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1. Inledning 

Det finns inga patienter, det finns bara människor. Många barn och unga lever med sin sjuk-
dom hela livet, som ett normaltillstånd. De går inte alltid omkring och ser på sig själva som 
sjuka. BUS-biblioteket på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Årets Bibliotek 2009, 
vill stärka det friska hos individen, eftersom den delen alltid är mycket större. Kultur och lek 
bildar mening och sammanhang, och blir då också redskap för att lättare hantera en kris i 
livet.  
 
2. Problemställning 
 
BUS-biblioteket söker ständigt argument för att bibliotek och kultur kan fungera integrerat 
med vård och rehabilitering. Läsa, Skriva och Berätta är tre rubriker som BUS-biblioteket 
använder för sin verksamhet. Kan Jag är Boken vara en passande metod för denna mål-
sättning? 
 
Målgruppen för Jag är Boken är alla mellan 13 och 25 år som använder BUS-bibliotekets 
webbplats. Tjänsten är tillgänglig från uppkopplade datorer runt om i världen, och det finns 
ingen kontroll vad gäller respondentens anknytning till sjukhuset. Är detta en hållbar eko-
nomisk och arbetsmässig idénivå eller behöver någon avgränsning upprättas?  
 
3. Genomförande 
 
Jag är Boken bygger på ett amerikanskt personlighetstest som utformades på 1950-talet av 
George Herbert Mead och Manford Kuhn, vid universitetet i Iowa. Twenty Statements Test 
mäter attityden till det egna självet. Respondenten ger 20 svar på frågan Vem är jag? Svaren 
avslöjar sociala aspekter av självet.1  
 
3.1 Hur fungerar Jag är Boken? 
 
Jag är Boken är ett hemligt bibliotekariesamtal som vill stärka respondentens egenart genom 
lekfull bekräftelse och speciellt utvalda boktips. Metoden består av tre delar:  
 
• anonymt formulär 
• illustrerat lyckobrev 
• personliga boktips 
 
3.1.1 Manual 
 
Såhär fungerar manualen på webbsidan: 

”Hitta på ett alias/kodnamn/alter ego/smeknamn. Med det är du fri och skyddad. Det finns nu 
inga regler och inga förbud. Nästa sida är ett formulär med 20 tomma Jag är… Fyll i dem.   

 

 

                                                             
1 John Scott & Gordon Marshall, "Twenty Statements Test". I: A Dictionary of Sociology.  
(Oxford: Oxford University Press, 2009). Oxford Reference Online. 
<http://www.oxfordreference.com.ezproxy.ub.gu.se/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t88.e2400> 
[2010-08-30] 
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HUR SKA DU SKRIVA?   
Skriv vad du vill, om dig själv. Det kan inte bli fel. 
Allt som dyker upp i huvudet är intressant. Skriv det. 
 
FÖRSLAG: 
Beskriv ditt nuläge. Vad tänker du på idag? Skriv det. 
Hur uppfattar andra dig? Skriv det.  
Vem är du egentligen? Skriv det. 
 
ÄNDRA VERBET! 
Jag är kan ändras till  
 Jag vill… 
 Jag tycker… 
 Jag känner… 
 Jag hoppas… 
 Jag brukar… 
        eller något annat som du bestämmer.”  
 
Webbens formulär består av 20 rutor, där varje enskild ruta är en påbörjad rad som ska 
avslutas. Flera meningar får plats i varje ruta. Det ser ut ungefär såhär: 
 
”20 påståenden för spegling och personliga boktips:  
  
1)  Jag är… 
 
2)  Jag är… 
 
3)  Jag är… 
 
4)  Jag är… 
 
5)  Jag är… 
 
6)  Jag är… 
 
7)  Jag är… 
 
8)  Jag är… 
 
9)  Jag är… 
 
10) Jag är… ” 
 
 Och så vidare, 20 gånger. 
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3.1.2 Exempel  
 
 
a) Alias: 1337 Age: 16 år 

 

