här ser författarna att ansvaret för att bringa 

litteratur och information till barnen har lagts på lekpersonalen, men att uppgiften 

traditionellt ligger på sjukhusbibliotekarien. Vidare ser respondenterna läsningen som 

ett sätt att lära känna barnen, och det är ett bra verktyg, men de arbetar med flera 

verktyg så som leksaker, filmer, musik med mera och boken är endast en del av deras 

verktygslåda. En annan beröringspunkt mellan lekpersonalen och 

bibliotekarieprofessionen var den vilja som framkom av att göra barnen intresserade av 

litteratur. Sjukhusbibliotekarierna i Triumfs (2017) studie ser det som en viktig del av 

arbetat att inspirera barnen till läsning. Metthews & Lonsdale (1992) skriver att de barn 

som inte läste i vanliga fall sågs som en utmaning, och lekpersonalen tog tillfället i akt 

att försöka göra dem intresserade av läsning under sjukhusvistelsen. När det kom till 

själva lästillfället beskrev de flesta respondenter att det var de själva som tog kontakt 

med barnet. En del respondenter ville veta så mycket som möjligt om barnet, medan 
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andra inte ville veta något alls. Det viktigaste användningsområdet visade sig vara för 

att förbereda patienten (och föräldrarna) för en vårdprocedur. En respondent beskriver 

ett barn som ville bläddra fram till slutet av boken direkt, för att se så att barnet i boken 

kom välbehållen ut från operationssalen. Att böckerna och läsningen var till godo för 

barnen var en allmän åsikt på sjukhuset, men att bevisa det var svårare. Oftast kunde 

ingen forskare vara med under läsningen, och ibland visade sig inte effekten förrän 

senare, när barnet kommit hem. Författarna skriver ”Nevertheless there are problems in 

evaluating an activity that are closer to an art than a science.” (1992, s. 23) och menar 

även att det är omöjligt att förutspå hur ett barn kommer att reagera på en viss bok. De 

skriver vidare att lekspecialister borde utbildas inom biblioterapi och att lekspecialister 

och barnsjuksköterskor även ska få delta i kurser för barn-och ungdomsbibliotekarier. 

Den enda bibliotekarien som arbetade på sjukhuset tyckte att hon saknade kunskaper i 

psykologi och därför inte kunde utföra lästerapi. Däremot fick hon i uppgift av 

avdelningsläkaren att ta fram litteratur som kunde användas för lästerapin, och detta 

gjorde hon. Författarna menar att det är här sjukhusbibliotekariens roll bör vara, att göra 

terapeuten (någon annan är bibliotekarien) medveten om vilka valmöjligheter det finns 

när det kommer till litteratur samt att skapa bibliografer över användbara böcker. 

Eftersom bibliotekarien inte har utbildning inom området ”sjuka barn” såsom 

lekpersonalen har, tycke författarna att lekpersonal borde utföra lästerapin. Så tycke 

även lekpersonalen själva och flera uttryckte att en bibliotekarie var helt onödigt till och 

med när det kom till att välja ut, och organisera, litteraturen. Ett fåtal uttryckte dock en 

uppskattning över bibliotekariernas expertis på litteraturområdet och ville ha ett 

samarbete med dem.  

 

Som avslutning skriver Matthews & Lonsdales (1992) att biblioterapi är en verksamhet 

som kräver samarbete över professionsgränserna, och som inkluderar lekspecialister, 

sjuksköterskor, sjukhuspedagoger och inte minst bibliotekarier. Den tidigare 

forskningen visar att biblioterapi kan användas inom många områden, från skola till 

sjukhus, och med många olika användargrupper. Den som leder biblioterapin kan 

exempelvis vara bibliotekarie, lekterapeut, pedagog, terapeut, eller något helt annat. 

 

Jag har redan tidigare nämnt Källvik (2018), författare till kandidatuppsatsen Som ett 

vildvuxet träd- en diskursanalys av begreppet biblioterapi. Denna diskursanalys ger en 

överblick över den forskning som bedrivs inom biblioterapi idag då Källvik presenterar 

mycket av den forskning, både äldre och ny, som finns i ämnet . Jag finner det intressant 

att läsa om uppsatser som redan i början av 2000-talet handlade om biblioterapi då det 

visar att det funnits ett intresse för ämnet länge, men det har tagit tid innan begreppet 

uppmärksammas av massmedia. Källvik vill se vilka diskurser som råder kring 

begreppet och för att ta reda på detta har han  tittat på hur begreppet biblioterapi 

används i fem uppsatser på kandidat- eller magisternivå, skrivna mellan 2002-2017 och 

som alla handlar om biblioterapi och sjukhusbibliotek, eller om sjukhusbibliotekariers 

yrkesroll. I Källviks empiriska material framkommer att uppsatsförfattarna presenterar 

olika forskares definitioner av biblioterapi och att det finns flera olika grenar inom 

biblioterapiområdet. Biblioterapi är dessutom ett tvärvetenskapligt begrepp och 

forskning sker inom flera fält, såsom medicin, litteraturvetenskap, bibliotek- och 

informationsvetenskap med mera.  Bibliotekarierna i Källviks uppsats är mycket 

försiktiga med att benämna sin egen verksamhet som ”biblioterapi” och detta tror 

Källvik beror på att bibliotekarierna är rädda för ordet ”terapi” och att de ser det som att 

de saknar kompetens nog för att beskriva vad de gör som är biblioterapi, men också för 

att de ser det som en terapeut- patient aktivitet. Källvik frågar sig om ett annat begrepp 

skulle passa sjukhusbibliotekarierna bättre, och om begreppet vore mer lättillgängligt 

om det strukturerades upp och skillnaden mellan olika former av biblioterapi 
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tydliggjordes. Han ser ett behov av evidensbaserad forskning på att biblioterapi på 

sjukhus fungerar, samtidigt som all vikt inte kan läggas på att den ska vara mätbar eller 

fylla en funktion. Källvik skriver att trots tvekan till att benämna sin verksamhet som 

biblioterapi uttrycker författarna till de uppsatser Källvik analyserat, och dess 

respondenter, en tro på biblioterapi som något gott och anser att den har positiva 

egenskaper, samtidigt som de oftast uttrycker sig vagt kring begreppet och saknar någon 

vetenskaplig forskning som bevisar dess effekt. 

 

Att det finns olika åsikter om vad biblioterapi är och vem som är behörig att arbeta 

biblioterapeutiskt har även Hansson (2017) kommit fram till i sin kandidatuppsats 

Biblioterapi- En väg till ökad legitimitet? En kvalitativ studie om sjukhusbibliotekariers 

syn på biblioterapeutiskt arbete. Hon har intervjuat fyra sjukhusbibliotekarier på olika 

sjukhusbibliotek i Sverige. Respondenterna i denna uppsats uttrycker till exempel att 

biblioterapi är en form av behandling, till skillnad mot hälsofrämjande arbete som är 

vagt. Hälsofrämjande arbete ses av en bibliotekarie som svårt att legitimera utåt, och här 

skulle biblioterapin kunna ge bibliotekarierna en annan roll (Hansson, 2017). Här ses 

”terapi” aspekten som en faktor som faktiskt kan ge tyngd åt det de gör. En bibliotekarie 

uttrycker att det kan vara svårt att arbeta med något de inte har utbildning inom, medan 

en annan respondent menar att det visst är möjligt. Samtliga respondenter i Hanssons 

uppsats menar att ett samarbete över professionsgränserna, med till exempel 

sjuksköterskor eller sjukhuskyrka vore önskvärt. 

 

 

4. Teori 

 
Utifrån min frågeställning har jag valt att använda mig av Abbotts (1988) teori om 

professionssystem. Det är en teori om hur professioner tar nya områden i anspråk och 

den är relevant för min studie då biblioterapi är ett område där flera yrken/professioner 

idag tar rollen som ledare/terapeuter och där ingen ännu tagit monopol på området. Att 

det biblioterapeutiska forskningsfältet är brett och sträcker sig över flera professioner 

ser vi i forskning från bland annat Pettersson (2014) och Brewster & McNicol (2018). 

När en profession utför ett arbete inom dess expertisområde och samtidigt (mer eller 

mindre) utesluter andra yrken från att utföra dessa arbetsuppgifter kallar Abbott det för 

”jurisdictional claim”. Abbott skriver att en profession utvecklas eller utvidgas när det 

finns ett  tomrum i kunskapsområdet att göra anspråk på. Jurisdiktionen kan tillfalla en 

profession helt och hållet eller delvis. Abbott presenterar flera olika möjliga vägar att gå 

för det är inte alltid professionens strävan är att få fullt monopol på ett eller flera 

områden. Det råder dock hela tiden en kamp mellan olika professioner för att hålla kvar 

sina jurisdiktioner och utvidga dem. 

 

Abbott (1988) menar att en profession gör anspråk på sitt expertisområde genom att få 

erkännande från omgivningen av professionen som den enda som kan utföra vissa 

arbetsuppgifter. Det finns tre områden detta erkännande kan komma från: rättssystemet, 

samhället och på arbetsplatsen. Oftast börjar steget mot jurisdiktion med att 

professionen har fått ett förtroende från allmänheten, både socialt och kulturellt, till att 

utföra vissa arbetsuppgifter och det är först när de haft det förtroendet länge som de kan 

göra anspråk på sitt område inom rättssystemet. På arbetsplatsen handlar det om vem 

som kan kontrollera och leda arbetet och vem som är kvalificerad till att göra vad. Det 

är inte ovanligt att det inom en profession finns många medarbetare som inte är 

professionsföreträdare, de kanske saknar utbildning inom professionen, har en lägre 

utbildningsnivå eller har sin kompetens inom ett annat yrke, men de behövs likväl inom 
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professionen. Dessa medarbetare kan lära sig att utföra yrket eftersom de assimileras in i 

det även utan teoretiska kunskaper. Utåt sätt, mot allmänheten, vill dock professionen få 

det att se ut som att medarbetarna är teoretiskt utbildade för att kunna behålla 

förtroendet från allmänhet och rättssystem. (Abbott, 1988). 

 

När yrken och professioner samsas (eller inte) inom en profession så finns det några sätt 

arbetsplatsen kan lösa det på. Inom professionen kan till exempel den teoretiska 

grunden verka dominera ett område men i praktiken har professionen släppt kontrollen 

så att flera olika yrken kan utföra hela eller delar av arbetet. En profession kan också 

delas i två delar som blir oberoende av varandra, där de som har utbildning inom 

professionen arbetar för sig själva med vissa uppgifter, och de som inte har utbildning 

med andra delar. En annan modell är att låta en profession ha en rådgivande roll för 

vissa delar av arbetet på en arbetsplats. Ett vanligt sätt att dela upp olika professioner 

eller yrken på samma arbetsplats är att låta olika medarbetare ha olika 

klienter/patienter/besökare osv. som målgrupp. (Abbott, 1988).  

