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1. Inledning 

Under årtiondena efter andra världskriget skedde en omfattande arbetskraftsin-
vandring från Finland till Sverige. En stor del av migranterna var unga personer 
som fick jobb på industrierna i de större svenska städerna (Lainio red. 1996, s. 
459). Idag har dessa lämnat arbetslivet bakom sig och är den största minoriteten 
bland äldre invandrare i Sverige (e-postkontakt med Inge Göransson, Statistiska 
centralbyrån, 2011-09-11). I denna uppsats får du möta en grupp äldre sverigefin-
nar som lever på ett äldreboende i Stockholmsområdet. Genom ett fyra veckor 
långt högläsningsprojekt har jag velat utforska hur biblioterapi kan användas 
bland äldre migranter. Valet av målgrupp är föranlett av mitt eget ursprung som 
finlandssvensk. Jag är välbekant med Finlands språk, kultur och historia och hög-
läsningen för de äldre har skett på finska. Med hjälp av en explorativ metod är 
målet att förstå, utveckla och utvärdera denna form av läsprojekt. Hur mottas läs-
ningen och vilka reaktioner skapar litteraturen? Kan biblioterapi verka stärkande 
för grupptillhörigheten och hur ser bibliotekariens roll ut i detta arbete? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie utforska huruvida biblioterapi kan 
verka stödjande för äldre sverigefinnar i palliativ vård. Studien har utförts utfors-
kande genom ett avgränsat projekt som tog formen av en läsecirkel på ett finskt 
äldreboende i Stockholms län under vintern 2012. Anledningen till detta är att 
empiriska studier i stort saknas inom forskningsområdet biblioterapi och att an-
vändningen av biblioterapi gentemot etniska målgrupper är föga utforskat. Syftet 
är vidare att analysera de konkreta erfarenheterna av projektet och diskutera 
huruvida biblioterapi kan stödja målgruppen i åldrandet samt stärka den etniska 
gemenskapen på äldre dagar. Studiens frågeställningar är följande:  

 Kan biblioterapi verka stödjande i åldrandet? 
 Kan biblioterapi stärka den etniska identiteten? 
 Kan biblioterapi användas som en samverkansform mellan bibliotek och 

äldreomsorg?  
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1.2 Definitioner 

1.2.1 Sverigefinnar 
Målgruppen i denna studie är gruppen sverigefinnar. Begreppen sverigefinlän-
dare, sverigefinnar och sverigefinsk används således frekvent i uppsatsen. Med 
sverigefinländare menas personer som invandrat till Sverige och avses både de 
som har svenska och de som har finska som modersmål. Med sverigefinnar menas 
personer som invandrat till Sverige och har finska som modersmål, vilket samtliga 
i denna studie har. Det bör dock tydliggöras att finlandssvenskar är finländare 
med svenska som modersmål. Dessa är bosatta i Finland och inbegrips inte alls i 
denna undersökning. Denna invandrargrupp kallas i Sverige sverigefinlands-
svenskar eller sverigefinländare med svenska som modersmål (Jaakkola 1983, s. 
1). 

1.2.2 Demens 
Deltagarna i läsecirkeln på det finska äldreboendet led alla av demens. Demens är 
en sjukdom som ofta drabbar äldre personer och orsakas av förändringar och ska-
dor i hjärnan. Sjukdomen har ett individuellt förlopp beroende på vilka delar av 
hjärnan som påverkats. Vanliga symptom av sjukdomen är försämrade minnes- 
och tankeförmågor och svårigheter med att tala och förstå språket, hantera vardag-
liga sysslor samt skapa överblick och orientera sig i en tidigare välbekant miljö. 
Den drabbade kan också uppleva perioder av oro och förtvivlan (Svenskt demens-
centrums hemsida > fakta-om-demens > vad-ar-demens, 2012-04-13).  

1.3 Disposition 

I bakgrundskapitlet nedan följer en redogörelse för biblioterapin ur ett historiskt 
perspektiv samt dess roll inom en bibliotekskontext. Vidare görs en översiktlig 
genomgång av bibliotekens särskilda tjänster till äldre och begreppet ”kultur i 
vården”. I samma kapitel beskrivs även den sverigefinländska minoriteten i landet 
samt bibliotekens riktade service gentemot målgruppen.  

I kapitel tre redovisas tidigare forskning inom ämnet, med fokus på bibliote-
rapi ur ett deltagarperspektiv och dess utövande i en bibliotekskontext. I kapitel 
fyra beskrivs den teoretiska referensram som analysen bygger på, och i kapitel 
fem framställs metoden för denna studie. I kapitel sex inleds redovisningen av 
resultatet av fallstudien. I en analys i kapitel sju sammanfattas och utvärderas se-
dan resultatet med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Avslut-
ningsvis i kapitel åtta följer en sammanfattning av studien. 
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2. Bakgrund 

2.1 Vad är biblioterapi?  

Biblioterapi är enkelt uttryckt en metod där litteratur används i syfte att främja en 
god psykisk hälsa (Hynes & Hynes-Berry 1986, s. 10). Men det är också ett om-
debatterat begrepp som karakteriseras av flera skolor och modeller för utövande. 
Inom forskningen har det ofta framhållits att en enhetlig teoribildning saknas, 
liksom en vedertagen definition av själva begreppet (Hynes & Hynes-Berry 1986, 
s. 10, Poncin 2004, s. 195, Rubin 1978b, s. 6). I Sverige är begreppet relativt 
okänt och biblioterapeutisk verksamhet i en bibliotekskontext är marginell, vilket 
påpekats i tidigare uppsatser (Lindén 2007, s. 13, Carlsson & Östlundh 2001, s. 
3). För att studera användningen av biblioterapi i fält och i en bibliotekskontext är 
man hänvisad till att göra utblickar internationellt. Härpå följer en redovisning av 
biblioterapins historiska bakgrund och utveckling samt dess huvudinriktningar 
och appliceringar i fält. 

2.1.1 Historisk bakgrund och utblickar i världen 
Idéerna om litteraturens läkande kraft kan härledas tillbaka till det antika Grek-
land. I Aristoteles (384-322 f.Kr.) verk Om diktkonsten beskrevs litteraturen 
kunna ”rena” själen och vid entréer till antika bibliotek har man funnit inskript-
ionen ”medicin för själen” (Aristoteles, översättning fr. 1994, s.17f, 32, McLaine 
2010, s. 141). Idéerna om litteraturens positiva effekter för hälsan har sedan fort-
levt genom århundradena. I Kairo användes biblioterapi som en behandlingsme-
tod redan under 1200-talet. Där anställde man präster vid sjukhuset Al-Mansur för 
högläsning av Koranen i botande syfte. Vidare praktiserades metoderna under 
1700- och 1800-talen inom institutionsvården av psykiskt sjuka patienter i 
Europa. Religionen och de religiösa texterna hade länge en central roll och ansågs 
vara viktiga i rehabiliteringen av sjuka. Från och med mitten av 1800-talet föränd-
rades dock denna syn på det biblioterapeutiska materialet och det ansågs viktigt 
att läsa olika sorters litteratur och först och främst utgå från den enskilda patien-
tens behov. Denna syn har sedan påverkat ämnesområdet ända in i våra dagar 
(Carlsson & Östlundh 2001, s. 15f).  



 10

Redan år 1904 klargjordes det att biblioterapi kunde ses som ett arbetsområde 
för bibliotekarier och idéerna kom att spridas från Europa till USA. Det är även i 
USA som biblioterapin sedermera under 1900-talet, både inom forskningen och 
praktiken, utvecklats och haft sitt starkaste fäste. Ett genombrott för biblioterapin 
skedde efter första världskriget då ett stort antal krigsveteraner i USA hade behov 
av psykisk vård samtidigt som det inte fanns resurser för att tillmötesgå deras be-
hov individuellt. Läkare kom då, i samarbete med bibliotekarier och volontärer, 
att arbeta med samtalsterapi, där biblioterapin fick en central ställning. Detta kom 
att stärka bibliotekariernas ställning inom området och metoderna började prakti-
seras även utanför anstalternas väggar av andra yrkesgrupper såsom lärare och 
socialarbetare. Under 1930- och -40-talen ökade publiceringen av material inom 
området och biblioterapi blev också ett etablerat begrepp (Carlsson & Östlundh 
2001, s. 16f). 

Under 1900-talets andra hälft har biblioterapin utvecklats till ett verktyg för 
att stärka individer i deras normala livsutveckling. Särskilt inom pedagogiken och 
i arbete med barn och ungdomar har metoderna använts flitigt. Ofta har bibliote-
rapin använts i grupp under ledning av en handledare. Deltagarna har hjälpts till 
ett ökat välbefinnande genom att ta del av ett litterärt material och samtala med en 
handledare (Carlsson & Östlundh 2001, s. 2). Under 1970-talet började folkbiblio-
tek i USA använda biblioterapin i sin uppsökande verksamhet. Vid den här tiden 
delade man in biblioterapi i tre olika fält: institutionell, klinisk och utvecklande 
biblioterapi. Den sista praktiserades ofta av bibliotekarier medan den kliniska 
inriktningen utövades av psykoterapeuter och den institutionella som en del av 
verksamheten vid exempelvis sjukhus (Rubin 2011, s. 7, Rubin 1978b, s.7).  

Biblioterapins idéer har under 1900-talets andra hälft även vunnit mark utan-
för USA:s gränser. Från Australien och Ryssland finns rapporter om bibliotera-
peutisk verksamhet och i Europa har biblioterapin praktiserats i flera länder där-
ibland Storbritannien, Finland, Tyskland, Polen och Frankrike (Lindén 2007, s. 
14f, Bolitho 2011, s. 89) I Europa är Storbritannien föregångslandet inom områ-
det. År 2006 erbjöd hälften av alla folkbibliotek i England biblioterapeutiska pro-
gram, och det fanns planer på att sprida dessa till samtliga bibliotek i Wales under 
2007 (Walwyn & Rowley 2011, s. 302).  Syftet med flera av projekten var att nå 
marginaliserade grupper i samhället, sprida information kring bibliotekens resur-
ser samt erbjuda ett komplement till medicinsk behandling (Heinö 2004, s. 23f). 

I Finland diskuterades och användes biblioterapi redan på 1950-talet vid 
Nickby psykiatriska sjukhus, och mot slutet av 1970-talet utövades biblioterapi 
vid ett tiotal olika sjukhusbibliotek i landet (Lindén 2007, s. 40). År 1981 i Fin-
land grundades även den första organisationen för biblioterapi i Europa. Under 
senare år har biblioterapin även utförts i en folkbibliotekskontext i syfte att stödja 
människor i olika omvälvande skeenden i livet (Ihanus 2004, s. 20, Papunen 2004, 
s. 81). De biblioterapeutiska formerna som används idag kan i stort sägas bygga 
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på den teoribildning som utvecklades under början av 1900-talet. Biblioterapin 
kan delas in i två huvudskolor: lästerapi (reading bibliotherapy) och interaktiv 
biblioterapi (interactive bibliotherapy), vilka beskrivs mer ingående i de följande 
avsnitten.  

2.1.2 Biblioterapins former 

2.1.2.1 Lästerapi 
Lästerapi utgår från att läsningen i sig kan fungera som en läkande process. Fokus 
läggs vid interaktionen mellan läsaren och litteraturen, medan handledarens roll i 
detta sammanhang är att föreslå lämplig litteratur. Detta perspektiv har tillämpats 
av både bibliotekarier, lärare och socialarbetare som har sammanställt förteck-
ningar över litteratur för olika ändamål. Denna litteratur har sedan rekommende-
rats i ett särskilt terapeutiskt syfte. Det var även inom denna skola som den första 
doktorsavhandlingen i ämnet biblioterapi skrevs år 1949 av bibliotekarien Caro-
line Shrodes (1950). Hon beskrev den biblioterapeutiska processen utifrån be-
greppen identifiering, katharsis och insikt. Hennes resonemang har influerat flera 
senare teorier samt metodutveckling inom området, så även inom den interaktiva 
biblioterapin (Heinö 2004, s. 7, Hynes & Hynes-Berry 1986, 10f, Rubin 1978b, s. 
15).  

2.1.2.2 Interaktiv biblioterapi 
Inom den interaktiva biblioterapin poängteras handledarens roll och man framhål-
ler att det sker en interaktion dels mellan deltagaren och det litterära materialet, 
dels mellan handledaren och deltagaren. Även gruppdynamiken ges i detta sam-
manhang en central plats. Handledaren fungerar som en samtalspartner och initie-
rar diskussioner kring litteraturen. Dessa syftar till att deltagarna skall få en insikt 
om och bearbeta sin situation för att uppnå ökat välbefinnande (Hynes & Hynes-
Berry 1986, s. 11, 47ff). Det biblioterapeutiska materialet inbegriper allt ifrån 
fiktiv litteratur till didaktiskt informationsmaterial. Inom området finns grenar där 
man inriktar sig på särskilda genrer, exempelvis poesi, sagor, litterära klassiker 
eller självhjälpslitteratur. Men begreppet litteratur används i det biblioterapeut-
siska arbetet även i vid bemärkelse och kan integrera skönlitteratur, pjäser, novel-
ler, essäer, tidningsartiklar, film och ljudböcker. Även utdrag och utvalda episoder 
ur material kan användas i utövandet (Hynes & Hynes-Berry 1986, s. 12f, Monroe 
1978, s. 257). 

Den interaktiva biblioterapin är idag så till den grad dominerande att den för-
utsätts vara utgångspunkten då ämnet diskuteras (Carlsson & Östlundh 2001, s. 
31). Rubin har delat in den interaktiva biblioterapin i tre kategorier utifrån vilka 
syften man har med verksamheten samt vilken målgruppen är. Dessa är klinisk 
biblioterapi, utvecklande biblioterapi och institutionell biblioterapi. De två första 
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praktiseras idag, medan den institutionella biblioterapin, som tidigare använts 
bland psykiskt sjuka patienter under ledning av medicinska team, inte längre till-
lämpas (Rubin 1978b, s. 3ff). 

Den kliniska biblioterapin används framförallt bland människor med emot-
ionella eller beteenderelaterade problem, såsom alkoholiserade, drogberoende 
eller kriminaliserade personer. Samtalsgrupperna leds ofta av medicinskt eller 
psykoterapeutiskt utbildad personal och mer sällan av bibliotekarier. Vid de till-
fällen bibliotekarier verkar som handledare inom klinisk biblioterapi arbetar de 
ofta ihop med en utbildad psykolog eller psykoterapeut (Hynes & Hynes-Berry 
1986, s. 13f, Rubin 1978b, s. 4f, 7). 

Den utvecklande biblioterapin sker inom samhällsinstanser utanför sjukvår-
den och är öppen för alla människor som ett medel för att utvecklas, bemöta käns-
lor eller stärka sitt självförtroende. Metoden utövas frivilligt och i grupp med 
människor som har något gemensamt. Det kan exempelvis handla om att genomgå 
en fas i livet såsom puberteten eller ålderdomen, eller ställas inför händelser 
såsom arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa eller död. Under ledning av en handle-
dare, som ofta har en yrkesbakgrund som bibliotekarie, lärare eller socialarbetare, 
diskuteras väl utvald litteratur, och deltagarna har möjlighet att reflektera över det 
lästa och därigenom sin egen situation. Genom läsningen, samtalen och gruppdy-
namiken skall deltagarna få en bredare insikt i sitt liv och i sin situation samt 
stärka sin självkänsla och sitt välbefinnande (Rubin 1978b, s. 7). 

2.1.3 Kan bibliotekarier arbeta med biblioterapi?  
Biblioterapi praktiseras idag av en rad olika yrkesgrupper, däribland psykologer, 
bibliotekarier, socialarbetare, arbetsterapeuter, präster och diakoner (Lindén 2007, 
s. 24). Diskussionerna kring huruvida biblioterapi är ett fält för bibliotekarier har 
förts ända sedan början av 1900-talet (Rubin 2011, s. 7). I flera studier har man 
beskrivit en ovilja hos bibliotekarier att kalla sig biblioterapeuter och kliva in i ett 
vårdande yrkesområde och sammanhang (Bjarne & Larsson 2004, s. 79, Carlsson 
& Östlundh 2001, s. 90ff). Andra studier har lyft fram förtjänsterna och sett bibli-
oterapi som en metod för biblioteken att verka socialt inkluderande och samverka 
med både hälsosektorn, sociala myndigheter och ideella organisationer (Brewster 
2007, s. 9, Heinö 2004, s. 49f). Avsaknaden av en överenskommen definition av 
begreppet biblioterapi inom området framhålls som ett problem, och detta anses 
skapa förvirring och osäkerhet om huruvida bibliotekarier verkligen är lämpade 
för att arbeta med biblioterapi (Brewster 2007, s. 32f, Heinö 2004, s. 8, 49, Bjarne 
& Larsson 2004, s. 79). 

Bibliotekariens roll i den biblioterapeutiska processen har också beskrivits 
olika. Monroe beskriver biblioterapi som en naturlig utveckling av referenssamtal 
och ser bibliotekariens roll som rådgivande i processen med att lösa en persons 
problem (Monroe 1978, s. 257). På liknande sätt beskriver Brewster att mycket av 
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det dagliga arbetet på biblioteken, nämligen att hitta rätt bok vid rätt tillfälle, kan 
ses som en form av biblioterapi (Brewster 2007, s. 32f). McMillen uppger att den 
mest framgångsrika användningen av biblioterapi har skett i nära samarbeten mel-
lan bibliotekarier och personal inom primärvården, vilket enligt henne stöds av 
flera studier (McMillen 2008, s. 75). 

Det har genom åren genomförts utbildningar och kurser i biblioterapi, i olika 
omfattning och på olika håll i världen. Men det är bara i USA som man idag till-
lämpar certifiering av biblioterapeuter, och det är bara där som verksamheten 
styrs av nationella riktlinjer. The America Library Association etablerade år 1939 
en kommitté för biblioterapi. Denna kom att ge biblioterapin officiell status som 
en del av bibliotekarieyrket och man vidareutvecklade både standarder och ut-
bildning för praktiserandet av biblioterapi. Bibliotekarier kunde då genom en 
handledningsprocess med en mentor från vårdsektorn bli certifierade bibliotera-
peuter. Idag har biblioterapin en nationell organisation i USA, vilken är unik i 
världen och licenserar bibliotekarier att arbeta som biblioterapeuter eller poesi-
terapeuter (Rubin 2011, s. 7).  

I övriga länder kan de som utövar biblioterapi ha olika kompetenser och me-
toderna anpassas efter kontexten. Följande egenskaper, som lyfts fram i flera stu-
dier, ses dock som viktiga hos en bibliotekarie som ägnar sig åt biblioterapi: god 
litteraturkännedom och god kännedom om deltagargruppen, förmåga att lyssna 
och känna empati, kunnighet i kommunikation samt förståelse för grupprocesser 
(Allen & O´Dell 1981, s. 9f, Carlsson & Östlundh 2001, s. 43f). 

2.1.4 Biblioterapin i denna studie  
Denna studie utgår från den utvecklande biblioterapin, en gren inom den interak-
tiva biblioterapin. Inom den utvecklande biblioterapin definieras biblioterapi som 
ett samspel mellan deltagarna, handledaren och det litterära materialet. Det tera-
peutiska elementet består av den insikt, reaktion eller upplevelse av välbefinnande 
som sker hos deltagarna efter handledda samtal, med litteraturen som utgångs-
punkt (Hynes & Hynes-Berry 1986, s. 17). I den engelskspråkiga litteraturen be-
nämns den som utövar biblioterapi oftast ”facilitator” eller ”bibliotherapist”. I 
denna studie används begreppet handledare för personen som leder den bibliote-
rapeutiska verksamheten. Det biblioterapeutiska materialet består i denna studie 
av olika litterära genrer och format, vilka skildrar teman som bedömts vara lämp-
liga och relevanta för målgruppen. 
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2.2 Biblioteksservice till äldre och kultur i vården 

2.2.1 Biblioteken och den uppsökande verksamheten 
Enligt bibliotekslagen ”[…] skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek” 
(SFS 1996:1596). Biblioteksservice till de äldre som bor inom äldreomsorgen är 
ett ansvarsområde som är fördelat mellan socialförvaltningen och biblioteket, vil-
ket beskrivs i Statens kulturråds rapport Bibliotekets särskilda tjänster: Kartlägg-
ning och analys av biblioteksservice till äldre och funktionshindrade (Statens kul-
turråd 1999. s. 94f). Inom biblioteket ingår service gentemot äldreomsorgen i det 
uppsökande arbetet, även kallat bibliotekens särskilda tjänster.  

Allt sedan fastställandet av de kulturpolitiska målen år 1974, och fram till 
början av 1990-talet, kan man se en expansion av det uppsökande arbetet och bib-
lioteksverksamheten inom äldreomsorgen. Denna bestod av bokvagnsronder och 
bemannade bibliotekslokaler på äldreboenden. Verksamheten bedöms ha minskat 
under 1990-talet för att numera främst bestå av ”Boken Kommer” - verksamheten 
och av depositioner. En viktig del av bibliotekets uppsökande arbete är även att 
förmedla information om bibliotekets tjänster. Även detta arbete bedöms i rappor-
ten vara bristfälligt (Statens kulturråd 1999, s. 10f, 154, 159, 187f). Det är däre-
mot äldreomsorgen som ansvarar för att se till att medierna används genom att 
exempelvis hjälpa en person att vända talboksbandet, ta sig till en bokdeposition 
eller bläddra i en bok (Statens kulturråd 1999, s. 97).  

Högläsning, enskilt eller i grupp, nämns inte som en del av vare sig biblio-
tekens eller av äldreomsorgens ansvar, och det har framkommit att åsikterna går 
isär när det gäller litteraturens betydelse för äldre med demenssjukdom. En del 
anser att de drabbade har små behov av bibliotekens tjänster och andra ser de kul-
turella behoven som extra viktiga för just dem som lider av demens (Statens kul-
turråd 1999, s. 85ff). 

2.2.2 ”Kultur i vården” – samverkan för livskvalitet 
Det finns idag ett stort intresse för att utforska sambanden mellan humaniora och 
medicin, såväl i Sverige som internationellt. I vårt land uttrycks detta genom insti-
tutionsbildningar, konferenser och projekt inom de akademiska områdena. Men 
det finns även en stor gemensam tilltro till kulturens positiva verkan på hälsan, 
både hos myndigheter och över de partipolitiska gränserna (Persson 2011, s. 12).  

”Kultur i vården” är sedan länge ett etablerat begrepp inom landstingen i Sve-
rige. Alltsedan 1950-talet har intresset och kunskapen om kulturens påverkan på 
hälsan ökat. Det är genom inrättande av bibliotek på sjukhus och sjukhem som 
idéerna haft den största spridningen, men verksamheten har även bestått av exem-
pelvis kulturella programutbud och studiecirklar på vårdinrättningar (Frändberg 
2004, s. 15). Även olika kreativa terapiformer där de kulturella uttrycken varit 
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centrala har använts. På äldreboenden har man till exempel använt sig av kreativt 
skrivande och dans- och musikterapi för att öka välbefinnandet (Statens folkhälso-
institut 2005, s. 52f, 57, 62, 66f). Inom äldreomsorgen har det även framhållits att 
samtal bör vara en naturlig del av vården och att de äldre bör ges möjlighet att se 
tillbaka på och berätta om sitt liv (Socialstyrelsen 2004, s. 50f, 104).  

I 1974- års kulturpolitiska mål framhålls att ”Kulturpolitiken skall i ökad ut-
sträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenhet och behov” 
(Prop 1974:28). Statens kulturråd fick i uppdrag att utveckla kulturverksamheten 
inom vård och omsorg och arbetet har under åren resulterat i både utvecklingspro-
jekt och utredningar. Som exempel på satsningar gentemot de äldre kan nämnas 
projektet ”Kultur i äldreomsorgen” med rapporterna Bingo och Beethoven: Om 
kultur i äldreomsorgen (1986) och Ända hem till fru Nilsson: En metodutredning 
om uppsökande biblioteksverksamhet (1990) (Statens kulturråd, 2005, s. 10). Se-
dan år 2005 har Statens kulturråd i uppdrag att verka strategiskt för att främja kul-
tur och hälsa. Till arbetet hör att dokumentera och sprida information kring på-
gående arbete och forskning inom området såväl nationellt som internationell 
samt uppmärksamma kulturfrämjande arbete inom vården (Statens kulturråds 
hemsida > verksamhet > kultur och hälsa, 2011-12-19). 

Det är inte bara kulturpolitiken som påverkat kulturens roll inom vården och 
omsorgen, utan även socialpolitiken. År 1992 lades Ädelreformen fram, och 
kommunerna fick då ansvaret för merparten av äldreomsorgen, vilken tidigare 
drivits av landstingen. Målet med reformen var att arbetet inom vård och omsorg 
skulle utgå från människors individuella behov och att den tidigare dominerande 
institutionsvården skulle övergå till hemsjukvård i större utsträckning. Detta 
skedde samtidigt som äldreomsorgen genomgick ansenliga besparingar. Trots att 
det i reformen uttrycktes ambitioner att upprätthålla den kulturfrämjande verk-
samheten i vården har det påvisats att kulturens utrymme i vården sedan dess 
minskat. I Socialstyrelsen sista utredning kring Ädelreformen nämns överhuvud-
taget inte kultur i vården (Frändberg 2004, s. 12, 17ff). De som idag tilldelas en 
plats på ett äldreboende har ofta en högre ålder och ett större behov av vård än de 
som fick en plats innan reformen genomfördes (Frändberg 2004, s. 12). För bibli-
oteksverksamheten har det inneburit både nedskärningar och nedläggningar vid 
sjukhem, då patienterna haft sämre hälsa och inte längre orkat läsa (Frändberg 
2004, s. 19). Det finns dock många exempel på utvecklande kulturprojekt som 
genomförts inom äldrevården från 1990-talet och fram till idag. Några av senare 
års projekt som bedrivits i samverkan mellan bibliotek och äldreomsorg är 
”Läskraft” (2009-2012) och ”Prosit-må-det-gagna” (2011-2012).  
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2.3 Målgruppen 

Biblioteken har också enligt lag i uppdrag att ”[…] ägna särskild uppmärksamhet 
åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter […]” samt ”[…] er-
bjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till 
dessa gruppers behov” (SFS 1996:1596). I Sverige har antalet äldre personer som 
fyllt 65 år och som har invandrarbakgrund dubblerats sedan 1996 och gruppen 
omfattar idag drygt 213 000 personer. Utav dessa har över 67 000 personer fin-
ländsk bakgrund (E-postkontakt med Inge Göransson, Statistiska centralbyrån, 
2011-09-11). Majoriteten av gruppen har finska som modersmål men en del har 
även svenska, eller ett annat av landets minoritetsspråk, som sitt första språk (He-
ikkilä 2004, s. 2, Henriksson Vasara 1992, s. 15). Exakt antal kan inte fastställas 
då befolkningsstatistiken inte registrerar språktillhörighet eller talade språk. 

2.3.1 Den sverigefinska minoriteten 
Många i den sverigefinska minoriteten tillhör gruppen av arbetskraftsinvandrare 
som kom till Sverige under 1950-, -60-, och -70-talen. Dessa har idag lämnat yr-
keslivet bakom sig och en stor del bor i Västra Götaland, Norrbotten eller Mälar-
dalen. Man räknar med att flera hundratusen finländare migrerade till Sverige 
under efterkrigstiden och att nästan hälften av dem återvände efter endast några år 
i landet (Heikkilä 2004, s. 1f). Idag är antalet finskspråkiga i Sverige ungefär 300 
000 (Språkrådets hemsida > minoritetsspråk> finska, 2012-03-16). 

