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Abstract: The purpose of this Master Thesis was to study the reader in the informal 

reading group. To fulfil our purpose we have used the following 
questions: how did the reader become a reader and what does her reading 
look like, why do people choose to participate in a reading group, how 
may the group influence the individual member in her reading and 
interpretation of a book, does the reading group have a therapeutic 
function, how does the informant find the group dynamics and different 
roles in the reading group, and finally how does the informant experience 
the discussion in the reading group. We have used two studies about 
reading groups, one by Elizabeth Long and one by Jenny Hartley. Our 
theory is  divided into reading and group psychology. We have 
interviewed seven women belonging to different reading groups. The 
result showed that all informants had become a reader in much the same 
way, following the five stages shown in the theory of Appleyard. Today 
their reading is  varied and important to them. Their reason to join the 
group stems from their interest in reading, the joy to share their reading-
experiences and meeting their friends. The group inspire to new and 
more reading. The members’ different opinions are valued. None of our 
informants wants to ascribe a therapeutic function to their reading group, 
if anything they would rather call it a social support group. The 
informants have difficulties in pinning down different roles in the group. 
All informants agree that the dynamics are dependent on the number of 
members in the group, too many foil the discussion. Apart from that they 
find the discussion very stimulating, joyful, open-minded and enriching.  
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1. Inledning   
 
Läsning är något grundläggande i vår västerländska kultur. Från tidig ålder ’utsätts’ vi 
för läsning. Först genom högläsning i hemmet och/eller i skolan. Sedan förväntas vi 
själva att börja stava oss igenom en text, att knäcka koden, att erövra texten och dess 
innehåll. Högläsning ersätts av den tysta läsningen. Därpå följer kanske att av egen vilja 
fortsätta sökandet i och efter texter. Att förändra sitt förhållande till och sin förståelse av 
texten, att ändra smakinriktning. Kanske söka andras åsikter och jämföra med sina egna.  
 
För en del stannar läsning vid kvällstidningen, för andra upptar den en stor del av livet. 
Oavsett omfång är läsning av betydelse för oss alla. Att kunna läsa är något som vi ofta 
tar för givet. Jämt och ständigt läser vi, utan att reflektera över det. Just nu gör du det! 
Men hur vanligt är det att träffas i en grupp, för att gemensamt reflektera över det man 
har läst, att ansluta sig till en läsecirkel? 
 
Läsecirklar finns i många varianter och på olika håll i samhället, både formella och 
informella. Bland de formella aktörerna märks studieförbund, folkbibliotek och 
bokhandeln. I USA har Oprah Winfrey haft stor framgång med sin TV-show Oprah´s 
Book Club, i Storbritannien är radioprogrammet Radio 4 Bookclub populärt. På Internet 
finns allt fler läsecirklar där deltagarna antingen chattar online, eller har en egen lista dit 
de mailar sina åsikter. I Storbritannien är det vanligt med cirklar inom grundskolan, 
liksom på vårdinstitutioner. Från USA sprids nu ett fängelseprogram, Changing Lives 
Through Literature (CLTL), som ger lagbrytare valmöjligheten att bli dömda till 
litteraturstudier med gruppdiskussion och villkorlig dom istället för fängelse. Listan 
över olika läsecirklar kan göras lång. 
 
Hur vanligt det är med läsecirklar visar följande sanna historia som nyligen utspelade 
sig i vår närhet: När mormor kom in i fyraåriga Vendelas rum blev hon bestört över att 
se att flickan hade lagt alla sina böcker i en ring på golvet och dessutom gick på dem! 
Hon frågade, ”Men varför gör du så med dina fina böcker?” Vendela svarade kort, ”Jag 
går i bokcirkel, precis som mamma!” 
 
1.1  Bakgrund till ämnesval   
 
Läsning har alltid varit ett intresse för oss. Från att i tidig ålder ha kallats ’bokmalar’, 
har boken sedan varit en naturlig följeslagare. Mängden böcker och val av litteratur har 
skiftat genom åren, men vänskapsförhållandet till böcker har dock bestått.  
 
Läsning förknippas av många som något privat som sker i det tysta. Men då glömmer vi 
högläsningen. Högläsning för barn, högläsning mellan förälskade, högläsning vid 
författaraftnar. Ett annat sätt att umgås kring boken är att träffas i en grupp och 
diskutera det man har läst, att delta i en läsecirkel. 
 
Redan i B-uppsatsen vände vi våra blickar mot läsecirkeln. Vår nyfikenhet hann dock 
inte att stillas. Istället ökade den då det visade sig att det var så många runt omkring oss, 
bland våra vänner och bekanta, medstudenter och lärare som deltog i dessa privata, 
informella sammankomster kring boken. Fenomenet läsecirkeln var och är större än vi 
först anade. Därför har vi valt att än en gång rikta in oss på läsecirklar. Även inom 
media märks idag ett intresse för ämnet. På Dagens Nyheters kultursida, den 3 februari 
2004, publicerades en artikel om en läsecirkel. I anslutning till denna intervjuades Immi 
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Lundin som nyligen givit ut en bok i ämnet. På frågan om läsecirklar har blivit 
vanligare, svarar Lundin: 
 

Jag önskar att det var mer undersökt, men det skulle inte förvåna mig. Intresset för 
läsning rör ju på sig, pocketförsäljningen ökar och jag vet att biblioteksvärlden är 
mer intresserad av läsecirklar nu än tidigare (Bergius 2004). 

 
Detta citat tar vi som en bekräftelse på aktualiteten i vårt ämnesval, liksom dess 
relevans för den ”biblioteksvärld” vi står i begrepp att äntra. Vi har under vår tid på 
Bibliotekshögskolan i Borås (BHS) studerat kollegium tre, individers och gruppers 
interaktion med bibliotek och informationssystem, allmänt kallat användarperspektivet. 
Studierna har, som namnet antyder, satt användaren i centrum. Användaren kan även 
med ett annat ord kallas för läsaren, utan att för den skull vilja förneka bibliotekets 
övriga utbud. Läsaren är central för biblioteket såväl som för vår uppsats. För läsaren i 
den informella läsecirkeln är biblioteket en källa till litteratur, boktips och information.  
 
Flertalet bibliotek anordnar själva läsecirklar för sina användare. Det är därför inte 
omöjligt att vi som utbildade bibliotekarier i vår yrkesroll en dag får arbeta direkt eller 
indirekt med läsecirklar. Dessa är dock i vår definition inte informella (se nedan), varför 
vi här inte kommer att berör dem. Biblioteksanknutna läsecirklar har nyligen avhandlats 
i en magisteruppsats vid BHS. Därför väljer vi att skriva denna uppsats utanför 
bibliotekets direkta ram.  
 
1.2  Syfte och frågeställningar      
 
Läsecirklar – ”…ett sånt underbart sätt att umgås!”, var titeln på vår B-uppsats. Där 
undersökte vi det rent praktiska kring läsecirkeln, som hur man gick till väga. Vi ställde 
oss också frågan varför man väljer att läsa i grupp. Varför man i vår stressiga värld 
avsätter tid för att tillsammans med andra, en kväll i månaden sitta ned och prata om 
böcker. Böcker som man kanske inte ens själv skulle ha valt att läsa. Svaren vi fick 
visade att den privata läsecirkeln vilade på två grundpelare: samvaron och diskussionen. 
Uppsatsens omfång möjliggjorde inte en vidare analys av dessa. Nu önskar vi komma 
djupare och frågar oss, vad det är i samvaron och i diskussionen som appellerar till så 
många människor. Vilken roll spelar läsecirkeln i deltagarens liv?  
 
Vårt syfte är att med fokus inställt på deltagaren i den informella läsecirkeln belysa 
hennes privata läsutveckling, samt undersöka läsecirkelns roll för henne personligen. 
Dessutom vill vi studera läsecirkelns funktion. För att nå vårt syfte använder vi oss av 
följande frågeställningar: 
 

• Hur ser informantens läsutveckling och läsning ut? 
• Varför väljer man att läsa i grupp? Vad ger det? 
• Hur påverkar gruppen den individuella läsningen och tolkningen av en bok? 
• Fyller läsecirkeln en terapeutisk funktion? 
• Hur ser informanten på gruppdynamik och rollfördelning i läsecirkeln? 
• Hur upplever informanten diskussionen i läsecirkeln? 
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1.3 Avgränsningar 
 
Av erfarenhet visste vi att längre intervjuer ofrånkomligt resulterar i ett omfångsrikt 
material. Därför hade vi från början tänkt oss åtta deltagare, då vi trodde att det var ett 
tids- och arbetsmässigt realistiskt antal. När den sjätte informanten intervjuats, började 
vi dock inse att svaren inte gav oss någon ny information. Efter den sjunde intervjun 
ansåg vi att en mättnad nåtts och valde således att inte intervjua fler. 
 
Av praktiska skäl har vi, med ett undantag, intervjuat personer som bor i Västra 
Götaland. Alla informanter är kvinnor. Detta har inte varit någon uttalad tanke från vår 
sida, utan belyser snarare hur deltagandet i dessa informella cirklar till stor del ser ut. 
Detta till trots har vi medvetet valt bort att studera läsning ur ett feministiskt perspektiv. 
I vår slutdiskussion har vi dock med en kort passus om huruvida samtal kan vara 
könspåverkat. Informanternas ålder var heller aldrig något kriterium, men kom att 
variera från 42 till 79 år. Under rubriken 4.2.1 redogör vi närmare för hur vi fann våra 
informanter.  
 
En medveten avgränsning var att bara välja informella läsecirklar. Med informella 
menar vi privata läsecirklar som inte drivs i regi av ett studieförbund, någon annan 
organisation eller bibliotek. Cirkeln kan vara anmäld till ett studieförbund, enbart för att 
inkassera den mindre summa pengar som detta ger, men vårt krav har varit att 
uppkomsten skall ha skett på privat initiativ. Dessutom ville vi ha informanter som varit 
deltagare i läsecirklar i minst ett år. Vi menade att gruppen då hade jobbar sig samman 
och läst fler böcker, vilket skulle ge en större kontinuitet och erfarenhet rörande de 
frågor vi intresserade oss för. 
 
Ett intressant kapitel som vi dock har lämnat därhän, är läsecirkelns historia. 
Läsecirkeln är inget nytt påfund, varför en exposé över fenomenet säkerligen hade 
berikat vår uppsats. Men p.g.a. tids- och utrymmesbrist har vi valt att lägga vårt fokus 
på läsecirkeln av idag. 
 
1.4 Disposition     
 
Uppsatsen har följande disposition. Kapitel två utgörs av en litteraturgenomgång, där 
tyngdpunkten ligger på läsecirklar. Vi redogör för läsecirklar i USA, Storbritannien och 
Sverige. Därefter följer ett avsnitt om biblioterapi. Terapiformen förklaras, varpå en 
svensk psykolog ger sin syn på ämnet. Vi presenterar också en magisteruppsats, liksom 
ett pågående biblioterapeutiskt projekt i norra England. 
 
Nästföljande kapitel, nummer tre, ägnas åt teori. Vi har delat upp texten i två 
ämnesområden: läsning och gruppsykologi. I det första området har vi hämtat teori både 
från vårt eget vetenskapsfält, biblioteks- och informationsvetenskap, liksom från den 
närbesläktade litteraturvetenskapen. I det andra området kommer psykologer, grupp- 
och samtalsforskare till tals. Dessutom presenterar vi en egen version av den i original 
kallade nätverksspiralen.  
 
I kapitel fyra presenterar vi vår metod. Vi förklarar hur vi har sökt material till 
uppsatsen och hur vi gick till väga vid intervjuerna. Kapitel fem består av en kort 
presentation av våra sju informanter och deras olika läsecirklar. 
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Redovisning av empiri och analys heter kapitel sex, där vi kombinerar intervjusvaren 
direkt med analys av desamma i ljuset av den presenterade teorin och litteratur-
genomgången. Kapitlet delas upp i läsaren och läsecirkeln, dess underavdelningar följer 
i stort sett intervjufrågorna eller teman från dessa.  
 
I kapitel sju, diskussion och slutsats, samlar vi våra egna reflektioner och försöker 
besvara uppsatsens inledande frågeställningar, samt ser om vi har uppfyllt vårt uttalade 
syfte. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning, varpå käll-, tabell- och 
figurförteckning följer. Sist bifogar vi ett schema där läsaren snabbt kan få en överblick 
över våra informanter och deras läsecirklar, samt intervjufrågorna.  
 
 

2. Litteraturgenomgång  
 
För att ge en bakgrund till vad som redan har skrivits i vårt ämne presenterar vi här ett 
urval av tidigare forskning och andra publicerade alster. Då ingen direkt teoribildning 
finns rörande läsecirklar kommer vi att använda oss av det som framkommer under 2.1 
Läsecirklar i analysen av vår empiri, liksom i vår diskussion och slutsats. 
 
Avdelningen 2.2 Biblioterapi kommer sig av en fråga som väcktes i arbetet med vår B-
uppsats. Vi undrade då om man kunde betrakta litteratur som medicin. Frågan blev till 
bara några rader och svaret på intet sätt uttömmande. Den var en av dessa något lösa 
trådar som vi gärna ville utforska lite mera. Ordet ’biblioterapi’(se s.15), dök upp som 
något hemligt i fjärran. Vår föresats inför denna magisteruppsats, blev därför att göra ett 
nytt försök.  
 
Teorier finns det gott om, men det är svårt att finna litteratur om biblioterapi i 
kombination med ’vanliga, friska’ människor, den kategori som våra läsecirkels-
deltagare tillhör. Som ett resultat av detta kommer uppsatsens tyngdpunkt inte heller 
denna gång att ligga på biblioterapi. Helt vill vi dock inte släppa ämnet, utan kommer i 
vår slutdiskussion att använda oss av det vi här presenterar och ge vår syn på huruvida 
läsecirkeln fyller någon terapeutisk funktion.  
 
2.1 Läsecirklar 
 
Trots att läsecirklar inte är ett nytt fenomen, utan snarare ett mycket gammalt sådant, 
har det länge saknats forskning i ämnet. Ett otal handböcker för läsecirklar har skrivits, 
speciellt i Storbritannien och USA, medan det däremot har varit mer tunnsått med 
böcker om läsecirklar. Forskningen har dock börjat ta fart och de sista åren har några 
böcker sett dagens ljus. Vår intention är inte att göra en jämförande studie länder 
emellan, dock har vi under denna rubrik valt att ta med en amerikansk studie av 
Elizabeth Long, en brittisk av Jenny Hartley samt en svensk bok av Immi Lundin och 
Kerstin Aronsson. Av dessa är Longs bidrag ’ren’ forskning, medan Hartley förutom sin 
undersökning även ger tips och boklistor för läsecirklar. Lundin och Aronssons bok är 
både informativ läsning om läsecirklar, men lika mycket en inspiration för läsecirklar.  
 
Läsecirklar har tidigare figurerat som ämnesval för magisteruppsatser, i Sverige liksom i 
Storbritannien. De två vi har läst, Boksamtal – intervjuer med bibliotekarier och 
deltagare i olika litteraturcirklar av Lena Havel och Solveig Kraft och What makes a 
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successful public library reading group? How good practice can be created and 
sustained av Claire Scothern, handlar båda om läsecirklar som drivs i folkbibliotekets 
regi med en bibliotekarie som uttalad ledare. Då detta faller utanför vår definition av en 
informell läsecirkel, nöjer vi oss med att bara konstatera deras existens.  
 
2.1.1 Läsecirklar i USA 
 
Elizabeth Long, docent i sociologi, kom förra året ut med boken Book Clubs: Women 
and the Uses of Reading in Everyday Life, en undersökande fallstudie av vita kvinnors 
läsecirklar i Houston, Texas. Long har använt sig av intervjuer, deltagande 
observationer och en mindre enkät (2003, s.xi). 
 
Long började intressera sig för läsecirklar redan på 80-talet. Hon kallar det för ett 
’gräsrotsfenomen’ då de flesta läsecirklar är informella sammanslutningar som träffas i 
hemmen. I många fall består deras enda dokumentation av en telefonlista över 
medlemmarna. Inte heller i statistiken märks läsecirklarna, då endast de cirklar som har 
någon koppling till en formell organisation/institution kommer med (Long 2003, s.xi f). 
 
Urval 
Long fann 121 läsecirklar i Houston (siffran inkluderar både formella och informella 
grupper, se nedan). Dessa var de som hörsammat hennes förfrågan, senare visade det sig 
att det fanns många fler. Könsfördelningen på dessa var följande: 77 st. (64%) bestod av 
bara kvinnor, 4 grupper (3%) bara av män, 40 st. (33%) var blandade (Long 2003, s.xiii 
f). Genrespecifika grupper tenderade att vara blandade, dock var det fler män än kvinnor 
i grupper som läste science fiction, medan de grupper som läste romantiska berättelser 
bestod av enbart kvinnor (2003, s.77). 
 
Long beslutade att avgränsa sin studie till att omfatta läsecirklar med bara vita kvinnor. 
Hennes centrala frågeställningar var varför människor väljer att delta i en läsecirkel och 
vad som sker med dem i deras möte med litteraturen och med varandra (Long 2003, 
s.xiv f). Av de grupper Long besökte bygger hon sitt material främst på fyra grupper, 
vilka hon träffade över en längre tid och vid upprepade tillfällen (2003, s.82-84). 
 
Hur läsecirklar bildas 
Läsecirklar tenderar att växa fram ur redan existerande sociala eller institutionella 
nätverk. Av de 77 kvinnogrupper Long fann i Houston hade 19 sitt ursprung i någon 
form av institutionellt sammanhang, såsom någon kvinnoförening vid universitet, 
bokhandeln eller bibliotek. 561 grupper av de 77 startade genom grannar eller informella 
kontakter med bekanta. Vanligtvis, menar Long, består en grupp inte av vänner som 
ständigt umgås. Snarare är det så att man bara har närmare kontakt med en eller två av 
gruppens medlemmar (Long 2003, s.91f). 
 
Hur homogen är läsecirkeln? 
Enligt Long är läsecirklar ett fenomen som både tidigare och idag tillhör medel- och 
övre medelklassen i Amerika. Arbetarklassen, eller de som inte läst på college, är oftast 
exkluderade. Hennes undersökning visar att de kvinnor som deltar har hög 
utbildningsgrad. Mer än hälften är eller har varit lärare. Enligt hennes enkät varierar 

                                                 
1 Två grupper redovisas ej. 
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deltagarnas ålder från 25 till 78 år. Genomsnittet ligger på 51 och de flesta är omkring 
40 år (Long 2003, s.86-89). 
 
Long menar att läsecirklar tenderar att vara homogena då de bildas genom informella 
nätverk som i sig ofta är socialt homogena. Då Long själv räknar sig till medelklassen, 
hade hon svårt att upptäcka gruppernas särskiljande drag (2003, s.86f). Hon förvånades 
av hur ofta medlemmarna påpekade att de inom gruppen var så olika varandra. Olika i 
åldrar, civilstånd, utbildning, yrke, trosuppfattning och varifrån de geografiskt kom. För 
henne som sociolog och van att titta på större typer av social skillnad såsom klass, ras 
och kön m.m. tyckte hon att skillnaderna var marginella. I sin strävan att förstå kom hon 
fram till att relativt små sociala skillnader känns stora när de upplevs i den lilla 
gruppens kontext. Likaså insåg hon att ras och social klass kan bli ideologiskt osynligt 
för människor som lever inom den vita övre medelklassen (2003, s.109). 
 