 

Abbotts  texter har haft stor betydelse inom professionsforskning och hans teorier har 

använts tidigare inom bibliotek- och informationsvetenskapsfältet. Brante (2009) som 

jag nämnt tidigare och som formulerat den definition av ”profession” jag använder mig 

av, skriver att Abbotts verk System of profession (1988) antagligen är det verk som haft 

störst inflytande över professionsforskningen under 1990-2000-talet. Han menar att 

styrkan i Abbotts teori är att den förklarar hur och varför vissa professioner blivit 

dominerande inom vissa områden, och den kan visa på hur rivalitet fungerar inom och 

mellan närliggande professioner (Brante, 2009).  

 

Abbott (1998) skriver att yrken hela tiden förändras och trots krav på examen, olika 

licenser eller etiska koder kan de inte hålla fast vid sitt kunskapsområde eller expertis 

när ny kunskap förändrar själva arbetet yrkesgruppen utför, eller när andra yrken börjar 

utföra vissa av arbetsuppgifterna. Hansson m.fl. (2018) kommer i sin utredning fram till 

att bibliotekariers profession ska styrkas via forskning och utbildning, medan Abbott 

(1998) inte ser det som viktigt att yrket professionaliseras ytterligare. Abbott skriver 

tvärtemot att bibliotekarierna inte ska sträva efter ytterligare professionalisering, utan 

istället fokusera på vilka förändringar som kan komma i framtiden för yrket och hur 

bibliotekarierna ska förhålla sig till dessa. Han skriver att vad en profession gör hela 

tiden ändras i och med att samhället, konkurrerande professioner och arbetsverktyg 

förändras.  

 
To think about the future of librarianship, then, is not to dream about riding up an escalator to the 
structural trappings of professionhood. Rather, it is to think about the likely evolution of librarians’ 

work and to ask what the consequences of that evolution might be for the occupation. (1998, s. 

432) 

 

Abbott (1998) menar att en professionsstatus inte hjälper om samhället förändras och 

professionen inte klarar av att följa med i förändringen. Jämfört med några decennier 

tillbaka i tiden så har även de mest erkända professionerna förändrats, som exempel tar 

Abbott områden som medicin och juridik, där han menar att förändringen varit stor. 

Abbott ser det som en evig kamp mellan professioner, där de hela tiden måste försvara 

sitt område och samtidigt slåss för nya territorium. Om yrket då ses som en full 

profession eller en semiprofession har ingen betydelse menat Abbott (1998, s. 433). 
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5. Metod  
 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Bryman 

(2018) skriver att kvalitativ forskning visar på en kunskapsteoretisk ståndpunkt. 

Resultatet av intervjuerna kommer att skildra verkligheten så som respondenterna har 

tolkat den, och deras bild av verksamheten, yrkesrollen, kompetensen osv. behöver inte 

samstämma med varandras. Denna metod passar bra för min studie då jag vill uppnå en 

förståelse för mina respondenters tankar kring sin egen yrkesroll. Bryman skriver att 

kvalitativa studier kan ha svårt att uppfylla krav på att extern reliabilitet och extern 

validitet. När man gör en kvalitativ studie är det viktigt att den är tillförlitlig och äkta. 

Med tillförlitlig menas att studien ska vara trovärdig, överförbar, pålitlig och kunna 

styrkas och konfirmeras. Med äkthet kan till exempel menas att studien ger en rättvis 

bild av det de intervjuade har uttryckt (Bryman, 2018). Under det att jag gjort intervjuer 

och skrivit analys-, resultat- och diskussionskapitlen har jag hela tiden haft som syfte att 

tolka mina respondenters svar så rättvist och korrekt jag har kunnat.  

 

Vid intervjuerna hade jag en lista med frågor men den visade sig mest användbar i slutet 

av intervjun för att säkerställa att vi pratat om alla aspekter av Läsklubben. Frågorna 

finns bifogade i bilaga 1. Respondenterna pratade utifrån frågorna men var fria att 

vidareutveckla svaret eller byta inriktning. En fördel med att inte ha för strukturerade 

intervjuer, utan mer öppna, är just att respondenten kan tala fritt och blir inte styrd. Det 

innebär en stor flexibilitet och forskaren såväl som respondenten kan ändra fokus under 

intervjuns gång (Bryman, 2018). Om forskaren går in i intervjun eller analyserar med 

förutfattade meningar om den sociala verkligheten så påverkar detta studien och jag 

försökte att undvika detta så mycket som möjligt genom att låta respondenterna tala fritt 

och så länge de ville. Min personliga uppfattning är att det krävs övning i att genomföra 

kvalitativa intervjuer och jag märkte att det blev lättare att släppa mina egna 

förväntningar på svaren allt eftersom intervjuerna fortskred.  

 

Fördelen med en kvalitativ metod är också att jag kan undersöka ett litet område, såsom 

Läsklubben, och intervjua de fåtal bibliotekarier som arbetar med den. Jag har inte för 

avsikt att dra några slutsatser om hur det ser ut på andra bibliotek eller hur andra 

bibliotekarier uppfattar sin yrkesroll, tvärtom visar genomgången av tidigare forskning 

att det inte finns någon egentlig motsvarighet till Läsklubb i Sverige och att biblioterapi 

kan utövas på många olika sätt. Det finns heller ingen orsak att förutsätta att två 

bibliotekarier i samma verksamhet uppfattar sin yrkesroll på samma sätt. 

 

Bryman (2018) menar att det är forskningsfrågorna som leder till urval i kvalitativ 

forskning. Då mina forskningsfrågor kretsar kring den förändring som uppstod då 

Läsklubben på DSBUS startades  blev det naturligt att fokusera på de 

sjukhusbibliotekarier som arbetar med den. Eftersom Läsklubben är en verksamhet som 

endast involverat tre bibliotekarier på ett och samma bibliotek så gjordes intervjuerna 

med dem. Det var viktigt för mig att alla tre som arbetat med Läsklubben kunde vara 

med och jag är väldigt glad att de ville ställa upp. Då varje intervju varade i ca. 1.5 

timme fick jag ett tillräckligt stort empiriskt material att analysera. Trots omfattande 

sökningar har jag inte hittat någon verksamhet som är identisk med Läsklubben på 

DSBUS och jag har därför enbart intervjuat bibliotekarier som arbetar eller har arbetat 

där. Det blir en snäv avgränsning och resultatet kan inte generaliseras eller jämföras rakt 

av med andra verksamheter. 
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Respondenterna kommer i texten att kallas bibliotekarie A,B och C. Bibliotekarie A och 

C startade verksamheten tillsammans och B har jobbat i några år men var inte med från 

start. Jag kommer inte presentera dem vidare, utan låta dem komma till tals i analysen. 

De tre deltagarna har kontaktats via mail eller messenger och blivit tillfrågade om de 

ville vara med i en studie kring Läsklubben på kandidatnivå. De har fått frågorna någon 

dag i förväg eftersom de alla tre bad om det och de har skrivit på en samtyckesblankett 

för behandling av personuppgifter. De intervjuades en och en i lokaler de själva 

föreslagit och intervjuerna spelades i på en mobiltelefon med intervjufunktion. 

 

 

5.1 Analysmetod 
 
De inspelade intervjuerna har transkriberats ordagrant och jag har lyssnat igenom 

materialet flera gånger för att  lära känna det. Efter det har texten delats in i teman som 

jag märkte var återkommande under intervjuerna och dessa har jag sedan kopplat till 

mina frågeställningar. I början bestod mina teman endast av  nyckelord, till exempel 

”litteraturen” eller ”yrkesrollen”. När en bibliotekarie nämnde biblioterapi under 

intervjun, oavsett sammanhang, så färgades den texten grön, talade hen om yrkesroll 

färgades den texten blå och så vidare tills all text var markerad i olika färger och det inte 

fanns några teman kvar. Att dela upp texten i teman är en metod som enligt Tim May 

(2013) kan användas för att se kopplingar och mönster i materialet. Jag har funnit 10 

olika teman och dessa presenterar jag nedan med en förklaring till. Det var inte helt lätt 

att avgränsa olika teman då många angränsar till varandra och ofta nämns tillsammans, 

såsom ”Boken” och ”Läsningen” eller ”Förhållningssätt” och ”Vistelse på rummet”. 

Efter att ha läst och lyssnat på materialet flera gånger kunde jag börja fylla mina teman 

med innehåll och efterhand som materialet har analyserats och skrivits ned har 

kategorierna specificerats och fått tydligt innehåll. Jag har jämfört vad de tre 

bibliotekarierna svarat kring respektive teman och letat efter likheter och olikheter 

horisontalt. Då jag redan läst flera artiklar om Läsklubben var det en utmaning att sålla 

det jag redan visste från det som mina respondenter sagt. Steg två var att titta närmre på 

vilka teman som besvarade respektive forskningsfråga, och på vilket sätt jag kunde 

sammankoppla respondenternas svar till Abbotts (1988) teorier inom 

professionsforskning och även till annan tidigare forskning. 

 

De teman som jag anser besvarar mina två  forskningsfrågor och som jag därför 

presenterar i analys- och resultatkapitlet  är dessa: 

 

Det praktiska arbetet i Läsklubben. Här beskriver jag hur bibliotekariernas praktiska 

arbete i Läsklubben ser ut och kort vad de har för arbetsuppgifter. 

 

Hur har yrkesrollen förändrats sedan Läsklubben startade? Här beskriver 

respondenterna hur det var att starta Läsklubben och vad skillnaderna mellan 

bokvagnsrond och Läsklubb är, både rent praktiskt men också i termer av nya metoder 

och teorier att luta sig mot och hur det var att möta en ny användargrupp. 

 

Vilka förhållningssätt har sjukhusbibliotekarierna till barn, föräldrar och 

vårdpersonal? Bibliotekarierna har genom att vistas på vårdrummen mött nya 

användare och situationer att förhålla sig till. De har gemensamt bestämt hur de ska 

förhålla sig till andra vuxna på rummet eller hur de ska bemöta barnet. Det 

bibliotekarierna dessutom behöver förhålla sig till är hur de hanterar svår smärta hos 

barnet, en sörjande förälder eller vårdpersonal som vill vara med och kommentera 
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boken. Bibliotekarierna har använt sig av BRIS-metoden för att få ett gemensamt 

förhållningssätt till barnen.  

 

Utbildning och kompetens. Vilken utbildning och/eller vidareutbildning har 

respondenterna och hur använder de dessa kunskaper i Läsklubben. Här pratar 

respondenterna även om tidigare erfarenheter från olika slags bibliotek och även om 

kompetensutveckling på fritiden eller egen läsning.  

 

Högläsning tillsammans med barnet. Denna aktivitet fanns inte på sjukhusbiblioteket 

innan Läsklubben och det är en aktivitet respondenterna pratar varmt och mycket om. 

Detta att läsa högt tillsammans med ett enskilt barn kan ses som en del av kärnan i 

Läsklubben.  

 

Boken som arbetsverktyg. Här kommer val av böcker in med allt vad det innebär. 

Litteratur och annat material väljs ut med omsorg utifrån ålder och intressen, men här 

behövs mer än litteraturkännedom enligt respondenterna.  

 

Vistelse på vårdrummet. Detta tema tog jag med då det är en ny aktivitet och så 

specifik för Läsklubben. Här ryms flera andra teman för det är ju på rummet alla andra 

aktiviteter/teman sker, men jag har försökt lyssna på det respondenterna säger kring den 

fysiska vistelsen på rummet. Hur går det praktiskt till och vad är nackdelar och fördelar 

med att vistas på vårdrummet? 