I Sverige utvecklades industrin snabbt under åren efter kriget och företagen 
ropade efter arbetskraft. I Finland präglades efterkrigstiden av både arbetslöshet 
och bostadsbrist, vilket ledde till att många, främst unga och ogifta, lockades av 
de bättre framtidutsikterna i Sverige. Den tidiga invandringen under 1940- och -
50-talen gick till Norrland och till Stockholm.  Av migranterna var en stor andel 
kvinnor och många kom från de svenskspråkiga områdena i Finland (Lainio red. 
1996, s. 459). År 1954 trädde en lag i kraft om fri rörlighet mellan de nordiska 
länderna, vilken gjorde det lättare för finländare och andra nordbor att flytta och 
arbeta (Lainio red. 1996, s. 108). Den senare inflyttningen från Finland, med kul-
men under 1960 och 70-talen, gick till industrier och städer i Västmanlands, Sö-
dermanlands och Östergötlands län. Med denna flyttström kom närmare 40 pro-
cent av inflyttarna, som främst var män, från de finskspråkiga områdena i norra 
Finland (Lainio red. 1996, s. 459). Den största delen av de finska arbetskraftsin-
vandrarna var lågutbildade och hade ännu flera årtionden efter invandringen svaga 
kunskaper i det svenska språket. Undersökningar har också visat att var fjärde 
medborgare av finsk härkomst i Sverige talar mycket lite eller ingen svenska alls 
samt att upp till varannan medlem av minoriteten inte behärskar att läsa texter på 
svenska (Henriksson Vasara 1992, s. 16). 
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Det finska språket är sedan år 2000 ett av Sveriges fem nationella minoritets-
språk (Prop. 1998/99:143). I januari år 2010 stärktes finskans ställning ytterligare 
genom att Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 
(SFS 2009:724). Lagen ger sverigefinnar rätt till att inom vissa förvaltningsområ-
den använda finska i kontakt med myndigheter, domstolar och kommunala verk-
samheter. Äldre personer inom de finska förvaltningsområdena skall också erbju-
das service på finska inom äldreomsorgen, och olika samhällsinstanser har möj-
lighet att erhålla medel för riktade insatser gentemot den finska minoriteten. 

Sverigefinnarna är aktiva som grupp samt kulturellt välorganiserade i Sverige. 
Gruppen är mån om att bevara sin kulturella särart och språket ses som en stark 
identitets- och överlevnadsfaktor (Statens kulturråd 2001, s. 38). För gruppens 
intressen och i synliggörandet av finsk kultur i Sverige verkar flera kulturinstitut-
ioner, däribland Finlandsinstitutet, Nya Finska Teatern och Sverigefinländarnas 
arkiv. Därutöver finns Sverigefinska riksförbundet och Språkrådet som aktivt ar-
betar med utveckling och bevarande av det finska språket och minoritetens ställ-
ning i landet.  

2.3.2 Sverigefinnarnas biblioteksservice  
Litteraturbestånd på andra språk än svenska har tidigt uppmärksammats inom bib-
lioteksväsendet i Sverige och alltsedan 1950-talet har biblioteken köpt in litteratur 
på finska (Henriksson Vasara 1992, s. 9f). År 1972 fastställdes rekommendationer 
för folkbibliotekens verksamhet gentemot invandrargrupper och språkliga minori-
teter i landet. Syftet var att skapa en jämbördig biblioteksservice mellan dessa 
grupper och majoritetsbefolkningen. Bestånden skulle motsvara gruppens storlek 
och det gjordes en ansvarsfördelning mellan lånecentralerna, kommun- och läns-
biblioteken. Stockholms stadsbibliotek fick huvudansvaret för den finska litteratu-
ren år 1975, vilket år 1991 övergick till Invandrarlånecentralen. Den finska sam-
lingen är dock fortfarande idag placerad i Stockholms stadsbibliotek som nu även 
har förvärvsansvaret och inköpsanslaget (Henriksson Vasara 1992, s. 7, Statens 
kulturråd 2004, s. 11). 

Det har genom åren gjorts ett antal undersökningar av den finskspråkiga bib-
lioteksverksamheten i Sverige. Flera av de tidiga undersökningarna påpekade att 
de finska bestånden var små, hade kvalitetsbrister och präglades av en ojämn 
standard. År 1985 gjordes i Statens kulturråds regi en undersökning som belyste 
biblioteksservice gentemot invandrare och språkliga minoriteter. Här konstatera-
des att de finska bestånden nu ökat i omfång och att de kvantitativt motsvarade 
storleken på beståndet som riktades till majoritetsbefolkningen (Henriksson Va-
sara 1992, s. 11, 16ff). 

År 1992 presenterade Statens kulturråd folkbibliotekens satsningar gentemot 
den finska minoriteten i rapporten Sverigefinnar, finns dom? En rapport om de 
svenska folkbibliotekens verksamhet på finska (Henriksson Vasara, 1992). I rap-
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porten konstaterades en stagnation både när det gäller inköp och utlåning av 
finska böcker. Det framhölls även att bibliotekens service till den finska minorite-
ten framförallt bestått av inköp av böcker, tidningar och tidskrifter, medan den 
uppsökande verksamheten i rapporten beskrivs som sporadisk. Denna hade van-
ligtvis bestått av tillfälliga kontakter med lokala finska föreningar, ett mindre ut-
bud av program och ibland kontakt med hemspråkslärare i finska (Henriksson 
Vasara 1992, s. 26, 41). I rapporten bedömdes vidare antalet finskspråkiga biblio-
tekarier i Sverige vara omkring 100 och biblioteken bads utnyttja dessa personal-
resurser. De finska ålderspensionärerna sågs som en viktig målgrupp i den fram-
tida uppsökande verksamheten, och man uppmanade till samarbete för att beakta 
deras behov. Rapporten pekade också på att utlåningsstatistiken inte gått ner i de 
kommuner där man haft ett kontinuerligt samråd med den sverigefinska minorite-
ten (Henriksson Vasara 1992, s. 38f, 41, 44f). 

Statens kulturråd initierade år 1995 ett treårigt projekt kallat ”Pekka och 
biblioteket” i syfte att förbättra metoderna för biblioteksservicen till den finska 
minoriteten. Projektet ämnade även undersöka sambanden mellan hur de finska 
bestånden såg ut och utlåningen av dem. I projektets slutrapport Från Päätalo till 
PC (Statens kulturråd 1998) poängteras vikten av att tillhandahålla aktuella be-
stånd. Detta sades också vara av största vikt för äldre personer, som beskrevs som 
den storläsande gruppen. Vidare framhölls att de äldre sverigefinnarna hade ett 
behov av litteratur i alternativa format, såsom storstilsböcker och talböcker (Sta-
tens kulturråd 1998, s. 6f).  

År 2004 gjorde Statens kulturråd ytterligare en undersökning och bedömde att 
biblioteken i de kommuner som hade stora sverigefinska populationer även hade 
ett gott bestånd av finsk litteratur samt en god finskspråkig kompetens inom per-
sonalen. Rapporten påpekade dock att 1990-talets rationaliseringar inom folk-
biblioteken, med färre anställda och nya arbetsuppgifter, minskat utrymmet för 
det uppsökande arbetet. Biblioteken sågs numera som mer efterfrågestyrda, vilket 
i de finska bestånden utmärktes av större inköp av finsk film och musik istället för 
finska böcker (Statens kulturråd 2004, s. 28). 

År 2009 genomfördes det landsomfattande projektet ”Biblioteken och de nat-
ionella minoriteterna” (Ahlryd, Vigur & Hansson 2010). Samtliga folkbibliotek 
ombads i en enkät att svara på frågor angående deras service, aktiviteter och be-
stånd för de nationella minoriteterna. I analysen konstaterades att folkbibliotekens 
service gentemot dessa målgrupper var marginell och i vissa fall obefintligt. För 
sverigefinnar var förhållandet något bättre än för de övriga nationella minoriteter-
na. Mediabeståndet var större för denna grupp och i någon mån även den uppsö-
kande verksamheten (Ahlryd, Vigur & Hansson 2010, s. 22f). 
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3. Forskningsöversikt 

En stor del av den tidiga akademiska litteraturen inom ämnet biblioterapi är teore-
tisk till sin karaktär och handlar om begreppsdefinitioner och avgränsningar. Lit-
teraturen i ämnet har också en engelskspråkig dominans. En stor del härstammar 
från USA samt har flera decennier på nacken. I USA praktiserades den utveck-
lande biblioterapin mycket under 1970- och -80-talen, då det även skedde en stor 
publicering inom ämnet. Denna forskningsansats har påverkat metodanvändning-
en inom området och hänvisas ofta till fortfarande idag. En ansedd person inom 
fältet är Rhea Joyce Rubin som i sitt verk Using Bibliotherapy. A Guide to Theory 
and Practice (1978a) beskrev biblioterapins olika perspektiv och möjliga områden 
för utövande. I antologin Bibliotherapy Sourcebook (1978a) sammanställde Rubin 
vidare artiklar inom området. I en del av dessa diskuteras biblioterapins teoretiska 
grundval och i andra tas praktiken i ett biblioteksammanhang upp. Två andra för-
grundsgestalter inom området är Arleen McCarty Hynes & Mary Hynes-Berry 
som författat boken Bibliotherapy. The Interactive Process: A Handbook (1986). 
Jag återkommer till detta verk i kapitel fyra när jag beskriver studiens teoretiska 
referensram.  

Under det senaste decenniet kan man se att intresset för biblioterapi åter har 
ökat. I England har biblioterapin kartlagts i några masteruppsatser i biblioteks- 
och informationsvetenskap (Brewster 2007, Laughton 2010) och det finns en 
mängd dokument som vittnar om pågående biblioterapeutisk verksamhet i landet. 
I Sverige har området belysts i en doktorsavhandling inom ämnet etik (Eriksson 
2006) och i ett flertal magisteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap 
(Carlsson & Östlundh 2001, Bjarne & Larsson 2004, Heinö 2004, Lindén 2007, 
Aineland 2008). En del av dessa arbeten bidrar även med empirisk forskning 
kring biblioterapins applicering i fält vilket i stort sett saknats i den tidiga publice-
ringen (Eriksson 2006, Heinö 2004).  

Studier som explicit belyst biblioterapi i förhållande till målgruppen migran-
ter eller äldre migranter är påfallande liten. Detsamma gäller studier som tar i be-
aktande den samhällsutveckling som skett sedan 1970- och -80-talen. I den föl-
jande redovisningen har inget fokus lagts vid den tidiga teoretiska litteraturen i 
ämnet då denna mycket utförligt beskrivits i tidigare uppsatser (se exempelvis 
Carlsson & Östlundh 2001). Tyngdpunkten fästs här istället vid de empiriska an-
satserna inom området. I forskningsöversikten redogörs dels för biblioterapi som 
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verksamhetsform på bibliotek, dels för biblioterapeutisk läsning sedd ur ett delta-
garperspektiv, med särskild fokus på studier som belyst målgruppen äldre. 

3.1 Biblioterapi i en bibliotekskontext 

Lina Carlsson och Linda Östlundh skrev den första magisteruppsatsen i biblio-
teks- och informationsvetenskap som belyste biblioterapi ur ett svenskt perspek-
tiv. Den bär titeln Proust som Prozac. En studie av biblioterapi och läsningens 
läkande och utvecklande kraft (2001).  Författarna gjorde en grundlig redovisning 
av ämnesområdet och delade in det i en klinisk och en utvecklingsfokuserad del. 
Utifrån litteraturstudier och intervjuer med bibliotekarier och psykoterapeuter 
beskrev de biblioterapins praktik i ett samtida perspektiv. Carlsson & Östlundh 
konstaterade att det förekom biblioterapeutisk verksamhet i Sverige, även om 
själva begreppet biblioterapi sällan användes. Utövandet var, enligt dem, i varie-
rande grad förankrat i biblioterapins teoretiska grunder. Samarbete över yrkes-
gränserna mellan exempelvis bibliotekarier och psykoterapeuter gav de bästa re-
sultaten och var enligt dem att föredra (Carlsson & Östlundh 2001, s. 93f).  

Agneta Heinö har arbetat vidare med frågeställningarna och i sin magis-
teruppsats Man behöver inte vara officiellt deprimerad. Om biblioterapi som 
verksamhet, med Kirklees i England som exempel (2004) belyst biblioterapins 
praktik i fält. Studien är metodundersökande och syftar till att utreda huruvida 
biblioterapi kan fungera i ett svenskt bibliotekssammanhang. Heinö bygger sin 
analys på litteraturstudier och ett fältarbete i staden Kirklees i England. Där har 
hon intervjuat biblioterapeuter och gjort observationer av biblioterapeutiska sam-
mankomster. Sammankomsterna skedde inom ramen för projektet ”Reading and 
You” – ett omfattande biblioterapeutiskt projekt som etablerats på folkbiblioteken 
i Storbritannien under början av 2000-talet. Utifrån ett konkret exempel påvisar 
uppsatsen hur biblioterapi kan praktiseras inom folkbibliotekets ramar. Heinö 
urskiljer två synsätt på biblioterapi och menar att den dels kan ses som en psyko-
logisk metod med fokus på terapi-delen av begreppet, dels som en bibliotekarisk 
verksamhet med fokus på biblio-delen av begreppet. I det senare fallet innebär 
biblioterapi, enligt henne, att man ser läsning som en allmänmänsklig aktivitet och 
utifrån bibliotekens perspektiv skapar förutsättningar för människor med olika 
sjukdomsbilder eller sociala problem att få del av skönlitteratur. Hon poängterar 
att verksamheten inte ska ses som ett botemedel, utan snarare som ett komplement 
till medicinska behandlingar. Biblioterapi kan enligt henne ses som en terapiform 
som människor själva kan kontrollera och, som ett medel för biblioteken att locka 
till sig fler besökare och främja läsning hos olika i samhällsgrupper (Heinö 2004, 
s. 49f). 

En annan magisteruppsats i ämnet är Från text till insikt. En studie av biblio-
terapi i Finland (2007) av Viktor Lindén. Studien fördjupar förståelsen för områ-
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det biblioterapi genom att studera den verksamhet och de kontextuella villkor som 
finns kring utövandet av metoden i Finland. Lindén har i sin studie undersökt fö-
rekomsten av biblioterapi och intervjuat utövare av biblioterapi inom både biblio-
tek, sjukhus, församling och skola. Han konstaterar i sin analys att bibliotekets 
roll i den finska kontexten är marginell. Lindén diskuterar liksom Heinö hur me-
toden skulle kunna tillämpas på svenska förhållanden och menar att denna kan ses 
som ett sätt att utveckla arbetet med bibliotekens uppsökande uppdrag. Han före-
slår även att ett avgränsat projekt genomförs i syfte att överföra biblioterapins 
idéer till en svensk bibliotekspraktik (Lindén 2007, s. 68f). Hans tankar bidrog till 
att jag formulerade föreliggande projekt för att vidare undersöka fältet på hemma-
plan. 

Josefin Aineland har i sin magisteruppsats Biblioterapi på sjukhus. En kvali-
tativ undersökning av sjukhusbibliotekariers syn på biblioterapi (2008) studerat 
biblioterapi och litteraturens roll hos patienters tillfrisknande. Hon har fokuserat 
på sjukhusbibliotekariers syn på sin yrkesroll, deras kunskap och praktik inom 
biblioterapi samt urskiljandet av trender i Sverige när det gäller läsningens lä-
kande roll. Aineland konstaterar att bibliotekariernas kunskap kring biblioterapins 
idéer är liten. Däremot är de överens om att läsning har en läkande kraft för pati-
enterna då den ger avkoppling samt vidgade perspektiv i tillvaron. Bibliotekarien 
tillmäts även en viktig funktion som samtalspartner och medmänniska. Genom sitt 
arbete bidrar bibliotekarien till att patienten blir sedd under en sjukhusvistelse 
som kan verka lång och tröstlös. Enligt Aineland kan mötet med litteraturen vara 
läkande samtidigt som mötet med en bibliotekarie kan vara nog så viktigt (Ai-
neland 2008, s. 38f).  

Elisabeth Brewster har skrivit en masteruppsats i biblioteks- och informat-
ionsvetenskap med titeln Medicine for the soul. Bibliotherapy and the public lib-
rary (2007) där hon har studerat bibliotekariekårens perspektiv på biblioterapi vid 
folkbiblioteken i England. Hon har även gjort en omfattande litteraturgenomgång 
inom flera discipliner och konstaterat att forskningen talar för att en majoritet av 
personer som lider av depression kan ha nytta av att ta del av någon form av 
biblioterapeutiska insatser. Det har dock, enligt henne, skett få ansträngningar när 
det gäller studier av hur biblioterapi används och appliceras i praktiken. Brewster 
påpekar också att det finns en lucka i forskningen som rör perspektiv på bibliote-
rapins användning i förhållande till olika etniska och sociala grupper samt studier 
som undersöker tillgången på biblioterapeutiskt material på olika minoritetsspråk 
(Brewster 2007, s. 8ff, 57).  

Brewster lyfter fram de två stora biblioterapeutiska projekt som bedrivits i 
Storbritannien ”Reading and You” och ”Book on prescription” men ser också att 
många bibliotekarier i hennes studie upplever sig använda en informell form av 
interaktiv biblioterapi genom ordinarie läsecirklar och läsfrämjande aktiviteter. 
Biblioteken ser biblioterapin som viktig ur servicesynpunkt och som en möjlighet 
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till samverkan med hälsosektorn. Den är ett sätt att inkludera människor med 
mentala hälsoproblem i bibliotekens arbete och motverka det stigma som dessa 
ofta omges av (Brewster 2007, s. 10, 16, 43, 58f).  

Carla Laughton är författare till en masteruppsats som belyser biblioterapi i 
förhållande till reminiscens med titeln What is the extent and value of reminis-
cence work in public libraries, and what are the possibilities regarding collabora-
tion with archives, museums and the health sectors in this area? (2010). Hon be-
lyser folkbibliotekens reminiscensarbete gentemot äldre som lider av demens men 
påpekar att metoderna även kan användas i syfte att nå andra målgrupper, såsom 
invandrare. Genom uppsökande verksamhet, biblioterapeutiska program eller så 
kallade minneslådor kan biblioteken verka inkluderande i samhället och nå mar-
ginaliserade grupper. Bibliotekens arbete har ett socialt värde. Det kan bidra till 
välbefinnande och hälsa samt bryta isoleringen för många grupper i samhället 
(Laughton 2010, s. 11, 55, 95ff). 

3.2 Biblioterapeutiska läsecirklar ur ett deltagarperspektiv  

Det finns få bevis som visar på fördelarna med biblioterapeutisk läsning och tera-
peutiska läsecirklar och den forskning som har gjorts har avfärdats av profession-
ella inom det medicinska fältet på grund av sin kvalitativa art (Walwyn & Rowley 
2011, s. 303) Flera författare framhåller dock att det finns enskilda studier av 
anekdotisk och psykologisk art som tyder på att deltagarna upplevt ett välmående 
av biblioterapin (Walwyn & Rowley 2011, s. 303, McMillen 2008, s. 77f, 
Brewster 2007, s. 9, Andersson 2002, s. 29). I flera studier framhålls också det 
sociala sammanhanget som viktigt för deltagarna (Sweeney 1976, s. 182, Fränd-
berg, 2004, s. 59f) Enligt Brewsters slutsatser kan biblioterapin verka stärkande 
för deltagarna i upplevelsen av tillhörighet och social inkludering i ett samman-
hang (Brewster 2007, s. 9) medan Heinö nämner trygghet, tillit samt värme och 
engagemang som positiva effekter bland deltagarna (Heinö 2004, s. 50).  

I de studier som lyfter fram de äldre som målgrupp karakteriseras arbetet ofta 
av ett reminiscensperspektiv. Daniel Sweeney nämner reminiscens som en stär-
kande effekt av biblioterapin (Sweeney 1976, s. 182ff). Han säger att de äldre 
genom läsningen kan föras in i samtal om sina liv då de fortfarande var aktiva, 
hade relationer med andra människor och arbetade. Detta kan ge deltagarna både 
stolthet och självkänsla samt skapa en gruppidentitet genom att de ges möjlighet 
att prata ut om sina tankar (Sweeney 1976, s. 182ff). Leena Sippola menar att 
biblioterapi också kan bidra till de äldres anpassning till sin livssituation (Sippola 
2004, s. 62) och Jennie Bolitho framhåller att läsning kan bidra till skingring av 
tankar och ge nya perspektiv i en annars monoton och ensam vardag inom äldre-
omsorgen (Bolitho 2011, s. 90).  
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Elin Niklasson framhåller i sin magisteruppsats med titeln Boken – ett red-
skap för ökad livskvalité. Om offentligt och ideellt stöd till äldres bokläsning 
(2006) att bibliotekens reminiscensarbete bidrar till att ge dementa en identitet. 
Det stimulerar till aktivitet men metoden skapar även ett lugn och ett samman-
hang i de äldres tillvaro (Niklasson 2006, s. 38, 44f, 54f). Hon baserar sin analys 
på intervjuer bland bibliotekarier i uppsökande verksamhet, vårdpersonal på 
äldreboenden samt läsombud och kultursekreterare i en mindre svensk stad (Ni-
klasson 2006, s. 4, 31). 

Oliwia Walwyn och Jennifer Rowley har i en artikel beskrivit några bibliote-
rapeutiska läsecirklar i folkbiblioteksregi i Storbritannien. Deras syfte var att uti-
från ett deltagarperspektiv utforska hur läsecirklarna påverkade deltagarnas väl-
mående och vilka fördelar de upplevde utav sitt deltagande. Informanterna kom 
från tre olika biblioterapeutiska läsecirklar, varav en ägde rum på ett äldreboende, 
en på ett folkbibliotek och en inom mentalvården (Walwyn & Rowley 2011, s. 
303f). På äldreboendet var deltagarna i åldern 85–95 år och led av olika grader av 
demens, rörelsehinder och synnedsättning. Walwyn och Rowley genomförde stu-
dien då personerna under ett års tid hade medverkat i en läsecirkel där de läst no-
veller, korta historier och dikter tillsammans. Gruppen handleddes av en bibliote-
karie med stöd av en vårdare vid boendet. Av de 16 deltagarna i läsecirkeln kunde 
fem bidra med intervjuer till undersökningen (Walwyn & Rowley 2011, s. 304).  

Informanterna framhöll att de uppskattade att handledarna kom med nya idéer 
och perspektiv från samhället utanför. Det var upplyftande att samtala med någon 
utomstående och få tillgång till texter som de aldrig själv hade tänkt på att läsa. 
Några informanter framhöll att de upplevde att deras läsförmåga förbättrades och 
att deras kommunikativa förmåga utvecklades med bättre ordförråd och fraser. De 
framhöll också att läsecirklarna höll dem alerta och bidrog till att upprätthålla den 
egna tankeförmågan, vilken de menade att annars avstannar när man lever i ett 
institutionsboende. De äldre uppgav också att läsecirkeln gav dem en meningsfull 
sysselsättning i vardagen och en känsla av att vara upptagen och ha intressen. 
Andra fördelar med läsecirklarna som framkom genom studien var uppkomsten av 
nya vänskapsförhållanden, känslan av att få stöd i en annars ensam tillvaro samt 
ökad självkänsla och avkoppling. Läsningen upplevdes som ett sätt att komma 
undan ängslan och oro, och flera informanter kunde relatera texterna till sitt eget 
liv. Walwyn och Rowley konstaterar i sin analys att det fanns ett stort värde i de 
biblioterapeutiska läsegrupperna, speciellt med hänsyn till deltagarnas identitet 
och självkänsla. De kunde även vid läsningen se empati och fantasifulla reaktion-
er hos deltagarna, samt en uppskattning av att genomgå en form av katharsis 
(Walwyn & Rowley 2011, s. 308f). 

Även i USA har folkbiblioteken bedrivit biblioterapeutiska projekt gentemot 
målgruppen äldre. Barbara Allen och Lorraine O´Dell har beskrivit ett bibliotera-
peutiskt projekt på ett äldreboende i San Rafael i USA, mellan åren 1979 och 
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1981. Syftet var att tillgängliggöra det lokala bibliotekets bestånd för en grupp 
som inte själv kunde ta sig dit och att genom gemensamma läsestunder bryta iso-
leringen och skingra ensamheten bland de äldre på boendet. Vidare hade man som 
mål att genom läsning och reminiscensarbete öka självförtroendet och stimulera 
känslor och tankar hos deltagarna. Bibliotekariens roll var, förutom att förmedla 
välutvald litteratur, att hjälpa deltagarna att relatera till och identifiera sig med 
varandra och det lästa (Allen & O´Dell 1981, s.3ff). Deltagarna var i åldern 80– 
90 år och deras fysiska och psykiska tillstånd varierade (Allen & O´Dell 1981, 
s.16). För många var högläsning någonting som tidigare varit en glädjefylld stund 
i familjevardagen och de kunde nu uppleva en stark känsla av gemenskap och 
stolthet genom att samlas på detta sätt.  Genom litteraturen gavs de möjlighet att 
ventilera känslor och återkalla minnen, vilket skapade en känsla av identitet och 
värde som människa. Samtalen i grupp frambringade historier om olika liv och 
erfarenheter och under projektets gång uppdagades även förluster och sorger kring 
den egna situationen och livet på äldreboendet (Allen & O´Dell, 1981, s. 34f).  

Inger Eriksson har skrivit den första svenska doktorsavhandlingen, vilken bi-
drar till en empirisk förståelse för biblioterapin ur ett deltagarperspektiv; Poesi-
läsning som meningskapare: En studie om poesigrupper på sjukhem och hospice 
(2006). Hon har genomfört och dokumenterat poesigrupper för patienter och deras 
nära anhöriga inom den palliativa vården. Eriksson förklarar att de poesigrupper 
som är studieobjekt i hennes avhandling inte skall ses som terapeutiska med grund 
i en given psykologisk teori. Hennes syfte är snarare att utveckla ett sätt för per-
soner som inte är utbildade poesiterapeuter att starta och leda poesigrupper. Hon 
menar dock att poesigrupperna kan ha en terapeutisk verkan och stärka självkäns-
lan samt bidra till en upplevelse av befrielse för deltagarna. Eriksson hämtar in-
spiration både från biblioterapin och dess förgrening i poesiterapi och påvisar 
därmed även den flexibilitet som området karakteriseras av (Eriksson 2006, s. 13, 
21) 

Poesigrupperna i Erikssons studie tog sin form och dokumenterades vid några 
äldreboenden och hospice i Lund och i Stockholm. Deltagarnas upplevelser var 
centrala i hennes studie och för att tolka det som skedde i interaktionen mellan 
läsaren och dikten. Hon analyserade också vad poesiläsningen och samtalen i 
grupp kunde tillföra patienter och deras närstående i livets slutskede och lade i 
samtalen tonvikt vid livsfrågor. Eriksson bekräftade i sina slutsatser poesiläsning-
ens kraft och fann poesigrupper väl lämpade inom den palliativa vården. Hon 
klargjorde genom studien att både läsningen av och lyssningen till poesi verkade 
välgörande för deltagarna både på ett mentalt, socialt, fysiskt och andligt plan. 
Hon bedömde vidare att deltagandet i poesigrupperna tillförde både gemenskap, 
mening, tröst och välbehag i deltagarnas tillvaro (Eriksson 2006, s. 24, 274). Jag 
återkommer till hennes verk i nästa kapitel där jag beskriver studiens teoretiska 
referensram. 
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4. Teoretisk referensram 

 
De analytiska redskapen i uppsatsen består av en teoretisk referensram som byg-
ger på litteraturens betydelse för välbefinnandet och den etniska identitetens posi-
tiva verkan i åldrandeprocessen. I det följande avsnittet redovisas bibliotekarien 
Lena Frändbergs resonemang kring läsningens betydelse för de äldres hälsa och 
välbehag. Vidare beskrivs den etniska aspekten av social identitet och hur den kan 
ses som en resurs i åldrandet i ett främmande land. En annan hållpunkt i den teo-
retiska referensramen är den teoretiska och metodologiska grundval som bibliote-
rapin vilar på. Här förhåller sig studien undersökande till Arleen McCarty Hynes’ 
& Mary Hynes-Berrys biblioterapeutiska modell samt Inger Erikssons förhåll-
ningssätt i utövande av biblioterapi. Meningen är att utforska dem i en konkret 
kontext för att sedan analysera deras beståndsdelar i förhållande till den aktuella 
målgruppen och situationen.  Detta kapitel avslutas med en operationalisering av 
teorin och en sammanfattande diskussion kring studiens analysverktyg.  