1. Jag är…speciell. 

2. Jag är…negativt inställd till mycket. 

3. Jag är…intresserad av japanska. 

4. Jag är…allmänbildad. 

5. Jag är…inte sportintresserad. 

6. Jag är…intresserad av film. 

7. Jag är…ibland nervös när jag träffar nya människor. 

8. Jag är…inte kär. 

9. Jag är…/älskar Dragon Ball-böckerna. 

10. Jag är…en skatare. 

11. Jag är…/gillar inte att träna på gym. 

12. Jag är…/gillar inte småbarn. 

13. Jag är…/har ofta magknip. 

14. Jag är…har egentligen ingen anledning till magknip. 

15. Jag är…/älskar manga. 

16. Jag är…/ogillar att sova. 

17. Jag är…/lyssnar på punk. 

18. Jag är…/gillar havet. 

19. Jag är…/tycker djungeln är spännande. 

20. Jag är…/avskyr hundar. 
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Jag är Boken 
 

Hej 1337! 
 
Negativa känslor till omgivningen bygger upp spänning i kroppen, det är kanske därför du har 
magknip? Någon anledning finns det iallafall, det kan du vara säker på. Flera av dina påståenden 
handlar om vad du gillar, och lika många handlar om vad du ogillar. Ett bra sätt att komma på 
vem man är kan vara just att tänka efter vilken smak man har. Det har du kommit långt med. 
Sedan kan ju alltid saker förändras, även om de starka känslorna finns kvar som grund och rygg-
säck. Är speciell en god egenskap i dina ögon? Jag hoppas det. Alla borde tänka på sig själva som 
speciella snarare än som bara en i mängden, vem som helst.  
 
Boktips: 

 

  

                   
 

 
                   Slam  

           av Nick Hornby 

       Berättelsen  

         om Pi  

      av Yann Martel 
 
 

Den besynnerliga  

händelsen med  

hunden om natten       
av Mark Haddon 

 
        

 

Hälsningar från 

 

 

din bibliotekarie 
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b) Alias: Pommac Age: 17 år 

 

1. Jag är…/tycker om att skriva. 

2. Jag är…/tänker bäst när det regnar. 

3. Jag är…trött på skolan. 

4. Jag är…/vill bli stor. 

5. Jag är…/vill ha tre barn. 

6. Jag är…/tycker om att läsa. 

7. Jag är…/vill resa mycket. 

8. Jag är…en morgonmänniska. 

9. Jag är…glad. 

10. Jag är…tänker mycket. 

11. Jag är…/vill åka till Frankrike. 

12. Jag är…fantasifull. 

13. Jag är…kreativ. 

14. Jag är…drömmare. 

15. Jag är…nyfiken. 

16. Jag är…envis. 

17. Jag är…slarvig. 

18. Jag är…/gillar rosa. 

19. Jag är…/gillar balett. 

20. Jag är…hemlighetsfull.  
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Jag är Boken 
 

Hej Pommac!  
 

”Jag tänker bäst när det regnar.” Det kunde vara öppningen till en roman eller dikt. 
Din envishet blir användbar för att fortsätta skriva även när det tar emot. Det är 
många faser att gå igenom innan en text är färdig. Du bygger upp en spänning 
genom att nämna hemlighetsfull på sista raden. Det är skickligt, och får effekt!  
(Det är också en vacker och spännande egenskap, du blir en Greta Garbo.) Du har 
förmågan att skapa stämningar. Var rädd om dig själv och din skrivbegåvning, det 
är något speciellt som du har, och som skiljer dig från många andra. Låt nyfiken-
heten och drömmarna visa dig vägen. 
 

Boktips:   
 

        

 

      
 

  

Tyll, svett och frusna själar  
        av Jurij Korotkov 

 
Sprickor och honungslim  
        av Linzi Glass  

 Edens lustgård  
av Ernest Hemingway 
 
 

 

 

Hälsningar från 
 

 

 

din bibliotekarie 
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c) Alias: BabaJaga Age: Häxor är ålderslösa. 

