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Sammanfattning 

 
Läsa för livet är ett treårigt läsfrämjande projekt finansierat av Kulturrådet och 

med Sensus som projektägare. Projektet startade i februari 2017 och avslutas 

samma månad 2019. Läsa för livet utvecklar en metod med biblioterapi som 

verktyg för att främja och stärka folkhälsan och social hållbarhet. Biblioterapi 

innebär att människor enskilt och/eller i grupp använder sig av läsning och 

litteratur i terapeutiskt syfte. Metoden kan användas av alla målgrupper. 

Projektet utgår från en ståndpunkt om icke-våld och menar att det är genom att 

uppnå fred och frid med oss själva som vi förmår skapa goda relationer, fredliga 

samhällen och hållbara internationella relationer. Läsa för livet arbetar utifrån ett 

inkluderingsperspektiv vilket gör att jämställdhet, mångfald, interkulturalitet, 

holistisk och existentiell hälsa är parametrar och hörnstenar som är integrerade 

i projektets alla delar. Vi ser Läsa för livet som ett demokratiprojekt. 

 

Syfte 
 
Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen, spridningen och utförandet 
av biblioterapi som självläkande metod. Projektet syftar till att utveckla 
läsfrämjandeverksamhet inom Sensus genom använda biblioterapi som verktyg 
för att arbeta fram en metod och ett handledningsmaterial för cirkelledare. Läsa 
för livets metod ska spridas till Sensus samtliga medlemsorganisationer och 
samverkansparter. 
Läsa för livet syftar till att främja projektdeltagarnas folkhälsa och stärka den 
sociala hållbarheten för individen i samhället. 

 
Mål 
 

Projektets målsättning är att kunskapen om och användningen av Läsa för livets 

metod med biblioterapi som verktyg ska spridas bland Sensus 

medlemsorganisationer och samverkansparter. Läsa för livet vänder sig till alla 

som känner behov av att bearbeta och bättre förstå livsomvälvande händelser. 

Sådana möter vi alla och tar oss igenom förr eller senare i livets olika skeenden. 

Litteratur är en fantastisk resurs som via våra folkbibliotek finns tillgänglig för 

alla. Läsa för livet vill ge människor makt över det egna livet i dess olika 

skeenden och verka för ökad kunskap, hälsa och folkbildning för den enskilde 

liksom för samhället i stort. Folkbildning helt enkelt. 

 
Målgrupper 
 

Projektet riktar sig till personer över 18 år inom Sensus medlemsorganisationer 

och projektets samverkansparter. 
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Bakgrund 
 

Biblioterapi har använts i en av Sensus medlemsorganisationer, SPES 

(Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) i Norrköping och 

Linköping. Närstående till personer som avlidit till följd av suicid deltog i en 

studiecirkel där de fick läsa och samtala kring litteratur om suicid. Genom denna 

biblioterapeutiska metod kunde de närma sig den egna sorgeprocessen i sin 

livssituation med nya perspektiv. 

 

Utformningen av cirklarna skapades av oss som nu är projektansvarig 

respektive projektledare i Läsa för livet; Maija Löfgren, bibliotekarie och Inger 

Händestam, samtalsterapeut. Vi är båda medlemmar och aktiva inom SPES. 

Genomförandet och utfallet av dessa cirklar blev mycket gott och vi såg ett 

behov av att utveckla och sprida metoden till fler grupper. Detta ledde till att 

SPES och Sensus i samverkan skrev en projektansökan till Kulturrådet vilken 

beviljades. Läsa för livet kom till. 

 
Vad är biblioterapi? 
 
Uppfattningen att läsning kan vara psykologiskt helande och personligt 
utvecklande har funnits sedan antiken, om inte ännu längre. Aristoteles 
betraktade litteraturen som läkemedel för själen och genom hela 
litteraturhistorien går en stark tilltro till litteraturläsningens positiva betydelse för 
människans utveckling och läkning. Under 1900-talet har biblioterapin vuxit fram 
som en behandlingsform som tagit tillvara denna syn på skönlitteraturen. 
. 
Någon entydig definition av begreppet biblioterapi finns inte. Här är två 
exempel:  
 