4.1 Litteratur för läkning, välbefinnande och utveckling 

I tidigare forskning har det konstaterats att deltagandet i kulturella aktiviteter och 
eget kulturutövande fungerar positivt på hälsoutvecklingen (Statens folkhälsoin-
stitut 2005, s. 37f, Centrum för folkhälsa 2008, s. 6ff). Lena Frändberg har gjort 
en förstudie till en projektidé om en utbredd användning av litteratur inom äldre-
vården. Hennes arbete presenteras i rapporten Behövs det böcker på äldreboendet: 
Bibliotekens medier – en resurs inom äldreomsorgen (2004). Hon framhåller vik-
ten av allas rätt till kultur och anser att bibliotekets medier bör göras tillgängliga 
inom äldreomsorgen för att bidra till välbefinnande och bättre hälsa. Frändberg 
har genomfört intervjuer med boende, vårdpersonal och bibliotekspersonal på ett 
äldreboende i stadsdelen Högsbo i Göteborg. Hon utgår från teorier om livskvali-
tet i ålderdomen och konstaterar i sin analys att kulturupplevelser kan stimulera de 
äldre på ett känslomässigt, intellektuellt, andligt och estetiskt plan. Hon framhål-
ler särskilt att kulturen kan verka stimulerande på ett socialt plan för de äldre. Den 
stimulans de äldre får av kulturupplevelser kan enligt henne i sin tur leda vidare 
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till olika effekter, såsom läkande, välbefinnande och växande och/eller utveckling 
(Frändberg 2004, s. 7f, 59f). 

Med begreppet välbefinnande menar hon de omedelbara och positiva upple-
velserna hos den enskilde och med begreppet läkande menar hon de långsiktiga 
verkningarna på hälsan. Begreppen växande/utveckling står för personlig utveckl-
ing och lärande. Frändberg anser även att den växande/utvecklande effekten är 
viktig för äldre personer som har ett långt liv av erfarenheter bakom sig. De be-
finner sig i en livsfas där det ofta finns tid för reflektion, och de har genom littera-
turen möjlighet att möta berättelser som kan bidra till nya insikter eller kunskaper. 
Frändberg förklarar vidare att effekterna även påverkar varandra och att de inte 
kan särskiljas (Frändberg 2004, s. 59f). ”Effekterna hänger ihop med varandra, 
välbefinnandet kan vara terapeutiskt lika väl som de terapeutiska effekterna kan 
leda till välbefinnande och så vidare” (Frändberg 2004, s. 59).  

Frändberg hänvisar också till det som beskrivs som ålderdomens psykosociala 
kris. Ålderdomen är en fas i livet som kännetecknas av såväl förlorad integritet 
som förtvivlan. Integritetet utmanas särskilt i ålderdomen och det krävs medel för 
att skapa bekräftelse, kontinuitet och sammanhang för de äldre. Frändberg menar 
att litteraturen och andra kulturupplevelser kan användas i detta syfte (Frändberg 
2004, s. 60f). Litteraturen gestaltar ”andra människors tankar, känslor och erfa-
renheter […]” vilka kan hjälpa de äldre att uppleva gemenskap och sammanhang 
(Frändberg 2004, s. 61). 

4.2 Åldrande och etnicitet 

Att åldras och drabbas av demenssjukdom innebär för många att minnet sviker 
och identiteten gradvis utraderas. Det kan vara svårt att se en helhet och mening i 
tillvaron och det är vanligt att man upplever en känsla av hemlöshet (Norberg & 
Zingmark 2011, s. 40, Asplund & Normann 2011, s. 69). Ofta lever barn- och 
ungdomsårens händelser och erfarenheter kvar länge i minnet, och man har sett att 
arbetsmetoder som strävar till att upprätthålla denna erinran har fungerat positivt 
för bevarandet av sammanhang, självkänsla och mening i de äldres tillvaro 
(Skovdal & Edberg 2011, s. 326, Gynnerstedt & Schartau 2000, s. 17).  Astrid 
Norberg har beskrivit upplevelsen av identitet hos demenssjuka och menar att 
denna kan stärkas och bevaras genom aktivering och ett gott bemötandet. Hon gör 
ingen skillnad på personlig identitet, social identitet eller andlig identitet utan 
använder begreppen synonymt. Hon menar att personer med demenssjukdom kan 
hjälpas att upprätthålla en positiv identitet genom gemensamma aktiviteter och 
tilltal på sitt modersmål. Det är även viktigt att knyta an till deras livshistoria, 
återberätta episoder ur deras liv, låta dem bli sedda och hörda samt fokusera på 
deras förmågor snarare än oförmågor (Norberg 2011, s. 55, 62f). De som drabbas 
av demenssjukdom har även visat sig bevara sin identitet och kunna uppvisa epi-
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soder av psykisk klarhet till och med då sjukdomsförloppet är långt framskridet 
(Asplund & Normann 2011, s. 69). 

Etnicitet är en aspekt av individens sociala identitet och grundar sig i enande 
faktorer såsom språk, kultur, religion eller nation. Etniciteten upprätthålls och 
konstrueras genom social interaktion i ständigt pågående gränsdragningar såväl 
inom gruppen som av samhället utanför (Lill 2007, s. 146ff). Språket har tillmätts 
stor betydelse i den etniska identiteten och man säger att den egna kulturen kodi-
fieras genom språket. ”Föreställningar, övertygelser, kategorier, stereotyper, vär-
deringar, normer, roller och attityder uttrycks i och gestaltas genom språket” 
(Lange & Westin 1981, s. 325).  

Etnicitetens betydelse hos åldrande människor har tillskrivits olika innebörder 
i forskningen. En falang har betonat dess positiva verkan och ökande betydelse i 
ålderdomen. En annan riktning har sett etnicitetens negativa effekter i form av 
hinder och stigman samt dess minskande betydelse i åldrandeprocessen 
(Ronström 1996, s. 348ff). Den så kallade rootsteorin framhåller att det kan vara 
positivt och stärkande att tillhöra en etnisk grupp och att etniciteten kan ses som 
en resurs för äldre invandrare. Enligt teorin ökar etniciteten självmedvetenheten 
och kan hjälpa personer att komma över såväl de mentala och fysiska som kultu-
rella förluster som åldrandet i främmande land kan präglas av. Den etniska identi-
teten kan bidra till en upplevelse av exklusivitet att tillhöra ett större samman-
hang, och den kan även fungera som en stark förbindelse till ett kulturellt arv 
(Ronström 1996, s. 348).  

I studier bland grupper av äldre invandrare i Sverige har det konstaterats att 
modersmålet liksom banden till landsmännen har en stor betydelse för känslan av 
trygghet och samhörighet (Rosenqvist & Cerkez 2011, s. 20f, Heikkilä 2004, s. 
32). Kontinuitet i livet uppges även vara en viktig faktor för den åldrande männi-
skans välbefinnande och det har framhållits att etniciteten kan bidra till denna 
kontinuitet. Den etniska identiteten kan gynna gemenskap i ålderdomen, då gene-
rations, köns- och yrkesidentiteter vanligtvis minskar i betydelse (Tornstam 2010, 
s. 190, Ronström 1996, s. 348, Cool 1985, s.179).  

4.3 Biblioterapins teori och praktik– en interaktiv process 

4.3.1 Biblioterapins fyra steg – enligt Hynes & Hynes-Berry 
Hynes & Hynes-Berry skrev den första övergripande framställningen inom områ-
det interaktiv biblioterapi: Bibliotherapy. The Interactive Process: A Handbook 
(1986). Verket inbegriper såväl en teoretisk beskrivning som en metodologiskt 
framställning för utövande av biblioterapi bland olika målgrupper. Deras håll-
punkter har varit viktiga för biblioterapins utveckling och applicering i fält och 
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kan sägas influera praktiken fortfarande idag, då man i undersökningar ofta ser 
hänvisningar till ovan nämnda verk. 

Hynes & Hynes-Berry beskriver den biblioterapeutiska processen i fyra steg. 
Det första steget och själva basen i den biblioterapeutiska processen är stunden då 
man tar del av det litterära materialet och berörs av det. Man blir engagerad och 
kan identifiera sig med det lästa. Det finns någonting i det lästa som fångar ens 
uppmärksamhet eller stimulerar ens fantasi. Ofta handlar det om att man fängslas 
av en kortare fras eller ordens rytm, snarare än att man fångas av hela verket, me-
nar Hynes & Hynes-Berry. Denna reaktion kan vara omedelbar och spontan, eller 
så kommer den av det samtal som handledaren inleder efter läsningen. Även de 
andra deltagarnas gensvar på det lästa kan påverka mottagandet. Det första steget 
i den biblioterapeutiska processen kan således betecknas som mycket individuellt.  
Identifikationen eller reaktionen kring det lästa kan ske både medvetet och omed-
vetet, men den är både stark och övertygande och motiverar deltagaren att fort-
sätta uppleva verket (Hynes & Hynes-Berry 1986, s. 44f). 

Det andra steget handlar om att rannsaka det upplevda och att undersöka det 
som man initialt berörts av i texten. Hynes & Hynes-Berry anser att handledaren 
inte bör inleda dialogen med att fråga varför deltagarna upplevt eller berörts av 
det lästa på ett eller annat sätt, eftersom detta ofta kan vara väldigt diffust. Istället 
kan handledaren genom övriga inledande frågor ringa in och försöka se mönster i 
hur deltagarna svarar. En erfaren handledare försöker få deltagarna att själva 
spontant rannsaka upplevelsen av det lästa och kan genom en dialog ofta nå 
bakomliggande anledningar till deras reaktioner. Hynes & Hynes-Berry påpekar 
dock att det för många finns svårigheter att uttrycka upplevelser i ord, specificera 
och formulera svaren sammanhängande samt kunna kontrollera och sätta ord på 
sina känslor. Här är det handledarens uppgift att hjälpa deltagarna, men i fullstän-
dig empati och med en pågående och noggrann analys av deltagarnas upplevelser 
och eventuella svagheter (Hynes & Hynes-Berry 1986, s. 49f). 

Det tredje steget handlar om att deltagarna utifrån sin upplevelse av det lästa 
och den vidare rannsakningen av densamma nu kan få ytterligare en upplevelse i 
form av en insikt. Hynes & Hynes-Berry menar att det man inledningsvis upplev-
de nu ställs i kontrast och jämförelse med andra reaktioner. Denna nya upplevelse 
kan bestå av en bild, en karaktär eller en situation som uppdagas i litteraturen eller 
uppstår genom dialogen i gruppen. Deltagaren ser nu sin ursprungliga reaktion i 
ljuset av en nytt perspektiv. Följden utav detta kan vara att den ursprungliga upp-
levelsen bekräftas eller oftast, som Hynes & Hynes-Berry säger, upplevs den inte 
längre stämma. Litteraturen och samtalen kring denna kan sedan erbjuda alterna-
tiv till deltagarnas etablerade tankar, känslor och attityder (Hynes & Hynes-Berry 
1986, s. 53). 

Det fjärde steget handlar om att deltagarna skall se till sig själva och förstå 
hur de nya insikterna påverkar dem. De skall också göra ett personligt åtagande 
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och integrera dessa nya insikter till naturliga referenspunkter i sitt liv. På detta sätt 
skall biblioterapin bringa en positiv förändring i beteende eller attityd samt ett 
välbehag i tillvaron för deltagaren. Att nå fram till den fjärde punkten tar tid och 
oftast är dessa förändringar enbart synbara för en terapeut, familjemedlem eller 
annan närstående (Hynes & Hynes-Berry 1986, s. 53).  

4.3.2 Biblioterapin som förhållningssätt – enligt Eriksson 
Inger Eriksson har i sin doktorsavhandling Poesiläsning som meningsskapare. En 
studie om poesigrupper på sjukhem och hospice (2006) dokumenterat poesigrup-
per och utarbetat ett förhållningssätt för arbete med läsgrupper i den palliativa 
vården. Hennes metodutveckling hämtar influenser från biblioterapin eller när-
mare bestämt poesiterapin, en gren inom biblioterapin. Hon distanserar sig till 
biblioterapin såsom den föreskrivs i tidigare litteratur och anser att det är viktigare 
att anamma ett särskilt förhållningssätt som utövare än att strikt arbeta utifrån en 
bestämd modell. Däremot kan målet med hennes poesigrupper, att verka menings-
skapande för deltagarna, jämföras med biblioterapins mål, det vill säga att främja 
god hälsa. Det förhållningssätt som hon beskriver bygger på hennes egna erfaren-
heter och dokumentationer av poesigrupper, och syftet är att inspirera och vägleda 
andra i arbetet med att läsa poesi i grupp bland äldre och deras anhöriga (Eriksson 
2006, s. 9ff). Förhållningssättet inbegriper flera komponenter som här nedan vida-
reutvecklas.  

Enligt Eriksson bör grupperna formas organiskt. De skall kunna utvecklas i 
stunden utifrån deltagarnas behov och önskemål, samt handledarens egna förut-
sättningar. Detta innebär ett inlyssnande av gruppen, ett flexibelt förhållningssätt 
och ett bejakande av spontana reaktioner. Hon påpekar också att det är viktigt att 
inte fordra samtal. Eriksson visar också på att delande är viktigt i utformandet av 
poesigrupper. Med detta menar hon att läsestunden ger en möjlighet för deltagar-
na att uppleva litteraturen i en gemensam tillvaro och samtidigt vara aktiv i att 
forma stunden. Delandet innebär även att deltagarna kan bidra med tankar, käns-
lor och erfarenheter och slutligen, kan detta enligt Eriksson ske på väldigt olika 
sätt. Det behöver inte vara genom det direkta samtalet som deltagarna delar med 
sig, utan det kan lika gärna vara indirekt genom exempelvis att en deltagare läser 
en egen dikt inför gruppen (Eriksson 2006, s. 261f).   

Eriksson beskriver vidare att poesigrupper i den palliativa vården bör formas 
tillsammans med deltagarna. Hon anser att handledaren inte bör komma till grup-
pen med ett planerat program, utan låta sammankomsterna styras av deltagarnas 
önskemål. Detta utesluter dock inte förarbete från handledarens sida, utan sam-
mankomsterna kräver en djup mental förberedelse. Fördelarna med detta arbets-
sätt är att deltagarna får vara kreativa och aktiva medskapare. De skall uppmanas 
till att berätta och de får gärna själva läsa och ha med sig dikter till sammankoms-
terna. Handledaren ställer frågor och bjuder in till spontana reflektioner. På detta 
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sätt upplevs ofta delaktigheten större, menar Eriksson. Det är även viktigt att del-
tagarna upplever att detta sker på deras egna villkor. Det finns inga krav på att 
vara aktiv och inga krav på att samtala eftersom personerna kan vara trötta och 
sjuka och ha svårt att kommunicera (Eriksson 2006, s. 263f). 

Eriksson utgår även från ett estetiskt perspektiv och framhåller tilliten till po-
esins förmåga att väcka känslor och tankar. Hit hör dess rytm, bildspråk men även 
dess mångtydighet. Dikter innehåller ofta symboler, talar till människan och kan 
sätta ord på inre händelseförlopp (Eriksson 2006, s. 266). ”Poesi kan skapa me-
ning – genom att tillhandahålla språk – verbalt och icke verbalt – för att nå och 
uttrycka inte bara det åtkomliga utan också det oåtkomliga och det outhärdliga. 
Diktens livskänsla och livssyn kan tillföra läsaren ett tolkningsmönster som skap-
ar mening.” (Eriksson 2006, s. 272) Här menar Eriksson att läsningens katharsiska 
verkan markeras. En dikt kan skapa mening för en person genom att den kan bidra 
till att sätta deltagaren i ett tillstånd där tankar och känslor samverkar (Eriksson 
2006, s. 272). 

Erikson pratar också om att man i skapandet av poesigrupper inbjuder till en 
form av ritual och rit. Med ritual menar hon högläsningens praktiska arrange-
mang. Hon framhåller vikten av att organisera stunderna så att deltagarna sitter 
bra. Dikten läses högt och att rummet är tyst. Läsningen skapar en form av sam-
manhang och delaktighet. På detta sätt kan man skapa en struktur som ger möjlig-
het till vila (Eriksson 2006, s. 267). Med rit menar Eriksson: ”En handling genom 
vilken deltagarna på ett symboliskt sätt uttrycker och kommunicerar känslor och 
tankar orsakade av den existentiella situation de befinner sig i.” (Eriksson 2006, s. 
268) Hon exemplifierar detta och säger att ett sätt att gestalta rit kan vara att kana-
lisera sin upplevelse av en läsestund genom att själv läsa en dikt inför gruppen 
(Eriksson 2006, s. 268, 272). 

Eriksson framhåller även vikten av att ha ett tydligt definierat syfte med läs-
grupperna. Hon uttrycker behovet av ett flexibelt förhållningssätt då det gäller 
gruppsammansättning, längd på läsestunderna och huruvida de skall ledas av en 
eller flera personer. Allt detta skall anpassas till den konkreta situationen. Allra 
sist framhåller hon kravet på etiska riktlinjer, vilka formas kontextuellt utifrån de 
yrkesgrupper som är involverade samt det vårdsammanhang verksamheten tar sin 
form i (Eriksson 2006, s. 269f). 

4.4 Operationalisering av teorin 

Utgångspunkten för fallstudien är att utforska huruvida biblioterapin kan verka 
stärkande för de äldre sverigefinnarna på äldreboendet. Enligt redovisningen ovan 
kan den etniska identiteten verka stärkande i ålderdomen och fungera som en länk 
till det kulturella arvet. Även språket är nära förknippat med den etniska identite-
ten och litteraturens gestaltningar kan bära på element och berättelser som kan 
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hjälpa de äldre att skapa bekräftelse, sammanhang och välbefinnande i tillvaron. 
Med välbefinnande menar jag liksom Frändberg ”de positiva känslor hos den en-
skilda personen som blir en direkt följd av en kulturupplevelse” (Frändberg 2004, 
60).  

Ett analysverktyg i undersökningen är således att studera litteraturen och dess 
förmåga att stimulera minnet, skapa reaktioner och identifikationer i gruppen. Ett 
annat analysverktyg är studiet av det sociala samspelet. Det är nämligen i de soci-
ala processerna som etniciteten artikuleras och det är genom social interaktion 
som biblioterapin i stor utsträckning har sin verkan. Deltagarnas kommunikation 
och sociala samspel i gruppen är således avgörande för förståelsen av såväl den 
biblioterapeutiska processen som etnicitetens betydelse för välbefinnande. Det 
tredje analysverktyget är mötesplatsen, det vill säga läsecirkeln och dess betydelse 
för välbehag i tillvaron och för artikulation av etnisk tillhörighet. I det konkreta 
förfarandet och initierandet av läsecirkeln på äldreboendet formuleras därmed 
biblioterapins mål enligt följande:  

Målet med läsecirkeln är att förmedla finsk litteratur i en behaglig social tillvaro. Vidare är 
avsikten att skapa en möjlighet för de äldre att utifrån litteraturen och de handledda samtalen 
mötas, minnas och berätta. Tanken är att detta skall aktivera minnet, stödja de äldres sociala 
samspel och kommunikation samt öka välbefinnandet (Projektbeskrivning, bilaga 1). 
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5. Metod och material 

5.1 Fallstudien som metod 

Denna studie utgår från fallstudien som forskningsmetod. En fallstudie kan besk-
rivas som en ”[…] undersökning av en specifik företeelse […]” (Merriam 1998, s. 
24). Denna avgränsade företeelse undersöks antingen utifrån en hypotes eller uti-
från att det framstår som viktigt ur forskningssynpunkt. Företeelsen som utgör 
studieobjektet kan vara en social grupp, en händelse, en institution eller ett pro-
gram. Fallstudier kan bedrivas både kvantitativt och kvalitativt. Skillnaden är att 
man inom kvalitativa fallstudier fokuserar på att upptäcka, skapa insikt och tolka 
en företeelse, medan man inom kvantitativa fallstudier fokuserar på hypotespröv-
ning (Merriam 1998, s. 24f). 

Denna studie utgår från en kvalitativ ansats. Den kvalitativa fallstudien kan 
sägas vara partikularistisk, deskriptiv och heuristisk. Att kvalitativa fallstudier är 
partikularistiska betyder att de inriktas på antingen en särskild företeelse eller en 
viss situation eller person. Den empiriska framställningen är deskriptiv till sin 
karaktär, vilket innebär att forskningen presenteras beskrivande genom citat och 
exempel. Undersökningen skall också innehålla flera faktorer samt beskriva inter-
aktionen mellan dem. Syftet med en fallstudie är vidare att öka förståelsen av stu-
dieobjektet, vilket betyder att den är heuristisk. Det heuristiska draget innebär att 
undersökningen kan skapa nya innebörder, erfarenheter och insikter. En viktig 
komponent som kan härledas till studiens heuristiska drag är också att den syftar 
till att summeras och utvärderas, för att i förlängningen öka dess användbarhet 
(Merriam 1998, s. 25ff). Efter materialinsamlingen och den tydliga beskrivningen 
av företeelsen sker en tolkning i syfte att finna bakomliggande mönster och skapa 
förståelse och mening i det undersökta fallet (Merriam 1998, s. 70ff). 

5.1.1 Motivering av metod 
Det som utmärker kunskapen från en fallstudie är att den är kontextuell, konkret 
och verklighetsnära. Fallstudien är också särskilt lämpad för praktiska problem-
ställningar eller svårigheter som uppkommer i dagliga situationer. Vidare är den 
en holistisk beskrivning som syftar till att bidra med tolkningar och ny informat-
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ion om en specifik företeelse (Merriam 1998, s. 26, 28f). Syftet med denna studie 
är att verka explorativt och skapa insikt i en avgränsad verksamhet. Vidare är av-
sikten att utifrån den biblioterapeutiska läsecirkelns småskalighet utvärdera pro-
jektets erfarenheter och tolka dess resultat med utgångspunkt i den teoretiska refe-
rensramen. Detta stämmer väl överens med den kvalitativa fallstudiens metodolo-
giska ansatser.  

5.2 Reflexivitet 

Den kvalitativa forskningen bygger på tolkningar av vad som sker och eftersom 
tolkningarna kan skifta är det svårt att upprepa studien med samma resultat (Mer-
riam 1998, s. 181). Inom kvalitativ forskning används begreppet reflexivitet som 
en metod för att fortlöpande ifrågasätta och tolka den pågående forskningsproces-
sen och dess kontext. Tolkningen sker nämligen ” […] inom vissa ramar, där 
samhälle, tid, språk, kultur och normsystem tillsammans bestämmer vad som är 
rimligt och möjligt att tolka in i en händelse eller ett fenomen” (Thomsson 2010, 
s. 37). En reflexiv ansats betyder att forskaren tar i beaktande dessa olika omstän-
digheter, och ser på undersökningen ur olika perspektiv. Forskaren själv är såle-
des en viktig komponent i undersökningen och skall ses som en del av materialet. 
Det är viktigt att han eller hon ifrågasätter sin egen roll och sina intentioner och 
för vetenskaplighetens del ständigt arbetar med tydlighet i sina tillvägagångssätt, 
redovisningar och analyser (Thomsson 2010, s. 38ff).  

Jag har under arbetets gång rört mig mellan de olika rollerna som forskare, 
privatperson och handledare för läsecirkeln. Mitt finländska ursprung har gett mig 
tillgång till en värld som jag inte skulle ha haft tillträde till utan mina förkunskap-
er och min bakgrund, men det har också inneburit att jag behövt ta ett steg tillbaka 
och i analysen se på min roll i ett utifrånperspektiv. Jag har under arbetets gång 
haft en öppen hållning inför de händelser som projektet medfört och genom en 
dialog med personal på äldreboendet och verksamma bibliotekarier i en resurs-
grupp haft möjlighet att verka reflexivt, ifrågasättande och se skeenden ur olika 
perspektiv. Samtidigt har jag varit medveten om att min närvaro som observatör 
och samtidigt verksam handledare i läsecirkeln kan påverka riktningen i det bibli-
oterapeutiska arbetet. För att motverka ledande frågor och fokusering vid sär-
skilda ämnesområden, har min hållning således uteslutande varit att bejaka grup-
pens reaktioner, samtal och kommunikation. Jag har även på ett beskrivande och 
detaljrikt sätt strävat efter att återberätta projektets förlopp för att tydliggöra den 
kontextuella verkligheten samt i analysarbetet försökt skapa en distans och re-
flexiv hållning till fältarbetet. 



 34

5.3 Material 

Sharan Merriam beskriver i ett antal punkter hur man kan säkerställa tillförlitlig-
heten och den inre validiteten inom kvalitativ forskning. Triangulering, det vill 
säga användandet av olika metoder och informationskällor, är ett sätt (Merriam 
1998, s. 179). I denna studie görs trianguleringen genom deltagande observation, 
intervjuer och praktiskt genomförande av projektet. Dokumentanalysen som trad-
itionellt är en komponent i fallstudier har inte kunnat genomföras här då detta är 
en fallstudie utan förankring i en verklig organisationskontext. De dokument som 
denna studie omges av i form av projektbeskrivning och övriga underlag för det 
biblioterapeutiska arbetet är skapade av mig själv och därmed snarare föremål för 
någon annan att analysera. Trianguleringen i denna studie fullbordas istället av en 
detaljrik beskrivning av projektets tillblivelse och genomförande samt en avslu-
tande utvärdering. 

En annan strategi som enligt Merriam ökar studiens tillförlitlighet är uppre-
pade observationer av samma företeelse under en lång tid. Hon tar även upp hori-
sontell granskning som en punkt för ökad inre validitet. Denna innebär att forska-
ren delger sina resultat till kolleger allteftersom undersökningen fortskrider och 
möjliggör för dem att kommentera dessa efterhand (Merriam 1998, s. 180). Detta 
har beaktats vid planeringen och genomförandet av läsecirkeln. Tidsramarna för 
läsecirkeln har bedömts vara lämpliga för att under en längre tid ha möjlighet att 
observera gruppen och dess samspel och vidare har studieresultaten efterhand 
diskuterats med en resursgrupp bestående av yrkesverksamma bibliotekarier (se 
vidare beskrivning av resursgruppen i avsnitt 6.1.2.2 En resursgrupp ur biblio-
tekssektorn skapas).  

5.3.1 Observation 
Observationer är en bra metod då syftet är att erhålla välgrundad kunskap kring 
människors beteenden och samverkan i en social kontext (Kvale, 1997, s. 100).  
Detta stämmer väl överens med ansatsen i denna studie och metoden har här inbe-
gripit att omsorgsfullt iaktta reaktioner och samspel i gruppen samt att lyssna och 
samtala med deltagarna.  

Observationer kan göras med hög grad av struktur eller med låg grad av struk-
tur. En hög grad av struktur innebär att man i förväg har definierat relevanta kate-
gorier som sedan utgör grunden för arbetet i fält. En låg grad av struktur används 
då syftet är att införskaffa så bred kunskap som möjligt om ett studieobjekt (Ei-
narsson & Hammar Chirac 2002, s. 18f). Denna studie har en utforskande ansats, 
varpå även en observation med låg grad av struktur har tillämpats.  

Inga observationer sker helt förutsättningslöst, utan studiesyftet utgör alltid 
utgångspunkten, vilket även gäller observationer med låg grad av struktur. Genom 
syftet och eventuella tydliggörande frågeställningar arbetar forskaren med att 
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samla in så mycket information som möjligt kring sin forskningsfråga. Härvid 
görs noggranna fältanteckningar under observationens gång, vilka med fördel 
även kompletteras med ljud- och/eller bildupptagningar (Einarsson & Hammar 
Chirac 2002, s. 20). 
    I denna studie har inga ljud- eller bildupptagningar gjorts. Bildupptagningar 
hade krävt tillstånd såväl av äldreboendet som av de äldre och deras anhöriga. 
Detta bedömdes som svårt att hantera och genomföra på grund av de äldres sjuk-
domstillstånd samt frånvaron av anhöriga. Ljudinspelningar hade kunnat genom-
föras med tillstånd från äldreboendet och som stöd vid nedtecknandet av fältan-
teckningarna. Men de bedömdes inte vara nödvändiga. Samtalstempot i gruppen 
var lågt och konversationen var lätt att följa. Därutöver fanns det även tid under 
observationerna att anteckna stödord inför nedtecknandet av fältanteckningarna. 
En större gruppsammansättning hade krävt ljudinspelning, en mer verbal grupp 
och samtalsmiljö likaså.  

Inför observationerna utarbetades ett observationsschema. Observationssche-
mat är inspirerat av Hynes och Hynes-Berrys rekommendationer för bibliotera-
peutiska grupper (Hynes & Hynes-Berry 1986, s. 205ff, Loggbok för samman-
komsterna, bilaga 5). Syftet med observationsschemat var inte att fungera som 
analysunderlag. Istället var tanken att det genom definierandet av viktiga teman i 
den biblioterapeutiska processen skulle fungera som ett stöd för observationerna 
och fältanteckningarna.  