 

1. Jag är… den som svarar på Jag är Boken. 

2. Jag är… häxa och cyklist. 

3. Jag är… en bokälskare. 

4. Jag är… en iakttagare med minne för ansikten. 

5. Jag är…. /menar att tala är silver men skriva är guld. 

6. Jag är… nyfiken på människor och på hur de beskriver sig själva. 

7. Jag är… /älskar tulpaner och rosor i min trädgård. 

8. Jag är… / gillar grönlila nagellack. 

9. Jag är… /vill vara uppe på natten, men mår dåligt på morgonen. 

10. Jag är… intresserad av psykologi. 

11. Jag är… /hatar bilar och trafik men gillar att åka tåg. 

12. Jag är… /trivs bäst i långkjol. 

13. Jag är… loppisälskare och samlare. 

14. Jag är… /tittar alltid bort när jag blir fotograferad. 

15. Jag är… /tror att alla människor har hemligheter.  

16. Jag är… /älskar att simma rakt ut i havet eller i en sjö. 

17. Jag är… en mamma. 

18. Jag är… - av Sagans om Ringens figurer - en hob. 

19. Jag är… /tänker bra när jag är ute och går ensam i skogen. 

20. Jag är… /vet att det finns mer omkring oss än vad vi vanligtvis kan uppfatta. 
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Jag är Boken 
 

Hej BabaJaga!  

När du säger att alla har hemligheter så förstår man att du har det. Man pratar ofta 
om sig själv när man pratar om andra. (Alltså kan det vara klokt att tänka sig för, 
om man inte vill avslöjas. Det kan finnas tillfällen då man inte vill läcka.) Hur är 
man en häxa nuförtiden? Betyder det att du har en dubbelnatur? En sida som du 
annars vill dölja? Ingen är väl bara ond, eller bara god. Alla påverkas och kan för-
ändras, även hober. Även om de oftast är trygghetsälskande och matfixerade i 
grunden. Att simma rakt ut i ett okänt vatten låter äventyrligt och farligt. Kanske 
har du en längtan efter spänning i dig, som också har med häxsidan att göra. 
 
Boktips: 

 

  

       
    

 
 

          Havet, havet  

        av Iris Murdoch 

    Främling på tåg  

     av Jenny Diski 

 

      Röksvamp  

  av Fay Weldon 
 
 

 
 

Hälsningar från 
 

 
 

din bibliotekarie 
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3.2 Jag är Boken på BUS-biblioteket 
 
Från vecka 33, hösten 2010, finns Jag är Boken öppen för konsultering på BUS-bibliotekets 
webbplats. Projektet har ingen sluttid, utan pågår tills vidare. Användarna kan vara barn, unga 
vuxna och anhöriga inom vård och rehabilitering på hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
Alla ligger inte inne utan kommer för tillfällig behandling under många år. Anhörig betyder 
föräldrar, syskon, andra släktingar eller kompisar. Barn till vuxna patienter kan också tänkas 
använda tjänsten. 

Varför ville BUS-biblioteket göra denna satsning? Barn- och ungdomsbibliotekarie Karin 
Graube svarar: 
  

Vi är ett kulturhus, en mötesplats med ett myllrande innehåll. Fler besökare önskas till webb-
sidan, både i och utanför huset. Som ett av bibliotekets skyltfönster ska den vara levande och 
innehålla nya grepp och roliga, interaktiva, fantasifulla ställen - men också vara ett fönster till 
omvärlden. Vi vill sätta igång läsande, skrivande och skapande, och satsar gärna just på ung-
domar, eftersom vår granne lekterapin har sitt största fokus på barn och familjer. När nu 
ungdomskvällarna sparats in känns det extra bra att Jag är Boken finns tillgänglig dygnet runt. 
 

Kontakten med webb- och illustrationsbyrån Foajé fanns redan etablerad. Därifrån kom idén 
med olika brevpapper till olika respondenter. Lyckobreven skulle på så vis bli mer personligt 
anpassade, och hela tjänsten ytterligare individualiserad. Brevpapprens färgställningar och 
valet av växter och djursymboler till illustrationerna styrdes av kommande respondenters 
hypotetiska känslolägen. Något skulle finnas för alla. Det blev sex olika brevpapper att välja 
bland. Boktipsen skulle göras synliga och mer lockande med hjälp av omslagsikoner 
direktplockade från Internet. Karin Graube tog fram svarsformuläret till webben i 
programvaran Episerver. Rutor behövdes för de 20 påståendena, samt för alias, ålder och 
mailadress för svar. Programmet tillät inte svenska vokaler så age fick accepteras som 
nödlösning. Ett separat utvärderingsformulär lades till, frivilligt att fylla i för den som tittat på 
sitt färdiga lyckobrev med boktips.  

