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ABSTRAKT 

 

Syftet med uppsatsen är att besvara tre frågor: 1. Vilka former av biblioterapi kan 

uppfattas som rimliga att använda i socialt arbete? 2. Vilka problemområden i socialt 

arbete kan uppfattas som lämpliga för biblioterapi? 3. Vilka erfarenheter finns i Sverige 

idag som kan ha relevans för socialt arbete? För att besvara dessa frågor användes 

forskningsöversikt som metod. Sju databaser användes vid sökning av relevanta artiklar, 

detta resulterade i 2523 resultat, varav åtta slutligen valdes ut för analys. Uppsatsens 

resultat påvisar att biblioterapi är en effektiv metod som kan användas i många områden.  
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INLEDNING 
 

Litteratur och läsande har sedan länge använts som ett terapeutiskt verktyg. ”Den helande 

platsen för själen” stod det inskrivet över ingången till biblioteket i Alexandria, Egypten 

redan år 300 före Kristus. ”Den medicinska kistan för själen” fanns skrivet vid bibliotek i 

klostret St. Gall, Schweiz. (McCullis, 2012, s. 24). 

Under det tidiga 1800-talet började man mera tydligt tala om att litteratur var användbart i 

samband med terapi och behandling. Böcker användes då inom psykiatrin i USA för att 

underhålla, men även undervisa patienter. I Europa infördes detta först i slutet på 1800-

talet, och därefter skapade man bibliotek på psykiatriska sjukhus för att sedan låta sådana 

finnas i alla sjukhus. 

Ordet biblioterapi kommer från två grekiska ord ”biblio” som betyder bok och 

”therapeia” som betyder att läka. Det finns ett antal olika definitioner av biblioterapi. År 

1961 accepterades benämningen biblioterapi av The American library association (ALA), 

och definitionen löd: 

”The use of selected reading materials as therapeutic adjuncts in medicine and 

psychiatry; also, guidance in the solution of personal problems through directed reading”. 

Synonymer av biblioterapi inkluderar lästerapi, bokterapi och litteraturterapi (McCullis, 

2012, s. 23). 

En annan beskrivning av biblioterapi som framtagits av Barker (2003) är att litteratur och 

poesi används för behandling av individer med emotionella- eller psykiska problem. Han 

menar vidare att biblioterapi ofta används i olika former av grupp terapi och att det är en 

effektiv terapiform, oberoende av åldersskillnader och miljö (Barker, 2003, s. 43).  

Det finns klara skillnader i beskrivningarna av biblioterapi. Den första beskriver hur 

materialet som används i biblioterapi är utvalt av terapeuter, och den andra beskrivningen 

är mer bred och beskriver materialet som litteratur och poesi. Även individers 

problemområden skiljer sig i beskrivningarna. Den förstnämnda använder en bred

 beskrivning av personliga problem och den andra beskrivningen är mer inriktad på 

emotionella eller psykiska problem. 
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En likartad metod är det som kallas narrativ analys. Denna metod används främst inom 

psykologin och grundidén är att se människor som berättelser istället för egenskaper. 

Människor använder sina berättelser för att skapa mening med det de genomgått och de 

val de gjort. Dessa berättelser är uppbyggda av den kultur vi lever i och målet med 

narrativ terapi är att ändra på internaliserade berättelser och omvandla dessa till att 

inkludera klienters styrka och ansvar (Polkinghorne, 2004, s. 53). Eriksson (2007) menar 

att forskare anser att det grundläggande begreppet om biblioterapi behöver förtydligas och 

att otydligheterna försvårar forskning, exempelvis när det kommer till att utvärdera 

skillnader i likartade metoder såsom biblioterapi- och poesiterapi (Eriksson, 2007, s.14). 

I biblioterapi är det läsande och inte skrivande som ligger i fokus när det gäller 

behandlingsformen. Fokus ligger på att läsa olika böcker som är förutbestämda, 

analyserade och godkända i förväg utav den professionella. En utav de viktiga aspekterna i 

biblioterapi menar Pardeck & Pardeck (1997) är just att den rätta boken måste väljas för 

den rätta individen och dess problematik. Läsaren måste kunna identifiera sig med 

huvudpersonen eller situationen för denne, annars får inte klienten någon insikt i sina egna 

problem och det blir svårt att hitta lösningar. Den typ av bok som används varierar även 

naturligtvis mellan olika åldrar samt problematik. Pardeck nämner en lista av barnböcker 

som har kategoriserats in i olika problemområden för barn. Exempelvis är boken ”Sisters” 

av David McPhail rekommenderad för barn som har en familjerelations problematik. För 

frågor kring adoption kan ”The Adopted one: An open family for parents” skriven av Sara 

Stein användas. Och för problem som har med känslor att göra föreslår boken ”The Angry 

book” av Ellen Weiss. Dessa är bara tre exempel, andra kategorier innefattar rädsla och 

fantasi, foster familjer, att flytta, jämnåriga och skolan, ensamstående föräldrar och 

blandfamiljer samt speciella behov (Pardeck & Pardeck, 1997, s. 60-63.). En liknande lista 

har gjorts utav Tussing &Valentine (2001), men då är de fiktiva böckerna riktade till 

ungdomar som har en förälder med psykiska problem (Tussing & Valentine, 2001, s. 462).  

När biblioterapi istället använts med vuxna har böcker såsom ”Control your Depression” 

av Peter Lewinsohn och ”Feeling Good” av David Burns använts (Scogin et al., 1989, s. 

403; Rohde et al., 2014, s. 69; Pardini et al., 2014, s. 144). ”Coping with Panick” skriven 

av George Clum är ett annat exempel på en bok som kan användas för vuxna (Febraro et 

al., 1999, s. 214). Även för vuxna finns det vissa specifika inriktningar i böckerna: 

exempelvis för 
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depression eller för panik ångest. Men ”Feeling Good” är den som används oftast i studier 

då det är en övergripande bok om tekniker för att förebygga och undvika negativa känslor. 

Skillnaden mellan barn och vuxnas böcker förutom antal sidor och språknivåer är 

dessutom att för barn används fiktiva berättelser, och för vuxna används självhjälps 

böcker. 

Att biblioterapi kan användas av olika professioner är tydligt. Under 1970-talet i USA 

bildades en organisation av Arleen McCarty Hynes vars mål var att vidareutbilda 

människor i vad biblioterapi innebar och hur de bör användas. De styrelsemedlemmar som 

var med från början var en blandning av olika professioner: psykiatri, bibliotekarie, 

biblioterapeut, sjuksköterska samt socionom. Även den litteratur som skrivits om 

biblioterapi har varit mer inriktad på dessa professioner. Bland annat för psykologer, 

bibliotekarier, sjuksköterskor samt socialarbetare (McCullis, 2012, s. 23 - 29). 