- Biblioterapi, även litteraturterapi, är en terapiform där läsning av böcker och 
samtal kring dessa ligger i fokus. Biblioterapeutiska texter kan vara skönlitterära 
verk eller så kallad självhjälpslitteratur. Biblioterapin är inte endast avsedd för 
särskilda målgrupper, såsom psykiskt sjuka eller instabila, utan kan utnyttjas av 
alla. Tyngdpunkten ligger på ett ökat välbefinnande, som har en läkande och 
helande effekt under tiden man funderar över det man läst och kanske 
diskuterar det med andra. På detta sätt kan minnen och erfarenheter kläs i ord, 
vilket ger en 
distansering och förståelse om främst tunga och besvärliga upplevelser och 
problem. Källa: Wikipedia 
 
- Biblioterapi: Samlingsnamn för insatser som genom läsning syftar till att bota 
eller 
lindra psykisk ohälsa, höja livskvalitén eller bidra till en personlig 

mognadsutveckling. Källa: Nationalencyklopedin. 
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I projektet Läsa för livet utvecklas en form av biblioterapi så att den enskilde 

individen ska få en tillgänglig metod att använda för sin personliga utveckling.  

 

Metod 
 
I Läsa för livet skapas unika läsecirklar till skillnad från traditionella bokcirklar 
som ofta samlar homogena grupper som delar etnisk, ekonomisk och kulturell 
bakgrund. Projektet riktar sig till personer som med hjälp av litteraturen vill 
närma sig och förstå livsomvälvande händelser som de erfarit och som påverkat 
deras livssituation negativt. I Läsa för livet hjälper litteraturen läsaren att själv 
och tillsammans med andra närma sig svåra eller tabubelagda teman. 
Projektets deltagare kommer främst att ha det gemensamt att de delar en 
gemensam erfarenhet eller sakfråga. Detta öppnar för att heterogena grupper 
bildas där dynamiska samtal och möten kring litteraturen mellan människor med 
olika bakgrunder blir möjliga. 
 
Sensus samverkar med en rad föreningar och organisationer som når 
människor i alla delar av samhället och med olika erfarenhet av livsomvälvande 
händelser. Detta gör att rekryteringsbasen naturligt präglas av mångfald vad 
gäller t.ex. psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sexuell 
läggning, etnisk och religiös tillhörighet osv. Genom att utveckla en metod för att 
kunna använda biblioterapi ges föreningarna och organisationerna ett viktigt 
verktyg i verksamheterna. Projektets verksamhet bedrivs i studiecirkelform och 
utgår från folkbildningens grund, att vi lär tillsammans och av varandra. 

 

Projektet anordnar utbildningar och utbildar cirkelledare som kan hålla egna 

Läsa för livet studiecirklar i olika medlemsorganisationer och samverkansparter. 

Utifrån dessa utvecklas metod- och handledningsmaterialet för projektet.  

 

Bilagor 
 
Intervjuer om Läsa för livet i Sveriges Radio P1, Kropp och själ, 11 juli 2017. 
 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/917193?programid=1272 
 

Artikelserie om biblioterapi och intervjuer om Läsa för livet, Svenska Dagbladet 
mars-april 2017. 
 
https://www.svd.se/biblioterapi--ett-satt-att-bearbeta-barnenssjalvmord/ 
om/biblioterapi-a8tw 
https://www.svd.se/alternativ-medicin-mot-livsproblemen/om/biblioterapi-a8tw 
https://www.svd.se/brittisk-kur-mot-oro-och-daligt-
sjalvfortroende/om/biblioterapia8tw 
https://www.svd.se/brittiska-lakare-testar-bocker-pa-recept/om/biblioterapi-a8tw 

 

 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/917193?programid=1272
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Litteratur om biblioterapi; 
”Läsa, läka, leva!” Om läsfrämjande och biblioterapi (Nina Frid) 
”Att tiga eller att tala” Litteraturterapi – ett sätt att växa. (Juhani Ihanus) 
“Skapande och kroppsbaserad komplementära terapier” (Birgitta Englund) 
"Bibliotetherapu- A Theoretical And Clinical Experimental Study" (Caroline 
Shrodes) 
 
 

Kontakt 
 
Projektledare Läsa För Livet 
Inger Händestam 
inger.handestam@sensus.se 
0733-90 14 26 
 
Projektsamordnare Läsa För Livet 
Maija Löfgren 

maija.lofgren@sensus.se 
0704-624876 
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