Flyers och affischer skapades med logon BabaJaga som blickpunkt. En plexiskylt ställdes vid 
datorn i ungdomsrummet, och en på ungdomsbokhyllan i biblioteket. Affischer hängdes på 
alla avdelningar. Blogginslag och webbsidesblänkare förberedde lanseringen.  

Nu startar Jag är Boken! 
BabaJaga läser dina tankar och hittar genvägen till din bästa läsupplevelse.  
Vill du ha personliga boktips? Jag är Boken är ett läsinspirerande pyssel för dig mellan 13 och 
25. Jag som svarar är BabaJaga, bibliotekarie. Jag finns inte där du finns. Vi kommer aldrig att 
mötas. Och skulle det ske, så känner vi inte igen varandra. Klicka på läsa, välj Jag är Boken… 
 

En dag i början av september delades 100 Värsta boken-böcker ut i den stora sjukhusentrén. 
Målgruppen sammanföll med den för Jag är Boken: ungdomar i åldern 13-25 år. Då var det 
lägligt att sätta en flyer i varje bok, och låta den följa med in eller ut.  

 
En särskild inbjudan gick tidigt till anorexi- och bulimienhetens patienter, efter minnet av ett 
spontant mail till biblioteket, våren 2010: ”Vill bara säga att alla aktiviteter ni gör är mycket 
uppskattade och verkligen bra för våra patienter!!! Med vänlig hälsning, Ninni Hjalmers, 
Vård-enhetsöverläkare, Anorexi-Bulimienheten.” 
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4. Teoretiska perspektiv 
 
Alla läsare tilltalas inte av samma böcker. Individens utgångsläge spelar in. Böcker kan 
erbjuda trygghet och närhet, eller tillfredsställa nyfikenhet. Läsning kan handla om ett socialt, 
ibland probleminriktat relaterande, men också om längtan till det okända, utanför jaget. 
Empati bortom tid och land kan ge upplevelsen av global tillhörighet, mening och samman-
hang. En ton, en röst, en stämning att tycka om; allt sådant är litterär hemkomst och värt att 
hitta fram till. En och samma läsare förändras, och har många olika självbilder och uttryck för 
sin personlighet. Jag är Boken ställer indirekt frågan: Vad längtar du efter att läsa idag? Utan 
vägledning är det lätt att automatiskt hamna i något bredspårigt och redan känt. Hittar man 
något av sina egna tankar, känslor eller drömmar hos någon annan (i en bok) är man inte 
längre ensam. Inlevelse ger avtryck, som ger utveckling. 
 
Människor behöver bli sedda för att må bra. Ännu mer så när man är ung, och kanske allra 
mest när man är ung och sjuk. När det abstrakta tänkandet utvecklas i tonåren ökar också 
möjligheten och intresset för att se sig själv i ett sammanhang. Vem är jag, just nu? Vem 
håller jag på att bli? Vem vill jag vara? Jag är Boken reagerar dynamiskt och erbjuder ett uti-
frånperspektiv fritt att reflektera över, pröva eller förkasta. Man får inte bara boktips, man får 
också vara med om något.  
 
Den som svarar på de 20 påståendena är BabaJaga, en vuxenröst som med författaren Erskine 
Caldwells ord vill ”försvara livet och – om möjligt – livet så som det borde levas”. BabaJaga 
svarar friare än den vanliga bibliotekarien skulle göra under eget namn. Tonen blir lättare men 
samtidigt djupare och mer laddad. Känslighet och respekt är ledstjärnor, men beskäftighet är 
bannlyst hos BabaJaga. Hon använder ett holistiskt och existentiellt vardagsperspektiv snarare 
än ett psykologiskt. Lyckobrevet har inga bestämda ramar. Respondenten anger utgångsläge 
och passande innehåll genom nivån på sitt ifyllda formulär. BabaJaga kan ibland försiktigt 
skåda in i framtiden, och respondenten får då hjälp att fantisera positivt. Forskning på 
diagnosen anorexia nervosa har visat att denna grupp har fler negativa framtidsvisioner än 
kontrollgrupp, och behöver hjälp med att fantisera om sin framtid.2 Jag är Boken kan på 
samma vis utgöra en pusselbit för andra respondenter.  
 