Biblioterapi används bland annat för att öka klienters insikt och kunskap, för att förändra 

klienters livsstil och vanor samt för att styrka vissa strategier eller koncept som 

framkommit på annat sätt, exempelvis vid terapi eller undervisning (Gregory et al., 2004, 

s. 275). Metoden kan användas på olika vis, i gruppform eller enskilt och kan innehålla 

många olika komponenter för att bearbeta det som lästs. Howie (1983) använde 

biblioterapi i gruppform med äldre personer som hade olika grad av depression och 

utnyttjade läsning av litteratur och poesi samt förde diskussioner kring bilder som verktyg 

(Howie, 1983, s. 300). Pardeck & Pardeck (1997) anser att biblioterapi kan användas med 

barn som har utvecklings- och beteendeproblem. De menar att det för barn inte räcker med 

att enbart läsa böckerna, det måste även bearbetas. Detta i form utav exempelvis 

gruppdiskussioner, pysselprojekt eller genom olika skrivövningar (Pardeck & Pardeck, 

1997, s. 59-60). 

Forskning i Sverige om biblioterapi har inte gjorts inom området socialt arbete. 

Problemområden som har använt biblioterapi i Sverige och som det forskats kring är bland 

annat social fobi, panik ångest och ätstörningar. Alltså ligger fokus på användandet av 

biblioterapi mer inom områden såsom medicin och psykologi. Carlbring et al. (2011) 

utförde en undersökning i Sverige där biblioterapi användes i ett försök att förbättra 

klienters panikångest. Resultaten indikerar en förbättring, med minskad ångest och en 

ökad livskvalitet för klienterna (Carlbring et al., 2011, s. 228-235).  Forskning som utförts 

i USA har även där genomförts inom psykologi- och medicin området, men det har även 
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gjorts forskning inom det sociala arbetet. Tussing & Valentine (2001) har gjort en studie 

som pekar på vilka böcker som är relevanta att använda i biblioterapi för ungdomar som 

har en förälder med psykiska problem (Tussing & Valentine, 2001, s. 455). Vodde et al. 

(2003) undersökte vad socialarbetare tyckte om biblioterapi som metod och hur mycket 

det användes. Resultaten visade att metoden var omtyckt, ansågs effektiv och använts till 

flera olika problemområden (Vodde et al., 2003, s. 102-103).  

 Flera metoder har tidigare anpassats och inkorporerats ifrån USA och används i det 

sociala arbetet i Sverige idag. Ett exempel är Minnesotamodellen även känd som 

tolvstegsmetoden eller tolvstegsbehandling.  Ett annat är MI (Motivational Interviewing), 

på svenska motiverande samtal. Även denna metod är framtagen av amerikanska 

psykologer men används idag inom socialt arbete i Sverige (Barth & Näsholm, 2006. s. 

59).  

Hur kommer det sig då att biblioterapi inte har fått större framgång och uppmärksamhet i 

Sverige och i socialt arbete? Forskning både ifrån Sverige och USA pekar på att det är en 

användbar metod, och trots att biblioterapi används inom hälso- och sjukvård verkar det 

inte ha spridit sig till socialt arbete. 

Sammantaget kan man säga att det tycks finnas oklarheter i definitioner av begrepp och 

arbetssätten. Detta försvårar användandet av metoderna, samt mätningen av deras 

effektivitet. Men trots dessa oklarheter pekar den amerikanska forskningen på att 

biblioterapi som metod är något som kan och bör användas inom socialt arbete. De 

påståenden som denna forskning gör bör även vara av intresse för socialarbetare i Sverige 

idag. Forskningen visar att metoden är anpassningsbar och att den kan användas för alla 

utsatta grupper, oberoende av kön, ålder, etnicitet osv. Läsning av litteratur som metod bör 

enligt viss forskning ges mer utrymme inom det sociala arbetet. Men för att detta ska ske 

behövs ett förtydligande av vad metoden innehåller, samt mer forskning om hur litteratur 

används som metod i det sociala arbetet i Sverige idag.
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med denna uppsats är att söka svar på följande frågor: 

 Vilka former av biblioterapi kan vara användbara att använda inom socialt arbete? 

 Vilka problemområden i socialt arbete kan uppfattas som lämpliga för biblioterapi? 

 Vilka erfarenheter finns i Sverige idag som kan ha relevans för socialt arbete? 
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VAL AV METOD 

 
Initiala sökningar kring ämnet biblioterapi resulterade inte i många relevanta resultat och 

inget hittades kring biblioterapi i Sverige eller inom socialt arbete i Sverige. Detta 

indikerade att det fanns luckor i kunskaper kring biblioterapi och att en forskningsöversikt 

skulle vara en relevant metod att använda sig utav för att öka kunskapen. 

Forskningsöversikt är därmed den valda metoden i denna uppsats. Vikten av 

forskningsöversikter i socialt arbete lyfts fram av Aveyard (2010): 

”Literature reviews are important because they seek to summarize the literature that is 

available on any one topic. They make sense of a body of research and present an analysis 

of the available literature so that the reader does not have to access each individual report 

included in the review.”  

Aveyard diskuterar vidare hur forskningsöversikter är en omfattande studie och tolkning 

av litteratur som berör ett visst ämne. Det finns mycket tillgänglig litteratur för 

socialarbetare idag, men det är svårt att hinna med läsning och uppdatering av fakta och 

forskning, trots att detta är en viktig del av det sociala arbetet (Aveyard, 2010, s. 6-7).  

Booth et al. (2012) resonerar att översikter är användbara och nödvändiga för att kunna 

förstå ett ämne. Översikter kan användas för att kunna identifiera vad som redan har 

forskats kring och vad för sorts forskning som fattas och som behövs för att täcka upp de 

luckor som kan finnas kring diverse ämne. En definition av forskningsöversikt som är 

framtagen av Booth är: 

”… A systematic, explicit, and reproducible method for identifying, evaluating, and 

synthesizing the existing body of completed and recorded work produced by researchers, 

scholars, and practitioners’.” (Booth et al., 2012)  

 



 

7  

SÖKMETODER 

 

Databasen ProQuest Social Science användes och följande databaser ansågs som relevanta 

och användes för sökningen. ERIC via ProQuest,  PsycARTICLES viaProQuest, 

PsycINFO via ProQuest, Social Services Abstracts via ProQuest, Sociological Abstracts 

via ProQuest, SwePub samt PubMed. Medel som användes vid sökningarna var 

Thesaurus, mesh och trunkering samt att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade 

(peer reviewed), fulltext om så möjligt samt vara på engelska. Söksträngarna redovisas i 

Bilaga 1. 