 

Respondenternas tankar kring biblioterapi. Är Läsklubben biblioterapi? Är 

bibliotekarierna biblioterapeuter? Vad anser respondenterna att deras arbetssätt kan, 

eller inte kan, definieras som? 

 

Hur sjukhusbibliotekarierna ser på Läsklubbens framtid. Här har jag samlat 

respondenternas svar angående hur de ser på framtiden för Läsklubben och hur de ser på 

framtiden för verksamheter liknande Läsklubben. Anser respondenterna att det är 

bibliotekarieprofessionen som har monopol på biblioterapeutisk verksamhet eller skulle 

andra yrkeskategorier kunna starta Läsklubbar med eller utan bibliotekariens 

medverkan?  

 

Bibliotekarieprofessionen i relation till andra professioner. Sjukhusbibliotekarierna 

arbetar i en kontext där flera professioner möts kring samma patienter. Här presenterar 

jag vilka tankar som finns kring de andra professionerna och vilka de är. Hur ser 

bibliotekarierna dels på samarbete, men också på hur de kan skapa åtskillnad från de 

andra professionerna? 

 

 

5.2 Etiska aspekter och forskarrollen 
 

Bryman (2009) skriver att forskning inte får göra så att de inblandade kommer till någon 

som helst skada. Forskaren får heller inte undanhålla viktig information eller inkräkta på 

respondenternas privatliv. Det är viktigt att informera respondenterna om studiens syfte, 

att deltagandet är frivilligt och vad som kommer att hända under studiens gång. Bryman 

skriver också att forskaren i största möjliga mån ska hålla deltagarnas identitet 

konfidentiell. Ingen av bibliotekarierna tyckte det var ett problem att de var så få 

respondenter, men vi pratade om att anonymiteten inte är total då Läsklubben är känd 

både på DSBUS och på andra sjukhus. Två av respondenterna har publicerat texter om 
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arbetet med Läsklubben, detta gör dem dels offentliga och dels kan det ha påverkat mig 

som forskare att jag redan innan intervjuerna hade en förförståelse kring Läsklubben 

som kan ha påverkat intervjusituationen såväl som analysen. Även om inte 

respondenterna tyckte att det var problematisk att prata om sig själva och sin yrkesroll 

utan total anonymitet så kan det naturligtvis ha påverkat svaren till viss grad och det är 

en faktor jag måste beakta. Jag har valt att använda pronomet ”hen” i analys och 

resultatdelen för att svaren ska bli så anonyma som möjligt. 

 

 

6. Resultat och analys 
 

Här presenterar jag respondenternas intervjusvar enligt de teman jag presenterat ovan. 

Som jag tidigare skrivit så kan bibliotekarierna ha olika syn på begreppet ”yrkesroll” 

och i detta kapitel, där respondenterna får komma till tals, kan ordet ha olika betydelse 

beroende på vilken av respondenterna som talar kring det. 

 

 

6.1 Det praktiska arbetet i Läsklubben 
 
Bibliotekarierna förklarar att de arbetar i team med lekterapin. Lekterapeuterna och 

bibliotekarierna delas upp i två team med en bibliotekarie i varje team. Varje team har 

en teamledare som har översikt över vilka barn som ligger inne på de avdelningar 

teamet har ansvar för, och vilka barn som är nya. I början av veckan har de möte med 

teamet och teamledaren. De lokaliserar de barn som av någon anledningen inte kan 

komma till lekterapin eller biblioteket, dessa barn kan istället få besök på vårdrummet. 

Bibliotekarien får ett barn tilldelat sig utav teamledaren och hen får veta ålder och 

ibland intressen och lite bakgrund kring barnet. Är det ett litet barn så tar bibliotekarien 

med sig några bilderböcker och går in till barnet och börjar läsa. Bibliotekarie A säger: 

 
”För med små barn  är det ju så att det är nästan bara att köra! Man gör en grej och dom förstår 

oftast vad det här handlar om. Ja, och så läser vi en bok och ”ska vi ta en till?” och sådär. Eller 

den, barnet, säger ”en till”. 

 

Små barn kan ha en Läsklubb mellan 15- 45 minuter beroende på intresse och ork hos 

barnet och tidpunkten planeras inte med vårdpersonalen utan i det egna teamet. Är det 

ett lite äldre barn så tar bibliotekarierna med sig ett par böcker som de tror passar och så 

presenterar de dessa för barnet. De barn som får besök ligger oftast på 

onkologiavdelningen, hjärtavdelningen, kirurgiavdelningen eller medicinavdelningen. 

Ibland är de även på IVA eller andra avdelningar. Den bibliotekarie som inte har 

Läsklubb för tillfället bemannar istället biblioteket. Bibliotekarie B ser arbetet i BUS-

biblioteken som tillhörande den traditionella bibliotekarierollen. De tar emot besök och 

lånat ut böcker eller får igen böcker ”man är en serviceperson på det sättet. Rollen liknar 

den man har på ett folkbibliotek”. Det bibliotekarierna gör i Läsklubben kan mer liknas 

vid det som de som har sagostund gör, det är en mer förmedlande roll menar hen. 

 

Ibland händer det att det inte passar med Läsklubb för tillfället eller så vill barnet inte ha 

Läsklubb, men eftersom teamledaren ofta har varit inne hos barnet innan och erbjudit 

Läsklubb och förklarat vad det innebär så är de flesta barn positiva till det från början. 

De barn som säger till teamledaren att de inte vill ha Läsklubb sorteras bort redan här. 

Bibliotekarie B betonar vikten av samarbete då de pusslar väldigt mycket för att få det 
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att gå ihop. Hen menar att samarbetet inom teamet är viktigt och tycker att det fungerar 

väldigt bra. 

 

Bibliotekarierna väljer ut litteratur till Läsklubben, läser med barnet, reflekterar och 

diskuterar verksamheten inbördes och utvärderar sitt arbete. Då de nu är inne på 

vårdrummen behöver de, precis som vårdpersonalen, tvätta och sprita sig mellan 

Läsklubbarna samt att de använder hygieniska sjukhuskläder. 

 

 

6.2 Hur har yrkesrollen förändrats sedan Läsklubben 

startade? 
 

Många tankar handlar om innan och efter Läsklubben och respondenterna ser en tydlig 

skillnad på arbetet de utförde med bokvagnen och det arbete de utför i Läsklubben. 

Bibliotekarie A beskriver hur verksamheten med Läsklubben startade. 

 
Vi ville göra nånting annat än det vi gjorde och då började vi bara göra det. Och våran chef sa ”det 

här är jättebra, det är jättebra att ni gör en aktivitet på rum. Ni kommer nog nå fler”. Hon stöttade 
oss [...] när vi kom med idén och absolut! Tummen upp på det liksom! ”Sluta med bokvagnsrond, 

gör detta istället, det är en jättebra idé” 

 

Även Bibliotekarie C säger att chefen var positiv till Läsklubben och det blev helt 

naturligt att bibliotekarierna kunde vara på vårdrummen precis som lekterapeuterna. 

Hen beskriver att det var så tråkigt med den där bokvagnsronden som bara var...”jag 

kände mig som en radiostyrd docka som gick runt där...” hen fortsätter med att säga att  

”Jag ville ta mig själv i anspråk, jobba mer riktat och komma närmre barnen.” Det var 

spännande att träffa och prata med någon och samtidigt ge av sig själv till någon annan 

säger hen. Bibliotekarie C beskriver att det blev ett mer meningsfullt jobb. Tidigare 

hade hen läst spontant för barnen i korridorerna utanför vårdrummen och tyckte det var 

jättekul, hen frågade sig ”varför är det inte det här som jag ska jobba med?” På frågan 

om hur bibliotekarie C:s yrkesroll förändrades svarar hen: 

 
Jag kände att jag äntligen fick en mening med min roll som bibliotekarie. Jämfört med hur det 

hade varit innan så fick jag  ju innehåll, jag fick utmaning och jag fick utvecklas. Jag kände att det 

ställdes krav på min kompetens som människa att klara de här svåra situationerna och kunna 

ge...ge någonting av det, av min egen energi på ett bra sätt, på ett sätt som gjorde skillnad.  

 

Hen berättar att det kändes som att hen etablerade nånting som var på riktigt och på 

djupet. Förändringen var viktig för att hen skulle känna stimulans. Även bibliotekarie A 

betonar att bokvagnen hör till det ”gamla” arbetssättet ”Ja, det kändes ju alltid lite 

knasigt liksom, att komma med bokvagn. Det kändes tråkigt och ytligt.” Hen menar att 

det är onödigt med bokvagnsrond på ett barnsjukhus eftersom barnen har föräldrar och 

biblioteket finns i närheten. Bokvagn och sjukhusbibliotek hörde ihop säger hen, och 

sedan ”det var jätteskönt att sluta, och det var väldigt roligt att börja och följa med 

boken ut...” Innan kände hen sig som en krävande symbol för läsningen när hen kom 

med bokvagnen. Nu känner hen sig som ”en annan slags bibliotekarie” mot tidigare. 

Bibliotekarie C menar att bokvagnsronden var både ytligt, dåligt förankrat och gav så 

lite. Det var dessutom sällan de lånade ut något kändes det som, ”det var jättetråkigt”. 

 

Bibliotekarierna själva tog alltså initiativ till det nya arbetssättet och drev arbetet framåt. 

De säger att chefen stöttade dem men det var de själva som fick hitta arbetsmetoder 

både när det kom till teori och praktik.  
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...det var ju rolig på det sättet att vi bara satte igång och så fick vi själva se vad som hände. Vi 

bedrev ju själva nån slags forskning kan man säga. Vi iakttog vad som hände, vi pratade 

jättemycket om det med varann, och skrev, och liksom [...] försökte hela tiden hitta en metod 
själva [...] Och så läste vi själva, vi förkovrade oss själva i litteratur som vi tänkte att det här passar 

ju nu när vi gör det här. 

 

Bibliotekarierna började läsa och ta till sig KASAM- teorin och BRIS- metoden, de ville 

anlägga ett barnperspektiv och en bibliotekarie beskriver det som att det skulle vara 

barnets arena.  

 

Bibliotekarierna tog sammanfattningsvis själva initiativ till en förändring och 

utvecklade det nya arbetssättet med stöd från chefen. Det nya arbetssättet sågs som mer 

meningsfullt och utvecklande jämfört med arbetet med bokvagnen, som beskrivs som 

tråkigt enligt både bibliotekarie A och C. 

 

 

6.3 Vilka förhållningssätt har bibliotekarierna till barn, 

föräldrar och vårdpersonal? 
 

Läsklubben var inte bara ett nytt arbetssätt utan det var också en helt ny användargrupp 

bibliotekarierna mötte. Dessa barn hade förut varit de som INTE kunde ta sig ut till 

bokvagnen i korridoren. När Läsklubben startades peppade de varandra och mejslade ut 

ett gemensamt förhållningssätt. Det blev något konkret att hålla tag i när de sedan satt 

på avdelningen och läste Denna användargrupp krävde också att bibliotekarierna tog 

fram flera av sina personliga egenskaper och tidigare erfarenheter för att möta barnen. 