Självreflektion och skrivprocess startar när respondenten svarar 20 gånger på frågan Vem är 
jag? Påståendena, oavsett hur de ser ut, berättar något. De skrivs till en okänd mottagare 
utanför huset, en osynlig, ickedömande vuxen. Detta kan öppna för en unik frihet att få delge. 
Bruket av alias skapar ett skyddat rum. Sändare och mottagare förblir hemliga för varandra. 
Anonymiteten tillåter respondenten dessutom att stanna i könsneutralitet. Lyckobrevet får 
automatiskt en positivt bekräftande effekt, och förmedlar att varje individ har en valmöjlighet. 
Boktipsen blir en förlängning av kontakten med BabaJaga, ett tankesällskap och en osynlig 
närvaro som kan hålla i sig under hela läsningen.  
 
 
 
 
 
 
                                                             
2 Martin G. Erikson et al., (2008). Possible selves in women with Anorexia Nervosa.  
Handout vid Kvalitetsveckan 2008, (Göteborg: SU/Sahlgrenska, 2008). 
<http://www1.sahlgrenska.se/kvalitetsvecka2008/publik_detalj.asp?aID=100>  
[2010-08-30] 
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5. Resultat 
 
Utvärderingen på webben innehåller följande frågor:  
 
1.) Hur var det att fylla i de 20 påståendena?  

2.) Vad tyckte du om lyckobrevet?  

3.) Vad tror du om boktipsen du fått?  

4.) Kommer du att leta efter någon av böckerna?  

5.) Vill du prova Jag är Boken igen?  
 
Användarsiffror kommer att samlas och ifyllda utvärderingar granskas. Uppföljning i form av 
personalintervju på anorexi- och bulimienheten äger rum under hösten/vintern 2010. Ett aktivt 
lyssnande efter direkta och indirekta kommentarer från användare pågår simultant.  
 
6. Diskussion 
 
Jag är Boken kan teoretiskt passa in under BUS-bibliotekets tre rubriker Läsa, Skriva och 
Berätta. Under Läsa ges personliga boktips, boken öppnas med större nyfikenhet och för-
väntan eftersom den är speciellt utvald. Under Skriva erbjuds en interaktiv möjlighet att i  
egen takt skriva av sig till en levande mottagare och noggrann textläsare som dessutom ger 
snabb respons, och under rubriken Berätta blir tjänsten ett forum för att formulera sin egen 
historia, skyddad av ett alias. Texten kan bli lång, varje påståenderuta rymmer många 
meningar. Om det blir en sann berättelse eller en fantiserad önskebiografi är utan betydelse. 
Allt som sägs är viktigt och intressant. Det kommer inifrån, och det berättar något - som också 
kan speglas.  
 
En av sjukhuslärarna sa spontant vid första kontakten med metoden: ”Den skulle man ju själv 
gärna vilja fylla i!” Flera nickade instämmande. Betyder sådana kommentarer att behovet 
finns hos fler? Ska tjänsten vara öppen för ytterligare åldersgrupper? För alla? Redan första 
veckan dök det upp två respondenter utanför den formulerade målgruppen, en vuxen kvinna 
och en 9-årig flicka.  

Kan personligt utvalda boktips vara av intresse för fler? Är längtan efter lustfylld bekräftelse 
snarare individrelaterad än åldersbestämd? Finns det ett generellt behov av nya metoder på 
biblioteken för att hitta subtilare koppling mellan rätt bok och läsare?  

Allt på nätet är inte datoriserat, och den mänskliga komponenten i Jag är Boken är inte gratis. 
Kommer andra bibliotek och ungdomssidor att vilja haka på och länka till Jag är Boken på 
BUS-biblioteket? Ute i det stora upptagningsområdet befinner sig presumtiva sjukhus-
besökare. Hur mycket får viljan att bli brett känd och synlig kosta?  

Kanske består den framtida målgruppen av dolda intressenter i alla ålderskategorier, omöjliga 
att peka ut med hjälp av utsidan men igenkännbara genom sin inneboende nyfikenhet och 
stillsamma sorts lekfullhet. Om många, både inifrån sjukhuset och utifrån, hittar fram till 
tjänsten bevisar det något. Då får åtgärder vidtas! Men troligtvis är Jag är Boken så speciell 
att den reglerar sig själv; den lockar inte alla utan bara vissa. 
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