URVAL AV ARTIKLAR 
 

Totalt resulterade sökningarna i 2523 resultat. Efter en relevansgallring där titel och 

abstrakt granskades så återstod 32 artiklar. Nästa gallring gjordes efter närmare läsning av 

artiklarnas abstrakt samt en översiktlig läsning av syfte, resultat samt diskussionerna och 

gjordes utav följande kriterier. Inkluderingskriterierna var att det skulle finnas ett tydligt 

syfte som i någon form ville undersöka hur biblioterapi kan användas. Vidare valdes 

artiklarna utefter att deras inriktningar varit på olika utsatta grupper, klienter studerats 

enskilt eller i grupp samt att olika problemområden legat i fokus. Exempelvis depression, 

psykisk ohälsa etc. Ett annat kriterium var att artiklarna skulle vara vetenskapligt 

granskade och att de skulle vara på engelska. Inkluderings kriterier var breda för att kunna 

jämföra vad forskningen säger om biblioterapi samt att det ger en god uppfattning om hur 

kunskapsläget ser ut inom forskning.  

Exkluderingskriterier var att biblioterapi inte skulle vara en liten del av artikeln, det 

skulle ligga i fokus. Forskning som inte utförts inom socialt arbete exkluderades, ett 

undantag var när det kom till svensk forskning. Även om denna forskning inte handlat om 

biblioterapi i socialt arbete så inkluderades dem, detta för att kunna visa på och få en 

uppfattning av kunskapsläget kring biblioterapi i Sverige. Ingen exkludering gjordes vad 

gäller vilka länder forskningen utfördes i eller under vilket årtal forskningen utfördes. 

Denna gallring har resulterat i åtta återstående artiklar. Referenslistorna för dessa artiklar 

granskades, men inga nya artiklar lades till efter att ha kollat igenom dessa. De åtta 

artiklarna som stått i fokus för syntes och analys redovisas i tabell 1. 
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TEMATISK ANALYS 

 

Tematisering av de utvalda artiklarna gjordes i flera stadier. Först lästes texterna, sedan 

lästes de igen, men då mer översiktligt och understrykning och inringning av texten 

gjordes samt mina egna kommentarer antecknades i marginalen. Sedan gjordes 

tankekartor åt varje artikel med syfte, metod, urval och resultat. Detta gjordes för att få en 

bra och klar överblick över vad varje artikel handlade om, hur de hade gått till väga och 

vad de fått för resultat. 

ETIK 

 

I forskning förekommer ofta etiska aspekter som måste beaktas. Vid utförandet av en 

forskningsöversikt är den etiska problematiken mindre framstående, då metoden inte 

påverkar någon individ på ett individuellt eller personligt plan. Där etik förekommer är då 

det gäller forskarens egen relation till den valda problematiken, samt hur forskaren väljer 

vilka artiklar som ska ingå i översikten. Booth et al. (2012) berättar att den sistnämnda av 

de två etiska problemen kallas ”Publication bias”. Publication bias innefattar flera olika 

former av bias, exempelvis databas- och språkbias. Databasbias innebär att de databaser 

som användes i sökningarna är mer inriktade på ett ämne mer än något annat och har 

exkluderat viss forskning som inte anses relevant. Det kan också innebära att forskning 

som utförts i ett utvecklingsland inte inkluderas i databaser som används i de utvecklade 

länderna och vice versa. Språk bias innebär att forskare som skriver på ett språk är mer 

sannolika att leta efter forskning som är skrivet i sitt eget språk. Detta innebär att viss 

relevant forskning kan uteslutas på grund av att det inte skrivits i samma språk som ska 

användas i den slutliga rapporten. (Booth, 2012, s. 184-185). I denna uppsatts förekommer 

inget jäv då det inte finns någon tidigare koppling mellan uppsats skrivaren och 

biblioterapi. Även databas- och språk bias har undvikits genom att använda flera olika 

databaser samt att artiklar som inte har skrivits på svenska har används i översikten. Etiska 

aspekter bör även beaktas i de artiklar som valts ut för analys. Hur studierna har 

genomförts, med vilken sorts population, studiens validitet och reliabilitet bör iakttas. 

Artiklarnas etiska aspekter diskuteras vidare i resultaten.  
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FORSKNING OM BILIOTERAPI 
 

Läsning är för många något positivt som bidrar till ny kunskap eller till tillflykt ifrån 

vardagen.  Läsning av fiktiva böcker kan även hjälpa individer att förstå mångkulturalitet 

och utveckla en kritisk samhällssyn. Även att empati kan utökas genom läsning av fiktiva 

böcker har diskuterats av forskare (Jarvis, 2012, s. 743). Effekten av biblioterapi och 

därmed läsning diskuteras av flera forskare. Då i form av att de utfört uppföljningar av sin 

studie, vilket enligt dem påvisar att effekterna av biblioterapi har en långvarig effekt. 

Uppföljningstiden varier från en månad efter avslutad behandling (Pardini et al., 2014, s. 

148)., till tre (Nordin et al., 2010, s. 271)., och sex månader (Rohde et al., 2014, s. 65; 

Scogin et al., 1989, s. 404). Men ingen tidigare forskning har hittats som gör uppföljande 

studier efter längre tid än sex månader, vilket gör att slutsatser inte kan dras att effekten av 

biblioterapi varar i mer än sex månader.  

Det finns mycket forskning om biblioterapi i hälso- och sjukvård, men inte i socialt arbete 

vilket framgår i denna forskningsöversikt. Tidigare forskning har fokuserat på ett par 

utsatta grupper mer än andra. Exempelvis så har funktionshindrade, hemlösa eller 

arbetslösa inte diskuterats eller lyfts fram som potentiella grupper att använda biblioterapi 

med. Gruppen äldre samt barn och ungdomar har varit de mest framstående i den 

forskning som gjorts, men även sjukskrivna vuxna eller vuxna med psykiska- eller 

missbruks problem har även lyfts fram i forskningen. Ingen forskning har hittats om 

skillnader mellan män och kvinnors respons på och förbättring efter biblioterapi. 