Skillnaden mellan enskild läsning och läsning i grupp är, menar Long, att läsarna delar 
med sig av sina olikheter i diskussionen. Därför behövs olikheter. Samtidigt fordras att 
deltagarna har en någorlunda gemensam bas för att kunna föra en dialog, en bas som 
förhindrar att de pratar förbi varandra. Diskussionen kräver också att deltagarna känner 
sig bekväma med varandra (Long 2003, s.110). 
 
Varför deltar kvinnorna? 
Long vill inte gå så långt som till att kalla läsecirkeln för ’kvinnlig kultur’, men cirkeln 
tycks vara en speciellt bra mötesplats för kvinnor. Ett sorts ’befrielseutrymme’ där 
kvinnor använder litteratur för att utforska och skapa sin identitet (Long 2003, s.xv). 
Just identifikation och självkännedom är nyckelord för Long när hon talar om hur 
kvinnor reagerar på det de läser. Hon ser diskussion och reflektion kring identifikation 
och självkännedom som en närmast terapeutisk funktion där läsaren kan få kontakt med 
glömda/gömda delar av sig själv och sitt liv. En självinsikt som kan leda till ett 
förändrat beteende. Genom att känna igen eller dra paralleller till andra människor i sin 
närhet kan bokens karaktärer ge insikt i varför de verkliga personerna agerar/agerade 
som de gör/gjorde (2003, s.153f). 
 
I läsecirkeln befinner sig deltagarna i en skaparprocess. Genom dialog med gruppen och 
med den litterära texten skapar läsaren nya samband, ny mening och nya relationer - 
både till de litterära gestalterna och till deras författare. Det gäller också i förhållande 
till sig själv, till gruppens medlemmar och till det samhälle med dess kultur som 
individen tillhör (Long 2003, s.22). Litteraturen blir till ett livets verktyg och vidgar 
läsarens känsla för vad som är möjligt (2003, s.181). 
 
Identifiering är dock inte allt. Läsarna tycker också om att upptäcka det som är 
främmande och annorlunda (Long 2003, s.177). Många kvinnor söker sig till läsecirklar 
när de känner sig isolerade, när de saknar andra vuxna att prata med och lider brist på 
intellektuell stimulans (2003, s.92f). 
 
Att kvinnor tycks föredra att mötas i läsecirklar med bara kvinnor, menar Long, beror på 
att de vill läsa kvinnliga författare och få upptäcka saker som berör dem som kvinnor 
(2003, s.116). Dessa intressen möts ofta med ointresse eller nedsättande attityder från 
männens sida, tycker kvinnor i mixade läsecirklar (2003, s.132f).  
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Tillvägagångssätt 
Long som i sin studie jämför dagens läsecirkel med 1800-talets, menar att vad som 
karaktäriserar 1900-talets läsecirklar är deras brist på struktur. Idag är ledarskap mer 
flytande och mindre auktoritärt än förr, mycket p.g.a. läsecirkelns frivilliga basis. Ofta 
kan den eller de som startat gruppen känna mer ansvar, ibland den som har mest litterär 
kännedom. (Long 2003, s.95f). 
 
Grupperna träffas oftast en gång i månaden. Vanligast är att man träffas i hemmen, även 
om bibliotek, bokhandeln, caféer eller restauranger förekommer. Enligt Long begränsas 
medlemsantalet till något under 20-25 då man träffas i hemmen. Long menar att 20-25 
är det naturliga taket för en informell diskussion. Har gruppen färre än 7-8 medlemmar 
tycker gruppen att det blir obekvämt om en eller två skulle vara borta. Vanligt är att 
man i samband med mötet intar mat och/eller dryck. Normalt pågår ett möte i cirka två 
timmar. Man börjar med mer privata eller jobbrelaterade nyheter, för att sedan diskutera 
den aktuella boken (Long 2003, s.96f). 
 
Bokval 
Long visar på fyra olika sätt att välja böcker, som hon mött i sin undersökning. En del 
grupper låter några i gruppen eller en bokhandel ta fram en boklista för hela året, ibland 
utifrån något visst ämne. I andra grupper bestäms nästa bok vid varje möte, då alla får 
säga sin mening. Long menar dock att alla inte kommer till tals, och att de mer 
tongivande i gruppen lättast får igenom sina förslag. Ett tredje sätt är att deltagarna 
röstar utifrån en egen sammanställd förslagslista. Sist nämner Long det individuella 
valet, och menar då att deltagarna i turordning bestämmer bokvalet (2003, s.97-105). 
 
Grupperna är medvetna om den hierarki som kan sägas råda inom litteraturen. De flesta 
undviker skräp-/lättlitteratur, den kan läsas privat, men inte grupp, bl.a. då den är svår 
att diskutera. Vid bokval vänder sig många till bokhandlare eller till listor som 
litteraturkurserna använder vid universiteten. Annars är det vänners rekommendationer 
som väger högst, de vars smak man känner till och kan relatera till. Många blandar med 
jämna mellanrum in klassiker. Trots att dessa inte alltid faller dem i smaken, ifrågasätts 
dock inte deras status som klassiker (Long 2003, s.117-122). 
 
Long menar att bokvalet är avgörande för hur gruppen formas och hålls ihop. Det är 
också avgörande för gruppens identitet, vilket förenar dem samtidigt som det avgränsar 
mot andra. Att gruppen lever sitt eget liv märks i hur deltagarna talar om sin grupp. Den 
kollektiva identiteten benämner Long ’gruppens ton’ (2003, s.135f). 
 
Diskussionen 
Medan de formella grupperna ofta har en utsedd diskussionsledare saknar de informella 
grupperna någon egentlig struktur i diskussionen, vanligtvis ’hoppar alla bara in’. Några 
brukar dock gå en runda i gruppen så att alla oavbrutna får säga något inledningsvis 
innan alla så bryter in. I en del grupper turas man om med att ta fram bakgrundsmaterial 
om boken/författaren eller tänka ut frågor. I Longs enkät menade de flesta att alla deltog 
lika mycket, 9 % sa att de talade mindre än andra och 32 % att de talade mer än andra 
(2003, s.105f). 
 
En berättelses karaktärer utgör ofta medelpunkten för gruppernas diskussion. 
Karaktärerna upplevs som ’verkliga’ människor då man analyserar dem och deras 
handlingar. De är som en prisma genom vilken läsaren ser på sig själv och andra, liksom 
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på samhället. Detta sker naturligtvis också vid den egna läsningen, men upplevelsen och 
analysen fördjupas i diskussionen då de andras perspektiv och tolkningar erbjuder nya 
aspekter (Long 2003, s.152f). Under diskussionens gång kan åsikter om den aktuella 
boken därför ändras, målet är dock inte att komma överens om en gemensam tolkning 
(2003, s.146). 
 
2.1.2 Läsecirklar i Storbritannien 
 
Jenny Hartley är universitetslektor i Surrey, England. 1998 började hon intressera sig 
för läsecirklar. Då var det inte alla som kände till vad det var, men nu några år senare 
har läsecirklar blivit mer synliga.  
 
Undersökningen 
För att studera fenomenet läsecirklar utarbetade Hartley, tillsammans med sin kollega 
Sarah Turvey, en enkät i två delar. Den första delen handlar om hur gruppen startade, 
när, var och hur ofta de träffas, medlemmarnas antal, ålder, kön etc. Andra delen tar upp 
vad de läser, hur de väljer böcker, samt om och i så fall hur diskussionen är 
strukturerad. Sista frågan gällde vad de gillade mest med sin grupp och om gruppen var 
villig att låta författaren vara med på ett av deras möten. Hartley säger att 
undersökningen är den första i sitt slag (2002/2003, s.xi f). 
 
Via olika medier fick Hartley kontakt med 350 grupper runt om i Storbritannien. 
Enkäten skickades ut i juni 1999. I slutet av 2001 skickade de ut en kortare 
uppföljningsenkät till 150 av grupperna. Resultatet av enkäterna och besök i grupperna 
finns samlat i boken The Reading Groups Book. Hartley menar att ingen vet hur många 
läsecirklar som finns i landet, men anger det uppskattningsvis till 50 000. Den siffran 
jämför hon med att det i USA ska finnas cirka 500 0002. Hartleys undersökning är 
därför, som hon säger, toppen på toppen av isberget (2002/2003, s.xi-xiii). 
 
Läsecirkelns deltagare 
Vilka är det då som söker sig till en läsecirkel? Hartleys enkät visar att de flesta är 
kvinnor. 69 % av de svarande grupperna bestod av enbart kvinnor, 4 % av bara män. De 
övriga 27 % var mixade grupper (Hartley 2002/2003, s.25). En bidragande orsak till att 
majoriteten är kvinnor kan som Hartley nämner apropå en amerikansk undersökning, 
vara att män i tidigare generationer ansåg läsecirklar för feminina, medan de idag anser 
dem vara för feministiska (Slezak, se Hartley 2002/2003, s.114). Av medlemmarna är 
en tredjedel i 40 års åldern, och en tredjedel i 50 års åldern (2002/2003, s.30). 
 
Var träffas medlemmarna för sina möten? Enligt enkäten träffas majoriteten, 80 %, i 
hemmen (Hartley 2002/2003, s.15). 6 % möts på bibliotek och resterande 14 % på andra 
allmänna platser såsom pubar, caféer, pizzerior, gym- och hälsocenter. Vanligen är det 
de nyare grupperna som träffas på de sistnämnda platserna (2002/2003, s.10). 
 
Gruppstorlek 
Hur många deltagare har varje grupp? Hartley fann att landsbygden tenderar att ha 
större grupper än städerna. Sett till helheten bestod övervägande många, drygt hälften, 
av 6-10 medlemmar. Därefter kom 11-15 deltagare med drygt en fjärdedel. Grupper 
med fem eller mindre deltagare höll sig under en tiondel, liksom även de största 

                                                 
2 Hartley redovisar inte var hon fått dessa två siffror ifrån. 
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grupperna med 16 eller fler medlemmar. Det kan ta några år att finna rätt antal. Ju 
mindre grupperna är, desto större är uppslutningen. Att vidga en grupp och släppa in 
’nytt blod’, är dock inte alltid lätt. Orsaken kan vara att som en grupp säger, ”we have a 
’literary history’ of books read and discussed, as well as a social history – 
marriages/births/separation, etc.” (Hartley 2002/2003, s. 20f). 
 
Läsecirkelns start och dess livslängd 
Hur startar läsecirklarna? En del kvinnogrupper har sitt ursprung i något folkbibliotek 
(Hartley 2002/2003, s.6), kvinnoinstitut, universitet eller nyblivna mammagrupper. 
Andra berättar om att de annonserat lokalt i tidning eller bokhandel. De flesta anger 
dock vänner, grannar eller släkt som startpunkt. Mixade grupper startar ofta på 
arbetsplatser eller i skolsituationer (2002/2003, s. 40-42). 
 
Många cirklar fortgår i flera år. Av de svar Hartley fick framgick att drygt en tredjedel 
av grupperna var relativt unga, d.v.s. hade funnits i mindre än två år. Knappt en 
tredjedel var 2-5 år gamla. En tiondel hörde till åldersgruppen 6-10 år. Medan de som 
pågått i mer än tio år utgjordes av en femtedel. Hartley uppdelning efter var 
cirkeldeltagarna bodde, visade att av landsbygdens grupper var en fjärdedel över tio år 
(2002/2003, s.21).  
 
Bokval 
Hartley förvånades över hur stor del av mötestiden grupperna kunde ägna åt att 
diskutera nästa bokval. Bara att välja hur man ska välja, kan i sig vara ett minfält. 
Någon grupp lämnar helt sonika bort uppgiften till en bokhandel. Andra turas om att 
välja, t.ex. mötets värdinna. Någon har ett möte en gång om året då man väljer en bok 
av tre från varje medlem; vissa röstar; en grupp lägger anonyma förslag i en låda varur 
man sedan drar fram en titel; andra låter en inre grupp eller en ledare välja (Hartley 
2002/2003, s.45-48). 
 
Vanligtvis läser gruppen samma bok, men det finns undantag. Någon grupp begagnade 
sig av att varje gång ha tre valmöjligheter, några andra lämnade själva boktiteln öppen 
men bestämde författare eller ett tema. Av dessa som läser olika böcker, sticker en del 
emellan med någon gemensam bok (Hartley 2002/2003, s.17). Några cirklar väljer en 
bok som de tillsammans läser högt, några sidor/kapitel åt gången (2002/2003, s.50). 
 
För att hitta böcker använde sig grupperna av boklistor och recensioner i press, radio 
och TV, broschyrer i bokhandeln, samt rekommendationer från vänner och bekanta. En 
del ansträngde sig för att få en balans i sitt litteraturval med avseende på författarens 
kön, nya och äldre böcker, skön- respektive facklitteratur och böcker om olika kulturer. 
En grupp läste aldrig samme författare två gånger. Några läste böcker de alltid velat 
läsa, andra läste med jämna mellanrum klassiker. Vissa grupper specialiserade sig på en 
genre, t.ex. poesi eller drama (Hartley 2002/2003, s.45-51).  

 
Hartley bad läsecirklarna om boklistor över sina lästa böcker. Av resultatet slogs hon av 
dess enorma variation. En tredjedel av titlarna förekom bara en gång (Hartley 
2002/2003, s.56). Väldigt lite av litteraturen bestod av översättningar. Hälften av titlarna 
var skrivna av brittiska författare och en fjärdedel av amerikanska (2002/2003, s.60).  
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När Hartley jämför bokval mellan läsecirklar i Storbritannien med dem i USA3, ser hon 
en viss skillnad. I USA läser grupperna böcker om psykologi och självförverkligande, 
vilket inte syns på de brittiska läsecirklarnas boklistor. I USA är det dessutom vanligt att 
gemensamt läsa självhjälpsböcker, samtidigt som det talas en hel del om biblioterapi, 
något som enligt Hartley är relativt okänt i Storbritannien (2002/2003, s.114). 
 
Diskussionen 
Diskussionen är en viktig del av läsecirkelns liv. Hartley menar att värdet av 
diskussionen ibland kan sträcka sig till terapi och säger att det exakta ordet ha r använts 
då och då i enkätsvaren (2002/2003, s.84). Hon pekar på fyra faktorer som påverkar 
diskussionen: 
 

1. Själva boken. Grupperna föredrar en bok som kan förstås olika, är mångtydig 
eller oklar, som har en gåta. Böcker behöver inte vara omtyckta för att ge bra 
diskussion. Däremot är det svårt att hålla igång en diskussion om man tycker för 
lika. S.k. lättlitteratur ger för lite att diskutera, medan någon grupp menar att 
böcker som fokuserar på livsstil genererar mest diskussion. 

2. Vidden av åsikter i gruppen. Kommentarer från informanterna: ”What is 
interesting is that we rarely all agree about the book.” “People´s thoughts on a 
book are never predictable, even after fourteen years.” ”I´m amazed at the 
variety of opinions about each book.” (Hartley 2002/2003, s.80) Grupper vittnar 
om att en diskussion kan leda till att man delvis byter åsikt.  

3. Deltagarnas bakgrund, nuvarande kontext och kunskap. Egna erfarenheter och 
personlig kunskap, såsom t.ex. en förfaders dagbok eller kännedom om historia, 
kommer väl till pass. Många grupper letar bakgrundsmaterial till boken och 
författaren eller jämför med annan litteratur. 

4. Gruppens atmosfär. När informanterna ska beskriva gruppens atmosfär, 
använder de sig av ord som: inget tvång, ingen tävlan, inte hotfullt, en säker och 
stabil plats, en atmosfär av varm vänskap. Den tillitsfulla atmosfären, är en av 
hemligheterna bakom läsecirkelns framgång, menar Hartley. En icke dömande 
eller konfliktskapande atmosfär utan stödjande, där medlemmarna lär sig att lita 
på varandra. En atmosfär öppen för olika åsikter (Hartley 2002/2003, s.74-83). 

 
Det kan ta tid att utveckla en bra diskussion. Det menade de flesta av informanterna som 
tyckte att diskussionen blivit bättre med åren (Hartley 2002/2003, s.94).  
 
Struktur 
Hur strukturerade är grupperna och deras diskussioner? Hartley fann att det varierade 
från inte alls till ganska formella regler. Någon grupp brukade öppna diskussionen med 
att varje medlem fick två minuter på sig att säga sin mening om boken. Några grupper 
använder sig av frågor speciellt uttänkta till varje bok, en del andra använder sig av 
standardfrågor. I en grupp brukade varje deltagare välja ett stycke att läsa högt inför 
gruppen. Betalda ledare, som förekommer ganska ofta i USA, är däremot ovanligt i 
Storbritannien (Hartley 2002/2003, s.84-86). 
    
Hartley märkte att det fanns en stor skillnad i grupperna om huruvida diskussionen 
håller sig till boken eller ej. Där fanns extremfallet som i detalj diskuterade texten, ner 

                                                 
3 Hartley har använt sig av Slezak, Ellen, ed. (1995). The book group book: a thoughtful guide to forming 
and enjoying a stimulating book discussion group. 2nd.ed. Chicago: Chicago Review Press. 
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till komma och semikolon, och en annan som bara hade boken som en språngbräda och 
snabbt lämnade den bakom sig (Hartley 2002/2003, s.89f). 
 
Problem 
Men allt är inte rosenrött. Det finns också informanter som talar om att det kan vara 
svårt när det bara är den som valt/rekommenderat boken som tycker om den. Det händer 
att person då känner sig hotad (Hartley 2002/2003, s.63f). Hartley nämner med några 
rader att schismer kan uppstå i gruppen, som i en del fall lett till att gruppen splittrats 
eller att medlemmar lämnar gruppen. En grupp berättade att de gjorde en skenmanöver 
och låtsades sluta för att bli av med två oönskade deltagare. Två andra personer lämnade 
sin grupp då de tyckte de andra blev för inriktade på terapi. Ett vanligt problem är 
annars att deltagarna har olika ambitionsnivå. Andra orsaker som Hartley nämner är 
politik eller privat osämja utanför gruppen (2002/2003, s.95). 
  
Varför man deltar 
Den kanske viktigaste frågan om varför man söker sig till en läsecirkel och vad det ger 
deltagaren, kommer fram många gånger i Hartleys text. Flera ser läsecirkeln som ett sätt 
att få tid för sig själv, borta från familjen. Andra nämner det som ett legitimt skäl till att 
läsa, man ’måste’ ju läsa till cirkeln. En kvinna talar om att hon har fått mer tålamod att 
fortsätta läsa en bok som hon tidigare hade gett upp snabbare. Att diskussionen berikar 
boken menar många. Kontakten med böcker som inte är självvalda anger några som skäl 
(Hartley 2002/2003, s.126). En menade att hon började bli för ’trygg’ i sin läsning och 
behövde något nytt. En annan insåg att hon hade fastnat i historiska romaner och ville 
vidare (2002/2003, s.55). Läsecirkeln står för nya och vidgade vyer, stimulans, social 
kontakt och medför för en del ett bättre självförtroende. Dessutom lär sig deltagaren att 
lyssna på andra (2002/2003, s.128f). 
 
Hartley funderade på om läsecirkelns deltagare generellt sett var en gruppmänniska, en 
som sökte sig till olika grupper och föreningar. Hon frågade några grupper, men kom 
inte fram till något generellt svar. Det hon såg var att många medlemmar på 
landsbygden tillhörde flera samlingar. Populärt var kvällskurser och hembygds-
föreningar. Delvis menar Hartley att det visar på en önskan att förkovra sig, liksom 
också på ett utbrett lokalintresse, t.o.m. en sorts lojalitet till bygden (2002/2003, s.36). 
 
