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ideologiska (däribland också det religiösa, meta-
fysiska) beroendet och den traditionella forma-
lismen, att vinna en konstnärlig frihet tillsammans 
med en psykologisk och social. (Artur Lundkvist, 
”Inledning”, 30tal. En prosaantologi. Samman-
ställd och försedd med inledning av Artur Lund-
kvist. Stockholm 1969, 7–20. Citat 10)

En annan konflikt vid samma tid var Ture Nermans 
angrepp både på Värnlund och Harry Martinson. 
Han avvisade, liksom andra kritiker i arbetarpres-
sen den modernism som stormade fram med auto-
didakter som främsta utövare och förespråkare. En 
senare konflikt mellan arbetarrörelsens organisa-
tioner och författare som hör hemma i den arbetar-
litterära traditionen är när Folke Fridell och Kurt 
Salomonson under flera decennier möttes av avvi-
sande och fientlighet från socialdemokratin och 
LO. Carl-Eric Johanssons avhandling Brutal social 
demaskering. Om Kurt Salomonson, bilden av folk
hemmet och offentligheterna (Tampere University 
2013, svensk upplaga 2015) analyserar Salomonsons 
konflikter med arbetarrörelsen.

Avslutningsvis är Nilssons diskussion av begrep-
pet arbetarförfattare problematisk. Problemet bör-
jade redan med Furulands definition, som senare 
modifierades något i standardverket Svensk arbe
tarlitteratur (2006), men problem kvarstår. Frågan 
är varför hela författarskap och författarens person 
ska definieras utifrån Furulands tre kriterier. Var-
för inte följa i Holger Ahlenius fotspår från Arbe
taren i svensk diktning (1934), där motiven står i 
centrum och inte författaren? Många av de förfat-
tare som av Furuland och sedan Nilsson och andra 
i hans efterföljd utnämner till arbetarförfattare har 
inte själva betraktat sig som sådana. En del av dem 
har inte heller skildrat arbetare i någon större ut-
sträckning. Vilhelm Moberg brukar räknas till tra-
ditionen men gestaltade främst småbönder och tor-
pare. Eyvind Johnson skrev framför allt en arbe-
tarskildring, nämligen Romanen om Olof (1934–
1937), men skrev mycket annat som inte har nå-
gon som helst beröring med arbetarlitteratur. Ar-
tur Lundkvist skrev många böcker men berör bara i 
förbifarten arbetare. Ändå ska han infogas i samma 
tradition som Josef Kjellgren som själv beskrev sig 
som arbetarförfattare. Det blir ofta en argumenta-
tion som närmar sig skolastik.

Stig Sjödin betecknade inte sig själv som arbe-
tardiktare, även om han förstås skrev om kropps-
arbete och arbetare. Han skrev i ett brev till Tom 
Carlsson på FIBKulturfront 28 november 1987: 
”Det finns ju lite kärlek och natur också” (65). Sjö-

dins invändning mot beteckningen arbetarförfat-
tare bör stämma till eftertanke.

PerOlof Mattsson

Cecilia Pettersson, Biblioterapi. Hälsofrämjande 
läsning i teori och praktik. Apell förlag. Stockholm 
2020.

De senaste åren har flera nya perspektiv på läsning, 
särskilt läsning i grupp, kommit att ta plats i den 
svenska litteraturdiskussionen. Ett av dessa per-
spektiv är det biblioterapeutiska, det vill säga att lit-
teratur läses och diskuteras med målet att förbättra 
deltagarnas hälsa och välbefinnande. Många kän-
ner säkert igen ordet biblioterapi från SVT:s lit-
teraturprogram Babel, med dess lite humoristiska 
vinkling. Denna verksamhet och närliggande ini-
tiativ har väckt vetenskapligt intresse inom flera 
olika discipliner utanför litteraturvetenskapen, 
bland annat biblioteksvetenskap, didaktik, utbild-
ningsvetenskap, psykologi, omvårdnad och soci-
alt arbete.