Vad som förenar de allra flesta forskare är deras uppfattning att biblioterapi är en 

användbar metod, att det borde utforskas mer om terapin samt att biblioterapi i dagens 

läge inte används lika mycket som det borde göras. Flera forskare lyfter fram att 

biblioterapi är en kostnadseffektiv metod. Det minskar användandet av terapeuter då 

individer som använder sig utav metoden inte behöver någon annan form utav terapi, samt 

att biblioterapi är en metod som inte behövs utföras av en specialist (MacDonald, 2013, s. 

858).  

Forskare påpekar även att biblioterapi i jämförelse med annan form av terapi är mindre 

invasiv i jämförelse med exempelvis psykoterapi, vilket innebär att metoden är mindre 

ingripande och personlig. Detta gör att den formen av terapi är mer lätt tillgänglig och 

attraktiv för vissa utsatta grupper, exempelvis äldre och ungdomar (Scogin et al., 1989, s. 
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403; Rohde, 2014, s. 65). Lättillgängligheten och kostnadseffektivitet gör också att 

metoden kan bli lättare att använda i länder eller organisationer som inte har det gott ställt. 

Det blir även lättare att använda biblioterapi med vissa utsatta grupper, exempelvis 

människor i fängelse eller med individer i gruppboenden som inte har tillgång till eller 

samma utbud av annan terapi. Även psykofarmaka diskuteras och anses kunna bytas ut 

mot biblioterapi, exempelvis vid mildare former av depression. Forskare argumenterar att 

psykofarmaka kan vara beroende framkallande och är inte den optimala vägen att ta då det 

finnas andra sätt att gå tillväga (Pardini, 2014, s. 141). 

Den forskning som hittats och lästs har framfört önskan om ytterligare forskning inom 

området. I flera studier har svarsfrekvensen vid exempelvis frågeformulär eller frågan om 

deltagande i en studie varit låg (Vodde et al., 2003, s. 98). En annan studie framförde 

problematiken om att de som ville delta i studien hade andra motiv än att vilja må bättre 

och kan ha svarat på frågeformulären med de svar som de trodde att forskarna var ute efter 

(Pardini et al., 2014, s. 150). Forskare åskådliggör också det faktum att biblioterapi inte 

passar alla. Det handlar bland annat om att åkommor som exempelvis 

koncentrationssvårigheter, dålig syn och läskunnighet spelar en stor och viktig roll i själv-

hjälps metoden. Även en individs motivation till att genomgå den sortens terapi och viljan 

att bli bättre spelar en viktig roll i hur effektiv terapin kommer att vara (Scogin et al., 

1989, s. 407). 
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TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

Två olika former av biblioterapi nämns i flera studier, nämligen kognitiv biblioterapi och 

behavioristisk biblioterapi. Den kognitiva biblioterapi formen innebär att individer får läsa 

en kognitivt beteende terapeutiskt inriktad bok. Den behavioristiska biblioterapin är att 

läsa en behavioristiskt inriktad bok.  

När det gäller teoretiska infallsvinklar som är viktiga för biblioterapi är psykologi det mest 

framstående området. Psykologin diskuterar minnet och hjärnan, hur individer lär sig nya 

saker etc. Läsning är en komplicerad procedur som vissa har lättare att utveckla än andra. 

Många funktioner behövs för att kunna använda sig av läsinlärning, det behövs 

koncentration, en förmåga att förstå ordens betydelse, associera betydelsen till 

långtidsminnet och sedan koppla det till området i hjärnan som representerar språket 

(Klingberg, 2011, s. 98).  

Kognitiv psykologi handlar om människors tankar, perspektiv och förväntningar. Det 

innefattar vetande, förståelse, vårt minne, förståelse för kommunikation och inlärning. Så 

kallade koncept formas av varje individ för att kunna förstå världen runt omkring oss. Vår 

kognition används till fördel för att lösa olika problem, och för att detta ska kunna ske 

finns olika problemlösnings strategier. Behaviorism är ännu en form utav psykologi som 

handlar om att all beteende är format av konditionering och att miljön runt omkring en 

individ formar beteende genom att förstärka specifika handlingar. Exempelvis när ett barn 

ges godis för att barnet ska sluta gråta så förstärks gråtandet (Nolen-Hoeksema et al., 

2009, s. 9-14). 
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UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 

Resultaten inleds med en tabell som visar de åtta artiklar som valdes i denna 

forskningsöversikt. Den information som valts för tabellen är ämnad att översiktligt 

beskriva artiklarna. Detta görs bland annat genom att belysa vart och vilket år studierna 

utförts, vilka som är forskarna, studiernas syfte och metod, samt vilken biblioterapi form 

som använts och i vilken tidskrift studien är publicerad. Efter tabellen följer en tematisering 

av de resultat som är intressanta för de forskningsfrågor som inledningsvis ställts i 

forskningsöversikten. 
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Tabell 1: 

Land Årtal Författare Syfte Metod Biblioterapi form Tidskrift 

USA 1989 Scogin, F., 

Jamison, C., 

Gochneaur, K. 

Att jämföra 

effektiviteten av 

kognitiv- och 

beteende 

biblioterapi. 

Experiment 2 böcker 

”Control your 

depression” & 

”Feeling Good” 

Journal of 

Consulting and 

Clinical 

Psychology. 

USA 2001 Tussing, L. & 

Valentine, D. 

Att analysera 

ungdoms fiktion för 

potentiellt 

användande inom 

biblioterapi. 

Litteraturanalys 7 Böcker 

”Amazing Gracie”, 

”MY Father the 

Nutcase”, ”You bet 

your life”, ”Eclipse”, 

”Searching for 

Attacus”, ”New 

Jersey”, ”The Keeper” 

Child and 

Adolescent Social 

Work Journal. 

USA 2003 Vodde, R., 

Dixon, D. & 

Giddings, M. 

Att undersöka 

prevalensen och 

användningen av 

biblioterapi för 

socialarbetare. 

Frågeformulär 229 Böcker 

Ex: ”Getting Things 

done”, ”Optimal 

Aging”,  ”The staying 

sober workbook” 

Advances in Social 

Work. 

Sverige 2010 Nordin, S., 

Carlbring, P., 

Cuijpers, P. & 

Andersson, G. 

Att undersöka 

effekten av 

biblioterapi för 

individer med 

panikångest. 

Randomiserad 

studie 

Böcker 

”Ingen Panik: Fri från 

panik och 

ångestattacker i 10 steg 

med kognitiv 

beteendeterapi.” 

Behaviour Therapy 

Sverige 2013 Högdahl, L., 

Birgegård, A. 

& Björck, C. 

Att undersöka 

effekterna av själv-

hjälps biblioterapi, 

baserad på kognitiv 

beteende terapi. 