I läsecirkeln skönjer Hartley ett forum vars debattnivå och konversation är svår att finna 
någon annanstans (2002/2003, s.92). Hon menar att läsecirklar skapar aktiva läsare. Inte 
bara genom att de handlar, läser och diskuterar litteratur, utan genom att de skriver 
poesi, publicerar recensioner lokalt, korresponderar med författare och bjuder in dem till 
gruppen (2002/2003, s.127). 
 
2.1.3 Läsecirklar i Sverige 
 
Immi Lundin, kulturjournalist och doktorand i litteraturvetenskap, och Kerstin 
Aronsson, till yrket bokförläggare, gav hösten 2003 gemensamt ut boken Bokläsarnas 
kunskapskälla. Den talande undertiteln För läsecirklar och andra litteraturälskare om 
boksamtal, förlagsverksamhet och bokbransch förklarar både innehåll och tilltänkt 
målgrupp.  
 
Författarna delar upp boken i var sin del, där den första utgörs av Lundins text med 
rubriken Läsecirkeln och andra delen av Aronssons Från författarens sista punkt till 
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bokläsarens hand. Boken utger sig med andra ord inte för att vara en forskningsstudie 
över läsecirklar. Detta till trots är bokens första del mycket informativ om läsecirklar, 
både vad gäller cirkelns utformning och gruppens tillvägagångssätt.  
 
Lundin har länge intresserat sig för läsecirkeln som fenomen och talar om den som en 
”informell men ouppmärksammad folkrörelse” (Lundin & Aronsson 2003, s.11). När 
dagspress väl ska skriva om läsecirklar brukar de anlita henne som ’expert’. Även 
folkbibliotek runt om i landet anlitar ofta Lundin för att tala om hur man kan samtala 
om böcker (Hagenblad 2003). Lundins mål med boken är att inspirera till fortsatt 
läsning och samtal i litteraturens värld. Hon önskar fördjupa läsarens och läsecirkelns 
läsupplevelser (Lundin & Aronsson 2003, s.11). 
 
Genom handfasta råd i fråga om var, när och hur ofta en läsecirkel bör träffas, liksom 
om bokvalets alla möjliga varianter, ger Lundin läsecirkeln alternativa arbetssätt. Ett 
helt kapitel ägnas åt sätt att finna ’cirkelglädje’(Lundin & Aronsson 2003, s.20-33). Ett 
annat om ’nycklar’ till texten, d.v.s. frågor som kan tyckas enkla och självklara, men 
som genom gruppmedlemmarnas olika perspektiv kan öppna oanade dörrar in i en text 
(2003, s.34-49). Lundin säger, ”Varje bok är många möjliga böcker” (2003, s.12).  
 
2.2 Biblioterapi 
 
Vad är biblioterapi? Utgångspunkten för vårt försök att förstå vad biblioterapi är, var en 
mycket utförlig magisteruppsats från 2001 av Carlsson och Östlundh (se 2.2.3). Från 
deras litteraturlista valde vi att använda en äldre, men uttömmande amerikansk studie av 
Rhea J. Rubin. Detta val konfirmerades av våra sökträffar i bibliotekskataloger och 
databaser.  
 
2.2.1 Bakgrund och applicering 
 
Rhea J. Rubin är bibliotekarie i USA. I sin studie från 1978 presenterar hon 
biblioterapins tvärvetenskapliga historia (Rubin 1978, s.vii). Allt är p.g.a. sin ålder inte 
aktuellt eller relevant för oss, men vi ska plocka några bitar. 
 
Termen ’biblioterapi’ ingår inte i den svenska Nationalencyklopedins ordförråd. Ordet 
biblioterapi kommer från grekiskans ’biblion’, vilket betyder ’bok’, och ’oepattied’ 
d.v.s. ’helande’ (Rubin 1978, s.1). Allt sedan termen myntades 1916 har man diskuterat 
huruvida termen är för vid eller för snäv. Rubin tycker att ’biblio’ är för snävt för 
dagens multimedia, medan ’terapi’ är ett för kraftigt ord. Hon vill snarare se biblioterapi 
som ’upplysande’ än ’helande’ (1978, s.8-10). Rubins egen definition är:  
 

A program of activity based on the interactive processes of media and the people 
who experience it. Print or nonprint material, either imaginative or informational is 
experienced and discussed with the aid of a facilitator (Rubin 1978, s.2). 

 
Historiskt sett var grekerna först med att koppla ihop litteratur med mental hälsa. De 
kallade sina bibliotek för skattkammare av ”medicin för själen”. Rubin redogör för hur 
biblioterapin blev vanlig inom mentalvården, liksom inom skolan (1978, s.13-15). På 
1970-talet nådde biblioterapin folkbiblioteken, där den användes i vuxengrupper både på 
s.k. ’normala’ som på mentalt sjuka människor (1978, s.2).  
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Debatten bland bibliotekarier har varit om biblioterapeuten bör vara en bibliotekarie 
specialutbildad i psykologi, eller en psykolog med utbildning i bibliotekskunskap. Enligt 
Rubin är båda varianterna godkända, så länge som terapeuten är personligen lämplig, 
samt har tillräcklig kunskap och insikt i deltagare och material (1978, s.103). 
 
Olika typer av biblioterapi 
Rubin delar upp biblioterapi i tre grupper, beroende på plats, ledare, deltagare, material/ 
teknik, samt mål. 

a) Institutionell (institutional) biblioterapi – plats: inom sjukvården; ledare: 
bibliotekarie i samråd med läkare eller medicinskt team; deltagare: grupper eller 
individer av institutionaliserade mentalpatienter; material: didaktisk litteratur; 
mål: informativt eller rekreation, självinsikt eller återsocialisering. (Metoden 
används inte längre.) 

b) Klinisk (clinical) biblioterapi – plats: inom sjuk- eller socialvården; ledare: 
vanligen en bibliotekarie och en läkare tillsammans; deltagare: grupper med 
emotionella eller beteenderelaterade problem, kan medverka frivilligt eller ej; 
material: främst skönlitteratur; teknik: diskussion över det lästa; mål: varierar från 
insikt till förändrat beteende. 

c) Utvecklande (developmental) biblioterapi – plats: inte sjukvården, men andra 
samhällsinstanser; ledare: bibliotekarie, lärare eller annan person; deltagare: 
grupper av ’normala’ individer; material: både didaktisk och skönlitteratur; 
teknik: samtal över texten med fokus på deltagarens reaktioner och insikter; mål: 
normal utveckling och självförverkligande eller för att behålla mental hälsa 
(Rubin 1978, s.3-5, 7).  

Av dessa är det den sista, den utvecklande biblioterapin, som är av intresse för oss. 
 
Biblioterapins funktion 
Vad är då biblioterapi bra för? Vad är dess mål? Rubin lyfter fram de nedanstående: 

• Läsaren kan identifiera sig med en litterär karaktär eller situation, vilket kan leda 
till avreagering eller lättnadskänsla om att inte vara ensam. Han/hon kan få hjälp 
med att sätta ord på sitt problem och lättare kunna tala om sådant som kan vara 
belagt med skuld, skam och/eller rädsla. 

• Läsaren kan bli stimulerad till att jämföra sina idéer och värderingar med 
författarens och därmed förändra sina attityder. 

• Läsaren kan gynna självet genom flykt från problem. Genom fantasin kan läsaren 
komma i kontakt med verkligheten. Genom didaktisk läsning kan han/hon öka sin 
kunskap och få verktyg för att förändra sin situation. 

• Läsaren kan upptäcka att ett problem kan ha olika lösningar, samt bli motiverad 
till förändring. 

• Läsaren kan bli hjälpt att fokusera på något utanför honom/henne själv, liksom att 
även få nya intressen (Rubin 1978, s.29f). 

 
Boken som verktyg 
I sin introduktion säger Rubin att biblioterapi är en aktivitet där man använder 
litteraturens inneboende kraft till att förstå, få insyn och att som människa växa (1978, 
s.1). En av Rubins källor, Caroline Shrodes4, menar att då litteraturen i sina 
karaktärsporträtt blandar fantasi med realism, tillåter det läsaren både en psykologisk 
distans och en omedelbar närhet till erfarenheter (Shrodes, se Rubin 1978, s.28). 

                                                 
4 Caroline Shrodes var den förste som doktorerade (1950) i ämnet biblioterapi (Rubin 1978, s.49). 
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Biblioterapins stora fördel är att boken till stor del gör terapeutens arbete. 
Biblioterapeuten eller gruppledaren kanske väljer material, men det är deltagaren som 
gör första tolkningen inte utifrån biblioterapeuten eller gruppen, utan utifrån sig själv 
(Rubin 1978, s.9f). 
 
Rubin redogör för olika undersökningar om vilken sorts litteratur och även andra medier 
som bör användas inom biblioterapi. Det är deltagarnas behov, förmågor och problem 
som ska styra, liksom läspreferenser och deras ålder - verklig och emotionell. Dessutom 
måste terapeuten känna till och kunna sitt material (Rubin 1978, s.77f). 
 
Rubin citerar Edwin Alston, en psykoanalytiker, som menar att litteratur har flera 
fördelar framför (verkliga) mänskliga relationer. Fördelarna är bl.a. att litteratur är 
lättåtkomligt och relativt billigt och att det är lättare att återkomma till favoritställen i en 
text än till betydande brottstycken i en konversation med en människa. Det skrivna 
ordet behöver inte heller vara så intensivt, eller så förknippat med krav och förbud, som 
det talade ordet. Många läsare kan närma sig en text med stor öppenhet, utan att inta en 
på förhand negativ defensiv hållning. Det tryckta ordet tillskrivs ofta auktoritet och även 
autenticitet (Alston, se Rubin 1978, s.27). 
 
En gruppaktivitet 
När Rubin talar om biblioterapi syftar hon på biblioterapi utförd i grupp. Enskild 
biblioterapi ser hon endast som en förfinad form av läsguidning, medan biblioterapi i 
grupp blir en hybrid av psykologi och biblioteksvetenskap (Rubin 1978, s.2). 
Biblioterapin använder sig då inte bara av det lästa materialet utan även av själva 
gruppen för att individerna ska växa (1978, s.10).  
 
När Rubin skrev boken utövades biblioterapi av bibliotekarier, läkare, psykologer, 
socialarbetare och pedagoger. Terapin var aktuell inom både den fysiska och mentala 
sjukvården, på sjukhem och ålderdomshem, bibliotek, missbruks- och kriminalvård, 
liksom inom skolans värld (Rubin 1978, s. 61-64).  
 
2.2.2 En svensk röst 
 
I Sverige är det relativt tyst om biblioterapi. En legitimerad psykolog som dock vill lyfta 
fram denna terapiform är Gunvor Nordin. Hon anlitas emellanåt för att tala i ämnet. Bl.a. 
rapporterar DIK-forum om ett tillfälle när hon talade till personal inom bibliotek och 
vårdsektorn i Karlstad (Giselsson 1997, s.14).  
 
Biblioterapi, menar Nordin, tillhör tillsammans med bild- och musikterapi, de kreativa 
eller konstnärliga terapiformerna. I en artikel i Psykologitidningen från 1995 talar hon 
om skönlitteraturens terapeutiska funktion. Hon säger: 
 

Genom att läsa om andras liv eller genom att själv i skrift ge uttryck för fantasier, 
känslor och reaktioner kan klienten allt mer börja förstå sig själv och sitt 
handlande. Denna förståelse är ett viktigt steg mot personlig frigörelse och mognad 
(Nordin 1995, s.4). 

 
I artikeln koncentrerar Nordin sig på Selma Lagerlöfs författarskap. Med sitt bild- och 
symbolspråk stimulerar Lagerlöf läsarens fantasi och känsloliv, samtidigt som bilderna 
och symbolerna erbjuder läsaren en skyddande distans (Nordin 1995, s.7). Bildspråket, 
menar Nordin, är lätt att översätta i psykologisk terminologi (1995, s.4). Också till 
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innehållet ser Nordin paralleller då, både Lagerlöf och psykoterapin har fokus inställt på 
mänskliga relationer och dess konflikter (1995, s.7).  
 
Nordin ser ett genomgående tema i Lagerlöfs författarskap, nämligen människans väg 
från inre fångenskap till befrielse. Grovt uppdelat presenterar Lagerlöf två typer av 
litterära karaktärer, de som till synes oreflekterat går genom livet och, i kontrast till 
dessa, personer som reflekterar över sina liv och handlingar, där läsaren får följa med i 
personernas utveckling. Lagerlöf belyser mänskligt liv ur många olika perspektiv och 
erbjuder därmed läsaren flera sätt att ta sig ur låsta situationer. Läsaren upptäcker att 
han/hon inte är ensam, utan att människor också tidigare har kämpat och stått inför 
liknande problem och svårigheter (Nordin 1995, s.7). 
 
Nordin menar att man genom att läsa kan bearbeta sin ångest och få en katharsisk 
(renande) effekt. I litteraturen finns generationers samlade livsvisdom. Nordin vill slå ett 
slag för de litterära klassikerna. Hon menar att det är få människor förunnat att gå i 
psykoterapi, medan litteraturen är tillgänglig för det stora flertalet (Nordin 1995, s.7). 
 
2.2.3 Biblioterapeutiska projekt 
 
År 2001 lade Lina Carlsson och Linda Östlundh fram sin magisteruppsats Proust som 
Prozac: En studie av biblioterapi och läsningens läkande och utvecklande kraft. Deras 
syfte är att utröna vad biblioterapi är, vad det har för teoretisk grund och vilka metoder 
som används. Likaså är de intresserade av vilken roll som bibliotekarien kan ha i 
biblioterapi.  
 
För att nå syftet med uppsatsen använder Carlsson och Östlundh sig av ett omfattande 
litteraturstudium, samt intervjuar fyra psykoterapeuter och tre bibliotekarier. Alla 
bibliotekarierna har tidigare varit delaktiga i ett projekt kallat Skapande läsning, som av 
uppsatsförfattarna betecknas som biblioterapeutiskt.  
 
I sin intervjuundersökning finner Carlsson och Östlundh att psykoterapeuterna har mer 
tilltro till bibliotekariernas förmåga att medverka inom biblioterapi, än bibliotekarierna 
själva. De menar att bibliotekarien i den kliniska biblioterapin inte själv kan axla rollen 
som biblioterapeut, men väl ses som en resurs i samarbete med en utbildad terapeut. 
Inom den utvecklande biblioterapin däremot kan bibliotekarien själv leda läsgrupper 
som utifrån litteratur diskuterar livsfrågor, om än på ett mer allmängiltigt plan. 
Författarna tolkar de intervjuade bibliotekariernas ovilja att se sig själva som 
biblioterapeuter som ett utslag av ordet ’terapi’, då termen för bibliotekarierna är starkt 
förknippat med fackutbildad personal inom psykologin och psykiatrin (Carlsson & 
Östlundh 2001, s.90-92). Samma slutsats drar Rubin som också har studerat 
bibliotekariers motstånd mot ’terapi’ (Rubin 1978, s.47). 
 
När Carlsson och Östlundh redogör för vad olika förespråkare inom biblioterapi anser 
om materialval, tar de även upp självhjälpsböcker, d.v.s. böcker ämnade att hjälpa 
människor med olika typer av problem såsom psykologiska, emotionella eller fysiska. 
Dessa böcker används i olika utsträckning inom biblioterapin. De har även blivit ett 
billigare alternativ till traditionell psykoterapi. Efterfrågan har öppnat upp för en 
lukrativ marknad, där granskningen av innehållet är eftersatt. En nackdel med att privat 
läsa självhjälpsböcker är att individen missar den hjälp på vägen som terapeuten kan 
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bistå med; någon som lyssnar, som kan förklara och sporra läsaren att fortsätta när det 
blir tungt (Carlsson & Östlundh 2001, s.41-43). 
 
Det tidigare nämnda projektet Skapande läsning genomfördes i Sverige våren 1994. 
Finansiär var Kulturrådet. Målet var att utarbeta en metod och väcka intresse för 
läsningens läkande och skapande kraft. Två bibliotekarier höll i en kurs där deltagarna 
skulle förberedas att själva leda terapeutisk läsverksamhet (Carlsson & Östlundh 2001, 
s.57-59). I ledarträningen ingick att deltagarna själva fick diskutera texter, något som en 
av Carlsson och Östlundhs informanter menar var terapi även för dem (2001, s.76) 
Projektet avsomnade sedan i brist på tid och resurser. Dock talades det 2001 om att 
starta upp på nytt (2001, s.59). Vi har dessvärre inte lyckats utröna om så var fallet. 
 
RAYS – Reading And You Scheme 
Ett annat biblioterapeutiskt projekt som idag är aktuellt i Storbritannien är RAYS - 
Reading And You Scheme. Hartley nämner det i sin studie över läsecirklar. I artikeln 
Healing Powers of the Printed Word (2002) berättar bibliotekschef Catherine Morris, 
om projektet som man från folkbibliotekets sida startade i Kirklees, i norra England, 
sommaren 2000.  
 
Tanken var att få läkare att remittera patienter till biblioterapeuter för att ordinera 
läsning till hälsa och välmående. I samarbete med samhällets allmänna vårdinstanser 
anställdes tre biblioterapeuter. Målgruppen var vanliga människor som av en eller annan 
orsak tillfälligt led av stress, oro eller depression (Morris 2002).  
 
De tre som anställdes var inte utbildade biblioterapeuter, utan en f.d. lärare, en f.d. 
socialarbetare och en biblioteksassistent. Enligt Morris fanns det väldigt lite kunskap 
om biblioterapi när hon och de övriga bibliotekarierna startade projektet. Tillgänglig 
litteratur var övervägande amerikansk och ofta specialinriktad på antingen barn, 
mentalpatienter eller interner. Inget handlade om ’vanliga’ människor. Men Morris och 
hennes kollegor hade visioner då de kände till läsningens läkande förmåga. Lämplig 
litteratur köptes in för att utöka bibliotekens utbud och biblioterapeuterna utrustades 
med bärbara datorer uppkopplade till bibliotekets katalog (Morris 2002). 
 
Efter ett års verksamhet rapporterar Morris om projektets resultat. Utvärderingen vittnar 
om att projektet har haft en betydelse för medborgarnas mentala och emotionella hälsa. 
Positiva bieffekter har varit nya vänner, ökad social aktivitet liksom ökad användning 
av det sociala och kulturella utbudet. Biblioterapeuterna har använt sig av både 
individuella och gruppbaserade möten, bl.a. har fem nya läsecirklar startat under 
projektets gång. Morris blev glatt överraskad av att upp till hälften av de som använt sig 
av biblioterapeuterna var män ”… given their usual reluctance to even admit they have a 
problem and their notorious lack of inclination towards fiction reading” (Morris 2002, 
s.9). Det från början ettåriga projektet är förlängt, samtidigt som det har utökats till 
orten Calderdale 5 (Morris 2002).  
 
 

 
                                                 
5 Enligt Calderdale Councils hemsida pågår projektet fortfarande [feb-04] i Calderdale och Kirklees (se 
Calderdale Council 2004). 
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3. Teori 
 
För att kunna belysa ’läsaren i läsecirkeln’ ur ett varierat perspektiv, har vi sökt teorier 
från olika ämnesområden. Vi berör såväl psykologi och sociologi, som det för oss mer 
närliggande ämnet litteraturvetenskap. Vårt teorikapitel har vi delat upp i följande två 
underavdelningar: läsning (3.1) och gruppsykologi (3.2).  
 
3.1 Läsning 
 
Läsning är ett ämne som har engagerat många forskare och genererat flertalet teorier. 
De teorier vi har valt för vår uppsats är hämtade både från biblioteks- och informations-
vetenskapen och litteraturvetenskapens ämnesfält. 
 