Rollen som observatör kan i denna studie beskrivas som öppen och delta-
gande. Observatörsrollen är öppen genom att den är känd för gruppen. Observa-
törsrollen utmärks även av ett aktivt deltagande av observatören. Observatören 
leder själv gruppen och samtalen, samtidigt som hon har ett forskaruppdrag. Detta 
förutsätter en balansgång mellan engagemang och distans i arbetet (Einarsson & 
Hammar Chirac 2002, s. 25ff). I denna studie har jag ständigt gått mellan att vara 
deltagare i gruppen till att vara observatör med distans och självständighet till 
händelseförloppen. Detta har i stunden varit ett krävande arbete men med väl av-
satt tid för reflektion och nedtecknande av fältanteckningar har skeendena kunnat 
dokumenteras. I fältanteckningarna tecknades såväl händelseförloppet som samta-
len och kommentarerna från deltagarna ner. Här redogjordes även för mina på-
gående analyser kring min roll, läsecirkelns utveckling och grupprocessen. Fältan-
teckningarna är skrivna på svenska och jag har översatt den finska konversationen 
så nära talspråk som möjligt.  

5.3.2 Intervjuer 
Under undersökningens gång har såväl informella som formella intervjuer genom-
förts. De informella intervjuerna har skett i form av samtal med de äldre innan 
eller efter läsestunderna och har syftat till att skaffa information om deras bak-
grund, upplevelse av läsecirkeln samt det litterära materialet. Man skulle kunna 
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kalla dem referenssamtal i syfte att vägleda mig i vidare materialurval. De har 
också varit ett stöd i det reflexiva arbetet och genomförts allteftersom undersök-
ningen genererat frågor hos mig. Dessa informella intervjuer återges fortlöpande i 
fältanteckningarna och de skedde på finska liksom all övrig kontakt med de äldre. 

I undersökningen gjordes även en gemensam formell intervju med tre repre-
sentanter ur personalen på boendet. Detta var ett slumpmässigt urval av informan-
ter baserat på deras eget intresse för att ställa upp på intervjun. Intervjun skedde 
då läsecirkeln var avslutad och bestod av frågor som rörde personalens syn och 
upplevelse av aktiviteten. Intervjun var halvstrukturerad och utgick från ett inter-
vjuformulär med teman (Intervjuformulär - vårdpersonal, bilaga 6). Intervjun ge-
nomfördes på svenska, den spelades in och transkriberades. En fördel med en 
gruppintervju som denna var att jag hade möjlighet att följa informanternas dis-
kussioner sinsemellan och jämföra deras uttalanden.  

Två utomstående bibliotekarier anmälde sitt intresse att ingå i en resursgrupp 
och medverkade i studien som handledare vid två läsestunder.  Med dessa biblio-
tekarier genomfördes formella intervjuer i efterhand. Även här kan man prata om 
ett slumpmässigt urval då de av eget intresse anmält att de ville medverka i pro-
jektet. Men det primära valet gjordes dock av mig då jag valde att leta informanter 
genom ett finskt nätverk för biblioteksanställda. Detta för att jag såg språket och 
kunskapen om den finska målgruppen som viktig.  

Bibliotekarierna gavs, i direkt anslutning efter medverkan i läsecirkeln, ett in-
tervjuformulär där de blev ombedda att reflektera över sina upplevelser kring 
medverkan i läsestunden, men även kring sin syn på biblioterapeutiskt arbete i en 
bibliotekskontext (Intervjuformulär - bibliotekarier, bilaga 7). Detta sågs som 
lämpligt för att de i nära anslutning till sin medverkan i fält kunde reflektera och 
minnas det skedda. En av bibliotekarierna skrev ner sina svar och dessa komplet-
terades sedan med en kortare intervju. Intervjun som genomfördes på svenska 
spelades inte in, men den tecknades ned i stödord och vidare i form av fältanteck-
ningar i efterhand. Den andra bibliotekarien intervjuades på sin arbetsplats, en 
vecka efter medverkan i läsecirkeln. Hon hade till viss del i förhand nedtecknat 
och förberett sina svar. Dessa utvecklades sedan vidare med hjälp av mina följd-
frågor vid intervjun. Intervjun genomfördes på svenska, den spelades in och tran-
skriberades.  

5.3.3 Genomförande av projektet 
Denna fallstudie saknar en del av de komponenter som den hade haft i det fall att 
den skett inom ramen för en organisationskontext. Till dessa hör resurser i form 
av ekonomiska medel och tid, men även dokument i olika former. För att full-
borda en triangulering har i denna studie istället en tydlig beskrivning av pro-
jektets förberedelser och genomförande gjorts, liksom en avslutande utvärdering 
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av projektets resultat. Denna beskrivning har nedtecknats efterhand som projektet 
framskridit och dokumenterats parallellt med fältanteckningarna från läsecirkeln.  

5.4 Analys av fältanteckningar och intervjuer 

Fältanteckningarna har studerats för att finna reflektioner, uttalanden och reakt-
ioner som överensstämmer med den teoretiska referensramen. Syftet har varit att 
på ett beskrivande och tolkande sätt lyfta fram deltagarnas reaktioner kring 
materialet samt deras interaktion med handledaren och gruppen. Deltagarnas re-
aktioner av det lästa har först kodats i några större beskrivande kategorier som 
sedan kunnat delas upp i mindre kategorier. En större kategori är ”den bibliotera-
peutiska processen” som lyfter fram deltagarnas olika typer av reaktioner av läs-
ningen och deras identifikationer med materialet. Till denna kategori hör även 
känsloyttringar och materialets förmåga att beröra deltagarna liksom deras relat-
ion till nutiden och det förflutna.  

En annan större kategori är ”deltagarnas kommunikation och sociala interakt-
ion”. Denna beskriver hur deltagarna i samtalen interagerade med varandra, hand-
ledaren och de anhöriga som deltog i läsecirkeln. En ytterligare kategori beskriver 
”hinder och problem i den biblioterapeutiska processen”. Rent praktiskt lästes 
fältanteckningarna igenom vid upprepade tillfällen och anteckningar i form av 
koder tecknades ner i marginalerna.  

Intervjuerna analyserades på ett liknande sätt, där kategorier skapades efter-
hand i relation till studiens syfte. Dessa intervjuer syftade till viss del att fungera 
som underlag för en utvärdering av projektet. De skulle även utgöra grunden för 
en diskussion kring biblioterapins möjliga applicering i en framtida samverkan 
mellan bibliotek och äldreomsorg. ”Upplevelser av medverkan i läsecirkeln” for-
made således en kategori i bibliotekariernas intervjuutskrifter, en annan kategori 
var deras ”synpunkter på läsecirkeln” i en bibliotekskontext. Intervjun med vård-
personalen kodades i kategorier som ”mottagandet av läsecirkeln” på boendet och 
”synpunkter på dess betydelse” för de äldre. Även intressanta och belysande citat 
markerades och därefter följde en period av analys och reflektion i förhållande till 
undersökningens teori. Slutligen kunde resultaten nedtecknas med utgångspunkt i 
kodningen och kompletteras med illustrerande exempel och citat. 

5.5 Etiska överväganden 

I genomförandet av en kvalitativ studie är det viktigt att man under hela forsk-
ningsprocessen tar i beaktande etiska frågor. Kvale & Brinkmann menar att ett av 
målen med en kvalitativ undersökning är att bidra med kunskap som kan göra den 
undersökta mänskliga situationen bättre (Kvale & Brinkmann 2009, s. 293). 
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Denna studie har som syfte att bidra med kunskap kring hur biblioterapi kan an-
vändas i stödjande syfte och bidra till välbefinnande för personer som åldras i ett 
främmande land.  

Ett annat etiskt ställningstagande rör deltagarnas informerade samtycke 
(Kvale & Brinkmann 2009, s. 87). I samband med den första sammankomsten 
lämnades en tydlig projektbeskrivning med studiens syfte till deltagarna. Denna 
författades på lättläst finska och placerades även i en pärm på boendet, där aktuell 
information till de anhöriga samlades (Brev till deltagare och anhöriga, bilaga 4). 
Deltagarna i läsecirkeln upplystes även muntligt om projektet och vid början av 
varje sammankomst påmindes de om att deltagandet var frivilligt. Äldreboendets 
enhetschef samt kommunens samordnare för äldreomsorgen gav sitt samtycke till 
studien och dess utförande. Dessa hade informerats om studiens syfte genom en 
tydlig projektbeskrivning (Projektbeskrivning, bilaga 1). Av de äldre begärdes 
aldrig ett formellt samtycke. De äldre deltog nämligen i en läsecirkel som kunde 
betraktas ta plats i deras nuvarande hem, inte i en sluten institution. Avsikten var 
inte heller att beskriva forskningsresultaten utifrån ett individperspektiv, utan med 
utgångspunkt i ett grupperspektiv.  

Kvale & Brinkmann uppmärksammar även att det är viktigt att ta studiens 
konsekvenser i beaktande i samband med studiens etiska överväganden (Kvale & 
Brinkmann 2009, s. 89f). Under tiden då undersökningen pågick hade jag en re-
gelbunden och tät kontakt med enhetschefen på boendet samt även med en kon-
taktperson ur personalen. Inför varje sammankomst delgavs enhetschefen och 
kontaktpersonen det aktuella temat som läsningen skulle kretsa kring och i efter-
hand fördes en dialog i syfte att både för mig och för personalen skapa en insikt i 
eventuella känsloreaktioner hos deltagarna.  

Slutligen bör konfidentialitet säkras i vetenskaplig forskning (Kvale & 
Brinkmann 2009, s. 88). Källmaterialet i denna studie har under hela undersök-
ningsprocessen bevarats i min ägo och alla medverkande är anonyma i redovis-
ningen. Äldreboendet benämns i undersökningen ”Skogsbacken”, det är ett finge-
rat namn för att bevara dess anonymitet. Bibliotekarierna, vårdpersonalen på 
äldreboendet och de äldre som deltog i läsecirkeln benämns också med fingerade 
förnamn. Den som leder läsecirkeln benämns ”handledaren” vilket vid åtta till-
fällen var jag själv och vid två tillfällen bibliotekarier ur studiens resursgrupp. 
Samtliga deltagare presenteras närmare med sina fingerade namn i nästa kapitel. 
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6. Redovisning av fallstudien  

6.1 Utformning och förberedelse av projektet 

6.1.1 Projektbeskrivningen 
Initierandet av läsecirkeln på äldreboendet inleddes med att jag skrev en projekt-
beskrivning (Projektbeskrivning, bilaga 1). Den författades i syfte att nå intressen-
ter inom såväl bibliotekssfären som äldreomsorgen och innehöll en kortfattad 
bakgrundsbeskrivning, ett mål och en idé kring hur den biblioterapeutiska läsecir-
keln i praktiken skulle utföras. Projektbeskrivningen innehöll även en kortfattad 
förklaring av begreppet biblioterapi. Syftet med att förankra projektet även i en 
bibliotekskontext var att upprätthålla en god kvalitetsnivå samt erhålla ett profess-
ionellt stöd genom undersökningsprocessen.  

För att sprida information om projektidén kontaktade jag Sverigefinländsk 
biblioteksförening, ett intressenätverk som engagerar bibliotekarier med finsk 
härkomst i landet. Genom deras e-postlista skickades projektbeskrivningen ut till 
alla medlemmar i november 2011. Samtidigt kontaktade jag det lokala folkbiblio-
teket i kommunen samt de finska äldreboendena i Stockholms län.   

6.1.2 Mottagandet av projektidén 

6.1.2.1 Äldreomsorgen: Skogsbackens äldreboende 
Jag fick ett snabbt svar från ett av de finska äldreboendena med positiv respons på 
projektet. Skogsbackens äldreboende ansåg att projektet väl kunde passa in i deras 
verksamhet och gav mig klartecken att låta min studie ta formen där under vårvin-
tern 2012 (E-postkontakt med Tuula, enhetschef, 2011-11-14, telefonsamtal med 
Tuula, enhetschef, 2011-11-14). 

I januari 2012 besökte jag äldreboendet för första gången och träffade då 
några representanter ur personalen på boendet. Vi diskuterade de praktiska detal-
jerna kring hur projektet skulle genomföras. Personalen uttryckte en positiv in-
ställning till projektidén och jag gavs även tillfälle att ställa frågor kring de äldre 
på boendet. Detta vägledde mig vidare i mina projektförberedelser och de första 
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materialurvalen. De berättade att en del av de äldre läste själva men att boendet 
inte hade något samarbete med biblioteket i kommunen. Det hade de däremot haft 
tidigare genom både bokdepositioner och så kallade minneslådor, men detta sam-
arbete hade lagts ned. Nu hade Skogsbacken en önskan om att införa högläsning 
som en permanent aktivitet på boendet. Personalen hade tidigare prövat på detta, 
men inte funnit en välfungerande form. De såg föreliggande studie som en möj-
lighet att få en djupare insikt i metoder för att jobba vidare med läsningen bland 
de äldre. Enhetschefen uppgav även ett önskemål om att personalen kunde delta 
vid läsecirkeln och observera mitt förfarande (Fältanteckningar, 2012-01-19).  

Vi gick även igenom de etiska principerna om alla deltagares anonymitet och 
jag tilldelades en kontaktperson som jag kunde hålla tät kontakt med under hela 
projekttiden. Jag beskrev även översiktligt biblioterapins teori och metod och 
uppmärksammade dem på att reaktionerna av läsningen kunde vara såväl positiva 
som negativa. Jag förklarade att en nära dialog mellan mig och personalen var 
viktig för att följa upp och hantera eventuella negativa reaktioner hos de äldre. 
Projektet med läsecirkeln förankrades sedan vidare av enhetschefen hos den öv-
riga i personalen på Skogsbacken vid ett flertal personalmöten, liksom hos kom-
munens samordnare för äldreomsorgen. Jag överlämnade även ett brev i vilket jag 
beskrev hur läsecirkeln och min studie skulle genomföras. Detta delades sedan ut 
till personalen, de anhöriga och de äldre som kom att delta i läsecirkeln (Brev till 
deltagare och anhöriga, bilaga 4, fältanteckningar, 2012-01-19).  

Följande personer ur personalen på Skogsbacken kom att bistå mig genom 
fortlöpande samtal under projektets gång, samt en utvärderande intervju vid dess 
avslut (fingerade namn): 

Tuula, enhetschef på Skogsbacken. 

Irma, vårdare på Skogsbacken och min kontaktperson under projektet. 

Paula, vårdare på Skogsbacken. 

6.1.2.2 En resursgrupp ur bibliotekssektorn skapas 
Genom e-postutskicket till Sverigefinländsk biblioteksförening fick jag återkopp-
ling av en bibliotekarie, Leena, som anmälde sitt intresse i att ingå i studiens re-
sursgrupp. Hon hade lång erfarenhet av att arbeta inom uppsökande bibliotekets-
verksamhet gentemot geriatriken, kriminalvården, psykiatrin och akutvården och 
kom att bistå mig i materialurvalet till läsecirkeln (E-postkontakt med Leena, 
2011-11-03). Leena medverkade även vid ett tillfälle i läsecirkeln på Skogsbacken 
och läste högt för de äldre samt bidrog med en utvärderande intervju vid pro-
jektets avslutande.  

En annan bibliotekarie svarade på mitt utskick med kontaktuppgifter till en 
bibliotekarie, Tarja, som arbetade med biblioterapi inom äldreomsorgen i Finland 
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(E-postkontakt med Sävy, 2011-11-04). Jag kontaktade Tarja och hon kom att via 
e-post delge mig sina erfarenheter från fältet. Dessa hjälpte mig framförallt i den 
praktiska planeringen kring arrangermanget samt i valet av litteratur. (E-
postkontakt med Tarja, 2011-11-04 – 2011-11-25). Ytterligare två yrkesverk-
samma finska bibliotekarier i Sverige, Anneli och Eija, biträdde mig med syn-
punkter och assistans i urval av material till läsecirkeln. Jag träffade dem på deras 
respektive arbetsplatser. Anneli hade senare, precis som Leena, möjlighet att läsa 
högt vid en av läsestunderna på Skogsbacken. Detta möjliggjorde att jag vid dessa 
tillfällen i större utsträckning kunde anta observatörsrollen och fokusera på de 
äldres reaktioner utan att själv delta i den biblioterapeutiska interaktionen. 

Jag tog även tidigt i projektet kontakt med folkbiblioteket i kommunen för att 
undersöka huruvida det var möjligt att förankra projektet lokalt hos dem. Jag fick 
en positiv reaktion till själva projektidén men en mer avvaktande hållning till de-
ras vidare involvering i projektet, vilket framförallt hade grund i deras brist på 
resurser (Samtal med uppsökande enheten, 2011-10-02).  

Inför initierandet av läsecirkeln hade därmed flera kontakter tagits gentemot 
bibliotekssektorn och en resursgrupp med fyra bibliotekarier instiftats. Alla kom 
från en folkbibliotekskontext där tre av dem hade en längre erfarenhet av arbete 
gentemot geriatriken. De kom att fungera rådgivande under arbetsgången i pro-
jektet och bidra med sina yrkesmässiga erfarenheter inom området. Följande per-
soner ingick i resursgruppen (fingerade namn):  

Anneli, bibliotekarie, med erfarenhet av arbete gentemot geriatriken. 

Leena, bibliotekarie, med erfarenhet av arbete gentemot geriatriken.  

Eija, bibliotekarie, yrkesverksam inom folkbibliotekssektorn. 

Tarja, bibliotekarie, praktiserade biblioterapi i sitt dagliga arbete i uppsökande verksamhet 
gentemot geriatriken i Finland.  

6.1.3 Bibliotekariernas syn på materialurval 
Anneli förklarade att det fanns mycket litteratur i bibliotekens bestånd som läm-
pade sig för äldre personer i allmänhet. När de gällde den finska gruppen så var 
det viktigt att välja finskt litteratur med god relevans för de äldre. Vid utform-
ningen av läsestunderna kunde man, enligt hennes mening, med fördel följa sär-
skilda teman och kombinera läsningen med musik och bilder. Hennes lista på 
lämplig litteratur var lång: landskaps- och hembygdsskildringar, historia, humor, 
anekdoter, lättläst litteratur, naturlyrik, sagor, djurskildringar och faktaböcker om 
djur, bildverk och veckotidningar. Aktuella teman såsom nobelpristagare kunde 
också fungera väl om man tog det lite lätt ihop med hemlandet, sade Anneli (In-
tervju med Anneli, 2012-03-02).  Det var dock viktigt att berättelserna var korta, 
gärna med en ”udd” och ett levande språk. Anneli menade vidare att modern 
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skönlitteratur med grovt språk inte passade, inte heller alltför tjocka böcker med 
många personer och krångliga intriger (Intervju med Anneli, 2012-03-02).  

Jag ställde även frågan huruvida material som skildrade deltagarnas nuva-
rande situation var lämpligt. Kan material som berättar om sjukdomar, förlust 
eller död användas bland denna målgrupp? Utav hennes tidigare erfarenheter 
kunde hon konstatera att det ofta var de anhöriga som efterfrågade denna typ av 
litteratur och ansåg den ytterst olämplig bland de äldre (Intervju med Anneli, 
2012-03-02).  

Det skall inte heller vara någonting sorgligt, det skall vara roligt, vackert, intressant och 
spännande. Men inte om sjukdomar, det har vi nog av säger de. Det är heller ingenting de 
äldre pratar om med en utomstående, inte inför hela gruppen, jag tror inte det (Intervju med 
Anneli, 2012-03-02). 

 

Vidare diskuterade jag med flera bibliotekarier huruvida litteratur om kriget var 
lämplig eller om den skulle undvikas bland de äldre. Kan man prata om kriget 
med denna generation sverigefinnar, som genomlevt det, och på vilket sätt i så 
fall? Anneli förklarade att det finns någonting positivt med kriget. Det var en tid 
då man brydde sig om varandra och gick samman som ett finskt folk. Det spelade 
inte så stor roll om man var svensk, finne, bonde eller borgare, jude eller rom, 
sade hon. I kriget stred man tillsammans mot en större fiende. Detta var enande 
för folket, och någonting som gav en positiv och stark fosterlandskänsla under 
många år (Fältanteckningar, 2012-02-09).  

Anneli förklarade vidare att kriget också var en tid då deltagarna i läsecirkeln 
hade varit barn eller väldigt unga. Hon jämförde vidare med den tid de hade till-
bringat i Sverige och som skildrats i litteraturen, exempelvis genom Susanna 
Alakoskis Svinalängorna (2006), Miika Nousiainens Hallonbåtsflyktingen (2009) 
och Antti Jalavas ungdomsböcker. Både Anneli och Eija trodde att om man läste 
med ett tema närmare nutid, och särskilt den litteratur som skildrar den sverige-
finska gruppen, kunde det verka mer stötande och fyllt av ångest än någonting 
annat. De tog även upp språket som en faktor och det utanförskap som många 
upplevt i Sverige på grund av bristande kunskaper i svenska, och som för många 
präglade deras minnen av sin tid här. Därtill kom att de nu var gamla och fortfa-
rande kvar i Sverige, vilket få hade som intention då de en gång migrerade. Nu på 
ålderns höst kunde de känna sig än mer isolerade och kanske känna en sorg över 
att de aldrig fått möjlighet att återvända till sitt hemland. Kriget var däremot 
någonting som de gått igenom och faktiskt överlevt även om många familjemed-
lemmar stupat. Men det kunde dock ha en stärkande och samlande känsla för dem. 
Just denna seger att ha överlevt, beskrev både Anneli och Eija som stark och 
enande för gruppen (Fältanteckningar, 2012-02-09). Leena hade en delvis annan 
hållning och menade att man inte direkt kunde prata om kriget med de äldre. Visst 
kan man läsa och samtala om den tiden men då kanske mer om det vardagsliv som 
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trots allt fortsatte för många under kriget, sade hon (Intervju med Leena, 2012-02-
22). 

6.1.4 Materialurval till läsecirkeln 
Vid urval av litteratur för biblioterapeutiska läsegrupper kan man på förhand göra 
ett materialurval baserat på intervjuer bland deltagarna. Ett annat förfarande är att 
göra litteraturval allteftersom läsestunderna fortskrider (Allen & O’Dell 1981, s. 
18f). I denna studie har den senare metoden använts. Den bakgrundsinformation 
som jag hade tillgång till om deltagarna var alltför knapphändig för att på förhand 
göra ett bestämt urval. Istället fick jag genom läsestunderna tillfälle att lära känna 
de äldre och utifrån det göra vidare materialurval där även deras egna önskemål 
kunde tillgodoses.  

Principerna för materialurvalet hänger även samman med målet med det 
biblioterapeutiska arbetet. I denna studie har syftet med läsecirkeln beskrivits som 
ett tillfälle för gruppen att med utgångspunkt i litteraturen minnas, berätta och 
samtala om sitt liv. Utgångspunkterna för materialurvalet har varit att det skall 
vara relevant för deltagarna och lämpligt med tanke på gruppens bakgrund.  Det 
skall vara lättbegripligt, trevligt och kortfattat för att upprätthålla koncentrationen 
och det skall vara på finska och fungera minnesframkallande. 

Personer som lider av demens har ofta svårt att följa normalt språk och läsa en 
standardtext. Lättläst litteratur fungerar däremot ofta väl i såväl tidiga som sena 
stadier av sjukdomen (IFLA 2010, s. 8f). Vid urvalet av material kunde jag snart 
konstatera att lättläst litteratur på finska var sällsynt i biblioteksbestånden. I ma-
gasinet på Stockholms stadsbibliotek fanns en hylla bestående av 26 titlar, men 
endast ett fåtal av dessa var skrivna med målgruppen äldre i åtanke. En stor del av 
litteraturen var innehållsmässigt olämplig då den riktade sig till andra målgrupper, 
såsom funktionshindrade och invandrare i Finland.  På Finlandsinstitutets biblio-
tek fanns även ett bestånd i motsvarande storlek, 31 titlar. Jag tog även kontakt 
med den finska bokhandeln i Stockholm för att undersöka vidare hur utgivningen 
på området såg ut. De bekräftade att det ges ut få titlar, ca 10 om året, på små för-
lag i Finland. Samtidigt menade de att de såg ett behov av lättläst litteratur på 
finska i Sverige. Bokhandeln hade blivit kontaktad av äldreboenden som önskade 
köpa in lämplig lättläst litteratur till de äldre (Samtal med bokhandlare, 2011-11-
21). 

Denna inledande undersökning och analys av bestånden av lättläst finsk litte-
ratur gav mig en handfull lämpliga titlar som bedömdes vara relevanta för läsecir-
keln. Detta material kompletterades sedan vidare med dikter, bildverk och skönlit-
teratur. Läsestunderna arrangerades utifrån olika teman. Dessa fungerade som en 
röd tråd i materialurvalet samt i de initierade samtalen som följde högläsningen. 
Vid fyra läsetillfällen användes lättläst litteratur och vid två tillfällen lästes enbart 
poesi. Vid ett tillfälle använde jag mig av episoder ur skönlitterär prosa och spe-
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lade upp ett avsnitt ur en talbok. Vid ett annat tillfälle läste jag några finska folk-
sagor. Vid samtliga tillfällen varvades läsningen med några musikstycken. Det 
litterära materialet i läsecirkeln var således blandat både till form och till genre. 
Tanken var att på detta sätt kunna skapa en uppfattning kring hur olika medier 
mottogs av de äldre och huruvida de var lämpliga vid högläsningstillfällen. 
Läsecirkeln följde följande teman (Materialurval, bilaga 2): 

Läsestund 1: Vinterdikter 

Läsestund 2: Resor i 1950-talets Finland 

Läsestund 3: Viborg på 1920–1930-talen 

Läsestund 4: Finland i krig och i fred 

Läsestund 5: Tammerfors – en fabriksarbetare berättar 

Läsestund 6: Finska folksagor 

Läsestund 7: Helsingfors i början av 1900-talet 

Läsestund 8: Finlands årstider – dikter  

Läsestund 9: Paasilinnas liv och verk 

Läsestund 10: Schlager, mat och finska folksagor 

6.2 Resultatanalys av den biblioterapeutiska läsecirkeln 

6.2.1 Läsecirkelns kontext 

6.2.1.1 Skogsbackens äldreboende 
På Skogsbackens äldreboende fanns det platser för 50 åldringar, fördelat på två 
avdelningar. Personalen var tvåspråkig och alla äldre bodde i egna lägenheter som 
var inredda med deras personliga tillhörigheter. På avdelningarna fanns gemen-
samma kök och sällskapsrum. Äldreboendet verkade såväl i utformning som i 
arbetsmetoder och aktiviteter för upprätthållandet av en miljö som genomsyrades 
av den finska kulturen. Finska användes som vardagsspråk och i tilltal med de 
äldre. Boendet var utformat med finska inredningsdetaljer och de äldre serveras 
finsk mat. Bastubad, finsk musik, seniordans och bingo hörde till vardagsaktivite-
terna på Skogsbacken. På boendet fanns även tillgång till finsk tv samt finska och 
sverigefinska dagstidningar.   
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Den biblioterapeutiska läsecirkeln arrangerades på Skogsbacken under peri-
oden 2012-01-31–2012-02-22. Sammankomsterna skedde två gånger i veckan 
under fyra veckors tid. Totalt genomfördes tio läsestunder som varade under en 
timme. Aktiv läsning skedde under cirka 20–40 minuter och lika lång tid ägnades 
åt samtal med deltagarna. Mot slutet av varje tillfälle serverades deltagarna fika. 
Vid två tillfällen bjöds även de anhöriga in för att delta i läsecirkeln (Inbjudan till 
läsecirkel, bilaga 3). Uppslutningen var då liten och endast en anhörig kom att 
delta i läsecirkeln under projektets gång. 

6.2.1.2 Deltagarna 
Till den första sammankomsten i läsecirkeln valdes deltagarna ut av Skogsback-
ens personal som avgjorde vilka personer som kunde uppskatta läsestunderna. 
Inför varje läsetillfälle tillfrågades dessa sedan av mig eller av personalen på bo-
endet huruvida de ville delta. Bland dem som hade en långt gången demens valde 
personalen vid varje sammankomst ut några personer som de bedömde hade god 
dagsform och kunde trivas i läsecirkeln. Dessa deltog ofta bara vid enstaka till-
fällen. 