Med sin bok Biblioterapi har Cecilia Pettersson, 
litteraturvetare vid Göteborgs universitet, skrivit 
en bred introduktion av ämnet för en svensk pu-
blik. Sedan tidigare finns, utöver vetenskapliga ar-
tiklar, en mer praktiskt inriktad bok utgiven av Bib-
liotekstjänst, Nina Frids Läsa, läka, leva! Om läs
främjande och biblioterapi (2016). Petterssons bok 
är därmed ett välkommet bidrag som lyfter fram 
ämnet på ett både bredare och djupare sätt. Den 
greppar över såväl terminologi, historia och cen-
trala diskussioner som över praktiskt genomför-
ande och forskning på denna praktik. Biblioterapi 
är skriven för att både ge en grundläggande kun-
skap om verksamhetens historia och inspirera till 
vidare arbete, och den riktar sig till såväl forskare 
som praktiker. Boken har goda möjligheter att få 
läsare inom båda grupperna.

I kapitel ett, ”Vad är biblioterapi?” (21–34), in-
leder Pettersson med en begreppsöversikt – vad är 
egentligen biblioterapi? Det visar sig inte vara helt 
enkelt att svara på, eftersom inriktningen under sin 
framväxt kommit att stöpas i olika former. Boken 
reder ut olika versioner av begreppet, och dessa vi-
sar på en bredd som är intressant men också gör det 
en smula rörigt – när Pettersson talar om en viss be-
greppsinflation inom området är det lätt att hålla 
med. Ett exempel är tre begreppspar som ställs upp. 
Kreativ biblioterapi, där man läser skönlitteratur, 
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ställs mot självhjälpsbiblioterapi som rör mer fak-
tarelaterade självhjälpsböcker. Affektiv respektive 
kognitiv biblioterapi är förankrade i var sin teori-
bildning, psykodynamisk terapi respektive kogni-
tiv psykologi. Läsbiblioterapi, som består av indi-
viduell läsning under viss ledning, ställs mot inter
aktiv biblioterapi där läsningen diskuteras i grupp. 
Ytterligare andra distinktioner tas också upp, där 
biblioterapin kan definieras som institutionell, kli-
nisk eller utvecklande, och där den senare varian-
ten riktar sig till personer som inte har en doku-
menterad ohälsa. Pettersson urskiljer den typ som 
hon är mest intresserad av, den kreativa bibliotera-
pin där skönlitteratur används, och det är denna 
som kommer att diskuteras boken igenom. Tyngd-
punkten ligger också på det interaktiva, alltså läs-
ning i grupp.

Kapitel två, ”Biblioterapins historia och forsk-
ningsfält” (37–66), ger en översiktlig historik över 
biblioterapins historia och utvecklingen av forsk-
ningen i ämnet. Efter en kort utvikning till antiken 
ligger fokus på USA och Storbritannien efter första 
världskriget, då biblioterapin i dess nuvarande form 
fick sitt genombrott. Pettersson lyfter fram ett antal 
föregångare i fältet, liksom organisationer och ut-
bildningar i USA. Hon identifierar några olika de-
lar inom fältet och diskuterar också svårigheterna 
med att forska kvalitativt inom ett fält – hälsa – 
som generellt förväntar sig evidensbaserad forsk-
ning. Pettersson konstaterar att forskningen haft 
en slagsida mot utövarna snarare än deltagarna – 
lite krasst skriver hon att ”Intresset för dem som 
tillhandahåller biblioterapin och deras perspektiv 
på hur dess effekt kan mätas, är överlag utmärkande 
för forskningen om biblioterapi” (s 53). Blicken be-
höver, påpekar hon, tydligare lyftas mot deltagarna 
som är med om biblioterapin, och det är också det 
de egna studierna som beskrivs i bokens senare del 
syftar till.

Kapitel tre (69–87) ger en överblick över biblio-
terapin i Sverige och Norden och i kapitel fyra (89–
106) diskuteras litteraturval och litteraturvärdering 
inom inriktningen. Pettersson lyfter här fram hur 
viktigt läslust är i biblioterapeutiska sammanhang, 
och att även eskapistiska eller självförglömmande 
kvaliteter i litteraturen är viktiga i sammanhanget.