Pilotstudie Själv-hjälps manual. 

”Overcoming Binge 

Eating” 

Eat Weight Disord. 

Skotland 2013 MacDonald, J., 

Vallace, D. & 

McGrath, M. 

Att utvärdera 

effektiviteten av 

biblioterapi genom 

en specifik 

intervention. 

Experimentell 

studie 

35 Böcker 

Olika inriktningar, 

exemepelvis; 

depression,  självkänsla 

eller ångest.   

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing. 

USA 2014 Rohde, P., 

Stice, E., Shaw, 

H. & Briere, F. 

Att undersöka 

skillnader i 

effektiviteten av 

KBT och själv-

hjälps broschyrer. 

Randomiserad 

studie 

Bok 

”Feeling Good” 

Journal of 

Consulting and 

Clinical 

Psychology. 

USA 2014 Pardini, J., 

Schriver, J., 

Scogin, F., 

Domino, M. & 

LaRocca, M. 

Att fastställa vilka 

effekter kognitiv 

biblioterapi har. 

Randomiserad 

studie 

Själv-hjälps manualer. Psychological 

Services. 
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BIBLIOTERAPIFORM 

 

De flesta studier som ingår i denna forskningsöversikt har inte använt sig av skönlitteratur, 

utan självhjälps böcker eller texter med information kring ett visst ämne. Studierna 

använder dessa texter i undervisande syfte och enligt de professionella kan dessa texter 

kopplas till de diagnoser eller problem som deltagarna har. Endast en studie har 

rekommenderat användningen av skönlitteratur. 

Tre studier har använt sig utav boken ”Feeling Good” skriven av David Burns (Rohde et 

al., 2014, s. 69; Pardini et al., 2014, s. 144; Scogin et al., 1989, s. 403). Boken ger läsaren 

relevanta och praktiska verktyg som är baserade på kognitiv beteende terapi och som ska 

förebygga och minska negativa känslor. Några ämnen som diskuteras i boken är bland 

annat hur man hanterar stress, sorgsna tankar och sin självkänsla. Andra böcker som 

använts är ”Control your depression” skriven av Lewinsohn et al. Den boken användes 

vid beteendeterapi inriktad behandling (Scogin et al, 1989, s. 403). I den forskning som 

utförts i Sverige har två olika texter används. Boken ”Fri från panik-och ångestattacker i 

10 steg med kognitiv beteendeterapi” skriven av Per Carlbring & Åsa Hanell och 

användes i forskning som berörde panikångest (Nordin et al., 2010, s. 271). Även själv-

hjälps manualen ”Overcoming Binge Eating” har använts i svensk forskning (Högdahl et 

al., 2013, s. 39). Detta visar på att relevant litteratur kan anpassas till olika 

användningsområden som forskningen visar med både litteratur kring panikångest, 

ätstörningar eller depressioner. Samt att olika länder kan använda sig utav samma metod 

men med olika slags anpassad litteratur. Exempelvis att det i Sverige går att hitta relevant 

litteratur på svenska till det område där det behövs. 

Det finns både likheter och skillnader i hur studierna har studerat och undersökt 

biblioterapi. En likhet är att studierna ha gett eller rekommenderat de som deltar i studien 

den bok eller de böcker de ska läsa (Högdahl et al., 2013, s. 39; MacDonald et al., 2013, s. 

860; Nordin et al., 271; Pardini et al., 2014, s. 144; Rohde et al., 2014, s. 69; Scogin et al., 

1989, s. 403). Majoriteten av studierna har även använt sig utav enbart en bok eller text 

som använts för samtliga deltagare, enbart en studie har använt olika böcker som 

rekommenderats till de olika deltagarna beroende på deras problematik (MacDonald et al., 

2013, s. 860).  En annan likhet, gemensamt för studierna är att biblioterapin inte skett i 
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gruppform, utan har skett individuellt. Flera studier har även kontaktat deltagarna under 

studiens gång för att påminna eller uppmana till fortsatt läsning. Likheter mellan studierna 

består alltså till stor del av att deltagarna har ett stort ansvar i att utföra läsningen. 

Forskarnas eller terapeuternas roll i metoden är mestadels att välja ut relevant material 

samt att stödja deltagarna i deras läsning. 

Skillnader innefattar bland annat den tidsram som deltagarna har att läsa sina böcker, tiden 

varierar från en till tre månader. Det material som väljs ut har olika inriktningar beroende 

på problemområde, vissa forskare använder material som är mer specificerat till det 

problemområde som används, exempelvis panik ångest eller ätstörningar, andra forskare 

använder material som är mer generaliserbar.  

En annan skillnad som finns mellan studiernas tillvägagångssätt i biblioterapin är att 

förutom läsningen så har deltagarna i ett par studier använt sig utav ytterligare uppgifter 

för deltagarna att utföra. Bland annat att skriva en dagbok om panik attacker, lösa 

uppgifter som tillkommit med boken som lästes och att veckovis skriva och rapportera till 

ansvarig terapeut (Nordin et al., 2010, s. 272; Högdahl et al., 2013, s. 39; Pardini et al., 

2014, s. 144.  

Två studier skiljer sig ifrån de andra, då dessa inte studerat biblioterapins effektivitet. En 

studie har istället utfört en litteraturstudie om vilka böcker som är lämpliga att läsa i 

biblioterpi. Denna studie i jämförelse med de andra använder sig utav och uppmanar till 

att skönlitterära verk kan användas i biblioterapi (Tussing & Valentine, 2001, s. 455-469). 

Den andra studien ämnar varken att undersöka vilken litteratur som är användbar, eller 

effektiviteten av biblioterapi. Denna studie fokuserar istället på socialarbetares användning 

av biblioterapi, till vilka klientgrupper metoden används och om vad socialarbetare tycker 

om metoden (Vodde et al., 2003, s. 94). 

 

RELEVANTA PROBLEMOMRÅDEN 

 

Många utav studierna är kliniskt lagda, med en mer medicinsk infallsvinkel. Många utav 

studierna fokuserar på förebyggande insatser, men även behandling. Och de allra flesta 

studier som användes i forskningsöversikten var kring problemområdet depression. I alla 

förutom två studier så var fokusgruppen vuxna. Men även då de flesta studier använde 

vuxna, så fanns det skillnader mellan de vuxnas problematik. Bland annat att vissa var 
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äldre med depression, en del var vuxna med psykiska problem, vuxna med panik ångest 

eller någon form av ätstörning samt vuxna i fängelse (Högdahl et al., 2013, s. 37; 

MacDonald et al., 2013, s. 857; Nordin et al., 2010, s. 267; Pardini et al., 2014, s. 141; 

Scogin et al., 1989, s. 403). I de två studier där ungdomar låg i fokus så var deras 

problematik olika. En studie fokuserade på att hjälpa ungdomar som har föräldrar med 

någon form utav psykisk ohälsa (Tussing & Valentine, 2001, s. 455-469). Den andra 

studien arbetade med att försöka förebygga och förminska depression bland ungdomar 

(Rohde et al., 2014, s. 65-74). Biblioterapi kan alltså även användas med personer som är 

indirekt påverkade av någon sorts form av problematik som i exemplet med ungdomar, 

som påverkas av sina föräldrar. Även närstående kan ha användning av biblioterpi. 