Sedan B-uppsatsen kände vi till teori av Appleyard och Furhammar. Till vår 
magisteruppsats ville vi dock utöka teoridelen. Vid en föreläsning av Eva Wahlström 
(2003), nämnde hon Läsaren som textskapare av Lars Wolf. Läsningen ledde oss till 
läsar-respons teorin. Efter att i korthet ha studerat några av denna teoris förespråkare, 
fastnade vi för Rosenblatt och hennes tolkning av vad som sker i mötet mellan läsaren 
och texten. Valet tyckte vi bekräftades då vi vid en ny genomläsning av Appleyard och 
Furhammar fann att de båda hänvisade till Rosenblatt i sina respektive teoribildningar.  
 
3.1.1 Läsutveckling 
 
I boken Becoming a Reader: The Experience of Fiction from Childhood to Adulthood 
presenterar Joseph A. Appleyard, amerikansk professor i engelska, sin tolkning av hur 
människan utvecklas som läsare. Oberoende av individens personlighet och bakgrund 
förändras hennes attityd till och förståelse av läsning, allt eftersom hon mognar och blir 
äldre.  
 
Appleyards intresse för hur en människa förändras i sitt sätt att se och tolka en text 
väcktes i hans arbete som lärare. Han märkte att eleverna inte brydde sig om strukturen i 
de litterära texter som han gav dem, utan istället använde dem till att söka svar på 
meningen med livet. Det de letade efter var karaktärer som de kunde identifiera sig med. 
Appleyard tyckte även att studenterna var för okritiska i sitt förhållningssätt till 
litteraturen, eller var det möjligen han som var för kritisk? I sin självrannsakan var 
Appleyard tvungen att erkänna att han i sin fritidsläsning påminde om studenterna 
(1990, s.1f). 
 
Appleyard delar in utvecklingen i fem stadier, fem roller, som läsaren kan anamma när 
hon läser skönlitteratur: 
 
1. Den lekande läsaren.  
Detta är det första stadiet då barnet befinner sig i förskoleåldern och ännu inte har lärt 
sig att läsa. Istället för läsare är hon egentligen en lyssnare, då andra får läsa högt för 
henne. Genom sagor och berättelser tar hon lekande del i en fantasivärld.  
 
2. Läsaren som hjälte eller hjältinna.  
Stadium nummer två hör till skolåldern. Barnet/läsaren är här huvudperson i en historia, 
som ständigt skrivs om allt eftersom barnets världsuppfattning ändras. Den värld som 
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böckerna erbjuder är enklare och mindre ambivalent än den verkliga, varför 
barnet/läsaren flyr in i historien (Appleyard 1990, s.14). 
 
Barn läser ofta om sina favoritböcker ett otal gånger. Likaså kan de en längre tid läsa 
likartade serieböcker. Medan en vuxen som upprepade gånger fastnar i samma sorts 
böcker kanske uttrycker ett motstånd till förändring, kan det hos barnet ses som något 
positivt. Det kan vara en tillfällig fas då barnet behöver stabilitet p.g.a. att mycket annat 
i barnets liv saknar just stabilitet. Bl.a. kan det röra sig om att barnets världsbild p.g.a. 
ökad insikt håller på att förändras (Appleyard 1990, s.85f). 
 
I åldern 10-13 ändras läsarens behov. Karaktär blir viktigare än handling. En växande 
medvetenhet om det egna inre livet, med motsägande och oförståeliga känslor, gör att 
läsaren inte nöjer sig med serieböckernas persongalleri. Vad läsaren söker är en djupare, 
flerdimensionell personlighet att spegla sig i. Läsaren som hjälte eller hjältinna är nu på 
väg mot att bli den tänkande läsaren (Appleyard 1990, s.87). 
 
3. Den tänkande läsaren.  
Hit hör ungdomsåren, cirka 13-19 år, då läsaren ur skönlitteratur hämtar insikter om 
livets mening, värderingar och uppfattningar. Den tänkande läsaren blandar ungdoms- 
och vuxenböcker (Appleyard 1990, s.99). Appleyard visar på tre sätt som läsaren 
reagerar på den text han/hon läser: 

- Läsaren blir involverad och identifierar sig med karaktären. Identifieringen 
behöver inte alltid bero på att läsaren känner igen sig, utan ibland är det snarare 
en identifiering av hur läsaren önskar att han/hon vore.  

- Historien upplevs som realistisk. 
- En ’bra’ historia definieras med att den får läsaren att tänka och reflektera 

(Appleyard 1990, s.100-104). 
 
4. Den tolkande läsaren.  
Grundskolan är avklarad och läsaren fortsätter med högre studier där litteraturen 
systematiskt blir undersökt. Texten analyseras och placeras in i en kontext, där dess 
historia blir intressant. Den tolkande läsaren använder sig av olika sätt att läsa en text, 
där en viss utveckling kan skönjas: 
 
Den genomskinliga texten  
Läsaren ser inte texten. Karaktärerna och historien är inte där för att analyseras eller 
tolkas, utan bara att läsas rakt upp och ned. Ofta tas de för verkliga personer eller 
händelser (Appleyard 1990, s.127-130). Här kan man se paralleller till hur ’den 
tänkande läsaren’ ser på texten. 
 
Den problematiska texten 
Läsaren kommer nu till insikt om att olika läsare förstår/tolkar texten olika. Denna 
insikt sammanfaller ofta med tidpunkten för att personens dualistiska världsbild rämnar, 
när det blir uppenbart att det inte alltid är en klar gräns mellan rätt och fel, god och ond, 
sann och falsk. Likaså blir läsaren medveten om att denna relativism inte är en 
engångsföreteelse utan genomgående i all kunskap. Ansvaret ändras därmed från ett 
ansvar utifrån till ett inifrån. Tvånget till ställningstaganden blir identitetsskapande 
(Appleyard 1990, s.130f). 
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För den dualistiske läsaren blir halmstrået att fokusera på författaren, att söka 
författarens intention. Men inte heller här finns ett garanterat rätt svar. Läsaren 
kapitulerar. Från tron att textens mening är/har en endimensionell, objektiv sanning, till 
att orden inte består av enkla fakta utan bara kan förstås i relation till varandra och att 
dess mening är beroende av läsarens antaganden (Appleyard 1990, s. 134). 
 
Den begripliga texten 
Läsaren lär sig använda olika analytiska och teoretiska verktyg. I början är det vanligt 
att läsaren härmar en lärares sätt att gå till väga, men sedan utvecklar han/hon sitt eget 
sätt att bena upp och göra texten begriplig, på flera än ett plan. Läsaren kommer till det 
stadium då han/hon är villig att erkänna att den egna smaken styr, men kan samtidigt 
svara på frågan ’varför’ han/hon tycker si eller så (Appleyard 1990, s.136-146). 
 
Den teoretiserade texten 
Det kan ge nya insikter att medvetet läsa en text sedd genom en speciell teori eller 
ideologi. Men att strikt hålla sig till en teori blir lätt urvattnad läsning. Vanligare är att 
läsaren är eklektiskt i sin teoretiserade läsning (Appleyard 1990, s.146-152). 
 
Den ironiska texten 
Ironi är en attityd som används och uppskattas mycket bland studenter. Inte så konstigt 
kan tyckas då man betänker att ironi är ett kraftigt försvar mot att blotta sitt innersta, 
eller sin okunskap. Den västerländska litterära kanon innehåller mycket ironi, liksom 
även den moderna skönlitteraturen. Kunskap om ironi underlättar därför en eventuell 
tolkning (Appleyard 1990, s.152-154). 
 
5. Den pragmatiske läsaren.  
Femte och sista stadiet tillhör den vuxne läsaren. Hon kan nu läsa på många olika sätt, 
kan hoppa mellan och blanda de tidigare rollerna. Genom läsning kan hon: 

- fly undan verkligheten, problem eller trötthet 
- döma sanningshalten efter erfarenheter  
- uppskatta skönhet (d.v.s. läsa för att historien och/eller språket är 

vackert) 
- utmana sig själv med nya erfarenheter 
- låta sig tröstas av ”images of wisdom”  

Läsaren är pragmatisk då hon medvetet och nyttobetonat väljer sitt sätt att läsa 
(Appleyard 1990, s.14f).  
 
Denna indelning av läsarens utvecklingsstadier föreslår Appleyard att man kan använda 
som en modell för att förstå olika reaktioner på berättelser och för att beskriva hur 
läsaren faktiskt läser. 
 
3.1.2 Transaktionell läsning 
 
Via litteraturvetenskapen kom vi till de läsarorienterade teorierna, som ofta går under 
namnet ’läsar-respons teorin’. Denna teori kom på 1960-70-talen som en reaktion mot 
’nykritiken’, vilken satte texten - friställd från författare och läsare - i centrum. Läsar-
respons teorins utgångspunkt däremot var att en litterär text aldrig kan ses som något 
slutet och entydigt, att läsarens roll inte bara var mottagarens, utan snarare 
meningskreatörens (Wolf 2002, s.16). 
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En tidig förespråkare är den amerikanska litteraturprofessorn Louise M. Rosenblatt. 
Enligt henne är en roman bara ett antal bläckfläckar på pappret och förblir så tills en 
läsare förvandlar dem till meningsfulla symboler. Hon menar att: 
 

Det litterära verket existerar i det levande kretslopp som upprättas mellan läsare 
och text: läsaren ingjuter intellektuell och emotionell mening i mönstret av verbala 
symboler, och dessa symboler kanaliserar hans tankar och känslor. Fram ur denna 
komplexa process träder en mer eller mindre organiserad upplevelse i fantasin. När 
läsaren hänvisar till en dikt, till exempel Yeats ”Sailing to Byzantium”, syftar han 
på en sådan upplevelse i relation till en text (Rosenblatt 2002, s.35). 

 
Transaktionell, efferent och estetisk läsning 
Rosenblatt förknippas i sin teori med tre grundbegrepp: transaktionell läsning, efferent 
och estetisk läsning. Med transaktionell läsning syftar hon till den dynamiska process 
som sätts i rörelse när läsaren möter texten. Mellan texten och läsaren sker ett 
spiralformat växelspel med ett ständigt givande och tagande. Textens mening ’inträffar’ 
under transaktionen mellan läsaren och de skrivna tecknen (Rosenblatt 2002, s.14). Det 
unika i transaktionen mellan läsare och text beror på att båda har ett socialt ursprung 
och sociala verkningar. Tack vare att författare och läsare har gemensamma erfarenheter 
- i form av födelse, uppväxt, kärlek och död - kan de kommunicera genom texten (2002, 
s.37). 
 
Skillnaden mellan efferent och estetisk läsning, sätter Rosenblatt vid vad man som 
läsare söker finna i texten. Är läsningens syfte informativt eller litterärt? Läsning i 
praktiskt syfte, kallar Rosenblatt för efferent från latinets ’effero’ som betyder ’föra 
bort’. Här ligger läsarens uppmärksamhet på att välja ut och analytiskt abstrahera den 
information, de idéer eller handlingsdirektiv som hon söker. I den estetiska läsningen 
däremot brukas både intellektet och känslorna, vilket enligt Rosenblatt är det samma 
som litterär läsning. Den efferenta läsningen kan delegeras, någon annan kan plocka ut 
det väsentliga i en text, medan den estetiska läsningen måste ske av läsaren själv, för att 
upplevelsen ska ’genomlevas’ under läsakten (Rosenblatt 2002, s.41). 
 
Vi ska fortsättningsvis koncentrera oss på vad den estetiska läsningen innebär och kan 
ge. Vad sker, enligt Rosenblatt, vid transaktionen/läsningen av ett litterärt verk? När 
läsaren kommer till texten har hon med sig sitt språk, livserfarenheter, personlighet, 
minnen, behov och intressen, stundens stämning och sitt fysiska tillstånd. Allt detta 
kopplar så läsaren ihop med tecknen på sidan, med textens ord, begrepp, 
sinnesupplevelser, föreställningar, människor och handlingar. De innebörder och 
särskilt de dolda förbindelserna som dessa ord och föreställningar har för den enskilde 
läsaren, bestämmer vad verket säger just till henne (Rosenblatt 2002, s.39). Fastän det är 
läsarens förråd av minnen som gör en tolkning möjlig, kan negativa minnen och 
associationer hindra att man som läsare kommer vidare med texten (2002, s.75). 
 
Nyttan av läsning 
Varför ska vi ägna oss åt läsning? Enligt Rosenblatt är det för att förstå oss själva och 
andra, att vidga våra vyer och utvecklas som människor. Litteraturen kan ge läsaren den 
föreställningsförmåga som behövs för en fungerande demokrati, d.v.s. förmågan att ta 
del av andra människors behov och ambitioner, att kunna föreställa sig vilken verkan 
ens egna handlingar får för andras liv (Rosenblatt 2002, s.174). ”Långvarigt umgänge 
med litteraturen kan leda till ökad social känslighet” (Rosenblatt 2002, s.148). 
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För de flesta läsarna är det primära i litteraturen den mänskliga erfarenhet som där finns 
samlad. Att genom en annan människas vision erhålla kunskap om världen, utforska den 
mänskliga andens resurser och vinna insikter för att göra det egna livet mer begripligt 
(Rosenblatt 2002, s.22). 
 
Vad Rosenblatt ser som en givande och fullständig litterär upplevelse, är när läsaren 
börjar ifrågasätta och omtolka sina gamla tankar och känslor i ljuset av den nya litterära 
upplevelsen. Därigenom får läsaren ett bredare perspektiv och en större beredskap för 
att möta nya erfarenheter, i litteraturen såväl som i livet (Rosenblatt 2002, s.92f). 
Rosenblatt menar att läsaren genom litteraturen inte får så mycket ytterligare 
information som ytterligare erfarenhet (2002, s.45). 
 
Kompensatorisk mekanism är en annan ’fördel’ som Rosenblatt ser i litteraturen. Som 
en kompensation för egna brister eller misslyckanden, kan läsaren identifierar sig med 
en litterär gestalt som äger andra egenskaper än läsaren eller som vet att bättre bruka 
förmågor som liknar läsarens egna. Detta förklarar delvis varför vi så villigt identifierar 
oss med gestalter så helt annorlunda än oss själva (Rosenblatt 2002, s.46). 
 
Läsning kan förändra liv. Det inträffar, enligt Rosenblatt, när en bok kommer som en 
kulminerande upplevelse och ger form åt en lång och omedveten utveckling (2002, 
s.156f). Litteraturen har förmågan att ge en objektiv framställning av våra egna 
problem. Genom att placerar problemen utanför oss själva, blir det möjligt för oss att se 
på dem mer opartiskt och därigenom uppfatta vår egen situation på ett mer objektivt 
sätt. Vi behöver då inte öppet erkänner den litterära upplevelsens relevans för vår egen 
faktiska situation, utan kan själva komma till klarhet genom att antingen våldsamt 
reagera mot vad vi har läst eller genom att införliva det. Dessutom behöver inte ett 
litterärt verk behandla omständigheter som öppet eller exakt liknar läsarens situation för 
att göra intryck. Uppdämda känslor kan ändå få sitt utlopp (2002, s.47f). 
 
Verklighetsflykt och ’skräplitteratur’ 
När Rosenblatt tar upp läsning som verklighetsflykt, poängtera hon att den kan vara 
både av godo och av ondo. Hon är medveten om att våra liv kan vara så monotona och 
begränsade, så helt fokuserade på överlevnad att litteraturen blir det enda andningshål 
som kan förse oss med upplevelsen av livets djup och alla dess skiftande känslor 
(Rosenblatt 2002, s.46). Om då läsning som verklighetsflykt ger lättnad och hjälper oss 
att återuppta vårt liv med förnyad kraft, är den av godo. Den negativa klang som 
förknippas med termen beror på att mycket av den s.k. eskapistiska litteraturen som 
Rosenblatt även kallar skräplitteratur inte lyckas med detta. Flykt genom litteratur ska 
m.a.o. inte göra det svårare för läsaren att handskas med verkligheten (2002, s.166).  
 
Rosenblatts förklaring till skräplitteraturens genomslag är att den får läsas utan tvång på 
analys, utan krav på att läsaren ska ’tycka’ något om den. Kvalitétslitteratur däremot 
medför ofta ett tolkningstvång (Rosenblatt 2002, s.62). Rosenblatt motsätter sig dock 
varje teori som bryter sönder reaktionen på litteraturen i delar som ’social’ kontra 
’estetisk’ eller ’form’ kontra ’innehåll’ (2002, s.49). Kunskap om litteraturens formella 
aspekter garanterar inte estetisk känslighet. Utan medföljande mänsklighet är kännedom 
om de litterära formerna tom (2002, s.55). Enligt Rosenblatt har bakgrundsmaterial bara 
ett värde när läsaren känner ett behov av det och när materialet kan införlivas med 
läsarens upplevelse (2002, s.103). För precis som läsarens personlighet och intressen är 
socialt format, likaså är det litterära verket och språket självt, en social produkt. All 
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litterär teknik har ett socialt ursprung. Därmed blir både skapandet och mottagandet av 
litterära verk påverkat av den litterära traditionen (2002, s.38). Slutligen menar 
Rosenblatt att litteraturens område är allt det som mänskligheten har tänkt, känt och 
skapat (2002, s.206). 
 
3.1.3 Läsningens utbytesformer 
 
Varför läser du? är titeln på Sten Furhammars resultat av den svenska delen av den 
nordiska undersökningen SKRIN, projektet skriftkultur och mediebruk i nordiska 
familjer. Hans informanter utgörs av tre generationer läsare: barn, föräldrar och 
mor/farföräldrar. 
 
Furhammar, f.d. lektor vid Högskolan i Borås, har i sin studie koncentrerat sig på vilket 
utbyte läsaren får av läsning. Således inte vad som läses, utan hur och varför det läses 
(Furhammar 1997, s.136). För att besvara frågan Varför läser du? använder sig 
Furhammar av fyra variabler, som schematiskt kan placeras i en korstabell. Personlig 
eller opersonlig, kombinerat med instrumentell- eller upplevelseläsning. I en personlig 
instrumentell läsning får läsningen ofta en terapeutisk funktion. Läsningen blir 
emotionell och reflexiv. I en opersonlig instrumentell läsning däremot är läsningen 
rationell, objektiv och inte reflexiv. Utbytet handlar inte om en koppling till den egna 
livssituationen. Identifierar sig med texten gör emellertid den med personlig 
upplevelseläsning. Läsningen är i dennes fall både emotionell och subjektiv, samtidigt 
som den är reflexiv till sin läggning. Det kan man inte säga om den opersonliga 
upplevelseläsningen. Den är förvisso emotionell, men den är inte reflexiv. Läsningen 
ger förströelse, men den är inte källa till ny erfarenhet (1997, s.165-167). 
 
Tabell 3:1 En schematisk bild av Furhammars utbytesformer av läsning 
 
 Instrumentell läsning Upplevelseläsning 

 
Personlig En terapeutisk funktion, 

Emotionell, Reflexiv 
Identifierar sig med texten, 
Emotionell, Subjektiv, 
Reflexiv 

Opersonlig Rationell, Objektiv, 
Ej reflexiv 

Förströelse, Ingen ny erfarenhet, 
Emotionell, Ej reflexiv 
 

 
Not. Schemat är hämtat ur anteckningar från en föreläsning av Inga Lalloo, BHS, 2003-01-27.       
    