En bibliotekarie beskriver de som en balansgång att möta barnet på dennes nivå, och 

låta barnet komma till tals.  

 

Bibliotekarierna fokuserar hela tiden på barnet och visar det att att hen är det viktigaste i 

rummet. De har utarbetat ett gemensamt förhållningssätt gentemot de vuxna på 

vårdrummet på så sätt att de inte börjar prata ”vuxenprat” under en Läsklubb, eller 

tappar fokus på läsningen när en annan vuxen kommer in på rummet. På frågan om 

vilka egenskaper de som bibliotekarier behöver ta med sig in på vårdrummet, men som 

inte behövdes med bokvagnen, svarar bibliotekarie A, 

 
Ja, just det. Ja då försvinner ju bibliotekarien liksom egentligen. Eller ja, den finns ju där men det 

är ju väldigt mycket mer att [...] hitta kontakten med barnet, att skala bort det andra som kan vara 

andra vuxna. Att inte liksom frestas att lockas in i nån vuxenkontakt. Utan det är ett fokus på 

barnet och det är... det där tror vi då att barnet märker. 

 

Här kan vi se att mina respondenter har ett förhållningssätt som går helt emot vad 

Lindgren och Remins intervjuade bibliotekarier ger uttryck för 2005. Medan de säger att 

kontakten med små barn går via deras föräldrar och att det är föräldrarna de pratar mest 

med säger mina respondenter att fokuset på barnet är det viktiga och att föräldrar och 

andra vuxna kan störa Läsklubben. Detta gäller även det lilla barnet och dennes 

Läsklubb. Bibliotekarie C förklarar hur fokus på barnet under tiden de läser är mycket 

viktig, och att hen visar det genom att hela tiden titta på barnet eller boken och inte på 

andra vuxna som finns i rummet. Hen försöker fånga upp alla reaktioner som barnet har 

och är ”superfokuserad” på detta. Bibliotekarie A säger dock att föräldrarna ibland kan 

bekräfta barnet och boken genom att säga till exempel ”Det där är ju precis en sådan där 

som mormor har!” Det är ju kul att det blir så också säger hen. 
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En central ingrediens i mötet med barnen är respekt, en bibliotekarie säger att det är 

viktigt att fråga om lov innan de går in på rummet ”får jag komma in?”. Detta för att 

visa respekt och inte ta för självklart att barnet vill ha besök av dem. En egenskap för att 

klara av jobbet är enligt bibliotekarie B att kunna känna av barnet på plats och ha 

fingertoppskänsla för vad barnet vill, hur det är och vad det känner och även att vara 

öppen och tillåtande. Då både barn och föräldrar är i en svår situation är det viktigt att 

kunna bemöta hela familjen. 

 

Enligt respondent C händer det ibland att barnet tackar nej till Läsklubben men att 

bibliotekarien då måste ha i tankarna att det kan vara ett ”Nej” till Läsklubb, men också 

ett ”Nej” för just denna dagen. Bibliotekarierna får anta ett flexibelt förhållningssätt 

genom att erbjuda barnet att komma tillbaka nästa dag och då försöka ”sälja in” 

Läsklubben igen.  

 

Förhållningssättet gentemot barnen har de utvecklat med hjälp av BRIS-metoden och i 

den ingår det att stärka barnets självkänsla. Bibliotekarie C säger att syftet med 

Läsklubben förutom högläsningen är att bekräfta barnet och se till det som barnet har i 

sig:  

 
Det är det man gör runt omkring läsningen, det är det som Läsklubb går ut på förutom läsningen. 

Det är att bekräfta, bekräfta bekräfta! Jag är här för dig! Jag väntar på dig! Jag väntar på din 
signal!  

 

 

 

6.4 Utbildning och kompetens 
 

De tre bibliotekarierna kan alla konstatera att det är inte under bibliotekarieutbildningen 

de tillskansat sig kunskaper om barn- och ungdomslitteratur eller hur de ska möta de 

sjuka barnen. Däremot har de alla en bakgrund med olika erfarenheter och utbildningar 

som bidrar till deras nuvarande yrkesutövande. Bibliotekarie B berättar att hen under 

många år  jobbat på skolbibliotek och sedan på folkbibliotek och det är därifrån hen har 

med sig kunskaper om litteratur. Hen poängterar dock att kunskap om litteratur i sig inte 

räcker för att veta vilken bok som passar vilket barn i Läsklubben utan det måste 

bibliotekarierna känna av. Hänsyn måste även tas till att barnen är sjuka och/eller 

påverkade av sin sjukdomshistoria. Bibliotekarie C tror inte det behövs mer utbildning 

för att arbeta med Läsklubb, men att man har en hållning och pratar med någon annan 

om vad man gör, så som de gjort i Läsklubben. Bibliotekarierna upprepar flera gånger 

att arbetssättet måste hålla, och att de ska arbeta professionellt. Samtidigt var det svårare 

känslomässigt i början, innan de var vana vid arbetssättet. Men även nu kommer tårarna 

ibland, bibliotekarierna beskriver hur de dels blir påverkade av det sorgliga, eller 

glädjande,  i barnens tillvaro men också hur de påverkas av böckerna och berättelserna 

de läser. Kompetensen för att hantera svåra situationer och känslor har kommit med 

tiden.  

 

Bibliotekarier C menar att om någon annan yrkeskategori ska ha en Läsklubb så måste 

det finnas en bibliotekarie med i bilden, för att annars blir det inte lika bra. Hen säger att 

även om andra kan vara bra på böcker så är det bibliotekarier som arbetar med dem och 

de kan böckerna bäst samt har koll på nya böcker. Hen tänker att det lätt kan bli så att 

andra vuxna väljer böcker de själva tyckte var bra när det var yngre och då tappas 

barnperspektivet bort, boken ska inte väljas utifrån den vuxnes tycke och smak. 
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När vi pratar om att bibliotekarieutbildningen inte innehåller litteraturvetenskap  säger 

bibliotekarie C att hen har läst barn- och ungdomslitteratur och skrivit en C-uppsats i 

ämnet och därigenom fått mycket kunskap. Sedan poängterar hen att genom att arbeta 

på ett barn- och ungdomsbibliotek och röra sig kring materialet så lär man sig hela 

tiden. ”Man bygger upp sin kunskap dag för dag”.  Bibliotekarie A säger att de kan välja 

ut böcker på ett bra sätt och de kan associera lätt i materialet eftersom de har en bra 

överblick. De kan hitta kopplingar i materialet på grund av att de är bibliotekarier säger 

hen. Alla bibliotekarier uttrycker att det är erfarenhet som gett denna kunskap snarare är 

utbildning. 

 

Bibliotekarie C förklarar att när Läsklubben startades låg inte fokus på att arbeta 

biblioterapeutiskt, utan de vill starta något där de använde sig själva, det de kunde och 

sin kompetens som människa. Tiden de har tillsammans för att reflektera har de sett till 

att få själva, någon avsatt tid har inte funnits säger bibliotekarie C. När de har träffats, 

till exempel på BUS-biblioteket har de använt tiden till att prata ihop sig ”Vi har inte 

kunnat låta bli att prata om det hela, hela tiden!”. 

 

Bibliotekarie A säger att det vore bra om det fanns någon liten kurs man kunde gå i att 

läsa högt eller i att möta barn och få ett barnperspektiv. Bibliotekarie B menar att det är 

så speciellt att sitta och läsa med en annan person, men det är inget som ingår i 

bibliotekarieutbildningen eller som de fått någon kurs i. De har fått dela kunskapen 

mellan varandra. 

 

 

6.5 Högläsning tillsammans med barnet. 
 
Bibliotekarie C säger att det ibland är viktigt att de hinner läsa ut boken tillsammans 

innan barnet lämnar sjukhuset, och det har hänt att hen har fått följa med barnet runt på 

olika avdelningar, till exempel röntgen. Vi detta tillfälle fanns bibliotekarien vid barnets 

sida hela dagen och fortsatte läsa boken så fort det blev tillfälle. Bibliotekarierna vill 

gärna läsa ut boken tillsammans med barnet, men i de fallen det inte går kan de skicka 

med en lapp med bokens titel och vilken sida de var på, eller så kan barnet fota av 

boken för att kunna fortsätta läsa den hemma. 

 

Bibliotekarie A beskriver att hen har fått lära sig både litteraturvetenskap ”på plats” och 

utvecklat högläsningen själv. Högläsningen för varje enskilt barn är även det en ny 

arbetsuppgift som hör till Läsklubben och något bibliotekarierna inte gjort tidigare. 

Bibliotekarie B beskriver att hen tidigare läst sagor för barn i grupp, men att det inte blir 

på samma sätt. Hen beskriver högläsningstillfällena som ett utbyte mellan den som läser 

och barnet, men saknar ett ord för det som skulle kunna beskriva att de delar berättelsen 

tillsammans. Att säga ”jag läser för dig” räcker inte för att beskriva det som händer, det 

är som att barnet inte ger respons. Att säga ”Vi läser” känns också fel då det faktiskt 

bara är bibliotekarien som läser menar bibliotekarie B 

 
Vi gör något tillsammans, får en jätte häftig gemenskap ofta liksom, det är...att dela en berättelse 

är så jäkla kraftfullt när det handlar om att skapa en relation. Jag har inte upplevt det så förut, så 

starkt som här liksom [...] det är så fantastiskt [...] det är så häftigt alltså! 

 

Bibliotekarie C säger att föräldrar ofta rapporterar om positiva ”bieffekter” av 

högläsningen, till exempel så längtar vissa barn efter Läsklubben fast de inte tidigare 

varit ”läsare”. Små barn lär sig att böcker är kul och de märker att större barn kommer 

ner och lånar i BUS-biblioteket när de blivit friskare. 



27 

 

 

En utmaning är att inte dras med i det jobbiga eller hemska, vare sig det är i berättelsen 

eller i barnets situation, utan fokusera på texten, rösten och närvaron. Bibliotekarie C 

säger att under läsningen kan hen inte tänka på att det kanske är ett döende barn eller ta 

på sig föräldrarnas sorg. Hen tänker istället ”Han lever nu, jag gör det här nu, jag är 

fortfarande en del av hans liv nu” och försöker vara professionell och ge det hen är där 

för att ge. Det är viktigt att se till det friska i barnet, och kan man inte det så blir det 

svårt att arbeta med Läsklubben. Hen säger att det också händer att de blir tårögda av 

glädje, för att de blir rörda eller glada för barnets skull. 

 

 

6.6 Boken som arbetsverktyg 
 

Bibliotekarierna använder främst böckerna som arbetsmaterial. Det är böckerna och 

berättelsen som är i fokus och när vi pratar om att vara närvarande med barnet säger en 

bibliotekarie att utan böckerna hade mötet varit mycket svårare då böckerna bildar ett 

sammanhang. De behöver inte hitta på samtalsämnen eller sitta och småprata, 

bibliotekarie A beskriver att hen hade känt att det var jobbigt att gå in på vårdrummen 

utan böckerna.  

 
Och vad som hjälper en att göra det är ju jättemycket materialet man har med sig. Alltså vi har 

böckerna och de är, de är liksom det vi gör! [...] de här böckerna hör ihop märker man. Alltså det 

blir hela tiden ett bygge, ett unikt bygge för den här personen. [...] Och det här materialet håller! 