Läsecirkel bestod således av en öppen grupp och antalet deltagare varierade 
från tillfälle till tillfälle. Totalt deltog tolv personer i läsecirkeln, varav en var en 
anhörig. Sex av deltagarna var män och sex av dem var kvinnor. Vid varje tillfälle 
var mellan fem och nio av deltagarna närvarande. Deltagarna var i åldern 70-90 år 
och hade bott på Skogsbacken mellan ett och sex år.  

En del av deltagarna satt i rullstol och behövde hjälp för att ta sig till lä-
sestunderna, en del gick själva med hjälp av en rollator. Samtliga hade en de-
mensdiagnos men olika långt gångna sjukdomsförlopp. Detta innebar att en del 
kunde kommunicera och delta i samtalen medan andra inte längre hade språket 
kvar och var oförmögna till verbal interaktion. För de allra sjukaste fungerade inte 
heller kroppsspråket som medel för kommunikation. Samtliga tilltalades av mig 
och personalen på finska och för merparten av deltagarna var det det enda språk 
de behärskade. 

Deltagarnas familjebakgrund, tidigare yrkesliv och fritidsvanor kan här endast 
översiktligt beskrivas. Hos flera av deltagarna var deras bakgrund nämligen mer 
eller mindre okänd, då den inte alltid blivit nedskriven i den levnadsberättelse 
som upprättats då de flyttade in på Skogsbacken. Men genom den nedtecknade 
information som fanns att tillgå, genom personalens kompletterande uppgifter och 
mina samtal med de äldre kunde deras livshistoria fyllas på med information allt-
eftersom arbetet med läsecirkeln framskred.  

Deltagarnas stora gemensamma erfarenhet var migrationen och att de i unga 
år lämnat sitt hemland. De hade samtliga kommit till Sverige under arbetskrafts-
invandringen på 1950- och -60-talen och levt i Sverige i runt 50 år, en del av dem 
lite längre. Flera hade arbetat inom industrin eller i andra lågavlönade yrken. De 
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flesta hade familjer och anhöriga i Sverige, men inte alla. En del av deltagarna 
hade umgåtts med varandra redan innan de flyttade till Skogsbacken, eftersom de 
hade bott i kommunen under en lång tid, men i Finland härstammade de däremot 
från olika regioner.  En del av dem var uppvuxna på landet och en del i städer. 
Idag hade de sitt hem på ett finskt boende i den institutionaliserade äldrevården, 
de bodde på två olika avdelningar på Skogsbacken och träffades endast sporadiskt 
i vardagen. 

Deltagarnas nuvarande och tidigare läsvanor samt bruk av bibliotekens tjäns-
ter var svår att få en bild av. Personalen uppgav att några av deltagarna läste tid-
ningar och tidskrifter på boendet. De uppgav även att det för många på grund av 
sjukdomen var svårt att ta del av en längre text eftersom de glömde det de läst, de 
såg dåligt eller de hade svårigheter med att hålla i en bok (Fältanteckningar, 2012-
01-19). Vid samtal i gruppen ställde jag vid ett flertal tillfällen frågan om de tidi-
gare haft som vana att besöka bibliotek. Endast en av deltagarna uppgav att han 
hade gjort det, medan en annan berättade att han hade köpt de böcker han velat 
läsa. Ingen av deltagarna uppgav att de hade haft tillgång till ett arbetsplatsbiblio-
tek eller bokombud på sina tidigare arbetsplatser, men flera menade att läsningen 
var viktig för dem. Främst handlade det om att ”hänga med” och följa världsny-
heterna i tidningarna, berättade de (Fältanteckningar, 2012-01-31, 2012-02-14).  

Följande deltagare deltog vid minst fem tillfällen av läsecirkeln, samtliga 
hade språket kvar och samtalade aktivt i gruppen (fingerade namn): 

Toivo, 81 år, yrkesbakgrund som varvsarbetare, hade bott två år på Skogsbacken. 

Sylvi, 89 år, yrkesbakgrund som städerska, hade bott ett år på Skogsbacken. 

Seppo, 84 år, yrkesbakgrund som byggnadsarbetare, hade bott två år på Skogsbacken. 

Anna, 78 år, yrkesbakgrund som undersköterska, hade bott tre år på Skogsbacken. 

Väinö, 79 år, yrkesbakgrund okänd, hade bott två år på Skogsbacken. 
 

Följande deltagare deltog vid mindre än fem tillfällen av läsecirkeln, de hade för-
lorat sitt språk och kunde inte samtala i gruppen (fingerade namn): 

Arto, 74 år, yrkesbakgrund okänd, hade bott fyra år på Skogsbacken. 

Martta, fru till Arto. 

Taisto, 84 år, yrkesbakgrund som bilmekaniker, hade bott sex år på Skogsbacken. 

Aune, 87 år, yrkesbakgrund okänd, hade bott ett år på Skogsbacken. 

Elli, 86 år, yrkesbakgrund okänd, hade bott ett år på Skogsbacken. 
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Aili, 83 år, yrkesbakgrund okänd, hade bott två år på Skogsbacken. 

Paavo, 72 år, yrkesbakgrund okänd, hade bott ett år på Skogsbacken. 

Lempi, 87 år, yrkesbakgrund okänd, hade bott sex år på Skogsbacken.  

6.2.2 Läsestunderna 
Läsestunderna hölls vid de flesta tillfällen på förmiddagarna för att anpassas till 
de äldres dagsrutiner. Innan läsestunderna dukade jag fram fika och placerade 
böcker med anknytning till dagens tema uppslagna på bordet. Därefter gick jag 
runt på avdelningarna och hälsade på de äldre och hjälpte dem som behövde hjälp 
att ta sig till läsestunden. En del av deltagarna som hade rullstolar och rollatorer 
fick även hjälp av personalen att komma till rätta.  

Jag inledde alltid läsestunderna med att uttala min glädje av att vara där och 
hälsade alla välkomna vid namn, detta för att stärka deras närvaro i gruppen och i 
stunden. Om det fanns nya personer med i gruppen presenterade jag mig själv och 
projektet kort. Vid några tillfällen inledde jag läsningen med att dela ut texten, 
som jag hade för avsikt att läsa, i storstil. I de flesta fall inledde jag dock enbart 
med att kort presentera dagens tema och vilka texter jag tänkte läsa. Vid några 
tillfällen frågade jag även vad de hade tyckt om det tidigare läsetillfället. På den 
frågan fick jag sällan utförliga svar. Svaren var artiga och uppskattande men det 
var ovanligt att deltagarna mindes det tidigare tillfället (Fältanteckningar, 2012-
02-02, 2012-02-07). Vid ett tillfälle svarade tre av dem som varit närvarande så-
här: 

Väinö: Det var mycket bra. 

Toivo: Jo, helt okej. 

Seppo: Jag minns inte, jag var nog inte här då (Fältanteckningar, 2012-02-02). 

Efter detta inledande informella samtal började jag läsa, högt och tydligt. Jag för-
sökte levandegöra läsningen och dramatisera episoder. Jag bejakade alltid spon-
tana reaktioner från deltagarna. Jag gjorde pauser i läsningen samt initierade sam-
tal med jämna mellanrum. Med tanke på att deltagarna led av ett vanskligt minne, 
gjorde jag även upprepningar av avsnitt i texten, för att återkoppla till det litterära 
materialet. Syftet var att verka trygghetsskapande ifall deras koncentrationssvå-
righeter hade påverkat lyssningen samt tydligare möjliggöra identifikation med 
materialet (Fältanteckningar, 2012-02-07, 2012-02-12).  

Vid vissa tillfällen kontrollerade jag att de hörde mig och i stunder då jag såg 
att energin dalade och tröttheten tog överhand hos deltagarna, gjorde jag en paus i 
läsningen. Andhämtningen, ett kortare samtal och en slurk kaffe kunde hjälpa de 
äldre att återfå koncentrationen och närvaron. Det var ganska vanligt att de äldre 
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slumrade till (Fältdagbok, 2012-01-31, 2012-02-02, 2012-02-20). Lika vanligt var 
det att deltagarna uttryckte spontana kommentarer till det lästa och att de delgav 
sina minnen för gruppen (Fältanteckningar, 2012-01-31, 2012-02-12, 2012-02-
16). 

Strävan var att göra läsestunderna så levande som möjligt och läsningen var-
vades med samtal och musikstycken. Vid den första läsestunden var jag nervös 
och gruppen präglades av blyg förväntan inför denna nya aktivitet. Jag noterade 
oro och deltagare som ville gå iväg (Fältanteckningar, 2012-01-31). Jag ställde 
även frågan till personalen kring huruvida det sociala sammanhanget kunde upp-
levas obekvämt för de äldre. De förklarade att de äldre hade som vana att göra 
allting tillsammans på Skogsbacken. Alla aktiviteter var gemensamma, och de var 
vana vid att verka kollektivt. Det sociala sammanhanget i grupp trodde de inte 
kunde upplevas obekvämt eller skapa oro, utan oron tog sig ofta uttryck då de var 
ensamma, förklarade personalen (Fältanteckningar, 2012-02-16). 

Allteftersom läsecirkeln fortskred blev deltagarna mer bekväma i situationen. 
De äldre lärde känna mig och flera pratade obehindrat i gruppen. Deltagarna kom 
ihåg när läsestunderna skulle äga rum och de tog sig själv till sammankomstrum-
met, ibland satt de redan och väntade på mig då jag kom (Fältanteckningar, 2012-
02-09, 2012-02-20). Det fanns dock en ojämlik dialog i gruppen. De som hade 
språket kvar deltog aktivt i samtalen medan de som hade förlorat språket hamnade 
vid sidan av det interaktiva momentet av läsestunden. I samtalen gjorde även de 
friskare deltagarna ett socialt avståndstagande till de sjukare. Genom kommenta-
rer markerade de att de inte var som dem. Vid flera tillfällen upplystes jag även av 
de friskare deltagarna om att de övriga nog inte förstod mina frågor (Fältanteck-
ningar, 2012-01-31, 2012-02-20). 

6.2.2.1 Uppskattningen av boken  
Det var flera av deltagarna som gärna bläddrade i de böcker jag hade ställt fram 
på bordet inför sammankomsterna (Fältanteckningar, 2012-02-09, 2012-02-12). 
Toivo bläddrade alltid från pärm till pärm, han tittade på bilderna och han kom-
menterade dem. Han var även intresserad av de böcker jag läste ur. Han frågade 
om det fanns bilder eller om det var liten text i böckerna. Vid ett tillfälle undrade 
han om böckerna kunde bli kvar hos dem på Skogsbacken och vid ett annat till-
fälle lånade han en bok av mig och tog den till sitt rum. Det var ett större bildverk 
med naturbilder från Finland. Vid nästa sammankomst ställde Toivo frågor kring 
platserna han hade sett i boken och erinrade sig att han hade besökt några av dem. 
Jag kunde se att han njöt av att hålla i boken och att få bläddrade i den. Det 
skänkte honom ett lugn. Vid ett annat tillfälle då jag inte hade med mig böcker för 
påseende, upptäckte jag att han nervöst fingrade med händerna och saknade 
någonting att hålla i (Fältanteckningar, 2012-02-09, 2012-02-12, 2012-02-16). 
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6.2.3 Den biblioterapeutiska identifikationen 

6.2.3.1 Identifikation genom platser, händelser och upplevelser 
Många av deltagarna visade vid ett flertal tillfällen en uppskattning och ett särskilt 
intresse för materialet då det skildrade livet i Finland under 1900-talets första 
hälft. Ofta skedde detta då de kunde identifiera sig med det lästa och känna igen 
platser, händelser eller upplevelser från förr (Fältanteckningar, 2012-02-02, 2012-
02-07, 2012-02-09, 2012-02-16). Vid ett tillfälle läste jag en berättelse om en fa-
milj som bodde i en liten finsk stad på 1950-talet. Historien skildrade dotterns 
första tågresa på egen hand till en närliggande stad. Därefter övergick handlingen 
i att beskriva ett beslut om en längre resa, då en grannfamilj var i färd med att 
flytta till Kanada för att jobba. Flera av deltagarna reagerade spontant på ett lik-
nande sätt. De uppgav att de inte tyckte om att resa och att det var tröttsamt, men 
ganska snart började de erinra sig minnen (Fältanteckningar, 2012-02-02). Seppo 
berättade att hans första resa ensam var med buss till grannstaden, precis som för 
karaktären i boken, varpå Väinö snart flikade in att han mindes en resa han gjort 
till Moskva. 

Handledaren: Berätta om den resan! 

Väinö: Jag tog tåget och när jag var framme besökte jag Röda torget. Det var en lång resa, 
men en mycket intressant resa. Jag minns inte om jag besökte Leningrad vid samma tillfälle. 
Det var vackert i Moskva. 

Toivo: Köpte du bullar i Moskva? 

Väinö: Det minns jag inte (Fältanteckningar, 2012-02-02). 

 
I samtalen som följde efter högläsningen var det vanligt att de äldre blickade 
bakåt och berättade inför gruppen om sin egen uppväxtmiljö, sin hembygd och 
dess människor och miljöer. Berättelserna kunde vara detaljrika men oftast var de 
kortfattade och handlade om en liten minnesbild av en upplevd händelse, som i 
följande citat. 

Seppo: Jag är hemma från dessa trakter [som beskrivits under högläsningen förf.anm]. Jag 
tog flera gånger bussen till Borgå torg då jag var ung, för att sälja jordgubbar.  

Toivo: Till torget åkte man alltid för att skvallra och träffa folk (Fältanteckningar, 2012-02-
02).  

 
Vid ett tillfälle läste jag ett kapitel som handlade om en familjs sommar på landet 
i Finland under 1930-talet. De anlade en trädgård, de plockade bär och svamp, de 
fiskade och barnen lärde sig simma. Jag inledde samtalen genom att be dem be-
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rätta hur de mindes sina somrar. I sina berättelser förflyttades de omedelbart till 
Finland och barndomen.  

Seppo: Vi hade egentligen inga semestrar då. Nej vi gick ju i skolan och sen så jobbade vi på 
somrarna. Jag hjälpte till på gården.  

Toivo: Jag hjälpte också egentligen till på gården. Jag jobbade som dräng på en granngård 
från att jag var tio år gammal (Fältanteckningar, 2012-02-07). 

 

Det var sällan de själva återkopplade till materialet, genom att kommentera det 
lästa, men det hände några gånger, här följer ett sådant tillfälle:  

Martta: Det här påminner mig om min barndom. Du nämnde ”halm” i dikten, jag minns att vi 
hade halm i madrasserna och hur det kunde sticka ibland.  

[Handledaren fortsatte att läsa dikten i vilken beskrevs en sommarmorgon och en tidig mor-
gonpromenad.]  

Väinö: Jag brukade alltid vara uppe väldigt tidigt redan vid femtiden på morgonen. Då gick 
jag ut och promenerade. Det var en fin stund.  

Martta: Det är så underbara dofter en sommarmorgon och luften är så frisk (Fältanteckningar, 
2012-02-19).  

 
Det vanligaste var att deras identifikation uttrycktes med ett jakande svar, en 
nickning som en bekräftelse på att de kände igen sig i berättelserna. Ibland såg jag 
detta som tecken på blyghet och ovilja att berätta inför gruppen. Ibland såg jag det 
som en svårighet i att finna ord och formulera sig och ibland som en följd av min-
nesvikt och oförmåga att återberätta händelser. Då Anneli, en av gästhandledarna, 
berättade om efterkrigstiden uttryckte många deltagare igenkänning, men enbart 
genom nickningar. Ändå visade de ett stort intresse genom att de bad om att få 
titta på bilder och hålla i och bläddra i böckerna. Många av deltagarnas reaktioner 
behövde därmed tolkas i ickeverbala handlingar. Anneli höll vid ett tillfälle upp 
en poster med Armi Kuusela som blev vald till Miss Universum år 1952.  

Anna: Får jag titta! 

[Handledaren gav postern till henne. Hon tittade på Armi. Postern gick sedan runt bordet och 
alla tittade en lång stund på bilden.] 

Handledaren: Det här var samma år som Coca Cola introducerades i Finland och året då 
Helsingfors anordnade sommarolympiaden. Allting hände samma år då Finland stoltserade 
med världens vackraste kvinna. 

[Flera nickade då hon nämnde händelserna] 

Anna: Jag åkte tåg med sin bror till Helsingfors för att titta på olympiaden (Fältanteckningar, 
2011-02-09). 
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6.2.3.2 Identifikation med karaktärer 
Vid några tillfällen kunde jag iaktta hur deltagare identifierade sig med karaktärer 
i det litterära materialet. Ett av de tillfällen var då jag läste en episod ur Arto Paa-
silinnas självbiografiska roman Nio drömmar/Yhdeksän unelmaa (2003). Flera av 
deltagarna identifierade sig med författaren och hans drömmar om att bygga hus. 
Jag läste om hur Paasilinna en sommar, då han var tio år, byggde en skogskoja 
tillsammans med sin bror. Det var hans första ”husdröm” som han uppfyllde och 
vidare byggde han hus genom hela livet både hemmavid och utomlands. I boken 
fanns även illustrationer, ritningar och fotografier som jag visade för gruppen allt-
eftersom jag läste. Toivo och Seppo lyssnade uppmärksamt; båda två hade sin 
yrkesbakgrund inom byggindustrin. När jag avslutade sade Seppo omedelbart: 

Seppo: Oj-oj vad jag har byggt kojor i skogen! När jag var liten byggde jag en koja alldeles 
själv i skogen, tre kilometer från mitt hem. Det fanns inte så många jämngamla i mina 
hemtrakter, så kojan fick jag bygga på egen hand. Där stod den sedan i skogen under många 
år. Dit återvände jag alltid och där fanns det blåbär. I Sverige har jag senare jobbat på byg-
gen, så jag har fortsatt bygga livet ut, precis som Paasilinna. 

Handledaren: Är det någon annan som har byggt hus, eller haft likadana husdrömmar som 
Paasilinna. Eller rentutav andra drömmar? 
 
Toivo: Jag har också byggt många skogskojor […]. Men sedan har jag ju byggt min dröm här 
i Sverige, ett radhus med bastu. […] Det är hemifrån, från min far, som jag har ärvt mina 
kunskaper i byggteknik.  
 
Seppo: Samma här (Fältanteckningar, 2012-02-20). 

 

Seppo och Toivo återskapade sina minnen ur livet som friska och fortsatte vid 
samma tillfälle att berätta hur de hade gjort resor med bil och på motorcykel i 
Europa.  

Toivo: Min fru tyckte om att röra på sig och se världen, så vi köpte en husvagn […]. Vi be-
sökte en gång Venedig med familjen, men på hemvägen körde vi vilse. Då fick vi hjälp av en 
motorcyklist med att komma rätt på rutten igen. Även till Finland åkte vi med vår husvagn. 
Det kan man också kalla en dröm. 
 
Seppo: Jag hade aldrig råd att köpa bil så jag köpte en motorcykel. Med den reste jag genom 
Europa och såg omgivningar och hur människor levde. Jag har även tagit motorcykeln på fär-
jan till Finland några gånger (Fältanteckningar, 2012-02-20). 

6.2.3.3 Musiken stimulerar minnet och väcker känslor 
De känsloyttringar, såsom glädje och sorg, som materialet framkallade var få. 
Men i samband med att jag spelade musik uttrycktes ofta glädjefyllda medryck-
ande känslor. Flera av deltagarna sjöng med i låttexterna och knackade takten i 
bordet. De log ofta och man kunde se att de njöt av stunden (Fältanteckningar, 
2012-01-31, 2012-02-09, 2012-02-14). Utöver de känslor som musiken väckte 
stimulerade den även minnet (Fältanteckningar, 2012-02-02, 2012-02-07, 2012-
02-20, 2012-02-22). 
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Handledaren: Var ni på dansbanor då? 

Seppo: Ja, jag har till och med spikat ihop en dansbana. I Eno var det. Min pappa var med 
och några fler. På den har jag sedan dansat många danser.  

Toivo: Sedan hade vi ”finska danser” här i Sverige. Jag kom till Sverige 1955. Vi bodde i ba-
racker och jag jobbade på varvet. I helgerna ordnades det danser. Det var där jag träffade min 
fru (Fältanteckningar, 2012-02-16). 

6.2.4 Kommunikation och social interaktion 

6.2.4.1 Deltagarnas sociala interaktion  
En stor del av det deltagarna delgav gruppen i form av minnen, berättelser och 
samtal handlade om det liv de hade levt innan de kom till Skogsbacken. Ofta var 
det deras hembygd, familj och barndom i Finland som stod i centrum av samtalen. 
Materialet, som i många fall skildrade vardagen i Finland, verkade stimulerande 
på deltagarna samtidigt som gruppsamtalen aktiverade dem. De äldre inspirerades 
av de andras berättelser, de ställde frågor och fyllde på samtalen med sina egna 
perspektiv.  

I gruppen fanns det några personer som alltid tog initiativ till samtal och som 
hade en god verbal förmåga. Men det fanns även personer som under läsecirkelns 
gång blev mer bekväma i gruppen och med mig som handledare och pratade mer 
öppenhjärtligt ju längre arbetet med läsecirkeln framskred. En av deltagarna gav 
inledningsvis ett intryck av att ha svårt att formulera sig och undvek samtal i 
gruppen. Då hon hade medverkat i läsecirkeln vid fyra-fem tillfällen började hon 
prata högre och berättade oftare om sina minnen (Fältanteckningar, 2012-01-31, 
2012-02-16). Några andra deltagare fann under läsecirkelns gång att de arbetat 
och haft gemensamma intressen tidigare i livet, och deras relation utvecklades till 
en bekväm samvaro som vid tillfällen även utmärktes av humor och skämt (Fäl-
tanteckningar, 2012-02-16, 2012-02-20).  

Det hände ofta att deltagarna identifierade sig med varandras berättelser och 
kopplade dem till sina egna minnen. Det hände även att de ställde frågor till 
varandra och det uppstod en dialog bland deltagarna. Då kunde man se hur delta-
garna i gruppen stödde varandra i igenkännandet och minnesstimuleringen. Föl-
jande citat exemplifierar hur de såg, uppmärksammade och interagerade med 
varandra.  

Handledaren: Har någon av er varit i Viborg? 

Sylvi: Jag har varit där. Det var före kriget. Inte hade man någon aning om något krig där då.  

Väinö: Åt du ”Viborgs kringlor”?  

Sylvi: Vi var på kafé och där åt vi bakelser. Sedan såg vi det runda tornet i Viborg, som finns 
där fortfarande idag.  
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Handledaren: Viborg hörde ju till Finland vid den här tiden.  

[Flera nickade och höll med]  

Väinö: Vi hade en sommarstuga där vi var på somrarna. Vi badade mycket.  

Handledaren: Fiskade ni något då?  

Seppo: Ja! Jag fiskade! Och sen pilkade jag på vintrarna.  

[Flera av deltagarna nickade]  

Sylvi: Jag var ofta i skogen. Jag trivdes väldigt bra där, det var lugnt. Sedan plockade jag bär 
och kokade saft och sylt. I Finland hade vi en sommarstuga men inte här i Sverige (Fältan-
teckningar, 2012-02-07).  

Vid de tillfällen en vårdare ur personalen eller en anhörig deltog i läsestunderna 
uppstod också en gemensam dialog i gruppen där de äldre stöddes i sin minnes-
hågkomst och kommunikation. De personer som kände de äldre väl kunde formu-
lera berättelserna och påminna dem vid händelser. De kunde också återge historier 
som de visste var särskilt viktiga för de äldre samt hjälpa dem att sätta ord på 
dessa. I några fall fungerade även jag i min roll som handledare som medhjälpare 
till återgivningen av de äldres minnen. Under projektets gång lärde jag känna de-
ras bakgrund i viss mån och kunde i stunder då de påvisade minnesluckor eller 
hade svårt att formulera sig hjälpa dem.  

Vid ett tillfälle läste jag korta berättelser om livet i Finland runt mitten av 
förra seklet. De handlade om en fabriksarbeterskas vardag och skildrade arbete 
och fritid samt de villkor som rådde under kriget och de påföljande fredsåren. 
Följande citat exemplifierar ett samtal som följde på högläsningen och där Martta, 
Artos fru, deltog i att återkalla minnen och bidrog till dialogen i gruppen. 

Handledaren: Vad gjorde ni annars på fritiden då? 

Toivo: Vi härjade runt. 

Martta: Det fanns egentligen inte så mycket fritid på den tiden. Precis som det berättades i 
texten du läste. Arbetsdagarna var långa och man jobbade till och med på lördagarna. 

[Flera av deltagarna höll med henne och nickade.] 

Handledaren: Minns ni när radion kom? 

Toivo: Jag minns. Jag gick alltid till grannen och lyssnade på ”Markus-gubben” [ett barnpro-
gram förf.anm.] Vi hade ingen radio hemma.  

Martta: Man lyssnade mycket på musik och på Radio Luxemburg. Sen kom tv:n 1953 och 
den fanns sedan i var mans hem på 1960-talet. 1965 flyttade jag och Arto till Sverige. […] 
Vad gjorde ni då freden kom, minns ni det? 
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Sylvi: Jag var på jobb. 

Martta: Firade ni att freden kom på något sätt, ute på gatorna? 

Väinö: Nej inte så värst. Det var en lättnad och det var många att ta hand om som kom hem 
från fronten och var trötta. Vardagen gick vidare.  

Sylvi: Jag var växeltelefonist under kriget. 

Martta: […] Artos familj bodde i Helsingfors under kriget.  Där bombades det mycket. Han 
var barn då och fick springa till skyddsrummet. Om han inte hann så fick han sitta på en toa-
lett och vara rädd tills det var över. 

[Arto tittade på Martta när hon berättade och bekräftade med nickningar.] (Fältanteckningar, 
2012-02-12) 

6.2.4.2 Deltagarnas relation till cirkelhandledaren och rollen som samtalsledare 
Relationen mellan mig och deltagarna utvecklades allteftersom projektet fram-
skred. Vid de inledande läsestunderna var stämningen blyg och samtalen utmärk-
tes av artighet. Efterhand blev relationen mer spontan, deltagarna upplevdes mer 
bekväma i situationen och flera började tilltala mig vid namn. I samtalen ställde 
de såväl frågor till varandra som till mig (Fältanteckningar, 2012-02-02).  

Allteftersom gruppen träffades, kunde jag se vilka ämnen som väckte minnen 
och skapade dialog.  Då texterna var verklighetsnära och samtalen handlade om 
deras vardagsliv som de levt var det många som delade med sig av personliga 
minnen och berättelser. Att be dem ”berätta” fungerade ofta väl. Gentemot flera 
av deltagarna undvek jag dock att ställa direkta frågor då dessa eventuellt skulle 
upplevas som obekväma. Jag hade även en hållning som visade att det var okej att 
inte prata eller delge sina minnen inför gruppen. Därutöver hade jag en ambition 
att undvika att ställa frågor som ”minns ni?” för att inte väcka anstöt. Dessa frågor 
slank dock med i samtalen ändå och i den aktuella kontexten fungerade de väl, 
eftersom det alltid fanns någon bland deltagarna som mindes och gärna tog till 
orda (Fältanteckningar, 2012-01-31).   

Vid de två tillfällen som läsecirkeln gästades av bibliotekarier utifrån var 
samtalen mer återhållsamma. Vid dessa tillfällen var det även uppenbart att hand-
ledarens roll i att påbörja samtal, göra pauser i läsningen och bejaka deltagarnas 
uttryck var viktigt. De deltagare som vid andra tillfällen uppvisat ett alert intresse 
i att berätta var nu tysta då de inte bjöds in till att medverka i en dialog (Fältan-
teckningar, 2012-02-09). Deltagarna uppvisade även en större oro vid dessa till-
fällen. De frågade vad klockan var, de meddelade att de behövde gå iväg, de und-
rade vad som skulle hända och de ställde frågor kring när fikat skulle serveras 
(Fältanteckningar, 2012-02-09, 2012-02-22).  
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6.2.4.3 Deltagarnas kommunikation kring nuet och det förflutna 
I den informella sociala samvaron som läsecirkeln skapade uppstod även diskuss-
ioner kring nutida händelser och ibland yttrade deltagarna tankar kring sitt hälso-
tillstånd (Fältanteckningar, 2012-02-07, 2012-02-16, 2012-02-20). Vid flera till-
fällen förklarade även en deltagare att det kändes ”lustigt” att tänka sig att han var 
så gammal idag. Han sade att han inte kände sig gammal, men sade samtidigt att 
ålderdomen var någonting naturligt (Fältanteckningar, 2012-02-12, 2012-02-14). 
Då jag läste Paasilinnas självbiografiska roman och vi pratade om drömmar i livet 
kunde flera av deltagarna vandra mellan dåtid och nutid i sina berättelser. Föl-
jande exempel illusterar hur deltagarna genom samtalen kunde relatera till sin 
nuvarande situation sedd ur ett större perspektiv. Litteraturen fungerade stimule-
rande för deras tankar och minne och genom att lyssna och samtala i grupp kunde 
de se sin nuvarande situation samt uttrycka ett accepterande av den.  