En läsare behöver inte statiskt hålla sig till en utbytesform. Enligt Furhammar är ett 
varierat utbyte av läsning i allmänhet relaterat till en omfattande läsning (1997, s.383). 
Ett läsutbyte kan även leda till ett annat. Furhammar kallar detta fenomen för 
generering eller överskridande läsning. Det är t.ex. när en personlig upplevelseläsning 
gör att läsaren kommer till självinsikt om något, varmed läsutbytet ändras till att vara 
personligt instrumentellt (1997, s.145).  
 
Det Furhammar i sin modell betonar är innehållet i relationen mellan läsare och text, 
d.v.s. resultatet av de bådas transaktionistiska förhållande. Med transaktion menar 
Furhammar, och hänvisar till Rosenblatt, samspelet mellan en bestämd läsare och en 
bestämd text, vilket leder till att varje läsupplevelse blir unik (Furhammar 1997, s.146f). 
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Lässtimulans hemifrån 
Av Furhammars informanter har både de personliga och de opersonliga 
upplevelseläsarna fått lässtimulans hemifrån. De opersonliga är mer svävande på målet, 
men majoriteten minns lässtimulans i hemmet (Furhammar 1997, s.372). De personliga 
har fått stimulans både hemifrån och från skolan. De säger sig ha läst ”vad man kom 
över” (1997, s.380). För båda grupperna gäller att det är mest skönlitteratur man läser, 
men de personliga läser även en del facklitteratur (1997, s.372, 382). 
 
Furhammar ser ett samband mellan vad hans vuxna informanter läste som barn och vad 
de idag föredrar att läsa. De som läste endast fiktion som barn, läser även idag mest 
fiktion. De som däremot blandade fiktion med fakta, eller som hade ett begränsat 
läsintresse som ung, är idag benägna att bara läsa fakta (Furhammar 1997, s.131f).  
 
Förändring av läsningens karaktär under livets gång 
Flera av Furhammars informanter vittnar om att det de söker i en text har förändrats 
över åren. Ofta är det en förskjutning från ett fantasifullt, romantiskt innehåll till ett mer 
realistiskt. En utveckling från det enkla till det mer komplexa, ibland som en tydlig 
konsekvens av den personliga utvecklingen. Det yttre händelseförloppet i en bok är inte 
längre det viktigaste, utan beskrivningar av människor och miljöer, det som innan bara 
sågs som utfyllnadstext blir intressant. Läsaren söker en djupare mening i texten och 
ställer större krav på innehållet. En man reflekterar över att hans läsning blivit mer 
uddlös sedan han gick med i en bokklubb. Innan när han själv valde böcker på 
biblioteket läste han mer udda och svårare böcker. En pensionär däremot säger sig 
undvika sånt som engagerar henne alltför starkt och väljer istället lättare böcker, då hon 
idag mår dåligt av att läsa om krig och våld, om människor som skadar varandra. 
Mängden läsning växlar beroende på var i livet läsaren befinner sig. Egna barn och 
karriär minskar för många läsningen, medan en längre tids sjukdom kan öka 
intensiviteten i läsningen. En försämrad syn, är dock en vanlig orsak till mindre läsning 
(Furhammar 1997, s.117-130). 
 
3.1.4 Litteraturens filosofiska natur 
 
Martha C. Nussbaum är amerikansk professor i filosofi och litteratur. I sin bok Love´s 
Knowledge har hon samlat ett antal av sina essäer i dessa ämnen. 
 
Som ensambarn blev litteraturen tidigt en viktig del i Nussbaums liv. Därför var det 
också till litteraturen hon i ungdomen vände sig för att söka svar på sina filosofiska 
livsfrågor. När hon vid högre studier inriktade sig på filosofi och litteratur, insåg hon att 
trots att ämnena noggrant hölls isär inom den akademiska världen, fanns samma 
frågeställningar och svar lika mycket i skönlitteraturen som i de rent filosofiska verken. 
Nussbaum kom också till insikt om att ämnena under antiken inte var uppdelade. Där 
hörde människans val och handlingar, hennes estetiska och moraliska frågor, ihop. 
Dramat och de etiska filosofiska frågorna sökte svar på samma fråga, ’Hur ska 
människan leva?’ (Nussbaum 1990, s.11-15). 
 
Nussbaum är inte ute efter att skapa en ny akademisk disciplin när hon förenar litteratur 
med moralfilosofi. Snarare vill hon koppla samman människans praktiska sökande på 
djupet, förståelsen av sig själv och andra. Hon vill visa på och få oss att upptäcka att 
romanerna redan är i full gång med detta sökande (Nussbaum 1990, s.24). 
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Litteraturen kontra livet 
Men varför ska vi söka oss till böcker för att finna svar? Räcker det inte med att söka 
svar i och reflektera över våra egna liv? Nussbaum gör gemensam sak med Aristoteles 
när hon säger att vi aldrig har levt tillräckligt. Våra erfarenheter är, utan fiktion, alldeles 
för begränsade och inskränkta. Litteraturen kan utvidga vårt liv, få oss att reflektera 
över och känna sådant som annars hade varit för avlägset för oss att förnimma. Därmed 
blir litteraturen en förlängning av livet, inte bara horisontellt, genom att läsaren får 
kontakt med nya händelser, personer, platser och problem som hon annars aldrig hade 
mött, utan också vertikalt, då läsaren ges erfarenheter som är djupare, skarpare och mer 
precisa (Nussbaum 1990, s.47f). 
 
Samtidigt finns det en skillnad mellan läsarens känslosvall i förhållande till bokens 
värld och till det verkliga livet. Trots identifiering och engagemang för de litterära 
gestalterna, behöver läsaren inte bli slav under svart- och avundsjuka, lika lite som 
drabbad av kärlekens blindhet. Draget till sin spets, hänvisar Nussbaum till Prousts 
karaktär Marcel som menar att det bara är i relation till en litterär gestalt som människan 
klarar av att ha en helt altruistisk (osjälvisk) relation, samt vetskap om en annan 
människas ’annanhet’ - ’the otherness of the other’ (Nussbaum 1990, s.48). 
 
Nussbaum hänvisar till Wayne Booth, som menar att för att förstå en text och sig själv, 
sin kontext, krävs att läsaren ger efter för vad hon läser. Samtidigt måste hon fråga sig 
varför hon ger efter, och vad den egna erfarenheten har för relation med andras 
erfarenheter. Först då får läsaren ut det mesta, både mänskligt och socialt, av litteraturen 
(Booth, se Nussbaum 1990, s.239).  
 
Hur en text är uppbyggd, dess stil och form, är inga oväsentligheter, anser Nussbaum. 
Hon menar att det är fel att bara se stil som en dekoration. Stil och form är inte 
slumpmässigt valt, utan medvetna verktyg. Sättet att berätta speglar ett visst sorts liv, 
värderingar, vad som är betydelsefullt eller inte, vad det betyder att lära och 
kommunicera, livets relationer och samband. En text presenterar inte bara livet, utan 
det representerar livet som någonting. Detta ’som’ utgörs av ett antal val, vilket i 
läsaren bestämmer och styr hennes transaktion med texten (Nussbaum 1990, s.5).  
 
3.2 Gruppsykologi 
 

No Man is an Island intire of itselfe; every Man is a peece of The Continent, a part of 
the Maine [sic!] 

John Donne 1573-1631 (se Svedberg 2000, s.16) 
 
Läsecirkeln består av en grupp människor som frivilligt samlas med jämna intervaller 
för att diskutera läst litteratur. Då vi i vår uppsats fokuserar på vad det ger att läsa i 
grupp, i en läsecirkel, blev det naturligt för oss att vända oss till teorier och forskning 
om grupper och dess psykologi. Vi ville utröna vad det innebar att vara med i en grupp, 
vad grupptillhörighet har för betydelse för individen, vilka roller som finns inom 
gruppen och hur gruppens dynamik och samtal verkar.  
 
3.2.1 Gruppdynamik 
 
På institutionen för pedagogik och psykologi vid Linköpings Universitet bedriver bland 
andra Kjell Granström forskning om grupper och sociala system. I Grupper och 
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gruppforskning från 1998, presenterar han en beskrivning av smågruppsforskning. 
Granström inleder med att konstatera att människan i sitt dagliga liv, allt sedan födelsen, 
ingår i en mängd olika grupper och konstellationer, på fritiden, liksom i arbetslivet. Alla 
dessa sammanhang färgar människans personlighet och beteende, och styr i olika grad 
det liv hon lever (Grupper och gruppforskning 1998, s.2).  
 
I sin bok Kommunikation mellan människor talar psykologen tillika sociologen Björn 
Nilsson och dramapedagogen Anna-Karin Waldemarson om två typer av grupper, 
formella och informella. Den formella gruppen påträffas oftast inom en organisation och 
har ett uttalat mål och uppgift. Deras definition på en informell grupp är att den har 
bildats ”utifrån samhörighet eller ett gemensamt intresse”. Det handlar främst om att 
gruppen har utbyte av varandra socialt och inte om vilka uppgifter de skall genomföra 
tillsammans (Nilsson & Waldemarsson 1995, s.85f).  
 
Olika teorier 
Ser vi rent generellt till grupper kan en grupp studeras utifrån olika vinklar. Inom 
socialpsykologin skiljer man mellan individualistisk teori och grupporienterad teori. 
Lars Svedberg, legitimerad psykolog och verksam inom olika utbildningar, klargör 
dessa i sin bok Gruppsykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap. I de 
individualistiska teorierna förklaras skeenden utifrån gruppens enskilda medlemmar, 
deras egenskaper och handlingar. Medan man i grupporienterad teori utgår från gruppen 
som en helhet (Svedberg 2000, s.15f).  
 
Inom de grupporienterade teorierna presenterar Svedberg följande fyra teorier: 

• Symbolisk interaktionism – där man ser gruppen som en spegel 
• Lewins fältteori – gruppen som ett fält 
• Systemteori – gruppen som ett system 
• Psykodynamisk gruppteori – gruppen som det omedvetnas teater (2000, s.15f). 

Av dessa har vi valt att rikta in oss på den första, då den är tillämpbar för oss.  
 
Symbolisk interaktionism 
Att i mötet med andra finna sig själv – det är vad den symboliska interaktionismen vill 
påvisa, gruppen som individens spegel. Enligt denna inriktning föds människan i 
psykologisk bemärkelse i samspelet, d.v.s. interaktionen, med andra människor. 
Människan handlar och denna handling utlöser reaktioner och attityder hos andra, i 
vilka människan sedan speglar sig och får ett jag (Svedberg 2000, s.27f). 
 
Gruppen ger de individuella handlingarna ett sammanhang. När vi söker oss till en 
grupp, söker vi ofta efter andra likasinnade, andra som tänker likadant som oss, som 
återspeglar och stöder vår uppfattning av oss själva (Svedberg 2000, s.28). G. H. Mead, 
en av förgrundsgestalterna inom symbolisk interaktionism, säger, ”En individs beteende 
kan endast förstås i termer av hela den grupps beteende i vilken han är medlem” (Mead, 
se Svedberg 2000, s.27). 
 
Nu tillhör ingen människa bara en grupp, utan hon har sin grupptillhörighet utspridd i 
olika sammanhang. Dessa grupper kan kallas referensgrupper, då de är en referens, en 
nyckel, till individens handlande. Referensgrupper kan t.ex. vara primär-, arbets- och 
religiös grupp. Ett sätt att förstå en grupps inflytande på individen, är genom att se hur 
individen tolkar den grupp hon för tillfället befinner sig i (Svedberg 2000, s.31).   
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Från ’jag’ till ’vi’  
Är människan främst en biologisk eller en social varelse? Därom råder delade meningar 
(Svedberg 2000, s.59). Vetenskapligt belagt är dock att människan i längden inte mår 
bra av total isolering, att ett rikt socialt nätverk är viktigare för psykisk och fysisk hälsa 
än inkomst, social status och utbildningsnivå (2000, s.86). Dan Stiwne vid Linköpings 
universitet skriver att grupper, som av medlemmarna ses som sitt sociala nätverk, tycks 
fungera som en buffert vid stress. Han menar då att stress påverkar hälsan negativt om 
individen saknar eller har ett lågt socialt stöd (Grupper och gruppforskning 1998, 
s.147). Liksom människan och hennes beteende påverkas av andra, likaså påverkas hon 
av frånvaron av andra människor (Svedberg 2000, s. 86f). 
 
En grupp består av många ’jag’. Svedberg beskriver stegvis gruppen från individ, över 
dyad till triad, vidare till ’liten grupp’ och slutligen ’stor grupp’. Den lilla gruppen 
tänker han sig består av sex personer, jämförbart med en arbetsplats. Den stora gruppen 
kan däremot bestå av 20-30 personer, t.ex. en skolklass (Svedberg 2000, s.56). För oss 
med läsecirkeln i sikte är den lilla gruppen av störst intresse.  
 
Hur nära en människa tillåter en annan att komma varierar. Människan omger sig med 
ett slags revir, en personlig sfär. Om någon inkräktar på den sfären, upplevs det 
obehagligt. Sfärens storlek varierar allt efter situation och känsloläge, men kan också 
bero på kön, kulturell bakgrund och personernas status. Generellt tillåter kvinnor andra 
människor att komma närmare sig än vad män gör. Man brukar tala om fyra olika 
interpersonella zoner: intim, personlig, social och offentlig (Svedberg 2000, s.64-66). 
 
Den lilla gruppen kan sägas utgöra en mellannivå i människans förhållande till 
omvärlden. Den är hanterbar i sin storlek, den ger den enskilde ett sammanhang och 
något att relatera till gentemot världen i övrigt, en viss överblick och förutsägbarhet i 
tillvaron. Drivkraften är att ’få vara med’, känna trygghet och räknas in i gemenskapen. 
En stark längtan att finna förståelse, glädje och mening (Svedberg 2000, s.86f). 
 
De flesta människor har dock blandade erfarenheter av grupper och grupptillhörighet, 
inte alltid så positiva, varför allt gruppliv medför ett visst mått av existentiell ångest. Att 
tillhöra betyder att anpassas (Svedberg 2000, s.87f). I gruppens ’livsrum’ ska alla 
medlemmar få plats. För individen gäller det att dels ge plats åt andra, dels att själv ta 
plats. Ett givande och tagande där man är passiv genom att lyssna och ge andra livsrum 
och aktiv genom att själv prata och ta plats. Problem uppstår när gruppmedlemmar 
anpassar sig för mycket eller för lite (2000, s.83). 
 
Relationer inom en grupp 
Huruvida en grupp är liten eller stor beror inte bara på storlek, utan hänger även 
samman med gruppens uppgift, situation och tidsfaktorer. Vad man däremot inte 
kommer ifrån är att antalet relationer drastiskt ökar med antalet medlemmar. 
 
Tabell 3:2 Antal relationer i en grupp beroende på gruppstorlek 
 
Gruppens storlek 2 3 6 15 
Antal relationer 1 3 15 105 
 
Not. Del av tabell 13.1 hämtad ur Svedberg 2000, s.84.  
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En grupp med 6 medlemmar består alltså av 15 olika relationer, förutom ett stort antal 
möjliga subgruppbildningar. Av dessa 15 relationer är 5 direkta (den egna relationen till 
var och en av de andra) och 10 är indirekta (de andras relationer sinsemellan). 
Sammantaget blir det många iakttagelser och upplevelser som den enskilde har att 
bearbeta och tolka (Svedberg 2000, s.84). 
 
Den komplexitet som detta nätverk av relationer bildar, utgör gruppens djup och 
rikedom. Genom att spegla sig i dessa relationer, hämtar personligheten den stimulans 
som är nödvändig för personlig utveckling. Svedberg kallar gruppen för ett 
’identitetslaboratorium’ (2000, s.85). 
 
Gruppens egenskaper 
Svedberg tar upp sex egenskaper som har relevans för den lilla gruppen: 

1) Kohesion: Ju färre medlemmar en grupp har, ju större del får varje individ av 
livsrummet. Ju mer inflytande medlemmen har, ju större engagemang visar hon. 

2) Feedback: När alla medlemmar får plats och kan uttrycka sin åsikt, finns goda 
möjligheter till feedback. Alla får ett ansikte och för den lilla gruppen är chansen 
stor att medlemmarna får en realistisk bild av varandra. 

3) Fysiskt avstånd: Det fysiska avståndet påverkar samtalsvolymen, ögonkontakt 
och möjligheten till att avläsa varandras ansiktsuttryck. Ju mindre grupp, ju 
personligare kommunikationsmönster. 

4) Struktur: En större grupp kräver kraftigare struktur än den mindre gruppen som 
istället kan vara mer flexibel och informell. 

5) Relations- kontra uppgiftsorientering: Medan dyaden och triaden är mer 
relationsorienterade, är den stora gruppen ofta uppgiftsorienterad. Den lilla 
gruppen däremot är ett mellanting, vars styrka ligger i att den kan balansera 
dessa båda aspekter. Genom balansen får medlemmarna både ett känslomässigt 
och ett innehållsmässigt utbyte av gruppen. 

6) Effektivitet : Forskning har sökt ett samband mellan en grupps effektivitet - att 
snabbt nå en riktig lösning på ett givet problem - och dess storlek. Bäst resultat 
fås när en grupp består av mellan fem och åtta medlemmar. Svedberg går vidare 
och jämför detta med vad forskningen kallar ’hjärnans arbetsminne’, en hypotes 
om att sju (±2) är det antal variabler som den mänskliga hjärnan förmår att 
urskilja och hålla isär samtidigt. Därav drar Svedberg slutsatsen att sju kan vara 
den maximala gruppstorleken (Svedberg 2000, s.91-93).  

 
Roller 
I en formell grupp finns ofta speciella formella, uppgiftsorienterade roller, som t.ex. 
chef, sekreterare, lärare och elev. Men även informella roller, relationsorienterade, vilka 
kan ses som personifieringar av gruppens kvaliteter (Svedberg 2000, s.99). Nilsson och 
Waldemarson menar att fördelningen av de informella rollerna i gruppen inte följer 
några givna regler eller förordningar utan man får sin roll från outtalade och i vissa fall 
omedvetna normer. Även ledarens roll har karaktären av att vara outtalad och kan växla 
mellan deltagarna (Nilsson & Waldemarson 1995, s.85f). Svedberg förklarar det med att 
rollerna byggs upp dels av individen själv, men också utifrån gruppens förväntningar, 
normer och projektiva mekanismer. Rollerna är kompromisser, ett anpassningsförsök 
som ger säkerhet. Rollerna kan också ses som en slags ’social karta’ som vi använder 
när vi hamnar i en gruppsituation. Genom den försöker vi orientera oss och sortera in de 
andra efter välbekanta föreställningar (Svedberg 2000, s.99). 
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I en grupp finns ofta några standardroller representerade. Svedberg ger följande 
exempel: monopol-på-uppmärksamheten, den ambitiöse, offret, buffeln, syndabocken 
och clownen. Det är sällan man finner en grupp med bara tysta medlemmar, eller bara 
lustigkurrar. Likaså är det troligt att i en grupp med många talföra personer, några 
tvingas till en ny och betydligt tystare roll. Fördelningen av roller sker med en viss 
psykologisk logik, de roller tillsätts som behövs för gruppens dynamik. En medlems 
eventuella försök att ändra eller byta roll, stöter på patrull, då det påverkar hela 
gruppens samspelsmönster (Svedberg 2000, s.103-106). 
 
Det är inte självklart att rollerna uppfattas lika av gruppens medlemmar. Granström har 
studerat en socialpsykologisk undersökning från 1985 där Jackson och Schuler låter 
enskilda medlemmar beskriva sina respektive roller i en grupp. När Jackson och Schuler 
sedan talade med övriga medlemmar var det svårt att få beskrivningarna bekräftade. 
Granström drar slutsatsen att det handlar om ”… förmedvetna eller omedvetna 
rollprestationer som den agerande inte är helt medveten om, utan som sannolikt är en 
funktion av kollektiva grupprocesser” (Grupper och gruppforskning 1998, s.19). 
  