Slutligen beskriver bokens tre sista kapitel tre 
egna forskningsstudier. Här tar Pettersson med lä-
saren genom sin arbets- och tankeprocess när hon 
genomför forskningsstudierna, vilka olika upplägg 
som kunde komma i fråga, de val som görs och vilka 
problem det fanns i genomförandet. Det är ett ge-

neröst skrivsätt som tillåter läsaren att vara med i 
processen och också att fundera kring hur andra 
val skulle kunna se ut, i potentiella framtida stu-
dier. Här inkluderas inte bara val som forskare utan 
också de överväganden en arrangör av bibliotera-
peutiska insatser behöver göra, med praktiska re-
sonemang kring upplägg, val och genomförande. 
Pettersson påpekar att det i forskningen snarare 
finns diskussion om abstrakta synpunkter på vad 
litteratur kan ge än konkreta diskussioner om le-
darens roll och hur sessioner kan läggas upp. Det 
visar hur biblioterapi inte är en metod på samma 
sätt som exempelvis shared reading, ett av de andra 
initiativ som idag finns vad gäller litteratur i bruk, 
utan mer är något som behöver fyllas ut med me-
todiska överväganden.

En grundläggande fråga som hela tiden pockar 
på uppmärksamhet i läsningen är att diskussionen 
i hög grad bygger på att termen innehåller ordet te
rapi. Flera av de resonemang jag vill kommentera 
leder i slutänden tillbaka till den problematiken. 
Bakom frågan om litteraturval och värdering av 
litteratur ryms olika litteratursyner, men kanske i 
ännu högre grad olika syner på vad verksamheten 
ska ge – och vem som bestämmer vad som är målet. 
Är en biblioterapeutisk läsecirkel en terapeutisk ak-
tivitet där läsledaren väljer litteratur som ska styra 
mottagarna mot ett visst mål, en viss typ av insikt 
– eller en mer öppen diskussion utifrån litteratur 
som kan ge olika upplevelser och insikter, insikter 
som i slutänden är upp till deltagarna? I historie-
skrivningen diskuterar Pettersson en psykodyna-
misk modell för biblioterapin som hon kritiserar 
och i sitt arbete vill röra sig bort från, och hon rör 
sig mot den andra polen där läsningen i stället för 
att ses som terapi ses som en mer allmänt utveck-
lande aktivitet. Vilken litteratur som väljs skiljer sig 
åt i dessa sammanhang, liksom vilken roll ledaren 
intar – kanske kan polerna benämnas som terapeut 
respektive facilitator. Jag delar Petterssons intresse 
i att närma sig den senare polen, men diskussionen 
väcker frågan om själva termen biblioterapi tynger 
mer än den hjälper.

Att ordet terapi är problematiskt genom de an-
språk det för med sig är långt ifrån en ny invänd-
ning, men den är alltjämt relevant. Som Pettersson 
visar rymmer fältet mångskiftande verksamheter 
och det är tydligt att en av de historiska grundpe-
larna i arbetet, kopplingen till psykodynamisk te-
rapi, är något Pettersson i sin framställning skriver 
sig bort från. I själva verket kan man säga att det 
inom denna introducerande bok också ryms nå-
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got av en uppgörelse med de terapeutiska delarna av 
inriktningen, och ett försök att röra sig mot större 
öppenhet i användningen av litteraturen. Petters-
son betonar likheterna med andra verksamheter 
som inte definierar sig som terapi, exempelvis sha
red reading som också fått ett uppsving i Sverige 
de senaste åren – jag lägger här också gärna till lä-
secirklar, litteraturdidaktik och narrativ medicin. 
Hon påpekar att det är mer konstruktivt att be-
lysa deras likheter och skillnader än att ställa dem 
emot varandra och försöka dra hårda gränser. Jag 
tror att hon har helt rätt i det, och den mindre te-
rapeutiska sida av biblioterapin som Pettersson en-
gagerar sig i är intressant. Frågan som utkristallise-
rar sig är dock, som jag nämnt, om termen terapi 
behövs. Det finns, som alltid, för- och nackdelar 
med att använda den. Biblioterapi är ett interna-
tionellt etablerat forskningsfält med både tidskrif-
ter och organisationer, och därmed är det både an-
vändbart att förhålla sig till och värt att ägna en his-
torieskrivning, så som denna bok gör. Men skulle 
ett bredare, samlande begrepp egentligen vara mer 
fruktbart för diskussionen om litteraturen i bruk, 
litteratur som intervention, och dess möjligheter 
och avgränsningar? Kanske kunde man tala om ”so-
cial läsning”? Detta skulle leda till en annan indel-
ning och ge andra gränsdragningar, där Petterssons 
val inte på samma sätt skulle behöva ta spjärn mot 
en terapeutiskt orienterad historia. Säkert skulle 
andra problem uppstå i stället, men det är en fråga 
värd att fundera på.