Seppo: Du skulle bara veta hur många bastur jag har byggt. 

Handledaren: Berätta! Hur många har det blivit? 

Seppo: Oj-oj det går inte att räkna. Här i Sverige har jag inte byggt så många, men några har 
det alltid blivit. I Finland byggde jag desto fler! (Fältanteckningar 2012-02-20) 

[Toivo berättade inledningsvis hur han uppfyllt sina drömmar tidigare i livet och avslutade 
därefter så här]: 

Toivo: Men ibland kan det bara vara en dröm att ha det lugnt och fridfullt och det har jag här 
på Skogbacken (Fältanteckningar, 2012-02-20). 

6.2.5 Läsecirkeln – en plats för vänskap och gemenskap 
Läsestunderna stimulerade till samvaro även på ett vänskapligt plan. Deltagarna 
som levde på två olika avdelningar hade i vardagen endast begränsad kontakt. Vid 
flera tillfällen fungerade även läsestunderna som en plats för utbyte av vardagens 
händelser. Skogsbacken som skulle förses med en tillbyggnad, diskuterades flitigt, 
även mathållingen och bastun på boendet pratades det om. Ibland dryftades det 
pågående finska presidentvalet, och vid andra tillfällen berättade deltagarna om 
sina familjer och barn eller anhöriga som gått bort. Dessa samtal engagerade ofta 
flera av deltagarna i gruppen och de tog plats i de gemensamma samtalen (Fältan-
teckningar, 2012-01-31, 2012-02-02, 2012-02-22).  

Marttas närvaro, som anhörig i gruppen var viktig i stödjandet av Artos delta-
gande, men den var även viktig i ett socialt perspektiv för gruppen i stort. Hon 
kände Arto på ett personligt plan och kunde hjälpa honom att återkalla gemensamt 
upplevda minnen. Hon hjälpte även till att välja och formulera orden för honom 
och de kunde tillsammans uppleva en gemenskap. Arto verkade trygg och glad. 
Han log då hon återberättade deras gemensamma minnen för gruppen (Fältan-
teckningar, 2012-02-19). Därutöver var hon verbal, energifylld och återberättade 
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minnen som de andra i gruppen också kunde känna igen sig i. Hon pratade om 
livet utanför Skogsbacken om den annalkande våren, om dofter, ljud och ljus. 
Som en person utifrån boendet, blev hon en påminnelse även för de övriga om 
livet utanför, och hennes närvaro utgjorde ett stöd för den sociala gemenskapen 
som växte fram i gruppen. Även Martta uttalade själv efteråt en uppskattning för 
läsestunderna och sade att de var viktiga som aktiviteter för de äldre (Fältanteck-
ningar, 2012-02-19). 

Martta: Precis en sådan hoppbacke som du läste om i dikten hade jag också som barn. Ett par 
meter lång var den. I staden där Arto växte upp var det sedan andra lekar, men visst lekte 
dom också. Minns du vad ni lekte, Arto?  

Arto: [Tittade på henne och log] 

Martta: Jag har hört att ni lekte de här lekarna [Martta berättar om olika lekar Arto lekt som 
barn] Känner ni igen de här lekarna? [Hon ställde frågan och tittade på de övriga i gruppen, 
flera nickande] (Fältanteckningar, 2012-02-19). 

6.2.6 Utvärdering av läsecirkeln 

6.2.6.1 Svårigheter och problem i den biblioterapeutiska processen  
De svårigheter som uppstod i arbetet med den biblioterapeutiska processen hand-
lade främst om deltagarnas hälsotillstånd. Deras minne var så pass vanskligt att 
även om de uttryckte en stor entusiasm inför läsningen, kunde identifiera sig med 
materialet och interagerade i gruppen, så mindes de inte vad jag hade läst från en 
gång till en annan (Fältanteckningar, 2012-02-07, 2012-02-02).  

Toivo: Vi får se vad du har valt ut att berätta för oss idag. Förhoppningsvis är det någonting 
annat än förra gången … eller ja, inte kommer jag ihåg vad du läste förra gången (Fältan-
teckningar, 2012-02-07). 

 
Gruppens karaktär var också ojämlik då vissa deltagare samtalade obehindrat i 
grupp medan andra hade förlorat språket helt och hållet. Att arbeta biblioterapeu-
tiskt med de allra sjukaste hade krävt andra arbetssätt. Det fanns deltagare i grup-
pen, vilka jag aldrig kunde föra en dialog med, inte kunde observera känsloytt-
ringar hos eller ens skapa ögonkontakt med. Deras blick var fixerad neråt eller 
rakt fram och det var omöjligt att veta ifall de hörde läsningen och samtalen eller 
huruvida de uppskattade stunden eller inte (Fältanteckningar, 2012-01-31, 2012-
02-20). Att de hade förlorat den kommunikativa förmågan behövde dock inte be-
tyda de inte förstod eller uppskattade stunden. Personalen på boendet framhöll att 
gemenskapen och uppmärksamheten även för dessa deltagare var oerhört viktigt 
(Fältanteckningar, 2012-02-14).  

Vilket redogjorts för ovan hände det vid många tillfällen att det litterära 
materialet fungerade som källa till identifikation hos deltagarna. Men det fanns 
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även stunder då denna identifikation uteblev. Det fanns material som inte återkal-
lade minnen eller stimulerade till reaktioner och samtal bland deltagarna. Detta 
skedde exempelvis vid det första läsetillfället då materialet bestod av dikter. Dik-
terna saknade element som direkt verkade relevanta för deltagarna och språket var 
högstämt. En av deltagarna kopplade diktläsningen till en skolsituation och upp-
gav att hon hade läst poesi under sin tidiga skolgång (Fältanteckningar, 2012-01-
31). Inte heller de finska folksagorna eller den episod ur en skönlitterär talbok 
som spelades upp, fungerade som direkta källor till identifikation för deltagarna. 
Att identifikationen uteblev kan bero på att det fanns en osäkerhet bland deltagar-
na att tala inför en grupp. Men det gick ändå att se ett mönster när det gällde det 
litterära materialets förmåga att utlösa reaktioner som kan förknippas med identi-
fikation. Det material som ledde till omedelbar identifikation var det verklighets-
trogna och det material som inte ledde till identifikation var fiktivt till sin karak-
tär. Däremot var erfarenheten den att trots att materialet inte direkt fungerade som 
en identifikation för deltagarna så fungerade det alltid som en inkörsport och en 
röd tråd i de initierade samtalen.  

Det visade sig även att materialet inte alltid berörde deltagarna på ett person-
ligt plan. För en av deltagarna verkade materialet snarare som upplysande eller 
informativt. Han kallade läsestunderna för ”studiecirkel” och han ställde ofta frå-
gor kring verkliga skeenden i historien. Han bemötte inte materialet med öppenhet 
i att beröras på ett personligt plan.  

Väinö: Jo du vet, jag har ganska mycket tid. Så jag har möjlighet att delta i sådant här och jag 
tycker att det är väldigt intressant med den här studiecirkeln. Vad skall vi studera idag? (Fäl-
tanteckningar, 2012-02-09)  

 
Läsestunderna kunde även i andra fall, och detta hände framförallt i början av 
gruppsammankomsterna, liknas vid ett skolförhör. Deltagarnas svar var korta och 
de uppgav tillexempel att de kände till vissa författarnamn och de kunde recitera 
en dikt. Just läsningen utantill var ett vanligt inslag under deras skolgång i Finland 
och det var ingen av deltagarna som uppgav att de läst dikter i andra situationer än 
i skolan (Fältanteckningar, 2012-01-31, 2012-02-02, 2012-02-09). 

6.2.6.2 Skogsbacken – vårdpersonalens synpunkter på läsecirkeln 
Varje läsetillfälle föregicks av att jag pratade med personalen och hörde hur de 
äldre mådde och om de hade uppstått reaktioner från tidigare läsetillfällen. Jag 
kunde flera gånger se ett intresse från personalens sida för läsecirkeln. Vid två 
tillfällen deltog även personal vid läsestunderna och vid båda tillfällena bidrog de 
aktivt till samtalen i gruppen. De såg det som positivt att de äldre berättade episo-
der ur sina liv och det gav dem en bild av de äldre som de inte tidigare kände till 
(Fältanteckningar, 2012-02-12, 2012-02-16).  
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Redan vid min första kontakt med Skogsbackens äldreboende uttrycktes en 
önskan om att högläsning kunde bli en permanent aktivitet på boendet. Denna 
inställning infann sig även då projektet var avslutat. Personalen var då intresserad 
av att ta del av mina erfarenheter av läsecirkeln samt få praktiska tips kring 
materialval och arbetsmetoder. De visade även en öppenhet gällande att starta ett 
samarbete med biblioteket i kommunen och funderade över att bjuda in en biblio-
tekarie till Skogsbacken. De såg även möjligheten att bedriva verksamheten själv-
ständigt genom eget inköp av lämplig litteratur. Högläsningen skulle en i persona-
len inledningsvis ansvara för, men enligt dem kunde även volontärer som besökte 
boendet vara behjälpliga (Intervju med Tuula, Irma och Paula, 2012-02-22). 

Flera i personalen på Skogsbacken intygade att läsestunderna var uppskattade 
och någonting ”efterlängtat” bland de äldre (Intervju med Tuula, Irma och Paula, 
2012-02-22, fältanteckningar, 2012-02-02). De framhöll även att det genom att 
följa detta projekt hade visat sig tydligt hur viktig personalens närvaro var. De såg 
min handledarroll som viktig i initierandet av samtalen och trodde att det var upp-
skattat att det kom personal utifrån till Skogsbacken (Intervju med Tuula, Irma 
och Paula, 2012-02-22).  

Personalen kunde även intyga att en av deltagarna under läsestunderna visat 
en lite annan sida i gruppen. Han var vanligtvis rätt inaktiv i vardagen men hade 
alltid varit verbalt aktiv och inte dragit sig för att berätta och delge gruppen sina 
personliga minnen under läsecirkelns gång. I övrigt kunde personalen inte se 
andra konkreta tecken på förändringar hos deltagarna till följd av läsestunderna. 
De hade dock en gemensam övertygelse om att läsestunderna var väldigt viktiga 
även för dem med långt gångna sjukdomsförlopp. 

Irma: Som Tyyni [fingerat namn förf.anm.] tillexempel, jag tror att hon njuter på något sätt av 
att vara där, det är gemenskapen, som betyder så mycket (Fältanteckningar, 2012-02-16). 

 
Utifrån den kännedom de hade om de äldre såg de de enskilda stunderna som vik-
tiga och hade för avsikt att i framtiden även avsätta tid för högläsning enskilt med 
de äldre (Intervju med Tuula, Irma och Paula, 2012-02-22). De visade en stor öp-
penhet för att utveckla och införa metoder för arbete med litterärt material på bo-
endet och trodde att det kunde skingra långtråkigheten för en del av de äldre (Fäl-
tanteckningar, 2012-02-22). 

6.2.6.3 Resursgruppen – bibliotekariernas synpunkter på läsecirkeln 
Två av bibliotekarierna i projektets resursgrupp, Leena och Anneli, medverkade i 
läsecirkeln genom högläsning vid var sitt tillfälle. Båda uttryckte efteråt sin upp-
skattning över att ha medverkat. Leena upplevde att de äldre var vid gott humör 
och att alla deltog i samtalen på sitt sätt och efter sin förmåga (Intervju med Le-
ena, 2012-02-22, intervju med Anneli, 2012-03-02). 
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Anneli: Stämningen var varm och öppen, lokalen var hemtrevlig. Jag upplevde en omedelbar 
kontakt med de äldre och kände att de trivdes med mig (Intervju med Anneli, 2012-03-02). 

 
Anneli förklarade vidare att hon inte uppfattade det som en sammansatt grupp. 
Vissa var tysta, medan andra var mer kontaktsugna. Hon upplevde även en still-
sam och lugn ton i gruppen, ett artigt tilltal och en väntan ”på sin tur”. Men man 
såg att deltagarna i denna läsecirkel var multisjuka, fortsatte hon, så är det idag 
när de äldre kommer in på äldreboenden. De är i sämre hälsa än tidigare. Samta-
len som följde på högläsningen cirklade kring det som kallas reminiscens, att 
minnas det förflutna, förklarade hon vidare (Intervju med Anneli, 2012-03-02). 

Leena uttalade tidigt sin uppskattning över att denna studie var baserad på 
biblioterapi som begrepp och metodologisk grund. Hennes uppfattning var att 
biblioterapi var någonting som verkligen bedrevs ute i praktiken i fältet, men att 
termen alltför sällan användes (Intervju med Leena, 2011-11-15). Både Leena och 
Anneli påpekade även att de äldre var en förbisedd grupp i bibliotekens arbete, 
medan det gjordes stora satsningar på andra målgrupper (Intervju med Leena, 
2012-02-22, intervju med Anneli 2012-03-02). 

Leena: Det pratas mycket om livslångt lärande. Idag arbetar man mycket på biblioteken 
gentemot ungdomar, i projekt som inte direkt anknyter till litteratur och läsning. Så varför 
inte arbeta med aktiviteter för de äldre kommuninvånarna, på deras villkor? Att arbeta med 
denna typ av verksamhet är däremot inget traditionellt biblioteksarbete och kräver lite mera 
engagemang av bibliotekarierna (Intervju med Leena, 2012-02-22). 

 

Anneli förklarade att lyssningen och deltagandet i läsecirkeln är en delad erfaren-
het och upplevelse. Den skingrar ensamheten och tristessen samt skapar en sam-
hörighet. För de sverigefinnar hon hade mött tidigare i sitt arbete och av vilka en 
del tappat sina kunskaper i svenska, var böcker, tidningar, musik och samtal på 
modersmålet oerhört viktigt. Man blir aldrig för gammal för aktiviteter som 
denna, men arbetet kräver att bibliotekarien är väl förtrogen med de kulturella 
referensramarna, sade Anneli. Kroppskontakt och tröstande är inte helt självklart. 
Det är viktigt att bevara de äldres integritet, menade hon (Intervju med Anneli, 
2012-03-02). Jag ställde även frågan huruvida de trodde att man med läsning som 
denna kunde stärka den sverigefinska etniska grupptillhörigheten. Anneli svarade 
så här: 

Anneli: Absolut, liksom genom det här ämnet som jag hade självständigheten, kriget, nation-
alkänslan. För att i Finland är det inget fel… ja man kanske inte skall vara nationalist, men 
patriot, det är helt okej i alla kretsar, och det kom ju fram. Men sedan också från vilket land-
skap kommer jag, det är väldigt viktigt, man bekräftar väldigt mycket identiteter med liksom 
”jag är en tyst tavastländare”, ”jag är en glad halv-karelare” och så där det märktes ju tydligt 
(Intervju med Anneli, 2012-03-02). 

 
Både Anneli och Leena hade svårt att se biblioterapeutiska läsecirklar som en 
permanent aktivitet hos biblioteken. De förklarade att det handlade om struktu-
rella prioriteringar, där målgruppen äldre idag är förbisedd. Den uppsökande 
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verksamheten är lågprioriterad, sjukhusbibliotek läggs ned och de privata äldre-
boendena har inte råd att köpa bibliotekens tjänster (Intervju med Leena, 2011-11-
15, intervju med Anneli, 2012-03-02). I verksamhetsplanen för det bibliotek An-
neli arbetade på nämndes inte de äldres biblioteksbehov överhuvudtaget, det enda 
undantaget var verksamheten med ”Boken Kommer”. För de äldre såg hon dock 
högläsningsprojekt liksom detta som alltigenom positiva. All aktivitet är bra, 
läsecirkeln bidrar till social samvaro och tankeväckande hjärngympa för de äldre. 
Miljön präglas även av trygghet, vilket är viktigt för de äldre. De fraktas inte till 
främmande platser, utan det egna rummet och personalen finns i närheten. De 
äldre får träffa andra boende och umgås samt även möta personer utifrån, som 
bibliotekarier. I ett projekt som detta är kontakten med vårdpersonalen väldigt 
viktig och förutom funktionen som handledare i läsecirkeln skulle bibliotekarien 
även kunna fungera som en utbildare, projektledare eller inspiratör, sade Anneli 
(Intervju med Anneli, 2012-03-02). 

Leena deltog vid det sista läsetillfället i läsecirkeln och påpekade att flera av 
de äldre uttryckte en saknad efter dessa läsestunder och hon såg att det hade varit 
en uppskattad aktivitet (Intervju med Leena, 2012-02-22). Även Anneli såg hög-
läsningen som viktig bland de äldre och avslutade intervjun såhär: 

Anneli: Det börjar med böcker, men det kan leda vart som helst! […] Vad vet vi? De kanske 
går och pratar med varandra när de går och tittar i de här böckerna, dikterna och urklippen 
som jag lämnade kvar. Skapar någon slags samhörighet och skingrar den här ensamheten och 
tristessen (Intervju med Anneli, 2012-03-02). 
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7. Sammanfattande analys 

Syftet med uppsatsen var att genom ett fyra veckor långt högläsningsprojekt ut-
forska huruvida biblioterapi kan stödja äldre sverigefinnar i åldrandet samt stärka 
den etniska gemenskapen på äldre dagar. Projektet genomfördes i form av en 
läsecirkel på ett finskt äldreboende i Stockholms län. Deltagarna var kvinnor och 
män i åldern 70-90 år. De härstammade från olika platser i Finland och hade flyt-
tat till Sverige under den stora arbetskraftsinvandringen på 1950- och -60-talen. 
Alla deltagare hade en demensdiagnos och olika långt gångna sjukdomsförlopp. 
Högläsningen och de samtal som följde den skedde på deltagarnas modersmål 
finska, som för många var det enda språket de behärskade. En del av deltagarna 
hade språket kvar och kunde obehindrat samtala i gruppen medan andra på grund 
av sjukdomen förlorat sitt språk och sin kommunikativa förmåga.  

Läsecirkeln genomfördes med hjälp av en utforskande metod i syfte att bidra 
med kunskap inom ett föga utforskat område och ge insikter i biblioterapins ap-
plicering i fält. I detta kapitel diskuteras de konkreta erfarenheterna från projektet 
med utgångspunkt i studiens frågeställningar och den teoretiska referensramen. 

7.1 Kan biblioterapi verka stödjande i åldrandet? 

Diskussionen som följer i detta avsnitt bygger på de analytiska verktyg som be-
dömts fungera klargörande för studiens syfte, nämligen litteraturens, det sociala 
samspelets och mötesplatsens betydelse för stödjandet av gemenskap och välbe-
finnande i åldrandet för personer i främmande land.  

7.1.1 Litteratur - för bättre välbefinnande 

7.1.1.1 Materialet 
Materialurvalet till läsecirkeln skedde utifrån principerna att det skulle vara rele-
vant för de äldre, det skulle fungera minnesframkallande samt vara kortfattat och 
lättbegripligt. Litteratur på lättläst finska för målgruppen äldre visade sig vara 
svår att finna på biblioteken, troligtvis med anledning av att produktionen i Fin-
land är liten. Till läsecirkeln gjordes därmed ett materialurval som bestod av litte-
ratur i olika genrer och format. Allteftersom arbetet med läsecirkeln framskred 



 62

blev det uppenbart att det var de korta texterna, med ett enkelt språk och en var-
daglig handling som många kunde känna igen sig i och identifiera sig med. Jag ser 
således ett behov av ett större utbud av lättläst litteratur för att i framtiden bära 
denna typ av verksamhet mer permanent. Även kombinationen av text, bilder och 
musik ser jag som ett lämpligt medel i att förstärka upplevelsen i stunden. Att 
integrera material av olika slag fungerade aktiverande i gruppen och entusiasme-
rade deltagarna i att vidare minnas och berätta. Det material som fungerade 
mindre bra var ofta fiktivt till sin karaktär eller var skrivet på ett språk långtifrån 
det vardagliga (Fältanteckningar 2011-01-31, 2012-02-02, 2012-02-14, 2012-02-
20).  

Niklasson har i sin studie beskrivit hur böcker kan ha en lugnande verkan på 
äldre som drabbats av demenssjukdom. I hennes undersökning påvisade en annars 
orolig patient ett mycket varsamt handlag med böcker. Hon bläddrade försiktigt 
och kunde även erinra sig bokens bilder från sin egen uppväxt (Niklasson 2006, s. 
38). Samma uppskattning för litteraturen kunde jag observera på Skogsbacken. 
Vissa deltagare bläddrade med stort intresse i de böcker jag dukade fram på bor-
det inför läsestunderna. De vägde böckerna i sina händer, de kommenterade bil-
derna, de bad om att få ha dem kvar hos sig och jag kunde se att böckerna skänkte 
dem ett lugn (Fältanteckningar, 2012-02-09, 2012-02-12).  

7.1.1.2 Identifikation 
Denna studie påvisar hur litteraturen genom skildringar av platser, händelser och 
upplevelser i början av 1900-talets Finland fångade deltagarnas intresse. Litteratu-
ren verkade minnesstimulerande och flera kände igen sig i berättelserna och rela-
terade dem till sina egna livserfarenheter (Fältanteckningar, 2012-02-02, 2012-02-
07, 2012-02-09, 2012-02-16). En del av deltagarna identifierade sig med karaktä-
rer i materialet och andra kunde utifrån högläsningen erinra sig vardagliga sysslor, 
resor och tidigare intressen i livet (Fältanteckningar, 2012-02-07, 2012-02-16, 
2012-02-20) I centrum för deltagarnas diskussioner, som följde efter högläsning-
en, var ofta deras hembygd i Finland samt dess människor och miljöer. I samtalen 
förflyttades de gång på gång tillbaka i tiden, till sitt aktiva liv och till sitt liv då de 
var unga (Fältanteckningar, 2012-02-20, 2012-02-07, 2012-02-16). 

Beskrivningen ovan kan sägas utgöra det första skeendet i den biblioterapeu-
tiska processen såsom den beskrivs av Hynes & Hynes-Berry; att ta del av ett 
verk, beröras och identifiera sig med det lästa (Hynes & Hynes-Berry 1986, s. 45). 
I läsecirkeln skedde identifikationen för en del deltagare i direkt anslutning till 
läsningen, för andra utvecklades den genom de påföljande samtalen i gruppen och 
för en del noterades ingen identifikation alls (Fältdagbok, 2011-01-31, 2012-02-
19, 2012-02-20). Detta steg kan således betecknas som ytterst individuellt, precis 
som Hynes & Hynes-Berry beskrivit det. De har även påpekat att identifikationen 
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inte behöver ske omedelbart i stunden, utan den kan växa fram under en lång tid 
eller bearbetas i deltagarnas ensamhet (Hynes & Hynes-Berry 1986, s. 48f).  

De som drabbas av demenssjukdom har visat sig bevara sin identitet och upp-
visa stunder av psykisk klarhet även då sjukdomsförloppet är långt framskridet 
(Asplund & Normann 2011, s. 69). Under läsestunderna hände det att de äldre 
redogjorde för detaljrika händelser och ibland visade de att de kände igen sig ge-
nom korta bekräftande uttalanden eller enkla nickningar (Fältanteckningar, 2012-
02-09, 2012-02-19). Under de dagar som passerade mellan läsestunderna, var det 
dock vanligt att deltagarna glömde det vi hade läst och samtalat om. Det var där-
med inte möjligt att från tillfälle till tillfälle följa upp eventuella pågående identi-
fikationsprocesser eller tankar kring det som lästs vid tidigare sammankomster. 
Det är således svårt att bedöma huruvida identifikationsprocessen och de äldres 
upplevelse av att beröras i stunden är någonting bestående. Detta är någonting 
som särskilt karakteriserar arbetet gentemot denna målgrupp och som jag i det 
fortsatta arbetet behövde förhålla mig till och acceptera. 

Hynes & Hynes-Berry säger att identifikationen med litteraturen ibland kan 
vara så stark, att den resulterar i en form av katharsis. Genom litteraturen kan 
känslor och minnen väckas till liv och beröra deltagarna djupt (Hynes & Hynes-
Berry 1986, s. 46f). På samma sätt beskriver Eriksson hur litteraturen kan för-
medla bilder och symboler som i sin tur kan väcka starka känslor och tankar. Det 
är enligt henne i denna samverkan mellan tanken och känslan som läsningens kat-
harsiska verkan gör sig synlig och bidrar till en känsla av mening hos deltagarna 
(Eriksson 2006, s. 13, 272).  

I läsecirkeln på Skogsbacken uttrycktes få starka känsloyttringar men det gick 
däremot att observera hur läsningen aktiverade tankar hos deltagarna. Dessa ut-
trycktes nästan uteslutande genom positiva berättelser ur deras tidigare liv och 
tillvaro (Fältanteckningar, 2012-02-07, 2012-02-19, 2012-02-20). Under en lä-
sestund återkallade läsningen och de påföljande samtalen tankar kring deltagarnas 
drömmar i livet och hur de hade förverkligat dessa. Berättelserna återgavs med 
stolthet och det var en stund som präglades av entusiasm, tillfredställelse och 
glädje bland flera av deltagarna (Fältanteckningar, 2012-02-20). Det har även 
åskådliggjorts hur musiken verkade medryckande och förstärkte upplevelsen av 
litteraturen och de äldres känsla av välbehag (Fältanteckningar, 2011-01-31, 
2012-02-09, 2012-02-14). Dessa yttringar kan ses som exempel på den förmåga 
materialet hade att framkalla tillstånd där deltagarnas tanke och känsla samver-
kade. Vilket i sin tur kan ha betydelse i stärkandet av de kognitiva färdigheterna 
och aktiverandet av minnet för de demenssjuka deltagarna. Upprätthållandet av 
minnet och upplevelsen av att vara unik har i tidigare forskning konstaterats 
stärka de demenssjukas identitet (Gynnerstedt & Schartau 2000, s. 17, Norberg 
2011, s. 62).  
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7.1.2 Socialt samspel, kommunikation och delaktighet 

7.1.2.1 Kommunikation som stöd i åldrandet 
Det andra steget i Hynes & Hynes-Berrys beskrivning av den biblioterapeutiska 
processen består av rannsakning och undersökning av det deltagarna berörts av. 
Detta steg är ofta en väg i att skapa förändring i deras attityder och synsätt och ge 
dem en förståelse för sina spontana reaktioner. Det är också här biblioterapins 
interaktiva form uttrycks genom samtalen i grupp (Hynes & Hynes-Berry 1986, s. 
49f).  

I läsecirkeln karakteriserades detta andra steg inte av att undersöka bakgrun-
den till de äldres reaktioner, då det inte fanns ett sådant mål med det bibliotera-
peutiska arbetet. Det hade också utifrån den kännedom jag fick om gruppen upp-
levts både för privat och integritetskränkande, då den kommunikativa förmågan 
för många var begränsad. Istället kom det interaktiva inslaget i mitt biblioterapeu-
tiska arbete att bestå av att lyssna, bejaka deras spontana reaktioner och upp-
muntra dem till att berätta. Då de hade svårt att formulera sig i ord, var trötta eller 
inte hade förmågan att delta i samtalen bemöttes de dock med fullständig respekt.  

Det biblioterapeutiska arbetet kom här således, istället för att följa Hynes & 
Hynes-Berrys modell, snarare att likna det förhållningssätt Eriksson förespråkat. 
Eriksson har uttryckt en flexibel hållning till metodologin och framhållit att arbe-
tet bör formas organiskt utifrån gruppens aktuella behov. Fokus ligger vid upple-
velsen av att vara tillsammans och att ge deltagarna möjlighet att med sina egna 
tankar, känslor och erfarenheter forma stunden. Hon har också beskrivit att delan-
det i grupp inte behöver bygga på det direkta samtalet utan detta kan likaväl ske 
indirekt, genom exempelvis att en deltagare läser upp en dikt. Detta bidrar enligt 
henne till kreativitet och aktivitet i gruppen samt ökar upplevelsen av att vara del-
aktig i ett sammanhang (Eriksson 2006, s. 261ff).  