Jag hade kanske inte varit den personen som hade ” Ja, nu ska jag bara gå in här och småprata med 

den här patienten. Ja, vad ska vi prata om då? Alltså det känns så bra att ha det här materialet , och 

sedan så blir det ju prat givetvis. Men det är så bra start för oss att lära känna varandra i. 

 

Bibliotekarie B berättar hur hen ibland inte läser ur en bok alls på rummet, för att barnet 

inte har intresse av det. Istället för böcker har de små figurer och så berättar 

bibliotekarien en saga utifrån figurerna, och barnet kan känna och leka och får till sig en 

saga på det sättet istället.  

 
Om jag träffar en treåring så handlar det ju inte om att ha med sig en bok och läsa en bok, utan då 

kanske det är...att vi har fem pekböcker som vi tittar igenom och läser igenom och leker igenom 

och...att man liksom hela tiden försöker vara öppen för att det kanske händer något annat än att vi 

bara läser... 

 

Hen säger att en del av det roliga med jobbet är denna öppenheten och bredden, och att 

de har barn med alla åldrar. Bibliotekarie C säger att ibland är boken med på rummet 

men den öppnas aldrig, barnet vill prata om annat eller så sitter de bara. Bibliotekarien 

och barnet har redan den relation som behövs. 

 

Bibliotekarie C tar alltid med sig boken eller böckerna från början in på rummet, för att 

visa konkret att de ska läsa. Det är bäst att bara börja läsa så fort det bara går utan några 

”om” och ”men”. ”Vi pratar inte sönder” och frågar frågor som ”vad är du intresserad 

av?” utan jag börjar bara. Om barnet tycker om en viss karaktär i boken kan 

bibliotekarien föreslå andra böcker i samma serie nästa gång, eller så märker 

bibliotekarien att barnet var intresserad av ett särskilt ämne och då kan hen ha med sig 

en bok om det. De första böckerna som kommer med till rummet kan vara 

bibliotekariens egna favoriter och dessa används då som start på Läsklubben, men det är 

barnets intressen som styr i slutändan. Därmed inte sagt att alla böcker fungerar i 

Läsklubben, det måste finnas en viss kvalité i boken och en text som fångar läsaren för 

att det ska bli en bra klubb enligt bibliotekarie C. 
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Bibliotekarie C berättar att det finns små kort med genresymboler som BTJ tagit fram, 

som de kan visa barnen istället för att fråga ”vad är du intresserad av” eftersom hen då 

upplever att barnet svarar slentrianmässigt. 

 

 

6.7  Vistelsen på vårdrummet 
 
Tidigare hade inte bibliotekarierna kunnat komma i till de sjukaste eller mest 

infektionskänsliga barnen då de haft en stor och otymplig bokvagn med sig, som 

dessutom var osteril.  Inne på vårdrummen kommer bibliotekarierna närmre 

vårdpersonalen och ibland måste även de få tillgång till barnet för vissa vårdprocedurer 

under Läsklubben. Ibland pausar då  bibliotekarierna, och ibland fortsätter de att läsa. 

Vissa gånger säger vårdpersonalen att de kan gå och komma tillbaka senare, det beror 

såklart helt på situationen.  

 

Bibliotekarierna berättar att responsen från föräldrar enbart varit positiv och det var 

ingen som tyckte det var konstigt när bibliotekarierna började läsa på vårdrummet. En 

anledning kan vara att det ofta är personal på rummet ändå, vårdpersonal, lokalvårdare, 

lekterapeuter, lärare med mera och att detta bara var ytterligare en profession som kom 

in och gjorde något med barnet. Bibliotekarie A förklarar att lekterapeuterna brukar vara 

på rummen och spela spel, pyssla eller måla och att bibliotekarierna ses som lika viktiga 

som dem. Likaså är det viktigt med pedagogerna i sjukhusskolan. I bland blir det svårt 

att få ihop det med alla som vill vara på rummet samtidigt. Bibliotekarie C säger att 

responsen från vårdpersonal även den har varit positiv, utom i något enstaka fall. 

Dessutom förstår personal inte alltid att de inte ska störa utan de vill haka på den fina 

kontakten som bibliotekarien och barnet har och vill ha del av den kontakten. Ibland vill 

vårdpersonalen kommentera boken eller stämningen av välvilja men det stör läsningen 

”vi ser ju det här som heligt, det som vi har kommit igång med. Barnet och jag är inne i 

någonting här...” säger bibliotekarie C. Hen visar tydligt att det är barnet som är i fokus 

genom att inte ens titta upp när en vuxen kommer in på rummet. Någon enstaka gång 

har en av bibliotekarierna känt att vårdpersonalen ifrågasatt hens närvaro, och då har 

bibliotekarien ändå stannat och haft en givande Läsklubb. 

 

 

6.8 Respondenternas tankar kring biblioterapi 
 

Ingen av bibliotekarierna har gått något utbildning inom biblioterapi. När jag frågar 

biblioteakrie B varför inte fler arbetar på det här sättet svarar hen att det kan vara av 

rädsla för att ta sig an något de inte anser sig ha utbildning för, 

 
Jag tror att det finns en rädsla för termen biblioterapi, att man genast tänker att ”jaha, ska man 

bedriva terapi då ska det vara någon som är terapeut här liksom. Oj oj, ska jag vara terapeut men 

måste inte en terapeut ha en särskild utbildning för att få vara terapeut, och jag har ju inte någon 

särskild terapeututbildning!”  

 

Hen menar att man istället borde lägga vikten på att verksamheten har terapeutiska 

effekter och ett terapeutiskt syfte, utan att bibliotekarierna för den sakens skull behöver 

vara terapeuter. En rädsla kan vara att terapin inte blir bra, men den form av biblioterapi 

som bedrivs i Läsklubben kan inte skada säger hen. 
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På frågan om Läsklubben är biblioterapi svarar bibliotekarie C genast ”Ja, absolut!” 

men säger att ordet biblioterapeut inte var aktuellt när hen arbetade, och det var inte 

biblioterapi de hade i åtanke när de startade Läsklubben. Det var först efter ett tag hen 

insåg att det var biblioterapi, då det blev tydligt att det betydde någonting för barnen.  

Bibliotekarie A säger att ordet biblioterapi kanske skaver, att det är svårt och innebär 

ansvar. Det finns en rädsla i att göra fel, eller att det blir jobbigt eller svårt. Men hen 

säger att hen inte hamnat i svåra situationer, även om det kan kännas ”deppigt” ibland. 

Bibliotekarie B tycker att biblioterapeut låter för formellt. Hen saknar en vetenskaplig 

evidens på att biblioterapi fungerar och med en formell utbildning hade hen kanske 

lättare kunnat motivera vad de gör. De säger samtidigt att de egentligen inte behövt 

motivera det eftersom omgivningen uppenbarligen tror på Läsklubben och ser att det 

fungerar. 

 

 

6.9 Hur sjukhusbibliotekarierna ser på Läsklubbens framtid 
 
Då Läsklubben är en liten verksamhet som jag inte hittat någon motsvarighet till så är 

bibliotekariernas erfarenheter av den och deras tankar kring hur och var arbetssättet kan 

användas värdefullt. Bibliotekarie B säger att hen kom in i verksamheten när den redan 

var startad och fick lära sig konceptet av bibliotekarie A. Hen har tagit sig an metoden 

och börjat jobba med den och har gjort så i ett år nu och säger att det har fungerat 

väldigt bra. Hen säger själv att det är ett bevis för att det biblioterapeutiska arbetssätt de 

arbetat efter går att överföra från en bibliotekarie till nästa. 

 

Många bibliotek har, som jag beskrivit tidigare, svårt att gå runt på grund av 

ekonomiska skäl, och en förutsättning när Läsklubben startades var att den gick att driva 

utan ökade kostnader gentemot tidigare.  Läsklubben har inte kostat något i pengar men 

däremot har det tagit mycket av bibliotekariernas tid. Bibliotekarie C säger att chefen 

från början tyckt att cirka två Läsklubbar per dag vore rimligt då också det fysiska 

biblioteket skulle bemannas, men det visade sig bli många fler i perioder. Tiden fick de 

ihop genom att vara flexibla och samarbeta, de fick inte några ökade resurser alls. Vissa 

gånger fick de till och med ha Läsklubben på sin flextid efter att sjukhusbiblioteket 

stängs för dagen.  

 

Bibliotekarie C säger att Läsklubben kommer att finnas kvar på DSBUS så länge BUS-

biblioteket finns kvar för den är så etablerat och den har visat sig ha så goda effekter. De 

får väldigt god respons från föräldrar och barn som ibland kommer in och frågar efter 

bibliotekarierna för att säga hej. Det blir som ett kvitto säger en bibliotekarie.  

Jag frågar om Läsklubben kan leva vidare utan biblioteket, och bibliotekarie C svarar att 

det måste finnas något bibliotek där man kan hämta nya böcker. ”Det måste vara ett 

flöde av böcker”. Ibland behöver man dessutom böckerna snabbt så det mest optimala är 

att ha ett eget bibliotek i närheten tror hen. Hen säger att om sjukhusbiblioteken (för 

patienter) ska vara säkra på att få finnas kvar så är Läsklubb en verksamhet som fort blir 

både populärt och etablerat och därför svårt för sjukhusledningen att ta bort. Vården ser 

att detta gagnar barnen och att detta är inget ”låtsas” menar hen. Att gå runt med en 

vagn däremot, det kan man skära bort säger hen, och det har man gjort på andra ställen.  

 

Bibliotekarie A säger att Läsklubben skulle kunna vara för vuxna också. Kanske på 

boenden, för flyktingar, äldre eller på fängelse. Hen säger att det är så enkelt att bara 

börja, och de har försökt att sprida arbetssättet genom att föreläsa om det och skriva ett 

paper. De har varit i Polen och på andra sjukhus i Sverige men vad de vet har ingen 
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startat någon Läsklubb. Hen menar att utvecklingen går åt fel håll och att Lunds 

sjukhusbibliotek nästan är nedlagt och i Stockholm verkar det gå dåligt. Hen tror att 

sjukhusen tycker biblioteket är omodernt och att de kan använda lokalen till något 

annat. Bibliotekarie A bekräftar sin kollegas tankar kring Läsklubbens framtid, även hen 

säger att de syns och märks och de har belägg för att det är en bra aktivitet. De kommer 

inte bli nedlagda för de har fått så mycket uppmärksamhet och ”pepp”. Det är lätt att ha 

en Läsklubb då det inte kräver extra resurser och den kan genomföras i varierande 

omfattning. Hen tror att sjukhusbiblioteken kan nischa sig med Läsklubb. ”Jag är alltid 

orolig för nedläggningar av de fysiska sjukhusbiblioteken” säger bibliotekarie A, som 

var med då de la ner sjukhusbiblioteken för vuxna patienter på Sahlgrenska 2004, och 

menar att det gick lätt att lägga ner dem. Hen beskriver också att det kan vara jättesvårt 

att kämpa ensam för att ett bibliotek ska gå runt, ofta hänger det på en enskild 

bibliotekarie och när hen går i pension så finns det kanske ingen som tar över.  