Detta visar att biblioterapi är lämpligt för en mängd olika problemområden. Både de mer 

medicinskt lagda som depression, panik ångest samt ätstörningar, men även för ungdomar 

med föräldrar med psykiska problem eller en mängd olika problemområden som adoption, 

alkohol/drogproblem och så vidare. Forskningen pekar även på att förutom att biblioterapi 

kan användas i olika områden så kan det också användas effektivt med olika åldrar, både 

ungdomar och äldre.  Metoden är även oberoende av en viss miljö och kan användas 

exempelvis både i sjukhus eller fängelser. 

 

RESULTAT I SVERIGE 

 

Två av de artiklar som granskats har varit studier i Sverige, av svenska forskare. Den 

forskning är de som är mer medicinskt inriktade. En undersökte användandet av biblioterapi 

för människor med ätstörningar (Högdahl et al., 2013, s. 37-44). Den andra för människor 

med panik ångest (Nordin et al., 2010, s. 267-276).  Båda studier påvisar positiva resultat av 

användandet av biblioterapi. Bägge studier har studerat effekten av biblioterapi med 

minimal eller inget stöd från terapeuter. Den svenska översättningen av själv-hjälps 

manualen ”Overcoming Binge Eating” användes i en studie. Manualen innehåller 

information om ätstörningar, och ett själv-hjälps program som innehåller bland annat 

instruktioner, checklistor och uppgifter att lösa (Högdahl et al., 2013, s. 39). Den andra 

studien använde sig utav själv hjälps boken ”Ingen panik: Fri från panik och ångestattacker 

i 10 steg med kognitiv beteendeterapi”. Boken är baserad på olika KBT tekniker som 

används för personer med panik ångest. I slutet på varje kapitel finns frågor för läsaren för 

att se om 
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kunskapen ökat. För varje kapitel gavs även deltagarna olika uppgifter att utföra (Nordin et 

al., 2010, s. 271-272).   

Det är tydligt att det är just läsningen som varit betydelsefull vid förbättring av panik ångest. 

I denna studie har deltagarna inte fått tillgång till stöd eller råd från terapeuter. De har 

istället bara använt sig utav det material de fick utav forskarna. Studiens resultat visar att 

biblioterapi utan kontakt med en terapeut under terapins gång kan leda till mindre panik 

ångest. Enligt denna svenska studie räcker det med att en terapeut är närvarande vid den 

initiala bedömningen innan terapin börjar samt att terapeuten ger klienten en dag och tid då 

läsningen och utförandet av eventuella uppgifter ska lämnas in (Nordin et al., 2010, s. 273). 

Även den andra studien påvisar att biblioterapi metoden är effektiv. I denna studie 

jämfördes resultaten mellan biblioterapi gruppen och KBT gruppen. Tid med en terapeut 

varierade stort. Gruppen med biblioterapi hade ungefär elva timmar totalt under fjorton 

veckor med en terapeut, de i KBT gruppen hade tre och en halv timme varje dag med en 

terapeut under 16 veckor (Högdahl et al., 2013, s. 39). Detta indikerar, precis som studierna 

visar att läsningen har stor påverkan, medan terapeutens roll inte är lika framträdande eller 

avgörande för individens förbättring. 

 

ETIK I FORSKNINGEN 

 

Flera olika åtgärder har tagits för att försäkra sig om att etiska aspekter har funnits med i 

åtanke vid utförandet av studierna. Flera studier har använt sig utav samtyckesbrev med 

deltagarna i studien och har även informerat dem om att de får dra sig ur studien när de 

vill. Studien som använde ungdomar har både använt sig utav samtyckesbrev samt att 

föräldrarna kontaktades för information och för att förmedla att ungdomarna inte skulle 

komma till skada. Även information om konfidentialitet gavs till samtliga (Rohde et al., 

2014, s. 67; Pardini et al., 2014, s. 143; Högdahl et al., 2013, s. 39; Scogin et al., 1989, s. 

403). 
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TEORI 

 

Flera studier använder sig utav både kognitiva och behavioristiska medel för att lära ut 

biblioterapi. Flera utav forskarna använder sig utav antingen kognitivt eller behavioristiskt 

inriktade själv-hjälps böcker. Som exempelvis ”Feeling Good” och ”Control your 

depression” (Pardini et al., 2014, s. 144; Scogin et al., 1989, s. 403). Men studier har även 

använt terapeuter med KBT bakgrund vid behov av stöd eller frågor för deltagarna under 

metodens gång (MacDonald et al., 2013, s. 858; Högdahl et al., 2013, s. 41). Flera forskare 

har även använt sig utav kognitivt beteende grupp terapi för att jämföra effekterna av 

denna form av terapi med biblioterapi (Högdahl et al., 2013, s. 39; Rohde et al., 2014, s. 

67). Resultaten från en studie pekar på att KBT gruppen indikerade lägre resultat vid 

mätning av depression än biblioterapi gruppen, men dessa skillnader fanns inte kvar vid 

uppföljningsmätningar sex månader efter avslutad genomförande av experimentet (Rohde 

et al., 2014, s. 71). Den andra studien visar även här inte någon signifikant skillnad mellan 

grupp resultaten, vilket indikerar att effekten av KBT grupp terapi kontra KBT inriktad 

biblioterapi inte skiljer sig markant (Högdahl et al., 2013, s. 41).  
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ANALYS 

 

De studier som användes i denna forskningsöversikt har precis som tidigare forskning 

använt sig utav de teoretiska teorierna om behavioristisk och kognitiv psykologi. Detta 

syns tydligast i de studier som jämfört den kognitiva beteendeterapi formen med kognitiv 

biblioterapi. En jämförelse har även gjorts mellan kognitiv biblioterapi och 

behavioristiskterapi för att se vilken form av terapi eller biblioterapi form som är mest 

effektiv. Slutsatsen om skillnaderna mellan biblioterapi formerna visar att det inte finns en 

signifikant skillnad i resultaten vad gäller effektivitets skillnader mellan den 

behavioristiska och den kognitiva biblioterapin. Även resultaten mellan den kognitiva 

beteendeterapin och den kognitiva biblioterapin visar att det inte finns signifikanta 

skillnader. De studier som inte direkt använt sig utav dessa jämförelser har ändå indirekt 

valt en teoretisk inriktning när val av material gjordes. Flera utav de böcker som valts har 

en kognitiv eller en behavioristisk inriktning, vilket visar att dessa teorier ligger i fokus 

och bär vikt vad gäller forskning kring biblioterapi. Detta innebär konkret att dessa teorier 

formar biblioterapin i hur det ska genomföras, samt vilket material som ska användas. 