I diskussionen om litteraturval kan man säga att 
uppgörelsen från Petterssons sida går åt två håll. 
Dels gentemot det terapeutiska, där litteratur i viss 
mån väljs utifrån innehåll baserat på den tänkta te-
rapeutiska effekten av den, dels gentemot en klas-
sisk litteraturvetenskaplig diskussion av vad som är 
god litteratur. Jag är övertygad om att det författa-
ren vill se är en breddning snarare än en ersättning 
av denna litteratur, och jag uppskattar öppenhe-
ten inför tillgänglig litteratur och insikten att det 
i dessa sammanhang inte bara handlar om vad och 
hur man läser utan också när, vilket är avhängigt av 
deltagarnas livssituation. Här uppfattar jag dock att 
kvalitetslitteraturen (detta i sig komplicerade ord) 
nedprioriteras alltför summariskt. Det är synd att 
diskussionen inte också handlar om vad denna typ 
av litteratur kan ge och hur läsningen av den kan 
underlättas. Min gissning är att Pettersson helt en-
kelt tycker att detta redan diskuterats utförligt. Det 
är sant, men i en introduktion till biblioterapi som 
riktar sig brett och inte i första hand till litteratur-

vetare hade det med fördel kunnat få mer utrymme.
Sammanfattningsvis är Biblioterapi en välstruk-

turerad och lättillgänglig bok som fungerar som en 
god introduktion till området. Den ger en grund 
för tankar kring hur litteratur kan tas i bruk och lä-
sas socialt inom sammanhang som vetter mot hälsa 
och välbefinnande, och den tar upp både teoretiskt 
och praktiskt intressanta frågor. I intervjusvar från 
deltagarna i Petterssons studier lyfts potentialen att 
läsning och samvaro i grupper har en viss effekt på 
välbefinnandet, men den är svår att fånga mer pre-
cist och över tid. Här fungerar boken som en aptit-
retare som kan stimulera till ytterligare forskning, 
gärna tvärvetenskaplig sådan. Studierna baseras på 
ett mycket litet antal deltagare, vilket också belyser 
en av Petterssons poänger att det praktiska genom-
förandet – däribland rekrytering till denna typ av 
studier – är svårt och behöver tänkas igenom nog-
grant. Som läsare uppskattar jag Petterssons prin-
cipiella diskussioner, och jag hoppas att både hon 
och andra ska genomföra större studier i framtiden.

Katarina Bernhardsson

Jana Rüegg, Nobelbanor. Svenska förlags utgivning 
av översatta Nobelpristagare i litteratur sedan 1970. 
Skrifter utgivna av Avdelningen för litteraturso-
ciologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen 
i Uppsala 80, Uppsala universitet. Uppsala 2021.

Jana Rüeggs Nobelbanor är den första publicerade 
delen av hennes pågående avhandlingsprojekt, som 
i sin helhet granskar svenska förlags utgivning av 
översatt fiktionsprosa ur ett litteratursociologiskt, 
förlagshistoriskt och världslitterärt perspektiv. Här 
handlar det om Nobelpriset och förlagsmarkna-
den: som undertiteln mycket klart anger studeras 
”svenska förlags utgivning av översatta Nobelpris-
tagare i litteratur sedan 1970”. Vilken roll spelar för-
lagen för Nobelpriset, frågar Rüegg, och vilken be-
tydelse har Nobelpriset för förlagen? Vilka förlag 
är det som introducerar blivande Nobelpristagare 
på den svenska bokmarknaden – naturligtvis utan 
vetskap om att de senare kommer föräras Svenska 
Akademiens hedersbetygelser? Vilka fortsätter att 
ge ut dem när priset väl tillkännagivits? Och vilka 
översättare kan kopplas till pristagarna? Det är re-
levanta spörsmål som lämnats obesvarade av tidi-
gare forskning, varför Rüeggs studie är mycket väl-
kommen.

Nobelbanor är en förhållandevis kort bok. Dess 