 

 

6.10 Sjukhusbibliotekarierna i relation till andra professioner 
 

I BUS-bibliotekets biblioteksplan benämns bibliotekarierna som litteraturpedagoger. En 

bibliotekarie berättar att innan de började prata om verksamheten som biblioterapi så 

kallade de sig ibland litteraturpedagoger. De kunde säga att de var litteraturpedagoger 

på lekterapin, där det redan fanns andra pedagoger, som till exempel en musikpedagog. 

De tyckte det gjorde något mer än tidigare och ville visa utåt att de gjorde något nytt, då 

gjorde de en egen tolkning av begreppet. Samarbetet med lekterapin beskrivs gång på 

gång som mycket viktig. Bibliotekarie A känner sig trygg i det faktum att de står så nära 

lekterapin och att den i sin tur är lagstadgad, hen säger att  ”vi är jättestarka 

tillsammans”.Bibliotekarie C säger att lekterapi och bibliotek tillsammans försöker 

skapa ett sammanhang för barnet genom att visa att de arbetar tillsammans och att de 

har tänkt ut en plan för det enskilda barnet.  

 

Bibliotekarie C säger att en orsak till att äldre barn tackar nej till Läsklubb ibland skulle 

kunna vara att hen förknippar den med skolan, och tillägger att vissa barn vill ha mindre 

skola och andra barn vill ha mer. Även bibliotekarie B lägger vikt vid att Läsklubben 

inte är skola, det är kul och frivilligt. Det är viktigt att barnet inte känner sig 

överrumplat, utan ser Läsklubben som ett erbjudande där de kan prova en aktivitet 

tillsammans med bibliotekarien om de vill. Läsklubben är till för barnet endast. 

Bibliotekarie C säger ”Jag kommer inte med min egen agenda, jag är ingen lärare!” 

När vi pratar om vilken eller vilka yrken som skulle kunna driva en Läsklubb eller 

liknande verksamhet går åsikterna isär. Som bibliotekarie C ser på det så är Läsklubben 

en aktivitet som en bibliotekarie ska hålla i, och om en annan yrkesgrupp ska utföra 

högläsningen så måste en bibliotekarie finnas med i bakgrunden. Bibliotekarie B tänker 

att alla som kan möta den som ska ha Läsklubb kan jobba med den. Det har egentligen 

inget med utbildning att göra utan mer att man tycker om människor, är nyfiken och 

social och vill hjälpa. Hen tycker att en bibliotekarie kan arbeta med Läsklubben och det 

är ett smart sätt att jobba på, men tror att andra kanske tycker det är något pedagoger ska 

syssla med. 
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7. Diskussion  

 
Diskussionen är indelad i två delar utifrån mina två forskningsfrågor. Här knyter jag 

samman tidigare forskning och teorier med mitt analyserade resultat som jag presenterat 

ovan. Jag vill igen förtydliga att jag och respondenterna ej hade kommit överens om 

någon gemensam definition av ”yrkesroll” innan eller under intervjuerna, utan jag har 

analyserat svaren utifrån min valda definition som ger möjlighet till en bred tolkning av 

begreppet. 

 

 

7.1 Hur upplever bibliotekarierna att deras yrkesroll har 

förändrats sedan de började arbeta med Läsklubb? 

 
Som svar på min forskningsfråga utgår jag från respondenternas svar och vad de gett 

uttryck för under intervjuerna. Jag använder mig av den definition av yrkesroll jag 

presenterat tidigare och dess olika delar som tillsammans utgör vad en yrkesroll kan 

innefatta.  

 

Detta  inkluderar: 

 Hur bibliotekarierna ser på sig själva och de uppgifter de utför.  

 Vilken ställning i arbetslivet och på arbetsplatsen de har och och vilka krav och 

förväntningar omvärlden har på dem, både när det kommer till hur de ska vara 

och vad för arbete de ska utföra. Dessa delar kommer jag in på i i kapitel 7.2. 

 Vilka kompetenser de anser sig ha.  

 Vilka värderingar de ger uttryck för, vad de värderar högt respektive lågt.   

 Vad de har för teoretiska perspektiv? Även denna punkt redogör jag för i kapitel 

7.2  

 Hur mina intervjuade bibliotekarier ser sig i relation till närliggande 

professioner på och utanför sjukhuset?  
 

Yrkesrollen förändrades på flera sätt i samband med starten av Läsklubben, dels har de 

fysiska förutsättningarna förändrats och dels har de antagit ett nytt förhållningssätt 

gentemot barn, föräldrar och vårdpersonal. Mina respondenter som var med vid starten 

ger många och tydliga exempel på hur det var innan Läsklubben och jämför det med hur 

de arbetar nu, och hur de upplever att deras yrkesroll förändrats. När ett gammalt 

arbetsverktyg, bokvagnen, ersattes av boken så skapades nya yrkesroller och en 

möjlighet fanns att börja arbeta biblioterapeutiskt. Vi kan se att bibliotekariernas 

yrkesroll, sett till deras arbetsuppgifter inkluderar en uppsökande verksamhet på 

vårdrummet, högläsning tillsammans med barnet och val av litteratur åt det enskilda 

barnet eller ungdomen. Jag kan se drag från Øroms (1993) bibliotekarieidentitet  

socialarbetaridentiteten i arbetssättet. De har en uppsökande verksamhet, de har sjuka 

barn som målgrupp, och de läser det som barnen vill läsa. Samtidigt finns även 

kulturförmedlaridentiteten representerad då bibliotekarie C säger att det är viktigt att 

litteraturen i Läsklubben håller en viss kvalité och bibliotekarie B ser en förmedlande 

roll i Läsklubben.  
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Bibliotekarierna är försiktiga med att kalla sig biblioterapeuter, men både under 

intervjuerna och i bibliotekariernas egna texter de publicerat framkommer det att 

Läsklubben är terapeutisk och att läsningen ger barnet ett stort utbyte i form av nya 

upplevelser, KASAM och självkännedom. Grube & Selin (u.å) skriver ”Man får lära sig 

om sig själv, vem man är och verkar kunna vara och bli i samspel med en annan 

människa. Allt sådant som handlar om barnets friska utveckling, den som pågår 

parallellt.”(s. 10). Granberg (1996) menar att sagostunden är ”jag stärkande”. Hon 

skriver att barnen får mod till att ta egna initiativ och själva berätta. Graube & Selin 

(u.å) skriver att  ”Barnet vill ofta berätta om sin egen situation för bibliotekarien, och 

därmed stärka sig själv och sin egen historia.”(s. 10). Vad bibliotekarierna gör stämmer 

väl överens med det som Brewster (2008) beskriver som den kreativa biblioterapin där 

fiktion eller poesi används och målet är ökat välbefinnande. Även Triumf (2017) ser den 

kreativa biblioterapin som en del av sina respondenters yrkesroll. Lonsdale & Matthews 

(1993) beskriver både lästerapi som ska hjälpa patienten att utvecklas och må bra, och 

lästerapi med fiktion, där barnet bland annat kan identifiera sig med karaktärer i boken. 

Mitt syfte är dock att beskriva bibliotekariernas upplevelse av sin yrkesroll, och de är i 

dagsläget något tveksamma till att benämna sig biblioterapeuter. 

 

Bibliotekarierna som arbetar med Läsklubben har själva gjort ett ovärderligt arbete 

genom att med hjälp av aktionsforskning studerat verksamhetens patientpåverkan. Detta 

hade inte kunnat göras på något annat sätt då en utomstående lätt hade kunnat förstöra 

stämningen genom att vara med och observera. Detta är också en mycket sårbar 

användargrupp, de är sjuka och de är barn och unga, dessutom gäller sekretess hos alla 

som arbetar på sjukhuset. Tidigare forskning såsom Matthews & Lonsdales (1993) tar 

också upp problemet med att kunna studera om och hur biblioterapi ”fungerar”, även 

om deras respondenter var övertygade om nyttan lästerapin gjorde. Att bibliotekarierna i 

Läsklubben tar sig an en forskarroll är därför ovärderligt. Att kunna beskriva nyttan av 

sin verksamhet är ett sätt för bibliotekarierna att legitimera vad de gör utåt.  

 

Jag kan se en stor skillnad på mitt resultat jämfört med det som Lindgren och Remins 

(2004) skriver utifrån sina respondenters intervjusvar. Deras bibliotekarier är mer 

distanserade från barnen både fysisk och psykiskt, och de beskriver att de behöver 

föräldrar och personal till hjälp för att nå ut till de små barnen. De har också bokvagnen 

som de ser positivt på, men som inte går att ta med in på vårdrummet. De ser det som en 

viktig uppgift att hjälpa föräldrar och syskon med information om olika sjukdomar mm. 

I Läsklubben är det barnet som direkt är i fokus när bibliotekarien stiger in på 

vårdrummet. Två av bibliotekarierna beskriver hur de tänker kring att arbeta med ett 

barnperspektiv i fokus, 

 
When working with Reading Club, we must be careful and sensitive in every meeting. The child 
has a right to worthy, meaningful communication. We will not minimize the child or interrupt or 

moralize. We take every wish seriously. (Selin & Graube, 2018, s.1) 

 

Bibliotekarierna värderar kontakten med barnen högt medan andra vuxna ses som 

”störande” i samband med Läsklubben. De är samtidigt glada över all den positiva 

respons de fått från omgivningen, och menar att samarbetet med föräldrar och 

vårdpersonal är mycket viktigt. Särskilt viktigt är samarbetet med lekterapeuterna och 

de menar att det samarbetet är starkt och viktigt för sjukhusbiblioteket, mycket för att 

lekterapin är lagstadgad. Om bokvagnen och det tidigare arbetssättet beskrivs som 

tråkigt och meningslöst ses boken istället som en bärare av KASAM och ett sätt att 

skapa kontakt med barnet. Boken beskrivs i deras egen text som The secret weapon 

(Selin & Graube 2018). Det är ett verktyg som underlättar deras arbete och de tycker att 
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boken är ett material som hör till bibliotekarieyrket och menar att bibliotekarier är de 

främsta experterna på böcker. Även lekpersonalen i Matthews & Lonsdales (1993) 

studie menade att trots att boken bara var ett av deras många arbetsredskap, så var 

boken speciell i jämförelse med till exempel leksaker.  

 

Bibliotekarierna talar kring sina kompetenser utifrån vilken utbildning de har, vilka 

erfarenheter de har och vilka personliga egenskaper de besitter. Ingen av dem har någon 

utbildning inom biblioterapi, men de anser sig ändå trygga i sitt arbetssätt. Att de inte 

har utbildning inom barnsjukvård, som Matthews & Lonsdale (1993) menade att en 

lästerapeut på ett barnsjukhus är beroende av, har inte gjort bibliotekarierna osäkra på 

vad de gör. Tvärtom avgränsar de sig mot vårdprofessionen genom att inte fråga om 

barnets sjukdom eller annat som har med sjukhusvistelsen att göra. Undantagen om 

barnet själv tar upp det.  Bibliotekarierna anser sig även ha kunskaper om barn- och 

ungdomslitteratur och en av dem har en högre utbildning i ämnet. De har dessutom 

erfarenhet av både litteraturförmedling och av användargruppen barn, samt att de har 

fått kunskaper genom att själva läsa om sådant de ansett sig ha nytta av. Brewster 

(2009) menar att sjukhusbibliotekarier kan använda sig av färdiga listor med titlar som 

sjukvårdskunniga tagit fram, medan bibliotekarierna i Läsklubben menar att det är 

viktigt att kunna sitt material väl för att välja litteratur. Även här ses en 

kulturförmedlande identitet (Ørom, 1993). 