I läsecirkeln på Skogsbacken utvecklades samtalen i grupp allteftersom arbe-
tet med läsecirkeln fortskred. Under de första läsestunderna var stämningen blyg 
och flera av deltagarna verkade obekväma med situationen (Fältanteckningar, 
2011-01-31). Allteftersom vi träffades upplevde jag att det blev lättare att initiera 
samtal i gruppen och att en del av deltagarna blev mer spontana i sina uttryck. Det 
uppdagades också snart att samtalen i sig väckte minnen och aktiverade de äldre i 
berättandet. En deltagare kunde genom en personlig berättelse inspirera en annan 
deltagare att i sin tur återberätta en händelse. Jag kunde även iaktta hur deltagarna 
ställde frågor till varandra och bidrog med egna perspektiv i berättelserna som 
växte fram (Fältanteckningar, 2012-02-07, 2012-02-12, 2012-02-16, 2012-02-20). 
Samtalen präglades således av ett delande, precis som Eriksson förespråkat. 
Ibland skedde delandet direkt genom deltagarnas skildringar och ibland indirekt 
genom att de sjöng med i sångerna, knackade takten i bordet eller citerade en dikt 
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(Fältanteckningar, 2011-01-31, 2012-02-07, 2012-02-12, 2012-02-20, 2012-02-
22).  

Det var ovanligt att deltagarna självmant återkopplade till materialet. Materi-
alet fungerade som en utgångspunkt i samtalen, men en fortsatt interaktion med 
litteraturen genom samtalen skedde endast vid några få tillfället. Jag ser handleda-
rens roll som viktig för att vidmakthålla interaktionen till materialet. Då minnet 
ofta bedrog och deltagarna glömde det lästa kunde handledaren återgå till böcker-
na och läsa upp episoder och åter fästa deltagarnas uppmärksamhet vid det lästa 
(Fältanteckningar, 2012-02-07, 2012-02-12). Jag kunde även se hur en anhörig 
verkade stödjande i processen och hjälpte till att tydliggöra upplevelsen av littera-
turen, återkalla minnen samt formulera dem vidare i ord (Fältanteckningar, 2012-
02-12, 2012-02-19). Litteraturen kan således sägas vara en källa till identifikation 
och minnestimulering för de äldre och en annan i sammanhanget lika viktig källa 
var det sociala samspelet och interaktionen i gruppen.  

Tidigare forskning har visat att relationen och samspelet med andra männi-
skor påverkar hur demenssjukdomen drabbar de äldre. Genom ett positivt förhåll-
ningssätt kan den drabbades identitet stärkas (Asplund & Normann 2011, s. 69f). 
Såväl verbal som ickeverbal kommunikation kan vara medel för att skapa bekräf-
telse, personlig kontakt och en rofylld tillvaro för demenssjuka personer (Skovdal 
& Edberg 2011, s. 323).  ”Känslan av att vara Jag kan förstärkas om man behand-
las av andra som ett Du” (Norberg 2011, s. 62).  

Den sociala interaktionen som skapades i den biblioterapeutiska processen 
kan således ses som viktig för de äldres självbekräftelse och upprätthållande av 
identitet. Genom kommunikationen i gruppen skapades ett sammanhang och en 
gemenskap att vara delaktig i. För att förstärka denna gemenskap var det även 
viktigt att jag i min roll som handledare tilltalade deltagarna vid namn, välkom-
nade dem till läsecirkeln och på det sättet stärkte deras närvaro i stunden. Genom 
samtalen i gruppen ser jag även biblioterapin som ett tillfälle att arbeta med upp-
rätthållandet och aktiverandet av modersmålet och de sociala färdigheterna hos de 
äldre som lider av demens. Denna delade läsupplevelse, det interaktiva samtalet 
samt den sociala träning som biblioterapin medför har framhållits även i tidigare 
forskning som positiva effekter av verksamheten (Heinö 2004, s. 47, Lindén 2007, 
s. 62).  

I efterhand ser jag även att ett tätare samarbete mellan vårdpersonal och/eller 
anhöriga hade gynnat den biblioterapeutiska processen och skapat en kontinuitet i 
arbetet. De äldres reaktioner på och tankar om läsningen hade med fördel kunnat 
följas upp och diskuteras enskilt senare på dagen tillsammans med dem som 
kände dem väl. Det hade också varit ett sätt att vidmakthålla och fördjupa de min-
nesbilder som uppkommit. Vid sidan av läsningen och de handledda samtalen i 
grupp ser jag således även biblioterapin som en arbetsmetod som kan användas i 
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det dagliga arbetet på boendet i syfte att bygga relationer och stödja de äldres 
minne, identitet och språk.  

7.1.2.2 En insikt - att se sig själv i ett större perspektiv 
Det tredje steget i Hynes & Hynes-Berrys biblioterapeutiska modell handlar om 
att deltagarna utifrån läsningen och samtalen i grupp vägleds till ytterligare en 
upplevelse, en insikt. Det de inledningsvis upplevde ställs nu i kontrast med andra 
reaktioner. Detta leder i sin tur vidare till att den ursprungliga upplevelsen bekräf-
tas eller oftast, som Hynes & Hynes-Berry menar, inte längre upplevs stämma 
(Hynes & Hynes-Berry 1986, s. 53). Då en deltagare har nått en insikt är det 
fjärde och sista steget i Hynes & Hynes-Berrys biblioterapeutiska modell att han 
eller hon kan integrera den i sitt liv. Enligt dem är vägen till detta fjärde steg lång 
och biblioterapins verkningar är oftast bara synliga för deltagarnas anhöriga eller 
närstående (Hynes & Hynes-Berry 1986, s. 53).  

Fallstudien påvisar att en del av deltagarna i sina berättelser som följde hög-
läsningen förflyttade sig mellan nutid och dåtid och såg sitt liv och sin nuvarande 
situation i ett större perspektiv. Ofta pratade de om det aktiva och friska livet in-
nan de kom till Skogsbacken men det hände även att deltagare lyfte fram sin nu-
varande situation. De kunde prata om ålderdomen, de sjukdomar de drabbats av 
eller av ensamheten och sorgen efter förlorade anhöriga. Detta skedde ibland som 
ett resultat av läsningen och ibland som en följd av samtalen i grupp (Fältdagbok, 
2012-02-07, 2012-02-12, 2012-02-14). 

Vid ett tillfälle stimulerade högläsningen en deltagare till att berätta om hän-
delser ur sin ungdom. Men när han avslutade övergick skildringen till att uttrycka 
en djup tacksamhet över att han idag fick bo och leva den lugna tillvaron på 
Skogsbacken (Fältanteckningar, 2012-02-20). Detta kan ses som ett exempel på 
där en deltagare utifrån litteraturen stimulerades till tankar om sitt förflutna, men i 
samtalet fick en insikt och såg sig själv i ett större perspektiv. Han kunde anpassa 
sig till verkligheten, acceptera sin situation och finna trygghet i tillvaron. Detta 
exempel påvisar att det biblioterapeutiska arbetet kan komma väl till pass även i 
äldres verklighetsanpassning samt som ett stöd i bearbetningen av de tillstånd och 
de faser de genomgår i sin åldrandeprocess. 

Tidigare forskning har visat att personer som drabbas av demenssjukdom på 
olika sätt kan anpassa sig till den. I vissa fall strävar de efter att bevara sin tidigare 
identitet och i andra fall accepterar de en del sidor av demenssjukdomen medan de 
bestrider andra. Forskning har även visat att personer med demenssjukdom kan 
godkänna och integrera sjukdomen med sin identitet. Detta är dock en förmåga 
som avtar ju längre sjukdomsförloppet utvecklas (Norberg 2011, s.57). ”En man 
med demenssjukdom kan minnas att han var en duktig byggnadsarbetare som va-
rit med och byggt ett speciellt hus samtidigt som han vet att nu kan han inte delta i 
byggnadsarbete längre, nu är han sjuk” (Norberg 2011, s. 57).  
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7.1.3 Läsecirkeln – en mötesplats för gemenskap 
Walwyn & Rowley har framhållit att biblioterapeutiska läsecirklar kan sägas ha 
ett stort värde för deltagarnas självkänsla och identitet, på grund av att det är en 
återkommande aktivitet som ger dem en känsla av att vara upptagna och att ha 
intressen. Genom läsecirklarna ser de sig som betydelsefulla och som en del av ett 
sammanhang där de kan skapa nya vänskapsband (Walwyn & Rowely 2001, s. 
308). Samma fördelar med läsecirkeln kan jag se på Skogsbacken. Läsecirkeln var 
en plats där deltagarna kunde mötas i en vardaglig och vänskaplig atmosfär. Inför 
läsestunderna uppstod det en informell social samvaro, som jag ser som viktig för 
de äldres upplevelse av biblioterapin. Två deltagare upptäckte genom samvaron i 
läsecirkeln att de hade ett liknande yrkesliv bakom sig och gemensamma intres-
sen. De visade vid tillfällen en god relation som utmärktes av både vänskapliga 
tilltal, humor och skämt (Fältdagbok, 2012-02-20, 2012-02-16). Även biblioteka-
rierna i resursgruppen och personalen på Skogsbacken lade ett värde i den psyko-
sociala effekten av läsningen och såg läsecirkeln som ett uppskattat avbrott i var-
dagen för deltagarna (Intervju med Anneli 2012-03-01, intervju med Leena 2012-
02-22). Jag ser läsecirkeln som en mötesplats där deltagarna under en stund kunde 
lägga ett externt fokus på tillvaron och låta samhället utanför ta plats i varandet. 
Jag tror att deras vetskap om att komma till ett rum där deras person, bakgrund 
och tidigare färdigheter ges utrymme kan upplevas stärkande, trygghetsskapande 
och rofyllt för de äldre.  

I tidigare forskning har det i flera studier understrukits att arbete med högläs-
ning bland äldre bryter isoleringen som ofta präglar livet på äldreboenden 
(Laughton 2010, s. 59, Allen & O´Dell 1981, s. 3ff, Frändberg 2004, s. 61). Eriks-
son menar att man genom högläsning i grupp inbjuder till en form av ritual. De 
praktiska arrangemangen formar en ritual som i sin tur skapar både struktur, 
sammanhang och delaktighet i vardagen. Eriksson beskriver vidare att detta ger 
möjlighet till vila för deltagarna (Eriksson 2006, s. 268). Frändberg framhåller 
också den sociala stimulansen som den viktigaste aspekten vid läsning inom 
äldreomsorgen. Hon menar att böcker kan användas som ett verktyg i att stärka 
kommunikation och framhåller att även om en person inte har ett intresse för 
böcker så kan han eller hon ha ett intresse för samtal (Frändberg 2004, s. 60f).  
Även glädjen och humorn som visade sig i gruppen kan ses som stärkande för 
gruppgemenskapen och relationerna vilket i sin tur kan leda till en bättre mental 
hälsa eller välbefinnande (Hynes & Hynes-Berry 1986, s. 71).  

Det fanns flera deltagare i läsecirkeln på Skogsbacken som aldrig hade möj-
lighet att delta i den interaktiva biblioterapeutiska processen på grund av sin långt 
gångna sjukdom och sin förlorade kommunikativa förmåga. Men även för dessa, 
framhöll personalen på Skogsbacken, var gemenskapen och möjligheten att vara 
delaktiga i läsecirkel oerhört viktig (Fältdagbok, 2012-02-16, intervju med Tuula, 
Irma och Paula, 2012-02-22).  Som handledare var det dock svårt att bedöma hur 
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de upplevde stunden och jag såg ett behov av att utveckla biblioterapeutiska me-
toder som sker med andra kommunikativa medel än språket. Det har framhållits i 
tidigare forskning att lyssnandet inte bör underskattas. Niklasson menar att det 
kan ha ett viktigt värde för äldre med demenssjukdom och att det kan verka akti-
verande för hjärnan (Niklasson 2006, s. 42). Laughton framhåller att lyssnandet 
kan skapa en känsla av delaktighet och sammanhang i tillvaron (Laughton 2010, 
s. 25). Jag tror dock att de biblioterapeutiska metoderna bör ta i beaktande 
kroppsspråk och alternativa kommunikationsvägar i arbetet med dessa grupper 
och integrera det litterära materialet med bilder och föremål. Den biblioterapeu-
tiska processen hade i detta projekt även gynnats av en mer homogen grupp. En 
sluten grupp med samma deltagare vid varje tillfälle hade, som jag ser det, skapat 
en tryggare relation till mig och de övriga i gruppen, då projekttiden var knapp. 

7.2 Kan biblioterapi stärka den etniska identiteten? 

7.2.1 Litteratur, åldrande och etnicitet 
Den som drabbas av demenssjukdom kan ha svårt att se en helhet och mening i 
tillvaron då sjukdomsförloppet kännetecknas av bland annat minnesförlust, förlust 
av känslomässiga och intellektuella förmågor samt svårigheter att uttrycka sig 
verbalt. Detta medför även att den sjukes personlighet försvinner och att han eller 
hon kan uppleva en känsla av hemlöshet (Norberg & Zingmark 2011, s. 40, 
Asplund & Normann 2011, s. 69). Frändberg förklarar att litteraturen bär på skild-
ringar av andra tider och ”[…]av andra människors, tankar, känslor och erfaren-
heter[…]” vilket enligt henne kan bidra till en upplevelse av meningsfullhet för 
äldre personer (Frändberg 2004, s. 61). På samma sätt framhåller Niklasson att 
beskrivningar i böcker kan placera in äldre människor i en social kontext, vilket 
kan ses som viktigt i upprätthållandet av deras identitet (Niklasson 2006, s. 55). 

Arbetet med läsecirkeln på Skogsbacken kom i stor utsträckning att liknas vid 
reminiscensarbete, vilket innebär att enskilt eller i grupp minnas, tala och berätta 
om livserfarenheter. Hos äldre med demenssjukdom kan barndomens upplevelser 
leva kvar länge, och arbetsmetoder som strävar efter att upprätthålla detta minne 
kan verka stödjande för de äldres välbefinnande (Skovdahl & Edberg 2011, s. 
326). Att minnas det förflutna har visat sig vara fruktbart i upprätthållandet av 
äldre personers självkänsla samt ett sätt att ena deras tidigare identiteter i ny livs-
situation (Gynnerstedt & Schartau 2000, s. 17). Laughton har studerat resultaten 
av bibliotekens projekt med reminiscensarbete i England och menar att dessa kan 
ses ha en positiv verkan på hälsan och välbefinnandet (Laughton 2010, s. 103). 

I denna studie har det åskådliggjorts hur litteraturen och samtalen i grupp 
kunde väcka de äldres tankar och känslor till liv. De berördes av litteraturen och 
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blev påminda om sin härkomst och det liv de levt. De delgav gruppen sina berät-
telser från uppväxten och den tidiga ungdomen i Finland och i den biblioterapeu-
tiska situationen uppstod ett delande som handlade om deras ursprung och kultu-
rella arv. Samtalen kretsade kring ursprungslandet, naturen, den gemensamma 
historien och vardagens små händelser samt dess människor och miljöer. Detta 
kan ses som stärkande i upprätthållandet av deltagarnas identitet samt bidragande 
till en upplevelse av sammanhang och kontinuitet i livet. Kontinuitet är en viktig 
faktor för upplevelsen av välbefinnande i ålderdomen (Tornstam 2010, s. 190) och 
biblioterapin kan, utifrån dessa erfarenheter, vara ett sätt att fjärma ålderdomens 
känsla av förluster och tomrum, skapa mening i tillvaron och inkludera de äldre i 
en social och i detta fall även etnisk kontext.  

Den etniska identiteten grundar sig i enande faktorer såsom språk, kultur, re-
ligion eller nation (Lill 2007, s. 147). Språket eller modersmålet har framhållits 
som en av de viktigaste beståndsdelarna i den etniska identiteten och det är genom 
språket som verkligheten kodifieras i bland annat föreställningar, värderingar och 
normer (Lange & Westin 1981, s. 325).  I tidigare forskning har etniciteten setts 
som en metod för att lösa åldersrelaterade problem. Etniciteten har setts som en 
resurs som kan ersätta den förlust av självständighet och sammanhang som äldre 
ofta upplever och medföra en upplevelse av exklusivitet av att vara del i en ge-
menskap (Ronström 1996, s. 348). Även i studier bland grupper av äldre invand-
rare i Sverige har etniciteten och språket tillmätts stor betydelse för känslan av 
trygghet och samhörighet (Rosenqvist & Cerkez 2011, s. 20f, Heikkilä 2004, s. 
32). I litteraturen inom biblioterapin finns ingen forskning som lyfter fram biblio-
terapins förmåga att stärka etnisk identitet. I litteraturen om ämnet ses aldrig hel-
ler språket och användandet av modersmålet i sig vara en viktig faktor för bättre 
hälsa och välmående, även om kommunikationen ofta tillmätts stor betydelse.  

I denna studie kan det finska språket ses som ytterst viktigt såväl i den biblio-
terapeutiska processen som i stärkandet av gemenskap i gruppen. De som deltog i 
läsecirkeln på Skogsbacken levde i ett skede i livet då de identitetsskapande hand-
lingarna, såsom exempelvis yrkesidentitet eller könsidentitet, inte längre skedde 
aktivt i vardagslivet utan med åren hade utraderats eller fallit i glömska. Genom 
läsecirkeln och i språket och talet fann de däremot gemenskap i varandras och i 
litteraturens berättelser. Genom språket kunde de interagera och kommunicera 
med varandra. Vid läsestunderna stimulerades de till berättande och med språket 
som verktyg beskrev de sig själva och sitt liv. Detta kan ses som stärkande för 
gemenskapen och den etniska identitet, en viktig faktor i upplevelsen av välbefin-
nande i ålderdomen.  

Inom den interaktiva biblioterapin ses det terapeutiska inslaget ligga såväl i 
själva läsningen som i den handledda dialogen i grupp (Hynes & Hynes-Berry 
186, s. 11). Flera författare har framhållit det sociala sammanhanget som terapeu-
tiskt i sig och bidragande till känslan av välbefinnande. Heinö menar att det är i 
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”[…]trygghet, respekt, ärlighet/tillit, värme samt engagemang[…]” som bibliote-
rapin har sin positiva verkan (Heinö 2004, s. 50). Enligt Brewsters slutsatser igen 
kan biblioterapin vara stärkande för upplevelsen av tillhörighet och social inklu-
dering i ett sammanhang (Brewster 2007, s. 9).  

Jag delar min tolkning med tidigare forskning och tillmäter det sociala sam-
manhanget och interaktionen som viktig i stödjandet av de äldres välbefinnande. 
Vad som däremot inte beskrivits i tidigare forskning men vilket tydliggjorts här är 
litteraturens kraft att skapa en länk till det förflutna och stärka banden och upple-
velsen av ett gemensamt ursprung. Det terapeutiska inslaget i föreliggande studie 
kan således sägas ligga i erinrandet av äldre tider och ett gemensamma kulturellt 
arv samt möjligheten att samtala och socialt interagera på ett gemensamt språk. 
Biblioterapin kan här ses som viktig i upprätthållandet av kontinuitet i livet och 
därmed känslan av välbehag för de som migrerat och nu åldras i ett främmande 
land. Läsecirkel kan ses som en arena för återkallande av minnen ur deras för-
flutna och därmed ett medel för att uppnå välbefinnande och samhörighet kring ett 
gemensamt kulturellt arv. 

7.3 Kan biblioterapi användas som en samverkansform mel-
lan bibliotek och äldreomsorg?  

7.3.1 Utvärdering av projektmålet på Skogsbacken 

Målet med läsecirkeln är att förmedla finsk litteratur i en behaglig social tillvaro. Vidare är 
avsikten att skapa en möjlighet för de äldre att utifrån litteraturen och de handledda samtalen 
mötas, minnas och berätta. Tanken är att detta skall aktivera minnet, stödja de äldres sociala 
samspel och kommunikation samt öka välbefinnandet. 

 

Inför initierandet av denna biblioterapeutiska läsecirkel formulerades ett projekt-
mål enligt ovan. Det har i denna redovisning åskådliggjorts hur arbetet tog form 
på Skogsbacken, hur läsningen och samtalen berörde deltagarna och aktiverade 
deras minne. Detta skapade tillsammans med ett bejakande förhållningssätt hos 
handledaren en mötesplats för berättande i en enkel social tillvaro. Utifrån detta 
resultat samt personalens, resursgruppens och deltagarnas positiva utsagor då 
läsecirkeln var avslutad, bedömer jag projektet som lyckat och överensstämmande 
med det mål jag inledningsvis formulerade. Jag ser flera faktorer i arbetet som kan 
ses öka välbefinnandet för det äldre, och vilka här ovan beskrivits utifrån littera-
turens, den sociala interaktionen och mötesplatsens perspektiv. Litteraturen kan 
ses som en länk till de äldres förflutna, vilken genom sina skildringar kan bidra 
till en upplevelse av kontinuitet och sammanhang i tillvaron. Genom bibliotera-
pins interaktiva samtal, som här fördes på de äldres modersmål och ofta kring ett 
gemensamt ursprung, kan läsecirkeln ses stödja den etniska identiteten. Den var-
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dagliga rutin som uppkom kring läsecirkeln som mötesplats, bedöms även ha haft 
en viktig betydelse för skapandet av trygghet och delaktighet i ett socialt sam-
manhang. De äldre gavs tillfälle att med utgångspunkt i ett litterärt material foku-
sera på livet utanför äldreboendet och verka i en gemenskap, vilket kan ses stär-
kande för verklighetsuppfattningen, självkänslan och upplevelsen av välbefin-
nande i ålderdomen.  

Att få möjlighet att ta del av litteratur är inte bara de äldres demokratiska rät-
tighet, det är även ett sätt att stödja dem i ett skede i livet som i stort kan sägas 
präglas av demenssjukdomen och de omvälvande förluster den för med sig. Jag 
ser biblioterapin som en metod för biblioteken att nå dessa grupper och tillgäng-
liggöra bibliotekens resurser. Jag tillmäter biblioterapin ett stort värde och ser den 
som ett verktyg i att stödja åldrandet och att upprätthålla en etnisk identitet och 
gemenskap på äldre dagar. Erfarenheten av att bjuda in anhöriga att delta i 
läsecirkeln på Skogbacken visade att biblioterapi kan verka stödjande för familje-
band och andra nära relationer. Även anhöriga till demenssjuka kan känna förlust 
och tack vare biblioterapin återskapa kontakt och minnas livet och personen innan 
sjukdomen gjorde sitt intåg.  

7.3.2 Att förankra idéer och arbeta för samverkan 
Biblioterapin är trots ett ökande intresse fortfarande ett rätt okänt begrepp inom 
svensk bibliotekssektor. Om man ser till den akademiska litteraturen som beskri-
ver biblioterapi i ett internationellt bibliotekssammanhang lyfts ofta fördelarna 
med verksamheten fram. Biblioterapin ses som ett sätt att verka för bibliotekens 
demokratiska uppdrag och arbeta inkluderande gentemot marginaliserade grupper 
i samhället (Brewster 2007, 58ff, Heinö 2004, s. 50), ett tillfälle att samverka över 
institutionsgränserna (Brewster 2007, s. 59) samt ett stöd för individers hälsa och 
välbefinnande (Laughton 2010, s. 106). När det gäller problem och hinder nämns 
biblioterapins svaga kliniska stöd (Brewster 2007, s. 44) och brist på kunskap och 
expertis inom området (Laughton 2010, s. 98). Att samverka med andra institut-
ioner har vidare setts både som en fördel när det gäller exempelvis finansiering 
(Laughton 2010, s. 105) och som en nackdel, genom bristfällig kommunikation 
mellan olika sektorer (Brewster 2007, s. 59). 

Under studiens gång har projektet på Skogsbacken gett mig en inblick i hur 
arbetet skulle kunna vidareutvecklas och biblioterapins idéer realiseras i Sverige, i 
syfte att nå den äldre generationen i landets minoritetsgrupper. Detta är en lågt 
prioriterad grupp i bibliotekens verksamhet och jag tror ett första steg är att för-
ankra biblioterapins idéer hos anhöriga, vårdpersonal, intresseorganisationer, bib-
lioteksledning och politiker. Vidare tror jag att arbetet skall ske i samverkan för 
att, som tidigare forskning uttryckt, skapa bästa resultat och utnyttja kompenten-
ser och resurser från flera sektorer. I Sverige har det genom begreppet ”kultur i 
vården” skapats en plattform för sektorsöverskridande samarbeten i syfte att im-
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plementera kultur som en naturlig del i vården av de äldre. Här ser jag ett ut-
rymme för biblioterapin att slå följe med de övriga kreativa terapiformerna som 
redan implementerats och etablerats. Jag ser även framför mig ett tänkbart samar-
bete inom arkiv-, biblioteks- och museisektorn och tror att ett större bruk av inte 
bara ett litterärt material utan också föremål och dokument ur museernas och ar-
kivens samlingar skulle kunna vara fruktbart i det biblioterapeutiska arbetet 
gentemot denna målgrupp. Detta skulle även vara ett sätt att kompensera dagens 
bristfälliga materialtillgång av relevant lättläst litteratur, vilket visade sig vara 
fallet i de finska bestånden. En vidare dokumentation av de berättelser som biblio-
terapin i denna studie har visat sig stimulera till ser jag också som ett värdefullt 
bevarande av vårt kulturarv.  

Jag mötte också under arbetes gång ett stort intresse för de frågor denna upp-
sats ämnade belysa då jag kontaktade Sverigefinländsk biblioteksförening och den 
finska äldreomsorgen i länet och tror att det finns ett stort engagemang som bör 
tillvaratas bland minoritetsgrupperna och deras organisationer i landet. Jag ser 
även ett behov av att engagera frivilliga krafter och utveckla läsombudsverksam-
heten till att involvera även övriga språkgrupper. Läsombud verkar på ideell basis. 
De assisteras och utbildas genom insatser från biblioteken och Centrum för lättläst 
för att tillgängliggöra litteratur för de grupper som inte själv har möjlighet ta till 
sig den. Det finns däremot ingen verksamhet idag som inkluderar andra språk-
grupper i Sverige. Behovet av dessa tjänster lär dock öka stort i framtiden och jag 
ser verksamheten som en arena, med både kunskap och intressen, för att i framti-
den skapa och vidareutveckla projekt grundade i biblioterapins idéer.  

7.3.3 Bibliotekariens roll 
Bibliotekarierna i projektets resursgrupp såg biblioterapi som en väl användbar 
metod inom bibliotekens uppsökande verksamhet. De fann stöd för sitt resone-
mang i bibliotekens demokratiska uppdrag och framhöll att litteratur på moders-
målet var oerhört viktig för denna målgrupp. Men de beskrev också arbetet som 
krävande och i behov av ett stort mått engagemang från bibliotekariens sida. 
Biblioterapi är inget sedvanligt arbete i kåren och det krävs således vilja att ge 
utrymme för någonting nytt (Intervju med Anneli, 2012-03-01, intervju med Le-
ena, 2012-02-22).  

Bibliotekariens roll i det biblioterapeutiska arbetet har debatterats i decennier 
och det har förts diskussioner huruvida det är lämpligt för en bibliotekarie att 
verka inom ett vårdande sammanhang (se exempelvis Rubin 2011, s. 7, Carlsson 
& östlundh 2001, s. 90ff). Heinö har framhållit att bibliotekariens roll inom 
biblioterapin framförallt skall ses som litteraturförmedlare (Heinö 2007, s.49), 
medan Aineland tillmäter bibliotekariens roll som en medmänniska stor betydelse 
i arbetet (Aineland 2008, s. 33f).  
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Den erfarenhet jag fick av fallstudien var att såväl biblioterapin som mitt för-
hållningssätt krävde stor flexibilitet för att fungera bland målgruppen äldre. I det 
stora hela karakteriseras arbetet gentemot målgruppen av ett sporadiskt delta-
gande på grund av de äldres aktuella dagsform. Pågående identifikationsprocesser 
som utlösts av läsningen och samtalen var svåra att följa upp från tillfälle till till-
fälle på grund av deltagarnas hälsa och vanskliga minne. Det var också viktigt för 
mig att vara vaksam på eventuella negativa reaktioner som skapades vid läsestun-
derna, att ha en förmåga att hantera dem om de uppstod samt upprätthålla en stän-
digt nära dialog med personalen på boendet. Ett tryggt och empatiskt förhåll-
ningssätt samt en god kännedom om de äldres livshistoria ser jag som grunden för 
ett bra biblioterapeutiskt arbete. Ju mer handledaren känner till kring de äldres 
tidigare liv, desto lättare är det att välja material och föra samtal som tangerar 
ämnesområden som de äldre kan identifiera sig med. I arbete med andra etniska 
grupper krävs dessutom en medvetenhet om litteraturens eventuella kulturella, 
etniska och religiösa budskap och bibliotekarien bör vara väl förtrogen med 
materialet samt göra relevanta val som inte kan verka stötande för gruppen.  