Integritet och samhörighet 
Hur mycket den enskilde medlemmen låter sig påverkas och styras av gruppen, beror på 
jag-gränsernas styrka och flexibilitet. För att en grupp ska kunna fungera bra över en 
längre tid, utan att individerna förlorar sin integritet, krävs att medlemmarna kan säga 
’ja’ respektive ’nej’, och verkligen mena det. Detta är också förutsättningen för alla 
djupa mänskliga relationer (Svedberg 2000, s.125f). 
 
William McDougall, amerikansk psykolog 1871-1938, menar att gruppen är mer än 
summan av de enskilda medlemmarna. McDougall talar om att gruppen har ett eget liv, 
en gruppsjäl. För att denna gruppsjäl ska kunna utvecklas krävs att gruppen har 
kontinuitet och skaffar egna traditioner, liksom att gruppens deltagare känner sig som 
medlemmar, m.a.o. har en gruppmedvetenhet (McDougall, se Grupper och 
gruppforskning 1998, s.4f). Svedberg uttrycker det med att en grupp har en egen kultur 
som ger den en känsla av samhörighet. Den består av gruppens kollektiva 
föreställningar om sig själva, deras gemensamma kunskap, delade erfarenheter, samt 
likartade vanor och värderingar (Svedberg 2000, s.111f).  
 
3.2.2 Samtal 
 
Aidan Chambers, brittisk författare och f.d. lärare, skriver i Böcker inom oss att ”… 
nyckeln till läsandet ligger i att man samtalar om det man läst” (1993, s.17). Chambers 
bok är en praktisk handledning i hur man utvecklar boksamtal med barn, men delar av 
hans teorier kan även appliceras på vuxna läsare som diskuterar böcker. 
 
Han menar att ”… boksamtal är ett sätt att ge form åt de tankar och känslor som väckts 
av boken och den tolkning (de tolkningar) vi tillsammans skapat ur texten – det av 
författarens fantasi styrda budskapet som vi tolkar på just det sätt som vi vill” 
(Chambers 1993, s.23). 
 
Chambers skriver om hur man som liten - och även vuxen - påverkas av vad människor 
runt om oss, som vi respekterar och lyssnar till, tycker och tänker i allmänhet och 
rörande böcker i synnerhet.  De personerna ger oss influenser till bokval utifrån vad de 
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själva tyckt om och uppskattat. Varje samtal som man sedan har om vad man ha r läst, 
menar Chambers bland annat innehåller tre delar (1993, s.17-23): 
 

1. Utbyta entusiasm. Detta innebär att man diskuterar handlingen, vad som sker i 
boken, vad man tycker om respektive inte tycker om. Det är först i samtal om 
boken med sina vänner som man når bokens mening enligt Chambers. 
Professionella som t.ex. litteraturvetare har ett annat förhållningssätt till boken, 
först avhandlas tolkningen därefter samtalas det kring tolkningen och boken. 
 

2. Utbyta frågetecken. Det är främst i denna del, menar Chambers, som deltagarna 
i samtalet resonerar sig fram till en tolkning. Via diskussionen kring den egna 
upplevelsen och de frågor man har kring texten, når man en tolkning och bokens 
mening. Detta innebär inte att alla måste vara överens och ha samma åsikter då 
det, enligt Chambers, inte finns någon rätt tolkning. Vid ett annat tillfälle med 
andra gruppmedlemmar, hade bokens mening kunnat bli en helt annan.   

 
3. Utbyta kopplingar. I våra liv och när vi läser söker vi alltid efter sammanhang 

och mönster för att kunna förstå och inse hur saker och ting hänger ihop. Även 
om det inte finns något mönster försöker vi med de bitar vi har, att ordna till ett 
sådant. Dessa mönster finns inte alltid i texten utan måste hämtas utanför boken. 
När vi talar om böcker är det enligt Chambers främst två mönster utifrån som 
används, ”världen-till-texten” och textjämförelse. ”Världen-till- texten” handlar 
om att läsaren jämför bokens handling, persongalleri och språk med sin egen 
erfarenhet och verklighet. De två världarna förenas och ger upphov till nya 
tankar och upptäckter. Även texter eller karaktärer från olika böcker kan 
jämföras. Då jämförelser görs på detta sätt är läsaren beroende av minnen, både 
från den egna verkligheten och från texter som hon tidigare har läst. Dessa 
minnen är en viktig del i den läsupplevelse som en bok ger och bidrar till hur 
givande en bok är för läsaren. Vardagsprat kring böcker kan kretsa enbart kring 
vilka minnen boken väckt (Chambers 1993, s.17-23).  
 

I boksamtalet urskiljer Chambers också ”fyra sätt att säga något”:  
 

• Att säga något för sin egen skull.  Här finner vi behovet av att i ord höra det som 
man har tänkt. Finns det dessutom någon som lyssnar kan man få hjälp med att 
klargöra vad man påstår, vilket är svårare att göra på egen hand. Inblandningen 
bidrar dessutom till ytterligare ett sätt att uttrycka sig (Chambers 1993, s.25f). 

 
Detsamma menar samtalsforskaren och professorn Viveka Adelswärd när hon i sin 
bok Prat, skratt, skvaller och gräl och annat vi gör när vi samtalar skriver att man i 
ett samtal har dubbla roller både som talare och lyssnare till sig själv. Man lyssnar 
till och reagerar på vad man själv säger, genom att rätta sina felsägningar eller 
förklara om det man sagt varit svårförståeligt (Adelswärd 1991, s.15).  
  
• Att säga något till andra. När vi uttrycker en tanke för att förklara något för 

egen del eller för att förmedla till någon annan, tolkar den lyssnande personen 
det som sagts och när talaren får höra lyssnarens tolkning har yttrandet 
förändrats. Chambers menar att när vi yttrar oss, har vi en tanke om att den som 
lyssnar skall med sin kunskap, hjälpa oss att förstå vad vi sagt.  På detta sätt 
utökar vi vår individuella tankekapacitet (Chambers 1993, s.26-28).  
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Adelswärd ser samtalet som ett experiment. Genom att lägga fram olika tankar och 
frön till tankar hyser vi en förhoppning om att vår samtalare kan ta tag i och 
utveckla dessa vidare, för att kanske få oss att bättre förstå dem själva (Adelswärd 
1991, s.159f). Dessutom tar vi emot och tolkar de signaler vår samtalspartner sänder 
ut. Omedvetet tar vi inte enbart intryck av vad den andre säger utan även hur det 
sägs (1991, s.13). 
 
• Att säga något tillsammans. Vår vilja är att i samarbete med andra, avsiktligen 

försöka reda ut det som känns för svårt eller komplicerat för att klara av på egen 
hand. Tillsammans med andra kan läsning av en bok ge så mycket mer än om 
man har läst den på egen hand. Gruppdeltagarnas kunskap kan i en diskussion ge 
både vidare mening och djup åt en läst text (Chambers 1993, s.29). 

 
• Att säga något nytt. Chambers skriver att det är den personliga lusten som är 

drivkraften för att delta i boksamtal. Samtalet ger en upplevelse av att man får 
nya tankar och hittar en vidare mening i texten än om man har läst på egen hand. 
Man får en känsla av att ”… det lyfter och man ger sig in i det tidigare okända: 
en känsla av uppenbarelse” (Chambers 1993, s.30). På detta sätt kommer man 
till insikt om hur socialt givande det är att diskutera litteratur tillsammans. Från 
att ha sett på läsning som ett tidsfördriv lyfts det upp till att ”… bli ett medel för 
att skapa och återskapa det som är själva kärnpunkten i våra individuella och 
kollektiva liv” (Chambers 1993, s.30). 

 
Samtalet som ”ett själarnas möte” beskriver den brittiske historikern och filosofen 
Theodore Zeldin i sin bok Samtal: Hur man kan förändra sitt liv genom att tala med 
andra. Ett möte där man utbyter inte bara information utan där bland annat förändring 
och nya tankar kan växa fram (Zeldin 1998, s.16). 
 
En annan aspekt av samtalet, och om att klä sina tankar i ord, tar litteraturprofessor 
Merete Mazzarella upp i Där man aldrig är ensam: Om läsandets konst. Där hänvisar 
hon till filosofen Emmanuel Lévinas tankar kring att skilja på det sagda och sägandet. 
Det sagda är ”avslutat, färdigt och förstelnat” medan sägandet pågår och riktas till en 
medmänniska. Det är inte färdigt och går att hejda (Mazzarella 1999, s. 16). 
 
A och O i ett samtal är, enligt Nilsson och Waldemarson i Kommunikation mellan 
människor, att lyssna aktivt. Gör man inte det, finns det inget att återkoppla till. Man 
ställer frågor både om det man har förstått och inte förstått. Via vår empati kan vi sedan 
förstå hur den vi samtalar med tänker och känner (Nilsson & Waldemarson 1995, s.59-
61).  
 
Frågan om samtalets självutlämnade karaktär tar flera författare upp. Zeldin menar att 
det är viktigt att ha klart för sig om man är villig att tänka själv och att säga det man 
tänker, vilket han menar att många inte är (1998, s.17). Det här hänger samman med den 
självbild som man vill förmedla till andra. Adelswärd menar att vi i varje samtal, även 
om vi pratar om världsliga ting, förmedlar en bild av oss själva med indirekta medel där 
val av samtalsämne, kroppsspråk, minspel, egna kommentarer och förmåga att diskutera 
påverkar (1991, s.12-14). Det gäller för alla, menar Nilsson och Waldemarson, att tänka 
igenom vilken bild vi vill ge av oss själva inför andra och hur mycket av vårt inre vi vill 
blotta. Ett samtal där bara en part är öppen och självutlämnande, pågår inte länge förrän 
personen ifråga upphör med att ge förtroenden (Nilsson & Waldemarson 1995, s.66). 
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Finns det då något som kan kallas specifikt kvinnligt samtalande? Kerstin Nordenstam, 
forskare vid Institutionen för nordiska språk i Göteborg, skriver i Kvinnlig och manlig 
samtalsstil om en undersökning hon har gjort rörande samtalsstöd i vardagssamtal. 
Undersökningen utfördes genom att man spelade in en dialog två vänner emellan. När 
dessa samtal senare analyserades kom Nordenstam fram till att kvinnor i samspråk har 
en större benägenhet att prata i munnen på varandra, oftare använder stödfraser, 
returfrågor, värderande uttryck och utrop än vad män i motsvarande situation gör. Hon 
kunde även se att kvinnorna talade snabbare och skrattade mer än männen. Detta 
resultat menar hon skulle visa på att kvinnor i större grad har en inriktning på kontakt 
och strävan att upprätthålla goda relationer (Nordenstam 1987, s.81f). 
 
Vid undersökningar av ovan nämnda art då man undersöker skillnader mellan könen 
menar Adelswärd att det är ytterst viktigt att se till vilka de samtalande personerna är, 
vilken situation de befinner sig i och vilka maktförhållanden personerna har sinsemellan 
för att man inte skall hamna i schablonmässiga antaganden (1991, s.118). I en senare 
bok Kvinnospråk och Fruntimmersprat: Forskning och fördomar under 100 år går 
Adelswärd igenom fördomar som finns kring kvinnors språk och ställer olika 
forskningsresultat emot de ovan ställda frågorna. Det visar sig då att det man brukar 
framhålla som kvinnligt respektive manligt språk egentligen inte går att uttala sig om då 
alla kvinnor inte är lika, ett faktum som självklart även gäller männen. Håller man fast 
vid att dra generella slutsatser om könen är det risk att man missar de variationer som 
individerna står för. Adelsvärd menar att karaktäristiska drag hos män och kvinnor är 
”aspekter av människors beteende som växlar med situationens krav” (1999, s.204f). 
 
3.2.3 Mötesspiralen 
 
I Nätverksboken: Om mötets möjligheter av Forsberg och Wallmark finns den 
nätverksspiral som utgör grunden för den modell vi här kommer att presentera som 
mötesspiralen. Nätverksspiralen används inom nätverksterapin, vars grundidé det är att 
starta och främja samverkansprocesser mellan patienter och det sociala nätverk som 
finns runt omkring dem. Spiralen beskriver den process som uppstår när människor som 
på ett eller annat sätt relaterar till varandra, träffas och har en gemensam fråga eller 
uppgift att lösa (Svedberg et al, se Forsberg & Wallmark 1998, s.134).  
 
Nätverksspiralen delar in denna mötesprocess i sex olika steg:  
1. Retribaliseringsfasen. Deltagarna blir en grupp med en gemensam, formulerad 
uppgift. 2. Polariseringsfasen. Skilda uppfattningar och motsättningar kommer fram 
och ventileras. 3. Mobiliseringsfasen. Förslag till lösningar börjar komma men ännu kan 
mötesdeltagarna inte fatta gemensamma avgörande beslut. 4. Depressionsfasen. 
Aktiviteten avtar, en stämning av uppgivenhet sprider sig. 5. Genombrottsfasen. I den 
gemensamma upplevelsen av depressionen finner deltagarna känslomässigt varandra på 
en djupare nivå. Ur denna erfarenhet föds genomförbara förslag. 6.Utmattning/ 
hänförelsefasen. Deltagarna är trötta och slutkörda samtidigt som en stämning av 
lättnad och upprymdhet infinner sig. Grupprocessen går mot retribalisering på en högre 
nivå och en ny spiral. (Forsberg & Wallmark 1998, s.135). 
 
 



 35 

 
 
 6  1 
 

 
 
 
 5     
 3 
  
 4 
Fig. 3:1 Nätverksspiralen med de olika faserna i ett möte.  
Not. Hämtad från Forsberg & Wallmark 1998, s.135.  
 
Genom att använda denna spiral vill vi visa hur ett möte i en läsecirkel kan gå till. De 
olika faserna benar på ett lättfattligt sätt upp diskussionen och synliggör att den inte är 
en, utan flera. I den bearbetade versionen, som vi kommer att använda oss av har vi 
frångått fas fyra, depressionsfasen. Den står inte att finna i vårt intervjumaterial eller i 
den litteratur som behandlar läsecirklar. Då den inte fyller någon funktion för 
läsecirkeln, är den inte heller tillämpbar för oss. Däremot innehåller materialet väl 
beskrivna varianter på de andra faserna. Vi har döpt om faserna och använder i steg tre 
och fyra begrepp som vi har hämtat från Aidan Chambers teori (se 3.2.2). Mötesspiralen 
applicerad på ett fiktivt möte i en läsecirkel: 
 

1. Att åter bli en grupp. Träffen inleds med att deltagarna återupptar sin gemenskap 
genom att prata om vad som skett på det personliga området sen sist. Detta sker 
över en vällagad måltid med vin eller något enklare såsom te med smörgås. 
Sedan börjar man att fokusera på uppgiften, att tala om den lästa boken. 

2. Bokens första intryck. Diskussionen tar en livlig start och olika mer ytliga 
synpunkter om boken och dess innehåll avges. Medlemmarna framför sina 
personliga åsikter. 

3. Textjämförelse. Gruppen eller någon deltagare i gruppen börjar jämföra de 
tankar som kommit fram med andra böcker och försöker kanske utifrån dem och 
eventuellt bakgrundsmaterial, få fram författarens avsikt med texten.  

4. Världen-till-texten. Diskussionen fortsätter men når ett djupare plan då man 
börjar hämta referenser från sitt eget liv och applicerar detta på bokens innehåll. 
Samtalet börjar sväva iväg och kan handla om det mesta som rör deltagarnas liv. 

5. Mötet avslutas. Som avslutning görs en kort sammanfattning över boken och 
deltagarnas åsikter om dess innehåll. Boken till nästa möte presenteras eller 
bestäms. När mötet avslutas och deltagarna går hem är de trötta och upprymda 
efter den intellektuella diskussionen, samtidigt ser de fram emot nästa träff.  
Förhoppningsvis har dagens träff gett dem nya idéer och tankar att reflektera 
över, liksom ytterligare svetsat samman gruppen. 

 
 

2 
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4. Metod  
 
Denna magisteruppsats har som syfte att belysa läsare och deras deltagande i informella 
läsecirklar.  När man talar om metodval säger man ofta att ’teori föder metod’. I vårt fall 
var det snarare så att ’ämne kräver metod’. De informella läsecirklar som vi har önskat 
studera är till sin karaktär relativt anonyma och har länge förbisetts av forskarna. Det 
faktum att de inte drivs i regi utav något institut eller förening har även medfört att de 
till stor del är osynliga i den offentliga statistiken. Fenomenet informella läsecirklar är 
därför föga omskrivet. Således saknades litteratur i den omfattning att endast en 
litteraturstudie skulle kunna svara på de frågor och funderingar vi hade kring ämnet. 
Även den kvantitativa metoden enkät dömdes ut då förtryckta enkätfrågor inte skulle 
kunna nå den djupare förståelse av läsecirklar som vi sökte. Kvar återstod intervjuer. 
Genom intervjuer trodde vi oss kunna nå den personligt uttryckta och färgade åsikten. 
Jan Trost menar i Kvalitativa intervjuer att intervjuer undersöker informantens sociala 
verklighet, känslor och tankar (1997, s.24). Eller för att använda Gerhard Arfwedson 
och Per-Johan Ödmans ord från boken Intervjumetoder och intervjutolkning: En dialog 
kring ett kvalitativt alternat iv i lärarutbildning och skolforskning:  
 

Vad det handlar om är något så ogripbart som ”empati”, nyfikenhet på och vilja att 
förstå (”inifrån”) hur en annan människa tänker, hur hon bygger upp sin bild av ett 
problem, alltså -återigen- hur hon konstruerar sin sociala värld. Det är alltså ingen 
absolut ”sanning” det handlar om (den kan man som intervjuare t.o.m. mycket väl 
fortsätta att inbilla sig att man själv besitter!). I stället rör det sig om att försöka 
rekonstruera en annan människas sätt att tänka (Arfwedson & Ödman 1998, s.16). 

 
På grundval av de ovan beskrivna skälen beslutade vi att en kvalitativ undersöknings-
metod som intervjuer, var det bästa sättet för vår materialinsamling. Annika Lantz 
styrker detta i sin bok Intervjumetodik: Den professionellt genomförda intervjun när hon 
säger att ”kvalitativa analyser innebär en möjlighet att öka förståelsen av nya fenomen” 
(1993, s. 31). Enligt Trost är det via intervjuer man kan söka rätt på de olika sätt en 
företeelse uppfattas eller tolkas. Han menar vidare att antalet olika tolkningar inte är det 
viktigaste utan att det finns varierande synsätt på ämnet (Trost 1997, s. 107-109).  
 
4.1 Litteratur 
 
I vår litteratursökning koncentrerade vi oss på fem ämnen: läsecirklar, läsning, 
gruppdynamik, biblioterapi och samtal. Ett tag sökte vi även på invandrare, då vi fått 
tips om läsecirklar bestående av enbart invandrarkvinnor. Vi funderade då på att göra en 
jämförande studie av läsecirklar med svenskfödda kvinnor, alternativt inrikta oss på 
läsecirklar med speciella teman eller syften för sin läsning. Av praktiska skäl släppte vi 
de idéerna. 
 