De resultat som framkommit i denna översikt ligger i linje med de resultat som tidigare 

forskning kommit fram till. Alla åtta studier är positiva till biblioterapi och anser att det 

bör användas mer samt att det behövs mer forskning kring metoden. Precis som tidigare 

forskning är fokus även i dessa studier mer hälso- och sjukvårds inriktade och ingen 

forskning har hittats om hur biblioterapi används i det svenska sociala arbetet. Tidigare 

forskning indikerade även att vissa klientgrupper har prioriterats mer vad gäller den 

forskning som finns. Exempelvis så har ingen forskning hittats som berör hemlösa, 

funktionshindrade, eller barn.  

Forskningen i dessa åtta studier är även överens med tidigare forskning om att biblioterapi 

är en effektiv metod, är mer kostnadseffektiv om metoden jämförs med andra metoder, 

samt är mer lätt tillgänglig. I denna forskningsöversikt indikerar även svensk forskning att 

terapeuter inte nödvändigtvis måste närvara under läsningens gång för att uppnå positiva 

resultat.  

Dessa forskningsresultat indikerar att användningen av denna metod i socialt arbete skulle 

vara positiv. Denna slutsats dras ifrån den positiva syn som finns på metoden av andra 

forskare. Att metoden är användbar i många problemområden, samt att en skillnad i ålder 
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inte berör effektiviteten av resultaten pekar på att biblioterapi är användbart inom socialt 

arbete. Att svenska forskares resultat indikerar att metoden inte är beroende av en utbildad 

terapeut vidgar möjligheterna för användandet av metoden i socialt arbete. Trots de 

indikationer som finns att biblioterapi kan användas inom socialt arbete så behövs det mer 

forskning inom detta område. Enbart en studie användes i forskningsöversikten som 

berörde socialarbetare och deras åsikter om metoden. Men ytterligare forskning behövs 

om metodens effektivitet när det används av socialarbetare i Sverige samt om deltagarna 

uppfattar metoden som hjälpsam och användbar.   
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DISKUSSION 
 

Resultaten har ämnat besvara de tre forskningsfrågor som inledningsvis ställdes i denna 

forskningsöversikt. Den första frågan som ämnar förstå vilka former av biblioterapi som 

kan användas inom socialt arbete besvaras utifrån att granska hur studierna själva har valt 

att utföra biblioterapi. Vilket material som används vid läsning, hur lång tid klienterna fått 

på sig att läsa sitt material, om de samtidigt har haft kontakt med en terapeut samt om de 

fått andra uppgifter att utföra. Dessa komponenter visar hur biblioterapi kan utföras i 

praktiken och om de är rimliga att anpassa till socialt arbete.  

Den andra frågan ämnar ta reda på vilka problemområden i socialt arbete som kan vara 

lämpliga att använda för biblioterapi. Denna fråga besvaras genom att jämföra de 

deltagare eller den fokusgrupp studierna använt sig utav. De flesta är vuxna i olika åldrar 

och med olika sorters problem och bakgrund. Men även ungdomar har lyfts fram i ett par 

studier. 

Fråga tre ämnar besvara frågan om vilka erfarenheter det finns i Sverige idag som kan ha 

relevans för det sociala arbetet. Denna fråga har hanterats genom att två av de åtta 

studierna är utförda i Sverige. Hur de har genomfört sin bilioterapi, vilket problemområde 

som legat i fokus i de två studierna, samt studiernas resultat har gett insikt i hur metoden 

har använts i Sverige. Dock har frågan inte kunnat besvaras hur det används i det svenska 

sociala arbetet då det inte har hittats någon forskning som utförts i det området.  

Den blandning av material som används för läsningen, samt mätinstrument som används 

visar på att biblioterapi är flexibelt och kan användas inom flera olika problemområden 

och utav olika länder. Själv-hjälps böcker eller informations broschyrer finns tillgängliga 

både i Sverige och också andra länder. Dock så är majoriteten av den forskning som 

utförts inom området biblioterapi utförd i USA. Detta gör att forskningen inte är 

generaliserbar då metoden inte har forskats på eller beprövats inom socialt arbete i andra 

länder. Socialt arbete i Sverige skiljer sig ifrån det amerikanska sociala arbetet. Den största 

skillnaden som finns mellan länderna är det statliga ansvaret som tas i Sverige, vilket 

måste beaktas vad gäller ett försök till generalisering mellan den amerikanska forskningen 

och hur socialt arbete fungerar i Sverige. 
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En liten del av den forskning som gjorts har utförts i Sverige, men fokus ligger inte på det 

sociala arbetet. En spekulation kring en indirekt koppling skulle kunna göras mellan den 

svenska forskningen och socialt arbete i form utav kuratorsarbete. I Sverige finns det ett 

antal olika sjukhuskuratorer på varje sjukhus och också på hälsocentralerna runt om i 

landet. Och då den svenska forskningen indikerar att biblioterapi är effektivt med att 

hjälpa patienter med olika medicinska problem så skulle det kunna användas i samband 

eller parallellt med kuratorsarbete. Men mer forskning behövs inom detta område i 

Sverige för att det ska kunna användas i socialt arbete 

Biblioterapi och dess definition kan försvåra forskningen kring detta ämne. I det svenska 

sociala arbetet idag används böcker med barn och ungdomar. Socialtjänsten har olika 

barn- och ungdoms grupper där en stor blandning av material används för att barn ska 

kunna förstå deras roll och känslor kring det de varit med om. Det kan exempelvis handla 

om grupper där barn eller ungdomar har missbrukande föräldrar eller en förälder med 

någon form av psykiska problem eller funktionsnedsättning. Det kan också vara grupper 

där barnen själva blivit utsatta, exempelvis att de varit utsatta för våld. Böcker som 

beskriver och förklarar liknande situationer eller känslor används. 