Att som bibliotekarie arbeta gentemot målgruppen äldre kräver även en för-
ståelse och respekt för den kod av artighet och reserverade hållning som många i 
den äldre generationen ofta har. Ofta behövde tolkningen av deltagarnas reaktion-
er ske utifrån kroppspråk och icke verbala handlingar, varpå min närvaro i stun-
den var oerhört viktig. Lika viktigt i den biblioterapeutiska situationen var det 
personliga tilltalet, förmågan att lyssna och viljan att hjälpa de äldre att berätta då 
deras ord inte räckte till, då de hade svårt att prata och berätta. Detta kräver väle-
tablerade relationer mellan deltagaren, vårdare, anhöriga och handledaren, för att 
inte medverka till att skapa eller applicera en felaktig eller inaktuell aspekt av den 
äldres identitet. Vad som framhölls av bibliotekarierna i denna studie var också att 
bibliotekariens funktion i ett projekt som detta kan ses, inte bara som en handle-
dare för biblioterapin, utan även som utbildare, inspiratör och projektledare (In-
tervju med Anneli 2012-03-02). 

7.3.4 Framtida forskning och metodutveckling  
Arbetet med fallstudien har öppnat upp för de möjligheter biblioterapins metoder 
rymmer för uppsökande biblioteksarbete gentemot äldreomsorgen, men den påvi-
sar även ett behov av vidare forskning.  Det biblioterapeutiska arbetet på Skogs-
backen skedde i en grupp där deltagarna led av olika långt gångna sjukdomsför-
lopp. De som framgångsrikt kunde vara delaktiga i det interaktiva arbetssättet var 
de deltagare som fortfarande hade språket i behåll. Det finns således behov av 
vidare forskning kring huruvida biblioterapi kan användas gentemot äldre som är 
drabbade av demenssjukdom och det krävs metodutveckling för arbete med de 
grupper av demenssjuka som har förlorat sin verbala förmåga. Härvid hade det 
även varit intressant att undersöka huruvida biblioterapi kan motverka den förlust 
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av språk som de demenssjuka ofta drabbas av. Jag tror att tvärvetenskaplig och 
gärna longitudinell forskning skulle skapa goda förutsättningar för dessa ansatser 
och även i förlängningen bidra till större erkännande och tydligare riktlinjer för 
utövandet. Vidare ser jag ett behov av fortsatt forskning kring antagandet om 
biblioterapins betydelse för en stärkt etnicitet som här presenterats. Detta är en 
starkt avgränsad studie i ett föga utforskat område kring etnicitetens roll inom 
biblioterapin och bör appliceras på andra minoritetsgrupper och även andra ål-
dersgrupper och generationer, för att utröna dess validitet och generaliserbarhet.  
 
Jag fick tillfälle att pröva en projektidé och har i nära samarbete med erfarna bib-
liotekarier och en generös personal på äldreboendet vägletts och rådgivits i mitt 
arbete. Detta har gett mig goda insikter och erfarenheter att ta med mig i mitt 
kommande yrkesliv. Jag är tacksam för det intresse och nyfikenhet som jag mötts 
av under arbetets gång, inte minst från bibliotekarier och hoppas att denna studie 
skall skapa engagemang och diskussion kring hur biblioteken kan nå grupper av 
äldre invandrare i framtiden. Med livsviktig läsning menar jag att läsning är ett 
sätt att se livet, ett sätt att minnas livet och ett sätt att njuta av livet.  
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8. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att utifrån en fallstudie utforska huruvida biblioterapi 
kan verka stödjande för äldre sverigefinnar i palliativ vård. Studien genomfördes i 
form av en fyra veckor lång läsecirkel på ett finskt äldreboende i Stockholms län 
under vintern 2012. Deltagarna var kvinnor och män i åldern 70–90 år, vilka alla 
flyttat till Sverige under den stora arbetskraftsinvandringen på 1950- och -60-talen 
och levt här hela sitt vuxna liv. Finskan var för många det enda språk de behärs-
kade. Alla led av demenssjukdom och hade olika långt gångna sjukdomsförlopp.  

Uppsatsens empiriska material består av fältanteckningar från läsecirkeln 
samt intervjuer med bibliotekarier och vårdpersonal, vilka bistod och följde pro-
jektet på nära håll. Analysen av materialet gjordes utifrån en teoretisk referensram 
som bygger på litteraturens betydelse för äldres välbefinnande och den etniska 
identitetens positiva verkan under åldrandeprocessen. Studien förhöll sig utfors-
kande till Arleen McCarty Hynes och Mary Hynes-Berrys biblioterapeutiska mo-
dell samt Inger Erikssons förhållningssätt för utövande av biblioterapi på sjukhem 
och hospice.  

I studien åskådliggörs hur litteraturen stimulerade minnet hos de äldre samt 
utlöste tankar och samtal kring deras tidigare liv och deras härkomst. Det verklig-
hetstrogna materialet som skildrade vardagsliv, platser och händelser i Finland 
engagerade deltagarna mest, och i samtalen som följde förflyttades de ofta till sina 
ungdomsår och hemtrakter i Finland. Litteraturen beskrivs i analysen som en länk 
till deras förflutna, vilken genom sina skildringar skapar en upplevelse av konti-
nuitet och sammanhang i de äldres tillvaro. Genom högläsningen och de påföl-
jande samtalen på de äldres modersmål och kring ett gemensamt ursprung, kan 
biblioterapin, enligt studiens slutsatser, verka stärkande för den etniska identite-
ten.  

Likväl kan biblioterapin stödja åldrandeprocessen som för denna målgrupp i 
stort präglades av demenssjukdomens kognitiva förluster och svårigheter kring att 
använda språket. I studien ses biblioterapin genom sin interaktiva metod bidra till 
aktivering av den kommunikativa förmågan samt stimulera minnet om livet förr. 
Läsecirkeln och den vardagliga rutin som uppkom kring den kan även sägas ha 
haft en viktig betydelse för skapandet av trygghet och delaktighet i ett socialt 
sammanhang. De äldre gavs tillfälle att med utgångspunkt i ett litterärt material 
fokusera på livet utanför äldreboendet och verka i en gemenskap, vilket kan ses 
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stärkande för verklighetsuppfattningen, självkänslan och upplevelsen av mening 
och välbefinnande i ålderdomen.  

Hynes & Hynes-Berrys biblioterapeutiska modell gav ett praktiskt och teore-
tiskt stöd i arbetet med fallstudien men visade sig svår att fullt ut applicera på 
denna målgrupp. Deras metod utgår från deltagarnas aktiva deltagande i samtalet 
och interaktion med materialet, handledaren och gruppen, vilket inte alla deltagare 
i denna studie hade möjlighet till på grund av sitt hälsotillstånd. Metoden kan 
även verka kravfylld för målgruppen samt oförenlig med ett sporadiskt delta-
gande, vilket blir fallet bland äldre som lider av demenssjukdomens hälsosvikt.  

Erfarenheterna av fallstudien visar att arbete med denna målgrupp kräver ett 
flexibelt förhållningssätt, som tar i beaktande de äldres dagsform och hälsa. Det är 
inte möjligt att följa pågående identifikationsprocesser utan arbetet sker i stundens 
närvaro. Detta angreppssätt stöds av Erikssons syn på arbete med läsegrupper i 
vården, där utgångspunkten är att respektfullt utgå ifrån deltagarnas villkor, be-
jaka deras olika reaktioner och uppmuntra dem till att dela med sig av sina tankar 
och känslor i gruppen. Biblioterapeutiskt arbete gentemot målgruppen äldre krä-
ver god inblick i deras levnadshistoria och i arbete gentemot äldre migranter 
fordras även kunskaper i gruppens språk, kultur och historia. Förslag på framtida 
forskning är undersökningar som fördjupar kunskapen om biblioterapins bety-
delse för demenssjuka samt prövar etnicitetens roll i den biblioterapuetiska pro-
cessen bland andra minoritetsgrupper. Biblioterapin ses enligt studiens slutsatser 
även som ett potentiellt utvecklingsområde för biblioteken där projekt som invol-
verar övriga organisationer inom ABM-sektorn, liksom minoritetsorganisationer 
och frivilliga krafter, kan bidra med framgångsrika resultat. 
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Bilaga 1: Projektbeskrivning 

Samverkan mellan bibliotek och finsk äldreomsorg i Sverige 
– En pilotstudie 

Bakgrund 
Jag studerar på masterprogrammet för biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Uppsala universitet. Under läsåret 2011-2012 skriver jag min masteruppsats under 
handledning av Anne-Christine Norlén, lektor, Uppsala universitet.  

Inom ramen för uppsatsen vill jag utifrån en pilotstudie belysa samverkans-
former mellan bibliotek och äldreomsorg samt lyfta fram gruppen äldre med in-
vandrarbakgrund. Det finns en omfattande forskning som konstaterar att kultur, 
och läsningen som en del av denna, är viktig inom vården av de äldre. Generat-
ionen av äldre invandrare är en växande grupp i samhället och biblioteken har 
enligt lag ett uppdrag i att ägna särskild hänsyn till minoriteter och erbjuda littera-
tur på andra språk än svenska (Bibliotekslagen, SFS 1996:1596). Trots detta är 
den riktade verksamheten gentemot denna målgrupp närapå obefintlig. Det finns 
således ett behov i att utveckla metoder och samarbeten mellan biblioteken och 
äldreomsorgen. Min uppsats ämnar utforska hur en sådan riktad verksamhet 
kunde se ut och hur man kunde samarbeta över förvaltningsgränserna för att eta-
blera läsning och biblioterapi som ett redskap i vården.  

Biblioterapi 
Biblioterapi är en metod som använts både inom det medicinska fältet och inom 
bibliotekssfären. I Sverige är metoden än så länge ganska okänd, men i Finland 
och framförallt i Storbritannien och i USA har det skett en mer omfattande praktik 
av biblioterapi. Biblioterapi innebär att man läser en bok eller lyssnar på en inläst 
bok och samtidigt upplever en positiv hälsoutveckling eller ett välbefinnande. En 
viktig del av biblioterapin är också samtalen kring boken och interaktionen mellan 
deltagaren, litteraturen och handledaren. Det är detta liksom själva initierandet av 
projektet med en läsecirkel som kommer att ligga som fokus i min studie. 
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Den finska minoriteten 
Jag har valt att rikta mig mot den finska gruppen äldre. Det är en stor minoritet i 
landet och det finska språkets nationella minoritetsstatus för dessutom med sig en 
särskild rätt till att utveckla, använda och upprätthålla ett levande finskt språk i 
samhället. Detta bör många offentliga institutioner i Sverige förhålla sig till, där-
ibland biblioteken. 

Projektbeskrivning 
Jag önskar skapa kontakt med ett finskt profilboende i stockholmstrakten och uti-
från ett avgränsat pilotprojekt utforska metoden biblioterapi och läsningens lä-
kande kraft. Min undersökning kommer sedan vidare att analysera erfarenheterna 
av projektet och koppla det till relevant teoribildning.  

Målet med läsecirkeln är att förmedla finsk litteratur i en behaglig social tillvaro. Vidare är 
avsikten att skapa en möjlighet för de äldre att utifrån litteraturen och de handledda samtalen 
mötas, minnas och berätta. Tanken är att detta skall aktivera minnet, den kommunikativa 
förmågan, det sociala samspel samt i förlängningen öka välbefinnandet. 

Resursgrupp 
Jag önskar även skapa kontakt med några personer som kunde ingå i en resurs-
grupp, gärna en bibliotekarie och en vårdare/kurator vid äldreboendet. Dessa 
skulle följa projektet samt medverka vid några intervjuer som berör projektets 
utformning och effekter. 

Läsecirkeln 
Läsecirkeln kan utformas lite olika beroende på de äldres önskemål och behov, 
det samma gäller valet av litteratur som väljs i samråd med resursgruppen. Hög-
läsningen genomförs antingen av mig, personal på boendet eller av någon ur re-
sursgruppen. Ett alternativ till högläsning kunde också vara att använda ljud-
/talböcker. Vid varje läsetillfälle sker handledda samtal kring det vi läst om eller 
lyssnat på i en spontan, avslappnad tillvaro. Materialet som väljs ut är på finska, 
om inte de äldres önskemål är något annat. 

 
Tid: ca 4-6 veckor under våren 2012 (februari-mars) 
Plats: Finskt äldreboende  
Anonyminet: De personer som ingår i resursgruppen och läsecirkeln kommer inte 
att nämnas vid namn i uppsatsen.  

 
Om du har frågor eller synpunkter på utformning av projektet, kontakta mig 
gärna! 
Vänliga hälsningar,  
Sonja Fagerholm   
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Bilaga 2: Materialurval 

Läsestund 1  

TEMA: Vinterdikter 
 
”Illan rauha” av Immi Hellén, från Lasten Runokirja, 1930, i Koskimies, Satu & 
Virkkunen, Juha (2000). Tämän runon haluaisin kuulla 3. Helsingfors: Tammi. 
 
”Kevättalvella” av Juhani Siljo, från Runoja, 1910, i Koskimies, Satu & Virk-
kunen, Juha (2000). Tämän runon haluaisin kuulla 3. Helsingfors: Tammi. 
 
”Taivaan lintujen katsomisesta silmiäni iloitsevat” av Helinä Siikala, i Mäkelä, 
Hannu, red. (1988). Runon vuodenajat. Esbo: Welin & Göös. 
 
”Jokirannassa on sellainen kataja” av Kai Nieminen, i Mäkelä, Hannu, red. 
(1988). Runon vuodenajat. Esbo: Welin & Göös. 
 
”Talvi” av Veijo Meri, i Mäkelä, Hannu, red. (1988). Runon vuodenajat. Esbo: 
Welin & Göös. 
 
”Jossakin kauempana” av Hannu Salakka, i Mäkelä, Hannu, red. (1988). Runon 
vuodenajat. Esbo: Welin & Göös. 
 
”Valjetessa” av Lassi Nummi från Taivaan ja maan merkit, 1956, i Koskimies, 
Satu & Virkkunen, Juha (2000). Tämän runon haluaisin kuulla 3. Helsingfors: 
Tammi. 
 
”Uusi kevät” av Lauri Pohjanpää, från Uusi kevät 1917, i Koskimies, Satu & 
Virkkunen, Juha (2000). Tämän runon haluaisin kuulla 3. Helsingfors: Tammi. 
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Musik:  
”Kultainen nuoruus”, Olavi Virta 
”Talvella Talikkalan markkinoilla”, Tapio Rautavaara 
”Talven ruusu”, Tutta Jew 

Läsesund 2  

TEMA: Resor i 1950-talets Finland 
 
Toini, Lea (2006). Metsätie 10. Tammerfors: Programmes KK & Co. 

Musik:  
”Reppu ja Reissumies”, Tapio Rautavaara 

Läsestund 3 

TEMA: Viborg på 1920–1930-talen 
 
Simola, Marja (2011). Sellaista oli Viipurissa. Jyväskylä: Ilas. 

Musik: 
”Moskovan valot”, Tapio Rautavaara 
”Metsäkukkia”, George Ots 

Läsestund 4 

TEMA: Finland i krig och i fred 
 
Linna, Väinö (1957). Tuntematon sotilas. Borgå: WSOY. 
 
Seppälä, Raimo (1990). Veljeä ei jätetä Veljeä ei jätetä: työn ja rakentamisen 
vuosikymmenet: Sotainvalidien veljesliitto 1940-1990. Keuruu: Otava.  
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Kungafonden (2009). Gränslösa prövningar: Kungafondens stöd till Finlands 
krigsinvalider. Muutakin kuin myötätuntoa: Kungafonden-rahaston tuki Suomen 
sotainvalideille. Stockholm: Kungafonden. 
 
Nordell, Bengt (1996). Viimeiset uhrit: Suomen sotien invalidit Ruotsissa ja Ru-
otsin apu Suomelle 1939-45. Borås: Suomen sotainvalidien Ruotsin piiri. 

Musik:  
”Oolannin sota”, Tapio Rautavaara 

Läsestund 5 

TEMA: Tammerfors – en fabriksarbetare berättar 
 
Rajala, Pertti (1987). Tehtaantyttö – muistikuvia menneestä. Helsingfors: Central-
förbundet för de gamlas väl ry. 
 
Rajala, Pertti (1989). Elämän polkuja- selkokirja muisteluryhmille. Helsingfors: 
Centralförbundet för de gamlas väl ry. 

Musik:  
”Säkkijärven polkka”, Viljo Vesterinen och Dallapé orkestern 
”Muistatko Monrepos´n”, Annikki Tähti 

Läsestund 6 

TEMA: Finska folksagor 
 
Merikoski, K., red. (1947). Suomen kansan satuja. Helsingfors: Raittiuskansan 
kirjapaino oy. 

Musik:  
”Saimaan valssi”,  Kipparikvartetti 
”Tytöt ja pojat samasta kylästa”, Kipparikvartetti 
”Vesivehman jenkka”, Erkki Junkkarinen, Yrjö Saarinoinen 
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Läsestund 7 

TEMA: Helsingfors i början av 1900-talet 
 
Raitanen, Anitta (1991). Niin paljon kuuluu elämään. Helsingfors: Centralförbun-
det för de gamlas väl ry. 
 

Musik: 
”Ollin polkka”, Veikko Ahvenainen 
”Tähdet meren yllä”, Reijo Taipale 
”Pieni Sydän”, Laila Kinnunen 

Läsestund 8 

TEMA: Finlands årstider – dikter 
 
”Jokirannassa on sellainen kataja” av Kai Nieminen, i Mäkelä, Hannu, red. 
(1988). Runon vuodenajat. Esbo: Welin & Göös. 
 
”Kirkkaat aamut kohoavat” av Eeva-Liisa Manner, i Mäkelä, Hannu, red. (1988). 
Runon vuodenajat. Esbo: Welin & Göös. 
 
”Kuvittelen että olisin metsässä” av Maila Pylkkönen, i Mäkelä, Hannu, red. 
(1988). Runon vuodenajat. Esbo: Welin & Göös.  
 
”Kesän tultua alan kaivata heinäpellolle” av Helinä Siikala, i Mäkelä, Hannu, red. 
(1988). Runon vuodenajat. Esbo: Welin & Göös. 
 
”Lähde aamulla kävelemään” av Jarno Pennanen, i Mäkelä, Hannu, red. (1988). 
Runon vuodenajat. Esbo: Welin & Göös. 
 
”Maitohorsmat kukkivat” av Pentti Saarikoski, i Mäkelä, Hannu, red. (1988). 
Runon vuodenajat. Esbo: Welin & Göös. 
 
”On sitten mukava” av Eeva Heilala, i Mäkelä, Hannu, red. (1988). Runon 
vuodenajat. Esbo: Welin & Göös. 
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Musik: 
”Kesäpäivä Kangasalla”, Arja Saijonmaa 

Läsestund 9 

TEMA: Paasilinnas liv och verk 
 
Paasilinna, Arto (2002). Yhdeksän unelmaa. Helsingfors: WSOY. 
 
Paasilinna, Arto (1979). Sotahevonen. Helsinki: WSOY. [talbok] 

Musik: 
”Ollin polkka”, Veikko Ahvenainen 
”Uralin pihlaja”, Tapio Rautavaara 
 

Läsestund 10 

TEMA: Schlager, mat och finska folksagor 
 
Erola, Lasse (2010). Rakkauden sävel: iskelmän kulta-ajan naistähdet. Helsinki: 
Helsinki-kirjat. 
 
Aaltonen, Inga (2005). Isoäidin keittiössä: makuja ja muistoja. Helsigfors: 
Yhtyneet kuvalehdet. 
 
Tirranen, Hertta & Roine, R., red. (1947). Rudolf Koivu: Sadunkuvittaja = Sago-
tecknaren, Borgå. 

Musik: 
”Lapin tango”, Tamara Lund 
”Suklaasydän”, Brita Koivunen 
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Bilaga 3: Inbjudan till läsecirkel 

Till de anhöriga  
 
 

VÄLKOMMEN TILL EN LÄSESTUND! 
 
 
Under två söndagar i februari är alla anhöriga välkomna till Skogsbacken för att 
delta i en gemensam läsestund.  
 
Vi lyssnar på korta berättelser och dikter på finska.  
Vi pratar om skildringarna och minns Finland och livet förr.   
 
Söndag 12/2 kl. 14–15.00  Finland - då jag var ung 
Söndag 19/2 kl. 14–15.00  Finland - naturen och årstiderna 
 

Efter läsestunden bjuder vi på kaffe och bulle! 
 
Läsestunderna är en del av ett högläsningsprojekt som Sonja Fagerholm, bibliote-
kariestuderande vid Uppsala universitet, genomför på Skogsbacken under våren 
2012. 
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Bilaga 4: Brev till deltagare och anhöriga 

LÄSECIRKEL PÅ SKOGSBACKEN – EN PILOTSTUDIE 

Jag studerar biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Under 
läsåret 2011-2012 skriver jag min examensuppsats och önskar utifrån ett pilotpro-
jekt utforska metoden biblioterapi som en samverkansform mellan bibliotek och 
äldreomsorg. 

Generationen av äldre finländare är en växande grupp i samhället och biblio-
teken har enligt lag ett uppdrag i att ägna särskild hänsyn till minoriteter och er-
bjuda litteratur på andra språk än svenska. Det finska språkets nationella minori-
tetsstatus för dessutom med sig en särskild rätt till att utveckla, använda och upp-
rätthålla ett levande finskt språk i Sverige. Detta bör många offentliga institution-
er förhålla sig till, däribland biblioteken.  

Det finns en omfattande forskning som konstaterar att kultur och läsning är 
viktig inom vården av de äldre. Biblioterapi innebär att man läser en text och där-
efter upplever en positiv hälsoutveckling eller ett välbefinnande. En viktig del av 
biblioterapin är också samtalen kring boken och interaktionen mellan deltagaren, 
litteraturen och handledaren. Det är detta liksom själva initierandet av en läsecir-
kel som kommer att ligga som fokus i min studie. Jag vill gärna belysa den finska 
gruppen äldre och analysera erfarenheterna av projektet samt utforska hur biblio-
teken på detta sätt skulle kunna samarbeta med äldreomsorgen i framtiden.  

Två dagar i veckan under februari-månad kommer jag att besöka Skogsback-
en och läsa högt för de äldre. Jag kommer att läsa kortare texter och dikter. Vi 
kommer också att lyssna till ett stycke finsk musik vid varje tillfälle, samtala 
kring det jag läst samt dricka en kopp kaffe. Deltagandet är frivilligt och man 
måste inte vara med vid alla tillfällen. De personer som ingår i läsecirkeln kom-
mer inte att nämnas vid namn i uppsatsen. Under två söndagar i februari bjuds 
även de anhöriga in för att delta i läsestunden. Jag tar också gärna emot önskemål 
från deltagarna, ifall någon har en favoritförfattare eller favoritdikt! Om du har 
frågor så får du gärna kontakta mig eller min kontaktperson på Skogsbacken, XX. 

 
Vänliga hälsningar, Sonja Fagerholm 
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Bilaga 5: Loggbok för sammankomsterna 

Läsecirkeln på Skogsbacken - Formulär för sammankomsterna 
 
Deltagare________________________________ 
 
 
Datum Sammankomst/närvarande  Material/tema  
  
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 

Deltagaren generellt (fyll i datum och sätt ett kryss X) 
 
Allert Datum Datum Datum Datum Datum 
 
 Datum Datum Datum Datum Datum 
 
 
Passiv Datum Datum Datum Datum Datum 
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 Datum Datum Datum Datum Datum 
 
 
Verbal Datum Datum Datum Datum Datum 
 
 Datum Datum Datum Datum Datum 
 
Har svårt att 
formulera sig  Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 
 
 
Visar missnöje Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 

 
 
Visar uppskattning Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 

 

Reaktion kring materialet 
 
Visar intresse Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 
 

 
Ointresse Datum Datum Datum Datum Datum 
 
 Datum Datum Datum Datum Datum 

 
Identifierar sig  
med materialet Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 

 
 

Visar positiva  
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känslor/ insikter Datum Datum Datum Datum 
 

Datum Datum Datum Datum Datum Datum 
 

Visar negativa  
känslor/ insikter Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 

 
Materialet väcker  
minnen Datum Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 

 
Materialet relateras till 
livet utanför Skogsbacken  Datum Datum Datum Datum 

 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 

 

Relation till tid 
 
Lever i nuet Datum Datum Datum Datum Datum 
 
 Datum Datum Datum Datum Datum 
 
Lever i det förflutna Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 
 

Social interaktion/ Relation till andra  
 
 
Tar initiativ till samtal Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 
 
Uppmärksammar andra  Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 
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Relaterar till  
de andras berättelser Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 

 
Pratar obehindrat  
med de andra Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 

 
Delger gruppen   
sina egna minnen Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 

 
Skapar positiv stämning  
i gruppen  Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 

 
Skapar negativ stämning  
i gruppen Datum Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 
 

Relation till handledaren  
 
Samtalar öppet  
med handledaren Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 
 
Samtalar ibland Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 
 
Undviker samtal Datum Datum Datum Datum 
 
Datum Datum Datum Datum Datum Datum 
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Bilaga 6: Intervjuformulär – vårdpersonal 

Läsecirkeln på Skogsbacken – intervju med vårdpersonalen 

 

Läsecirkelns utformning 
 

Har det varit för få, lagom många eller för många tillfällen?  
 
Har tillfällena varit för korta, lagom långa eller för långa? (ca 45-60 min) 

 
Hade fler äldre från Skogsbacken kunnat delta? 
 
Tror ni att läsning med färre deltagare eller enskilt hade fungerat bättre? 
 
Skulle denna typ av verksamhet kunna ske permanent hos er? 
 
Vad krävs för att den kan bli permanent? 
 

Deltagarnas reaktioner och upplevelser av läsecirkeln 
 

Hur upplever ni viljan i att delta hos de äldre? 
 

Har de äldre nämnt läsecirkeln? Berätta! 
 

Har de uttalat uppskattning eller missnöje? Berätta! 
 

Vad har de i så fall kommenterat? Texterna, gemenskapen, samtalen, minnena 
eller annat? 

 
Har du upplevt positiva effekter bland deltagarna av läsecirkeln? Berätta! 
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Har du upplevt negativa effekter av läsecirkeln? Berätta! 
 

Materialet 
 

Är det något läsetillfälle som verkat särskilt uppskattat? Eller någon text som ver-
kat särskilt uppskattad? 

 
Är det något läsetillfälle verkat mindre uppskattat? Eller någon text som verkat 
mindre uppskattad? 

 
Finns det texter eller läsetillfällen som lett till missnöjda reaktioner, oro eller 
sorg? 

 
Finns det texter eller läsetillfällen som lett till glädjefyllda reaktioner och känslor? 
 

Personalen och de anhörigas reaktioner 
 

Hur har vårdpersonalen upplevt läsecirkeln? Berätta! 
 

Har du upplevt positiva effekter på boendet av läsecirkeln? Berätta! 
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Bilaga 7: Intervjuformulär – bibliotekarier 

 

Läsecirkeln på Skogsbacken– intervju med bibliotekarier 

 
Berätta om dina tidigare erfarenheter av biblioterapeutisk läsning/ högläsning för 
äldre! 
 
Hur upplevde du läsningen? Berätta!  
 
Hur upplevde du gruppen? Berätta! 
 
Hur upplevde du samtalen? Berätta! 

 
Skulle denna typ av aktivitet (biblioterapeutisk läsecirkel) kunna ske i en biblio-
tekskontext idag? 
 
Vilka fördelar finns med denna typ av verksamhet? 

 
Vilka hinder och nackdelar finns? 

 
Vad krävs för att den kan bli permanent? 

 
Vilken roll skulle bibliotekarien ha i sådan här verksamhet? 

 
 
 