Våra sökkanaler bestod av bibliotekskataloger, databaser, sökmotorn Google och 
källförteckningar i böcker och magisteruppsatser. Vi började i Högskolan i Borås 
katalog Voyager, men lämnade den sedan för den större LIBRIS. Även Göteborgs 
Stadsbiblioteks katalog konsulterades. Bland databaserna använde vi oss främst av 
Academic Search Elite, PsycINFO, LISA, ERIC och Nordiskt BDI-Index, den 
sistnämnde utan större resultat. 
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Sökord vi använde oss av förutom de ovan nämnda ämnena, var i olika konstellationer, 
böjningsformer och trunkeringar: bokcirkel, litteraturcirkel, reading club, book club, 
reading group, book group, group dynamics, diskussionsgrupp, lästerapi, bokterapi, 
reading therapy, book therapy, group therapy, developmental bibliotherapy, 
självhjälpsgrupp, ordinary people m.fl. Vi varierade sökningar via databasernas 
thesaurus, med olika fältriktade sökningar, mest i abstrakt eller ’keywords’. 
 
Mest problem orsakade våra sökningar efter för oss relevant litteratur angående 
biblioterapi. Det fanns många artiklar, främst amerikanska, men de var oftast riktade 
mot en viss målgrupp såsom mentalpatienter, interner, barn eller studenter. Ett annat 
problem var brist på åtkomlighet. Allt finns som bekant inte i fulltext. En intressant 
artikel kunde endast beställas via USA i någon okänd typ av mikrofiche. P.g.a. avgift 
och väntetid valde vi bort en del material. Via Google försökte vi komma runt 
problemet genom att söka på författare eller universitets hemsidor i hopp om att där 
finna utlagd fulltext, men vi hade inte turen med oss. Google var oss dock behjälplig 
med författarinformation, liksom när vi följde upp projektet RAYS. Den försåg oss även 
med en engelsk magisteruppsats om läsecirklar. 
 
I bedömningen av vårt litteraturval har vi tittat på författarnas yrken och vid tryckta 
böcker, deras förlag. Många av våra författare är professorer eller på annat sätt knutna 
till universitet. En del är legitimerade psykologer. Detta har gjort att vi bedömt dem som 
trovärdiga. Angående åldern på vårt material kan nämnas att litteraturen om läsecirklar 
alla är utgivna på 2000-talet, de flesta av teori och metodböckerna är publicerade senast 
på 1990-talet. Undantagen utgörs av Rubins publikation om biblioterapi som kom 1978. 
Hon anses dock vara en stor auktoritet på området (Carlsson & Östlundh 2001, s.19), 
varför vi valde att använda hennes verk. En ’smygåldring’ är Rosenblatt, som först 
publicerade sin text 1938, men som Studentlitteratur ett antal upplagor senare gav ut på 
svenska år 2002. Sist Nordenstam, vars forskningsresultat redovisades 1987. 
 
4.2 Intervjuer 
 
Vi har intervjuat sju kvinnor som alla är medlemmar i olika informella läsecirklar. 
 
4.2.1 Val av informanter 
 
Under vårt arbete med B-uppsatsen visade det sig att många i vår bekantskapskrets 
själva deltog, eller kände någon som var med i en läsecirkel. Då även en av oss är 
medlem, hade vi på nära håll många potentiella informanter. Metodböcker gjorde oss 
dock uppmärksamma på nackdelen med att intervjua dem man känner. Bl.a. Heléne 
Thomsson säger i Reflexiva intervjuer att personen i fråga kan känna sig tvingad att 
ställa upp. Det är även lätt att missa information eftersom förkunskaperna om personen 
är stora och man börjar ställa frågor om det man inte vet och förutsätter att det man tror 
sig veta är rätt. Dessutom kan det vara svårt att ställa vissa frågor och man hoppar lätt 
över detaljer som kan visa sig viktiga (Thomsson 2002, s.127-130).  
 
Därför uppmanade vi istället våra bekanta att föreslå några de i sin tur kände eller kände 
till. På detta sätt fick vi kontakt med sex personer som av nämnda kontaktpersoner 
tillfrågats och ställt sig positiva till att delta och låta sig intervjuas om sin personliga 
läsning, den läsning som gjordes i cirkeln och läsecirkelns roll. Dessutom återupptog vi 
kontakten med en informant som vi tidigare intervjuat till vår B-uppsats. Hon hade vid 
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den intervjun visat ett stort läsintresse och förmåga att formulera sig på ett bra sätt. 
Utifrån vårt nya syfte och nya frågelista bedömde vi att hon skulle ha mycket att tillföra.   
 
Som ett resultat av att vi vände oss till närstående för informanter är alla våra sju 
informanterna svenska akademiker. Detta avspeglar tydligt författarnas sociala kontext. 
Detta är dock inget vi väljer att diskutera vidare. 
 
4.2.2 Förförståelse 
 
Thomsson påpekar vikten av att reflektera över den förförståelse man som forskare 
besitter innan man tar sig an ett undersökningsarbete. Hon skriver också att denna 
förförståelse är föränderlig och samverkar med allt runt omkring i en fortlöpande 
process. När man gör sin sista intervju har förförståelsen förändrats gentemot vad man 
visste vid första intervjun (Thomsson 2002, s.52).  
 
Vår förförståelse var i magisteruppsatsens inledning tämligen stor, sett i relation till om 
vi valt ett för oss helt okänt ämne, genom att vi tidigare skrivit en B-uppsats om 
läsecirklar och genom att, som tidigare nämnts, en av oss författare är aktiv som 
medlem i en läsecirkel. Vi upplevde detta som fördelar då vi till viss del kunde 
ämnesområdet och var bekanta med några av de teorier vi kunde använda oss av. Vi 
hade även kunskap om var och via vilka kanaler vi skulle börja söka efter material. 
Samtidigt har detta med all säkerhet påverkat vår magisteruppsats på det sätt att vi kan 
ha vi missat infallsvinklar och intressanta teoretiker vars forskning skulle ha passat vår 
magisteruppsats syfte och ämne.  
 
Våra förkunskaper har utan tvekan dessutom påverkat vår tolkning av det 
intervjumaterial vi i denna undersökning presenterar men, som Thomsson skriver, 
resultatet kan aldrig vara objektivt, sant, eller för alltid fastslaget. Snarare är det flyktigt 
och till för att ge bättre underlag och beskrivningar av fenomenet. Utifrån dessa 
beskrivningar bygger man teoretiska resonemang så att andra kan studera, förstå och 
reflektera vidare kring det undersökta området (Thomsson 2002, s.30f). 
 
4.2.3 Intervjuare och frågelista 
 
Vi valde att endast en av oss skulle utföra intervjuerna för att nå ett så homogent 
material som möjligt. Intervjusituationen, dess genomförande och prägel skulle på så 
sätt bli mer likartad. Dessutom besatt intervjuaren en större intervjuvana än sin kollega, 
bl.a. genom sina studier i etnologi. För att motverka att endast intervjuaren skulle ha 
helhetsperspektiv på intervjuerna, har transkriberingen utförts av oss båda. 
 
Genom att uppfriska de teoretiska kunskaper vi tidigare hade skaffat oss till vår B-
uppsats och dessutom inhämta nya teorier, producerade vi den frågelista som användes 
vid intervjuerna (se bilaga 2). Frågelistan handlade om de två huvudområden, läsarens 
läsutveckling och densammes deltagande i en läsecirkel. Då vi redan till vår B-uppsats 
hade gjort intervjuer rörande läsecirklar, bedömde vi att det inte skulle vara nödvändigt 
med en pilotintervju. Istället valde vi att börja vårt insamlingsarbete med att intervjua en 
informant som bor på annan ort via telefon. Situationen innebar att intervjuaren kunde 
ställa frågorna ordagrant utan att det störde den intervjuade.  
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Det visade sig att frågorna var för många, för utförliga och därför svåra att lära sig 
utantill. Intervjuaren fick till nästa intervjutillfälle istället förenkla frågorna och mer 
tänka och fråga utifrån teman. Detta tillvägagångssätt talar även Thomsson om då hon 
skriver om hur teman kan ersätta nedskrivna frågor (2002 s.61-63).  
     
4.2.4 Intervjugenomförande  
 
Intervjuerna gick till på följande sätt. Tid och plats avtalades per telefon och då delgavs 
informanterna diverse fakta som uppsatsens syfte, vad intervjufrågorna skulle handla 
om, vilka författarna var och att informanterna kunde medverka anonymt. Dessutom 
tillfrågades de om det gick bra att använda bandspelare vid intervjun. Informanterna 
fick även ett uppdrag. De skulle till intervjutillfället tänka ut några böcker som varit 
betydelsefulla för dem som läsare, eller som de hade speciella minnen kring, från det att 
de var barn fram till idag. Vi kunde även ha väntat med detta tills intervjun men vi var 
rädda för att de skulle fastna i den frågan, vilket skulle påverka svaren till de resterande 
frågorna. Fördelen med att ge informanten detta uppdrag var att man senare även kunde 
resonera kring grunderna till valen de gjort. Dessvärre missade vi att lämna uppdraget 
till en av informanterna, dock utan att våra farhågor besannades. 
  
Intervjuerna ägde sedan rum i deltagarnas hem. Att val av intervjuplats är viktigt 
framhöll Lena Waldau vid en föreläsning på Bibliotekshögskolan i Borås. Om den sker 
på ett tjänsterum får den en mer yrkesmässig framtoning än om den utförs på ett café. 
Nackdelen blir då att det handlar om neutral mark och ger ingen extra information om 
den som intervjuas. Därför skall om möjligt intervjuer hållas i personens hem (Waldau 
2003). Självklart beror detta även på vilket ämne som intervjun skall handla om men 
rörande våra läsecirklar var informanternas hem den bästa intervjuplatsen. En fördel var 
då även närheten till informanternas bokhyllor. 
 
Vid intervjutillfället gick intervjuaren återigen igenom anonymitetsskyddet, hur 
utfrågningen skulle gå till och vad frågorna skulle handla om. Detta för att göra 
informanterna så trygga som möjligt i sammanhanget. Det påpekades även att 
informanterna när som helst kunde välja att inte svara på de frågor som skulle ställas. 
Efter godkännande från informanterna spelades samtliga intervjuer in på band. Även 
telefonintervjun spelades in, då med en bandspelare bredvid högtalartelefonen. 
Arfwedson och Ödman skriver om hur en ljudupptagning visserligen innebär att viktig 
information som gester och mimik försvinner (1998, s.22), men sett till vad man vinner 
bedömde vi att bandspelare skulle vara ett viktigt verktyg för att kunna återskapa 
intervjun till att senare analyseras.  
 
Intervjuerna höll på i 1-1,5 timme. Fika intogs under tiden. Vid alla intervjuerna infann 
sig en god stämning och informanterna visade sig vara uppriktigt intresserade av ämnet 
och alla hade ett personligt engagemang i läsning och läsecirklar. De var pratglada och 
svarade villigt och utförligt på frågorna med personliga och privata detaljer. Alla hade 
tänkt ut och i vissa fall plockat fram de böcker som de fått i uppdrag att förbereda. 
Under intervjuernas gång var det vikigt att få informanterna att känna sig tillfreds och 
uppnå en positiv stämning där alla svar var ’rätt’. Via uppföljande frågor och kortare 
pauser utvecklades intressanta och tänkvärda svar. Även telefonintervjun gav ett mycket 
bra resultat och den osäkerhet vi känt, med tanke på att de samtalade inte såg varandra, 
besannades inte. Kanske var det till och med så att informanten hade lättare att öppna 
sig och avge känsliga svar, när hon inte såg intervjuaren. En slutsats vi drog, då vi inte 
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fick lika känslig information av de andra informanterna.  Här är naturligtvis också olika 
personligheter av betydelse. 
 
Det faktum att vi har nått alla informanter via någon i vår direkta omgivning kan ha 
varit en faktor som hämmat deltagarna när de har svarat på våra frågor. Vi är medvetna 
om detta, men kan inte med säkerhet uttala oss om så har varit fallet, dock är tanken 
viktig att ha med sig i bedömningen av resultaten. I vissa fall har även den utfrågades 
familj varit hemma och intervjun har utförts i ett rum som utan svårighet har kunnat 
avlyssnas. Även detta kan ha påverkat svaren i negativ riktning. Lantz skriver i sin bok 
om intervjumetodik att objektivitet inte finns och i ett intervjusammanhang påverkas 
både intervjuaren och informanten av varandra och situationen i sig (1993, s.100). 
 
Då intervjuerna var klara kommenterade alla hur roligt och givande det varit. Efter 
samtalen skrev frågeställaren ner minnesanteckningar och reflektioner som gjorts kring 
och vid intervjuerna. Detta efterarbete påpekar även Thomsson vikten av (2002, s.112f). 
En informant ringde efter intervjun upp intervjuaren och bad henne stryka ett uttalande 
av personlig karaktär som inte alls hade med det aktuella ämnet att göra. Detta 
föranledde inte några problem. 
 
4.2.5 Analysarbete 
 
En ordagrann utskrift av kassettbanden gjordes, för att inte någon kommentar eller 
något sammanhang skulle försvinna. Arfwedson och Ödman skriver om hur det vid 
utskrift gäller att få talet att efterlikna hur det lät just då, ”Målsättningen måste dock 
vara att utskriften skall ligga så nära det ursprungliga talet som möjligt, för gör vi 
utskriften alltför perfekt, närmar vi oss skriftspråket, och kriteriet var ju att få talet att 
vid läsning framstå på samma sätt som i samtalssituationen” (1998, s. 23). Denna 
inställning har varit ledande för oss i de citat som redovisas i uppsatsen. Talspråk 
förekommer därför. Vi har dock för bästa läsbarhet tagit bort störande upprepningar och 
onödiga småord.  
 
Vi har sedan delat upp materialet i två huvudrubriker: den personliga läsningen och 
läsecirkeln. Därefter har informanternas olika uttalanden samlats ihop under rubriker 
och sedan sammanställts och analyserats.  Vi har använt oss av vad Thomsson kallar en 
vågrät analysmetod, där man utifrån intervjuerna klipper och klistrar ihop teman, varpå 
samma textmassa kan återkomma på flera ställen (2002, s.158).  
 
När man sedan är framme vid resultat och slutdiskussion menar Thomsson att lite 
självsäker och stursk får författaren vara, men måste vara ödmjuk inför vetskapen om att 
all kunskap är tillfällig och att allt är subjektiva tolkningar (2002, s.163). 
 
 

5. Informanter  
 
Här följer en kort presentation av våra sju informanter och deras läsecirklar (se bilaga I). 
För att anonymisera informanterna har vi gett dem nya namn. Informant nummer ett har 
fått ett namn på bokstaven A, nummer två på bokstaven B o.s.v. 
 
Astrid, 79 år, är änka med två barn och barnbarn. Hon är utbildad sjuksköterska och 
sjukvårdslärare. 1980 sjukpensionerades hon från en tjänst som avdelningsföreståndare 
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på en långvårdsavdelning. Hon har alltid haft ett stort läsintresse och har precis börjat 
läsa igen efter ett uppehåll på två år. Hennes läsecirkel började för 15 år sedan. De är 
fem medlemmar som turas om med att träffas hemma hos varandra. De läser olika 
böcker, men på samma tema eller av samma författare. 
 
Bodil, 65 år, är skild, har fyra barn och barnbarn. Hon är idag pensionär men började 
sitt yrkesliv som folkskollärare. Därefter utbildade hon sig till sjuksköterska med 
inriktning medicin och kirurgi. Hon har även läst till zonterapeut och har 60 
universitetspoäng i akupunktur. Ytterligare studier är Steg 1 i Psykoterapiutbildningen. 
Hon har fram till idag, främst läst facklitteratur. Sen 70-talet har hennes läsecirkel hållit 
på, själv har Bodil varit med i tjugo år. De är nio medlemmar. De läser inte samma bok 
utan byter intressanta böcker med varandra. 
 
Carin, 58 år, är gift och har två barn. Hon började utbilda sig till sjuksköterska men 
läste vidare till allmänläkare och jobbar idag som chef för en vårdcentral. Från att ha 
läst mycket som ung har hon haft ett läsuppehåll mellan åldrarna 20-48. I dag läser hon 
mycket. Läsecirkeln är cirka fem år och heter enligt vissa ”Selma”.  De är tio 
medlemmar som träffas var sjätte vecka på en av Carins kollegors mottagning. Alla 
medlemmar läser samma bok.  
 
Disa, 44 år, är ensamstående. Hon jobbade som lärare i svenska och musik till för fem 
år sedan då hon drabbades av utbrändhet. Hon är idag sjukskriven och har därför 
mycket tid att läsa. Disa är med i sin andra cirkel nu. Den första upplöstes. Dagens 
cirkel startade för ett år sedan och har sex medlemmar. Alla läser samma bok och träffas 
en gång i månaden på ett kafé. I den gamla läsecirkeln (som vi har valt att kalla 
Salsagruppen) var de sex medlemmar som träffades hemma hos varandra var femte 
vecka. Även där lästes samma bok. 
 
Eva, 46 år, är sambo och har ett barn. Hon har en ämneslärarexamen och en 
journalistexamen. Eva jobbar som svensklärare på ett gymnasium. Hon går även en 
skolledareutbildning på halvfart. Eva har haft ett stort läsintresse sedan hon var barn. 
Hennes cirkel har hållit på i 11-12 år och heter F.S.S., Förtäckta Snillen Spekulerar. De 
träffas hemma hos varandra och har då läst samma bok. 
 
Frida, 42 år, är gift och har två barn. Hon arbetar som tandläkare, men har även utbildat 
sig vid Tillskärarakademien. Frida är en storläsare som vid varje träff tar med de senast 
lästa böckerna och recenserar dem för de andra medlemmarna i läsecirkeln Boktavia. 
De har vid några tillfällen läst samma bok men oftast olika. Medlemmarna i cirkeln 
turas om att ha träffarna hemma hos sig, var sjätte till var åttonde vecka.  
 
Gerda, 42 år, är sambo. Hon är utbildad hushållslärare och har arbetat med ADL-
träning6. Hon har även läst vidare inom systemvetenskap. Gerda har under studietiden 
främst läst facklitteratur. Hon är medlem i två bokcirklar, varav en är mer aktiv. Den 
aktiva cirkeln (som vi har valt att kalla Socionomgruppen) startades av en arbetskamrat 
för tio år sedan. De träffas varannan månad hemma hos någon medlem. Inför mötena 
har de läst samma bok. Den andra läsecirkeln, Basårscirkeln, startade hon tillsamman 
med sju studiekamrater för fem-sex år sedan. Även de träffas hemma hos varandra och 
läser samma bok. 

                                                 
6 ADL innebär träning av färdigheter/aktiviteter som rör det dagliga livet. 
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6. Redovisning av empiri och analys 
 
Vi har intervjuat sju deltagare från sju olika informella läsecirklar. Här redovisas och 
analyseras informanternas svar med hjälp av den teori och litteratur som presenterats 
tidigare. Den refererade litteraturen och teorin används i varierad grad, empirin har fått 
styra för att på bästa sätt belysa läsaren i läsecirkeln. Rubriker och underrubriker följer 
till stor del vår intervjumall. Då många frågor, liksom svar, tangerar varandra, har det 
varit svårt att dra skarpa gränser i materialet, därför kan upprepningar förekomma. Den 
första delen ägnar vi åt informanternas privata läsning (6.1), den andra åt 
informanternas läsecirklar (6.2). 
 
6.1 Läsaren 
 
För att få bästa möjliga helhetsbild av informanternas läsning börjar vi i deras barndom 
och följer sedan läsningen fram till idag. Därefter belyses andra aspekter gällande 
informanternas nuvarande läsning. 
 