 På äldreboenden kan det finnas bokcirklar, där en bieffekt bland annat kan vara en ökad 

livskvalitet med en känsla av samhörighet och vänskap. Räknas då detta som biblioterapi?  

Enligt den forskning som utförts behövs det olika mätinstrument för att mäta effektiviteten 

samt att det bör finnas ett konkret problem som är mätbart, exempelvis depression, panik- 

eller ångest attacker. Men det sociala arbetet har inte för avsikt att bota sjukdomar, utan 

har som fokus att hjälpa utsatta människor, att öka deras livskvalitet. Detta görs på olika 

sätt och är inte alltid mätbart. Kan detta vara en anledning till att biblioterapi inte har fått 

ett lika stort genomslag i Sverige som det har i USA, och varför det därmed inte heller har 

utförts mycket forskning inom detta område?  

De viktigaste resultaten som dykt upp i forskningsöversikten är att alla forskare 

gemensamt anser att det är en användbar metod och att de resultat studierna visar är 

positiva och stärker forskarnas uppfattning om biblioterapins värde. Viktigt att ha i åtanke 

är även att forskarna anser att ytterligare forskning behövs inom detta område, och inte 

allra minst i socialt arbete om det ska kunna användas i det svenska sociala arbetet i 

framtiden. Att biblioterapi är en flexibel metod som kan användas med människor i olika 

åldrar och med olika sorters problematik ökar värdet av denna metod.  
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Fördelen med den valda metoden för denna uppsats är att den har gett insikt och mer 

klarhet kring den forskning som nuvarande finns kring metoden biblioterapi. Översikten 

har gett en översiktlig bild av vilken forskning som genomförts och vilka problemområden 

som kan anses vara lämpliga att använda metoden med. Översikten har även klarlagt att 

den forskning som finns kring biblioterapi i Sverige inte berör det sociala arbetet samt att 

kunskapen kring biblioterapi bör ökas för att kunna nyttja metoden. Nackdelar med vald 

metod är att enbart forskningen har berörts och socialarbetares egna kunskaper och 

insikter kring ämnet har inte samlats in och diskuterats. Detta hade kunnat ge ytterligare 

insikt om biblioterpi i Sverige och om det indirekt eller direkt används inom det sociala 

arbetet.  

En fråga som väcks efter utförandet av denna forskningsöversikt är bland annat varför det 

inte finns mer kunskap kring biblioterapi i Sverige. Vidare finns det ytterligare frågor 

kring varför det inte finns mer insikt om metoden samt varför det inte används mer inom 

det svenska sociala arbetet. Vidare forskning rekommenderas att intervjua socialarbetare 

om deras kunskap kring biblioterapi, om det används indirekt, direkt eller överhuvudtaget, 

och om vilket material i så fall används. För att öka kunskapen om biblioterapi behövs 

ytterligare forskning som visar biblioterapins effektivitet och användbarhet för svenska 

socialarbetare.  
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BILAGA 1 

Löpnummer Datum Databas sökord/söksträngar Antal träffar 

1 21/11, 

2014 

SwePub Bibliotherapy 25 

2 21/11, 

2014 

SwePub Bibliotherapy och ”Socialt arbete” 1 

3 21/11, 

2014 

SwePub Biblioterapi 3 

4 21/11, 

2014 

SwePub Lästerapi 0 

5 21/11, 

2014 

SwePub Bokterapi 0 

6 21/11, 

2014 

SwePub Literaturterapi 0 

7 10/11, 

2014 

PubMed “Bibliotherapy” (mesh) OR Bibliotherap* 446 

8 12/11, 

2014 

PubMed “Bibliotherapy” (mesh) OR Bibliotherap* AND (“social work” OR “social 

welfare”) 

11 
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9 12/11, 

2014 

ERIC SU. Exact (”Bibliotherapy”) Peer reviewed. Additional limits: Full text; 

Language- English 

78 

           10 13/11, 

2014 

ERIC SU. Exact (”Bibliotherapy”) OR Bibliotherap* Peer reviewed. Additional limits: 

Full text; Language-English 

82 

11 11/11, 

2014 

ERIC SU.Exact (“Bibliotherapy”) OR Bibliotherap* AND (“social work”) Peer 

reviewed. Additional limits: Full text; Language-English. 

0 

12 11/11, 

2014 

PsycINFO SU.Exact (”Bibliotherapy”) Peer reviewed Additional limits: Language-English 347 

13 11/11, 

2014 

PsycINFO SU. Exact (”Bibliotherapy”) OR Bibliotherap* Peer reviewed. Additional limits: 

Language-English 

541 

14 11/11, 

2014 

PsycINFO SU.Exact (”Bibliotherapy”) OR Bibliotherap* AND (”social work” OR ”social 

welfare”) Peer reviewed. Additional limits: Lanuguage-English 

352 

15 11/11, 

2014 

Social 

Services 

Abstracts 

”Biliotherapy” Peer reviewed Additional Limits: Language-English 38 

16 11/11, 

2014 

Social 

Services 

Abstracts 

“Bibliotherapy” OR Bibliotherap* Peer reviewed. Additional Limits: Language-

English 

42 

17 11/11, 

2014 

Social 

Services 

Abstracts 

”Bibliotherapy” OR Bibliotherap* AND (”social work” OR ”social welfare”) 

Peer reviewed. Additional limits: Language-English 

40 
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18 

 

 

14/11, 

2014 

PsycARTICL

ES 

SU.Exact (”Bibliotherapy”) peer reviewed. Additional limits: Full text; 

Language- English 

46 

19 14/11, 

2014 

PsycARTICL

ES 

SU.Exact (“Bibliotherapy”) OR Bibliotherap* Peer reviewed. Additional limits: 

Full text; Language-English 

375 

20 14/11, 

2014 

PsycARTICL

ES 

SU.Exact (”Bibliotherapy”) OR Bibliotherap* AND (”Social work” OR “social 

welfare”) Peer reviewed. Additional limits: Full text; Language-English 

110 

21 14/11, 

2014 

Sociological 

Abstracts 

”Bibliotherapy” Peer reviewed. Additional limits: Language-English 5 

22 14/11, 

2014 

Sociological 

Abstracts 

”Bibliotherapy” OR Bibliotherap* Peer reviewed. Additional limits: Language-

English 

5 

23 14/11, 

2014 

Sociological 

Abstracts 

”Bibliotherapy” OR Bibliotherap* AND (”social work” OR ”social welfare”) 

Peer reviewed. Additional limits: Language-English 

5 