 

Vidare har bibliotekarierna antagit ett helt nytt förhållningssätt som baseras på BRIS- 

metoden och de studerar och utvecklar sitt eget arbetssätt kontinuerligt. Ett av målen är 

att tillföra KASAM till barnet men i deras yrkesroll finns det även möjlighet att 

inspirera till fortsatt läsning och gynna barnets språkutveckling. Läser vi vad Granberg 

(1996) skriver om sagostunder, som visserligen är ur ett förskoleperspektiv och främst 

som en gruppaktivitet, går det ändå inte att undvika att många av de positiva saker som 

kommer ur högläsningen kommer oavsett om det är det som är syftet eller ej. Jag skulle 

vilja påstå att även om inte respondenterna själva lyfter fram det så inkluderas i deras 

yrkesroll även att stärka barnens ordförråd, träna deras koncentration, utveckla 

förmågan till empati och förmedla kunskap. De bibliotekarier som arbetar med 

Läsklubben förmedlar kultur och har kunskaper i litteratur (då främst barn- och 

ungdomslitteratur) och de har social kompetens. Dessa kompetenser ser också Kåring 

Wagman (2008) som centrala för bibliotekarieyrket. Det den här studien ska undersöka 

är dock bibliotekariernas upplevelse av sin yrkesroll, deras självbild, och det de  själva 

lyfter fram är att Läsklubben ska vara lustfylld, skapa meningsfullhet, begriplighet och 

meningsfullhet (de tre delarna i KASAM) samt vara ett sätt att fly verkligheten en 

stund. 

 

Att de hela tiden reflekterat, diskuterat och analyserat tillsammans har också bidragit till 

ett professionellt förhållningssätt menar de. Bland de personliga egenskaperna de anser 

sig ha nytta av finns flexibilitet, nyfikenhet, förmåga att koncentrera sig på barnet och 

en vilja att lära känna nya individer. De har också utvecklat kompetenser och förmågor 

allt eftersom de arbetat med Läsklubben, som att inte dras med i det sorgliga kring 

barnet utan fokusera på barnet här och nu. Det respondenterna ger uttryck för när det 

kommer till de flesta aspekter av Läsklubben är en glädje och meningsfullhet i det de 

gör tillsammans med en positiv framtidsbild. 
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7.2 Hur kan denna förändring förstås professionsteoretiskt? 

 

För att besvara frågeställningen har jag tagit hjälp av Abbotts (1988) teorier om hur 

professioner skapar monopol för sin verksamhet och därmed utesluter andra 

yrkeskategorier från att utföra arbetsuppgifterna. Jag har jämfört bibliotekariernas svar 

mot Abbotts teori av det finns  olika sätt en profession kan ha juristdiktion på, för att se 

om jag kan skönja hur mina respondenter ser på Läsklubben som en del av 

bibliotekarieprofesionen och hur de ser på sin yrkesroll gentemot andra närliggande 

yrken.  

 

Bibliotekarierna säger att de fått god respons från barn, föräldrar, vårdpersonal och 

chefer. Det är ett viktigt steg mot att få det erkännande från omgivningen som Abbott 

(1988) menar är ett första steg mot att ta ett område (i det här fallet 

biblioterapi/lästerapi) i anspråk. Bibliotekarierna har börjat analysera sin egen 

arbetsmetod och publicerat vad de kommit fram till och på detta sättet ökat sin 

legitimitet på samhällsnivå. De har också föreläst om Läsklubb på olika sjukhus i 

Sverige och utomlands. Jämfört med Abbotts (1988) teori om att ta jurisdiktion på ett 

område är detta precis vad de gör genom att vara bibliotekarier som sprider det 

biblioterapeutiska arbetssättet. Abbott säger att för att få full jurisdiktion över ett 

område måste professionen vinna allmänhetens förtroende innan de kan få fullt 

erkännande även från rättssystemet. 

 

Kåring Wagman (2008) kom fram till att många forskare intresserade sig för hur 

bibliotekarier kan hävda sig gentemot andra yrkesgrupper. Precis som Abbott (1988) 

beskriver det så ser Kåring Wagman att det förs diskussioner om hur andra 

yrkesgrupper ska avgränsas och nya områden mutas in. Det är intressant att se hur 

respondenterna tänker kring detta område, då åsikterna går isär och jag på ena sidan kan 

se en vilja och ett behov att att Läsklubben ska vara legitim och fylla ett syfte som kan 

visas upp för chefer och politiker för att hävda vikten av verksamheten så som den ser ut 

idag, ledd av bibliotekarier. Å andra sidan framkommer att vem som helst skulle kunna 

läsa för barnen och göra ett lika bra arbete, och det viktigaste är inte alltid att bevisa 

nyttan av verksamheten, den ser de ändå. Bibliotekarie C uttryckte att en bibliotekarie 

borde hålla i Läsklubben eller i alla fall finnas med i bakgrunden. Enligt Abbott (1988) 

så är ett sätt att ta jurisdiktion på, att låta ett yrke eller flera ta över vissa arbetsuppgifter 

men då samtidigt ge en profession det övergripande ansvaret för verksamheten. 

Bibliotekarierna ger uttryck för att Läsklubben, eller liknande verksamheter i framtiden, 

skulle kunna utvecklas åt detta håll.  

 

Abbott (1988) menar att professioner kan ta jurisdiktion på expertisområden och mer 

eller mindre utesluta andra yrken från att utföra vissa arbetsuppgifter. Detta har dock 

inte hänt ännu inom biblioterapifältet. Här forskar studenter och forskare från flera olika 

lärosäten inom många områden. Som exempel kan nämnas Petterson (2016) som jag 

skrivit om i kapitel 3.3. Vi ser också att Matthews & Lonsdals (1993) respondenter 

tyckte att de själva, som var lekpersonal/lekspecialister, skulle hålla i lästerapin. De såg 

ingen funktion för bibliotekarierna. Här höll även forskarna med men ansåg ändå att en 

bibliotekarie kunde stå för litteraturkunskapen Matthews & Lonsdale, 1993). 

Biblioterapi verkar vara ett ämne där många olika professioner kan bidra till kunskap 

och där ingen ännu skapat full jurisdiktion. Respondenterna ser detta mer eller mindre 

som ett problem och menar dels att läsningen kan utföras av andra yrkesgrupper, men 

också att bibliotekariers expertis krävs för att till exempel välja böcker. Bibliotekarie B 

tänker att personer som inte har en bibliotekarieutbildning ändå kan arbeta med 
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Läsklubb, om hen kan möta det sjuka barnet, är nyfiken och social. Hen tror att 

omgivningen kanske inte tycker att bibliotekarier ska arbeta med biblioterapi. Samma 

osäkerhet kring begreppet biblioterapi och biblioterapins användning för 

sjukhusbibliotekarier kommer skriver också Källvik (2018) om. Källvik ser att tilltron 

till biblioterapi som något välgörande är stor hos sjukhusbibliotekarier i hans empiriska 

material, samtidigt som de inte anser sig ha en kompetens som räcker för att bedriva 

”terapi”. Bibliotekarierna i Läsklubben har dock en teori att luta sig mot, KASAM. 

Bibliotekarie C menar att KASAM hjälpte dem att reda ut vad det var som var bra med 

Läsklubben. De kunde ju se att det var bra och att det fungerade för barnen, men varför? 

De tyckte att de fick syn på vad det var som hände med KASAM- teorin som hjälp. 

Bibliotekarie B säger att kopplingen mellan Läsklubb och KASAM är ”klockren” och 

det är bra för dem själva för att analysera arbetet men även för andra för att förstå det. 

Med en teori som bevisar effekten av det arbete man bedriver på ett så tydligt sätt blir 

det lättade att legitimera sig och vinna det förtroende utåt som Abbott (1988) menar är 

viktigt.  

 

En rädsla hos bibliotekarierna är att barnen ska se Läsklubben som en del av 

sjukhusskolan eller att barnen ska känna sig påtvingade högläsningen. Här sätter 

bibliotekarierna gränser mellan sin egen profession och lärarprofessionen genom att 

vara tydliga mot barnet att läsningen inte är en del av skolan. En bibliotekarie är noga 

med att betona att hen inte är en lärare. Graube & Selin (u.å) skriver att Läsklubben inte 

ville förväxlas med sjukhusskolan och dess aktiviteter. Denna aktivitet skulle styras av 

intresse och lust hos barnet och inte för att få fram någon nyttoeffekt. Läsklubben skulle 

vara enbart för barnens skull. Att sjukhusbibliotekarierna betonar olikheterna mellan 

dem och lärarna, men ofta påpekar det goda samarbetet med lekterapin framkom tydligt 

i intervjuerna. Även Lindgren och Remins (2004) respondenter betonar vikten av 

samarbetet med lekterapin och detta är något som även Triumf (2017) ser att hennes 

respondenter ger uttryck för.  

 

Svensk biblioteksförening i samarbete med DIK (2018)  har, som jag skrivit tidigare, 

kommit fram till att en möjlig väg framåt är att rekrytera personal till biblioteken med 

annan utbildning än bibliotek- och informationsvetenskap. Detta för att det i framtidens 

bibliotek kan behövas kompetens som bibliotekarien inte besitter. Detta går hand i hand 

med hur biblioterapi många gånger bedrivs, som ett samarbete mellan till exempel 

terapeut och bibliotekarie. Jag kan se att respondenterna inte är främmande för att 

Läsklubb skulle kunna utföras av någon annan än en bibliotekarie, även om Abbotts 

(1988) teori om att arbetsuppgifter som utföras av en oprofessionell kan ha en 

professionell som leder arbetet ligger nära respondenternas åsikter om att en 

bibliotekarie i alla fall borde finnas med i bakgrunden. Vi kan också se att den 

högskoleutbildning som startades vänder sig till alla yrkeskategorier och inte enbart 

bibliotekarier och att bibliotekshögskolorna inte har något speciell inriktning mot 

biblioterapi. Vi kan se i tidigare forskning att samarbeten inom biblioterapifältet sker 

hela tiden, till exempel mellan en bibliotekarie och en arbetsterapeut (Chamberlain, 

2018) eller en bibliotekarie och en läkare, som skriver ut en bok på recept (Brewster, 

2009).  

 
 

 

 

 



36 

 

8. Slutsats 

 

De förändrade eller nya arbetsuppgifter jag kunnat se som uppstått i samband med 

startandet av läsklubb är: högläsning för ett enskilt barn, val av litteratur till varje enskilt 

barn och vistelse på vårdrummen. Läsklubben har också krävt ett nytt förhållningssätt 

gentemot barn och vuxna på vårdrummet, mycket planering och reflektioner på raster 

och flextid och mycket pusslande för att hela tiden kunna bemanna det fysiska 

biblioteket. Det har också gett bibliotekarierna helt nya upplevelser, som att tillsammans 

med barnet upptäcka nya berättelser och världar eller att få känna att de verkligen gör 

något som betyder något! Kontrasten gentemot det tidigare arbetet med bokvagnen 

beskrivs som enorm. Då bokvagnen beskrivs som tråkig och onödig så beskrivs 

Läsklubben som levande och givande. Bibliotekarierna fick äntligen använda sin 

kompetens till något som spelar roll. 

 

Då det (som jag konstaterat tidigare i uppsatsen) är svårt för utomstående forskare att 

studera Läsklubbens patientpåverkan är det upp till bibliotekarierna själva att studera, 

dokumentera och sprida kunskap om det biblioterapeutiska arbetssättet Läsklubb till 

andra sjukhus, eller varför inte till helt nya verksamhetsområden såsom äldreboenden 

eller folkbibliotek. Jag kan tänka mig att många (av olika orsaker) skulle vara 

intresserade av att kunna få en bibliotekarie som kommer hem och läser högt en stund, 

särskilt de som inte kan ta sig till biblioteket. För mig blir det tydligt att bibliotekarierna 

har en forskarroll då de observerar, utvärderar och har skrivit en forskningsartikel, även 

om de inte själva uttrycker det som en ”roll”. 

 

Jag tycker att det är spännande att mina respondenter har helt olika syn på sitt 

förhållande till små barn än vad Lindgrens & Remins (2005) respondenter ger uttryck 

för. Kanske är det på grund av att deras magisteruppsats skrevs för 14 år sedan, 

biblioterapi var inte lika ”på tapeten” och Läsklubben var ännu inte startad. Eller så är 

det för att Läsklubb är ett så speciellt arbetssätt, med boken i fokus, KASAM som 

analysverktyg och BRIS-metoden i bakhuvudet, som mina respondenters svar blir så 

olika Lindgrens & Remins? Där deras respondenter säger att de behöver föräldrarnas 

hjälp för att det lilla barnet själv inte kan ”verbalisera sina behov” säger mina 

respondenter att de går in på rummet, slår upp en bok och börjar läsa! Jag ser däremot 

likheter med mitt resultat och Hanssons (2017) eftersom även hennes resultat visar på 

ett intresse för biblioterapi hos respondenterna och en möjlighet till en ny roll för dem. I 

Hanssons uppsats tar även en av sjukhusbibliotekarierna upp möjligheten till att 

biblioterapi skulle kunna legitimera deras arbete. 

 

Trots respondenternas osäkerhet inför begreppet biblioterapi ser vi att biblioterapeutisk 

verksamhet bedrivs på folkbibliotek, sjukhusbibliotek och andra institutioner över hela 

världen och även i Sverige. (Frid, 2016), (Brewster & McNicol 2018). Det är alltså ett 

begrepp starkt förknippat med bibliotek, bibliotekarier och kännedom om litteratur. Det 

är svårt att tolka bibliotekariernas svar kring begreppet ”biblioterapi” då de säger sig se 

att det de gör är biblioterapi och att läsningen är biblioterapeutisk. Det är således en del 

av deras bibliotekarieroll att arbeta biblioterapeutiskt, men samtidigt är det försiktiga 

med att kalla sig biblioterapeuter. Kanske är det avsaknaden av en formell utbildning i 

biblioterapi som gör dem försiktiga, eller ”terapeut” delen av ordet, men det står klart att 

de anser sig kompetenta till att utföra biblioterapeutiskt arbete. Tidigare uppsatser av 

Källvik (2017), Triumf (2017) och Hansson (2017) visar även de på en tvekan till att 

kalla sig biblioterapeuter. Det är svårt att svara på om någon profession kommer att göra 

anspråk på biblioterapiområdet fullt ut, och det är heller inte min mening att besvara den 
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frågan. Jag finner att jag däremot visat att genom att starta Läsklubben har 

bibliotekariernas yrkesroll förändrats, de har skapat en biblioterapeutiskt arbetssätt och 

en terapeutisk aktivitet för sjuka barn. Denna verksamhet har jag dessutom inte hittat 

någon motsvarighet till i tidigare forskning. Frågan är om det finns intresse för att ta 

monopol på biblioterapiområdet eller om det kommer att hänga på intresse och vilja hos 

enskilda bibliotekarier eller bibliotek? Framtiden får utvisa om det blir ett fält som flera 

professioner kommer ha jurisdiktion på tillsammans. 

 

Respondenterna själva anser sig ha kompetens till att välja böcker och de tycker att de 

har god kännedom om barn- och ungdomslitteratur  även om litteraturvetenskap inte 

ingår i utbildningen. De anser att personliga egenskaper och tidigare erfarenheter väger 

tungt, tyngre än utbildning i biblioterapi till exempel. Biblioteket i Thebe, Egypten, sägs 

ha burit inskriptionen ”själens läkehus” enligt Diopdorus som levde för ca 2000 år 

sedan (www.ub.uu.se) . Kan det vara så att bibliotek, böcker och läkande hör så starkt 

ihop att det känns som en självklarhet att bibliotekarieprofessionen kan ha jurisdiktion 

på att leda biblioterapeutisk verksamhet? 

 
A characteristic story in the system of profession begins with a disturbance- a new technology 

requiring professional judgement or a new technique for old professional work. (Abbott, 1988, 
s.215) 

 

En till synes liten sak, som att sluta gå runt med en bokvagn, kan i slutändan leda till en 

Läsklubb, med alla de fantastiska saker den bär med sig. 

 

 

8.1 Förslag till vidare forskning 
 

Ett intressant vinkel vore hur patienter och vårdpersonal upplever Läsklubben. Här har 

redan bibliotekarierna börjat genom sin aktionsforskning, men denna forskning skulle, 

som de själva skriver, kunna utvidgas. Det vore även intressant att se vilka 

användningsområden finns för verksamheter liknande Läsklubben, men också för annan 

biblioterapi. Hur kan läsning användas på sjukhus som smärtlindring, avledning och 

förberedelse till vårdprocedurer? Detta område var Matthews & Lonsdale (1992) inne 

på, men jag har inte kunnat hitta någon nyare forskning i hur litteratur eller biblioterapi 

kan användas i terapeutiskt syfte för att lindra vid skrämmande eller smärtsamma 

vårdprocedurer. 

 

En ansats kunde vara att se hur bibliotekarierna i Läsklubben ser på sin yrkesroll utifrån 

Øroms (1993) bibliotekarieidentiteter liknande den studie som Isabelle Triumf (2017) 

nyligen gjort, för att se på likheter och skillnader mellan sjukhusbiblioteken. Det finns 

även möjligheter att forska vidare kring högläsningens positiva egenskaper eller hur 

litteratur till biblioterapin kan väljas ut. 

 

Inom professionsforskning kunde det vara intressant att se vidare på hur bibliotekarier 

kan arbeta med biblioterapi, och hur olika yrkesgrupper kan samsas och samarbeta på 

biblioterapifältet. Intressant vore också att utvärdera vad en utbildning i biblioterapi får 

för verkan på bibliotekariers tvekan inför att kalla sig biblioterapeuter, och detta kanske 

skulle vara möjligt att forska i nu när vi har en svensk utbildning inom ämnet. Blir det 

lättare för bibliotekarierna att legitimera verksamheter inom biblioterapiområdet med en 

adekvat utbildning i ryggsäcken? Framtiden får utvisa hur och var biblioterapi kan 

användas inom olika områden, men klart är att detta är ett ämne på frammarsch.  
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9. Sammanfattning 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att yrkesrollen enligt definitionen ovan innehåller nästan 

alla aspekter av ett yrke och det går inte att formulera ihop ett kort svar. Läsklubben, 

tillsammans med bibliotekarierna som arbetar med den, innefattar så många olika delar 

att det jag uppfattade som en väl avgränsad frågeställning nu känns enormt vid. Jag har 

gjort kvalitativa intervjuer med tre bibliotekarier som arbetar eller har arbetat på 

DSBUS med den biblioterapeutiska aktiviteten Läsklubb. Jag har sedan analyserat 

materialet och delat i det i teman. Utifrån mina frågeställningar, min valda definition 

och med hjälp av Abbotts teori om professionsbyggande har jag kommit fram till att 

bibliotekarierna ser boken som sitt viktigaste arbetsredskap. Under Läsklubben läser de 

högt för barnet inne på vårdrummet, ibland använder de sig av figurer för att berätta en 

saga och ibland kan boken få vila på täcket för att barnet inte orkar lyssna men ändå vill 

ha bibliotekarien där. De värderar sina nuvarande arbetsuppgifter högt och arbetet de 

tidigare utförde med hjälp av bokvagnen lågt. De känner positiv respons från 

omgivningen och känner sig trygga i att Läsklubben kommer att finnas kvar länge 

eftersom den visar på positiv påverkan på barnen. De menar att avsaknaden av specifik 

utbildning vägs upp av erfarenhet och personliga egenskaper. De är också väl pålästa 

om KASAM- teorin och har utarbetat ett förhållningssätt som grundar sig i BRIS 

samtalsmetod med ett tydligt barnperspektiv i fokus. Det råder delade meningar om 

huruvida sjukhusbibliotekarier är de som bäst kan utföra en Läsklubb. Biblioterapifältet 

rymmer olika sorters biblioterapi och många professioner tar rollen som 

biblioterapeuter.  

 

Under intervjuerna kände jag ett genuint engagemang från respondenterna, de brinner 

för vad de gör och de har en förmåga att sprida den glädje och stolthet de känner för 

Läsklubben till mig som åhörare. Även om de inte ser sig som biblioterapeuter säger de 

att de ser att arbetssättet är biblioterapeutiskt och att Läsklubben ger barnen KASAM. 

Bibliotekarierna säger att Läsklubben är en arbetsmetod som inte kräver några extra 

resurser, det enda som behövs är ett bibliotek med bra böcker och någon som har 

kunskap om dem och som klarar av att möta de sjuka barnen. Arbetssättet borde därför 

kunna användas på olika ställen säger bibliotekarierna, som försöker sprida konceptet 

Läsklubb genom att själva forska i vad läsningen gör för barnet och även skriva om det. 

På så sätt stärks legitimiteten och professionen kan göra anspråk på arbetssättet som sitt 

eget.  
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Bilaga 1: Frågor till respondenterna 

 Hur ser en arbetsdag ut? 

 Vad är biblioterapi och på vilket sätt utövar ni det här? Vad är biblioterapeutiskt 

i Läsklubben? 

 Vad är syftet med Läsklubben? 

 Vad har du för utbildning sedan tidigare och har du fått någon 

utbildning/kompetensutveckling i samband med att ni började med Läsklubb? 

 Vad krävs det av dig utöver en bibliotekarieutbildning för att arbeta med sjuka 

barn? 

 Hur upplever du mötet med barnet? Med föräldrarna? 

 Har ni några gemensamma riktlinjer att följa? 

 Hur ser du på din yrkesroll? Har den förändrats i samband med Läsklubben? 

 Hur väljer du böcker? 

 Hur ser du på framtiden för Läsklubben? För BUS-biblioteket? 

 Vad behövs för att starta en liknande verksamhet? (Vilka förutsättningar krävs 

för att starta en Läsklubb?) 

 