6.1.1 Läsutveckling 
 
Utifrån Appleyards tankar om att en människas läsutveckling kan delas in i fem stadier 
kommer vi här under rubriken Läsutveckling att ta upp fyra av dem. Det femte stadiet 
handlar om vuxna läsare och återkommer under rubriken Läsning idag. 
  
Läsning i hemmet 
I alla deltagarnas barndomshem fanns det mer eller mindre tillgång till böcker. Av deras 
föräldrar hade minst en i varje föräldrapar ett läsintresse. Det skiftar från familj till 
familj om det var mamman eller pappan. Frida utgör ett undantag då hon säger sig inte 
komma ihåg att hennes föräldrar läste särskilt mycket.  
 
Högläsning är däremot en aktivitet som samtliga informanter har upplevt i sina 
barndomshem. De kan alla erinra sig vilka favoritböcker de hade som barn. Eftersom de 
inte kunde läsa, lyssnade de till sagor och berättelser istället. Informanterna intog här 
det första stadiet i Appleyards läsutvecklingsteori, som han kallar den lekande läsaren.  
 
Astrid, Bodil, Carin och Eva talar om böcker av Elsa Beskow och H. C. Andersen. 
Astrid och Carin talar dessutom om Bröderna Grimms sagor. För Disa, Frida och Gerda 
var det Astrid Lindgrens sagoskatt som de kommer ihåg att det lästes högt ur. 
Muminböckerna blev så viktiga för Disa att hon flera gånger läst dem själv, både som 
barn och vuxen. Fidelanten och Mästerkatten i stövlarna var Gerdas favoritböcker och 
Kära rara Teddy Björnsson var en bok Frida ville höra om och om igen. Appleyard 
skriver om hur dessa favoritböcker och sagor inspirerar till fantasier och lek. 
 
Eva och Frida talar om den muntliga berättartradition som på skiftande sätt levde i deras 
barndomshem och som Appleyard menar blir en stark inspirationskälla i barndomen. 
Eva fick del av den via sin farmor som bodde på övervåningen och hade tid att berätta 
sagor och ramsor. I Fridas hem var det mamman som hade två berättar-troll, åt vilka 
Frida och hennes bror fick hitta på historier som mamman sedan lät de två trollen 
utföra. Idag gör mamman detta med sina barnbarn.   
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Slukarålder utan slut  
Utifrån den läsning som skedde i hemmet så hade alla informanterna ett stort intresse 
för böcker tidigt och tre av dem kunde läsa innan de började skolan. Samtliga beskriver 
hur de som barn hade en stor läshunger och Disa ger ett exempel på det. ”Minns en 
sommar som syrran och jag lånade 80 böcker som vi ställde upp i fönsternischerna och 
läste, en om dan.” Gerda belyser detta ytterligare, genom att berätta om hur hon hade en 
bok på toaletten och en annan på sitt rum för att utnyttja tiden maximalt till läsning. 
Denna läshunger påverkade allt och när hon hellre ville läsa en bok än läxorna, gömde 
hon den skönlitterära boken innanför läxboken för att ”slippa tjatet”.  
 
Informanterna har nu kommit in i vad Appleyard kallar, stadium två, läsaren som 
hjältinna eller hjälte. Astrid och Bodil berättar om hur de inledningsvis, när de lärt sig 
läsa, föredrog olika typer av sagor. Därefter förändras deras läsning och Astrid berättar 
generellt om hur hon läste flickböcker och Bodil exemplifierar det genom att nämna 
Kulla-Gulla som en favorit. De något yngre informanterna berättar om Kitty-, Vi fem-, 
Lotta- och hästböcker istället. De ovan nämnda exempel tillhör alla den typ av litteratur 
vilken Appleyard benämner som serieböcker med en hjältinna eller hjälte i huvudrollen. 
Att läsa böcker vars värld verkar enklare än verkligheten och som dessutom utkommer i 
en serie med samma huvudpersoner och likartade intriger ger barn stabilitet, i en annars 
så turbulent tid menar Appleyard.  
 
Läsningen följer barnets mognadsutveckling skriver Appleyard, vilket leder till att 
under en senare del av stadium två vill läsaren ha mer utvecklade personlighets-
skildringar och nedtonad handling. Detta ger i viss mån Bodil, Carin och Gerda prov på, 
när de påpekar hur läsvärda de tyckte äventyrsromaner var. Dessa böcker hade ofta en 
historisk förankring som påverkade hjälterollen till att bli mer utvecklad och 
sammansatt vilket inte gjorde handlingen mindre spännande eller aktionsfylld, tvärt om. 
Carins bröder läste dessa äventyrsromaner men hennes mamma tyckte inte att det var 
lämplig läsning för flickor utan styrde över henne till historiska romaner istället, där 
handlingen var mer passande. Carin nämner ett exempel på detta nämligen Desireé, en 
roman som handlar om Sveriges första Bernadottska drottning. 
 
När Disa berättar om hur hon under högstadiet gärna läste ungdomsböcker vars innehåll 
hon kunde identifiera sig med, ger hon ett tydligt exempel på vad Appleyard benämner 
den tänkande läsaren. Detta tredje stadium infaller i ungdomsåren, 13-19 år, och då 
börjar läsaren blanda ungdoms- och vuxenlitteratur. Böcker man läser skall vara 
realistiska med en möjlighet till identifiering och reflektion.  
 
Tidpunkten för när Astrid började läsa vuxenböcker påverkades inte enbart av hur 
mogen hon var i sitt läsande utan det var även praktiska skäl som låg bakom. Hon 
delade rum med sina yngre systrar och när hon sedan fick sitt eget rum kunde hon börja 
ge sig in i litteratur skriven för vuxna. Att då gömma skönlitteraturen bakom 
läxböckerna var en strategi hon tog till, för att kunna tillbringa så stor tid som möjligt i 
böckernas värld och slippa bannor för detta.  
 
I det här stadiet börjar även kärleksromaner verka lockande på läsaren. Allt för att förstå 
vad som händer i livet och med kroppen. Astrid talar om hur hon läste en serie 
kärleksromaner av Locke som hennes mamma hade hemma. Bodil och Carin läste 
sjuksköterskeromaner som inte heller saknade kärleksintriger. Båda nämner Syster 
Barton och beskriver i vilka positiva och humoristiska bilder livet som sjuksköterska 



 44 

framställs i den serien, från utbildning och framåt. Carin menar att hon till och med i 
viss mån påverkats av dessa sjuksköterskeromaner till sitt yrkesval som 
sjuksköterska/läkare, så den identifieringen som Appleyard beskriver, var stark för 
henne. En skrattande kommentar från Carin var ”… nu har jag tittat i dom och dom 
handlade inte mycket om sjukvård, men det var en annan sak”. Även Frida talar om hur 
hon läste tidningar med kärleksnoveller, Harlekinböcker och Vita Serien, ”… man 
tyckte det var lite spännande med kärlek på avstånd, vita rockar och så”. 
 
När man som ung finner en bok som innehåller alla de komponenter som Appleyard 
talar om, möjlighet till identifiering, upplevelse av realism och reflektion, kan det leda 
till en läsupplevelse värd att minnas. Fyra informanter Disa, Eva, Frida och Gerda 
berättar närmare om sådana möten.  
 
Brott och straff av Fjodor Michajlovitj Dostojevskij var Disas första större upplevelse 
av vuxenlitteratur. ”Jag var bara fast i språket och sättet att berätta. Fullkomligt fångad. 
Kombinationen, dilemmat och de stora frågorna det handlar om, språket, drogs in i det, 
kunde inte värja mig.” Hon talar även om John Steinbecks Vredens druvor men i det 
fallet var inte läsupplevelsen så stor som känslan av att ha blivit sedd av sin lärare och 
fått läsa en skönlitterär bok på skoltid.   
 
Evas ”…dörr in i vuxenvärlden, ett sätt att förstå mamma och pappa” var Vilhelm 
Mobergs Din stund på jorden. Detta bottnar i att Evas far var en politiskt medveten och 
diskussionsintresserad man vars like Eva såg i Moberg. Han kom att betyda mycket för 
henne som författare och blev någon form av fadersfigur.  
 
För Frida var det Erich Maria Remarques Livsgnistan som gav henne en möjlighet att 
förstå kriget och hur hemskt ett livsöde kan bli. Det var en stark upplevelse och ”… jag 
vet jag satt och grät fullkomligt”. Gerda upplevde att hon fick ett ökat medvetande och 
”… ökad insikt i saker” när hon läste Sven Wernströms bok Trälarna. Hon upplevde 
författaren som ”… lite röd men det var ändå en historia och … han tog upp en 
verklighet”.  
 
Det fjärde stadiet kallar Appleyard för den tolkande läsaren. Via sin fortsatta utbildning 
efter gymnasiet lär hon sig att mer metodiskt analysera och tolka texten. Appleyard 
delar in detta stadium i undersektioner som utgår ifrån hur texten tolkas. Frida belyser 
det Appleyard kallar den problematiska texten då hon under sin gymnasietid insåg att 
texter kunde tolkas och ha varierande betydelse för människor. Hon och hennes kompis 
”… bytte böcker och gav varandra tips” som de sedan diskuterade. ”Vi tyckte nog 
ibland ganska olika om böcker…jag och min kompis” säger Frida.  
 
Både Disa och Eva har via studier i Litteraturvetenskap lärt sig verktyg att använda vid 
textanalys. Den begripliga texten menar Appleyard handlar om just detta – 
användningen av metoder för att förstå texten. Båda har sedan använt sig av dessa 
kunskaper i sina yrken som svensklärare. 
 
6.1.2 Läsning idag 
 
Här kommer det att göras en analys av informanternas läsning idag.  
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Varför läser informanterna? 
Astrid säger så här om varför hon läser, ”… det är dels för att vidga mitt vetande men 
också underhållning förstås”. Dessutom vill hon öka sin förståelse för andras liv och 
villkor för även i romanen finns sanning.  
 
Bodil benämner sig själv som sökare och har i litteraturen varit på jakt efter ”… en röd 
tråd som man kan hålla sig till genom tillvaron” och med siktet inställt på en upplevelse. 
För Carin är läsningen en väg för att öka sin kunskap om människor, äldre tider och det 
allmängiltiga. Att få en upplevelse, känna igen sig och upptäcka nytt, nya världar, nya 
kulturer är Disas svar på varför hon läser.  
 
Evas läsning påverkas av att hon är nyfiken på, samt har en önskan om att lära känna 
och förstå sina medmänniskor. Frida ser det som självklart att läsa. ”Det är nog 
vetgirighet … Det är ett sätt att lära sig nya saker, man kan få en inblick i sånt man 
kanske inte kan få annars.” Läsningen ger henne dessutom chans till allmänbildning. 
Gerda framhåller upplevelsen och hur hon via läsning av skönlitteratur kan ta del av 
andras situationer och tankar samt stimulera sin fantasi. 
 
När informanterna svarar på den vida frågan om varför dom läser, visar svaren att de ser 
läsningen som en källa till ökad kunskap och förståelse för sig själva, människorna 
omkring dem och den värld de och andra lever i. Detta menar Rosenblatt är litteraturens 
insats, nämligen att den kan få oss att inse hur vi själva och vår omvärld fungerar vilket 
i förlängningen behövs för att få ett demokratiskt samhälle att fungera.  
 
Astrids uttalande om att läsningen ger henne ett vidgat vetande överensstämmer med 
Nussbaums tankar om hur vi via litteraturen kan utöka och fördjupa våra liv. 
Appleyards femte stadium den pragmatiske läsaren handlar i stort sett om detsamma 
som Rosenblatt och Nussbaum hävdar. Nämligen att läsaren bl.a. via sin läsning får 
erfarenheter som utmanar hennes tidigare tankar och sedan leder till nya insikter. Eller 
som Carin uttrycker ”… det ger helt klart att man tänker på livet”.  
 
När man då lämnar denna generella fråga, för att se på hur de olika informanterna mer 
specifikt uttalar sig kring sin läsning säger Eva så här ”… den [läsningen] 
problematiserar saker man har runt sig och lyfter vardagen. Vardagliga ting lyfts upp på 
en nivå där man slipper känna sig personligt berörd”. Att litteraturen kan ge oss denna 
chans till att på ett objektivt sätt se problem och situationer utifrån är enligt Rosenblatt 
en stor fördel. 
 
Disa, Eva och Gerda tar upp hur de genom att läsa stänger ute omvärlden, vilket 
Rosenblatt hävdar kan vara ett positivt hjälpmedel för människor att klara av och orka 
med sin vardag. Eva talar om läsningen som ”… avkoppling, som en form av 
meditation men också en flykt in i en annan värld”. Disa ”… älskar tillståndet att läsa. 
… Skönt att fly in i en annan värld och bara sträckläsa”. För Gerda innebär läsning 
avkoppling, ”… jag släpper allting omkring då, folk kan ropa på mig men jag hör inte 
om jag inte vill”. Även Appleyard talar om hur man via läsningen kan fly undan den 
verklighet man lever i.  
 
Vissa informanter tar upp textens prosa som en stor del av deras läsupplevelse. Disa ser 
prosan som mycket viktig och kopplar den till musik ”… språket för mig ligger nära 
musiken. Rytm, klang, ordval, allt hur man bygger upp sin text, vad man har för röst. … 



 46 

Varje författare har sin personliga röst och det är alltid spännande”. Detta ligger helt i 
linje med hur Nussbaum lyfter fram prosan och understryker att den inte är någon form 
av dekoration utan väl genomtänkta val. Carin nämner att prosan är viktig medan Eva 
anser att ”…språket måste slå an en sträng”. Utifrån Appleyards teorier kring läsning 
handlar informanternas uttalanden om en läsning som innebär att man uppskattar den 
skönhetsupplevelse ett genomarbetat skriftspråk kan ge. Även Frida har samma tankar 
och talar om hur läsningen ger henne en möjlighet till att njuta av ett vackert språk.   
 
Läsning och Furhammar 
Hur kan man då se på informanternas läsning utifrån Furhammars schema med 
personlig eller opersonlig samt instrumentell eller upplevelseinriktad läsning? 
Rosenblatt gör en liknande indelning men kallar dem istället för efferent och estetisk 
läsning. Men det visar sig vara svårt att dela in våra informanters läsning utifrån detta, 
eftersom de pendlar mellan de olika kategorierna.  
 
Främst handlar det dock om att informanterna har en personlig läsning och den stora 
variationen ligger i, om den är instrumentell eller upplevelsebaserad. Astrid talar om sin 
läsning dels som underhållning och dels som kunskapskälla vilket även Eva gör men 
hon använder ord som avkoppling och nyfikenhet istället. Furhammar menar att denna 
variation, vanligtvis beror på en omfattande läsning. Denna teori stämmer väl in på 
informanterna eftersom de alla har, eller som i Astrids fall har haft, en stor läslust och 
gärna tillbringar tid med en bok.  
 
Denna läslust har följt informanterna sedan de var barn och gärna läste berättelser eller 
fiktion fram till idag när de i vuxen ålder talar om hur de uppskattar sin läsning av 
skönlitteratur. De skulle i och med detta bekräfta Furhammars teori om att 
fiktionläsande barn leder till fiktionläsande vuxna men Bodil och i viss mån Gerda utgör 
undantag eftersom de har ett stort intresse för att läsa facklitteratur. 
 
Facklitteratur har varit Bodils främsta läsintresse under många år. Ett tag tyckte hon 
t.o.m. att det nästan var slöseri med tid att läsa skönlitteratur men i dag läser hon både 
ock. Även Gerda har läst facklitteratur, både via sina arbeten men även privat. När deras 
läsning skall förstås utifrån Furhammars schema stämmer inte indelning. De två 
informanterna intar en instrumentell och opersonlig läsning, eftersom de har en rationell 
och objektiv inställning. Problemet är att samtidigt reflekterar dom utifrån sin 
erfarenhet. Om denna läsning utifrån Furhammars schema skulle kategoriseras som 
personlig istället, tappar man det rationella och objektiva. Detta exempel visar att 
Furhammars indelningen av läsning ibland kan vara svår att applicera, i synnerhet då det 
gäller facklitteratur. 
 
Appleyard tar upp den sortens läsning som Bodil utför då hon utifrån sin lästa 
facklitteratur knyter an till och jämför med erfarenheter hon har från verkligheten. 
Appleyard menar att det är ett typiskt exempel på en pragmatisk läsare som dömer 
sanningshalten i det hon läser efter sin erfarenhet.  
 
6.1.3 Röster kring favoritförfattare/böcker 
 
Eftersom informanterna är läsvana kvinnor med åtskilliga böcker och texter bakom sig, 
är det intressant att veta vilka författare och böcker de anser vara riktigt bra. Dels för att 
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det kan belysa deras personligheter och dels för att det kan ge en fingervisning om 
läsecirkelns bokval. I viss mån förklarar de även bakgrunden till sina val.  
 
Tahar Ben Jelloun, Nawal El Saadawi, Toni Morrison, Göran Tunström och Kerstin 
Ekman tillhör Astrids favoriter och har med sina författarskap påverkat henne. 
Rosenblatts teori om att man via litteraturen kan se sina egna problem eller den situation 
man befinner sig i ur en mer objektivt vinkel, ger Astrids prov på då hon talar om 
Torgny Lindgrens böcker och hur hans ofta sorgliga historier ändå förmedlar en känsla 
av ljus. Detta uttalande skulle kunna handla om hur hennes eget liv gestaltat sig de 
senaste två åren.  
 
Bodil fick vid en livskris tips om Martinus kosmologi som hon sedan har läst om vid 
flera tillfällen och haft stor behållning av. Har hon använt sig av Martinus kosmologi på 
det objektiva sätt som Rosenblatt beskriver eller har den inneburit trösterik läsningen 
vilket Appleyards kopplar ihop med den pragmatiske läsaren? Bara Bodil vet. För övrigt 
uppskattar hon Jungs litteratur och böcker om reinkarnation skrivna av Lena Seeberg. 
 
Molnfri bombnatt av Vibeke Olsson är en bok som betytt mycket för Carin. Bakgrunden 
till detta val förstår man utifrån Rosenblatts tankar om hur man via litteraturen främst 
utökar sin erfarenhet men även sin kunskap kring situationer och händelser man kan 
möta i livet. För genom att läsa Molnfri bombnatt fick Carin en utvidgad förståelse för 
en tysk väninnas situation. Carin läser gärna klassiker som Leoparden av Tomasi di 
Lampedusa och menar att det finns kvalitetsskäl till varför de kallas klassiker.  
 
Disa har många favoriter men nämner Toni Morrison, Isabella Allende, Gabriel García 
Márques. Även boken Mästaren och Margarita av Michail Bulgakow lyfter hon fram. 
Inte bara en bok har ”… påverkat mig, men säkert 100 böcker har påverkat mig i livet, 
fått mig att se saker under vägen, i sökandet man håller på med” säger Disa.  Enligt 
Nussbaum är det på just detta sätt som litteraturen verkar bäst, när vi påverkas till att få 
både ett djupare och bredare perspektiv på frågor vi ställer. Disa har reagerat på att nu 
för tiden har hon få stora läsupplevelser trots att hon läser så mycket. En erfarenhet som 
Appleyards informant Elizabeth delar.  
 
Eva framhåller Vilhelm Moberg, Onåd av J. M. Coetzee och Prästungen av Göran 
Tunström. När hon gör sina bokval blir det ofta utifrån intuition eller författare hon 
redan känner till och vet skriver bra, som Kerstin Ekman och Göran Tunström. För att 
en bok skall vara riktigt bra anser Eva att ”… språket måste slå an en sträng och så 
måste temat vara intressant”. Denna sträng som Eva talar om skulle Rosenblatt troligtvis 
tolka som den kommunikation som uppstår mellan Eva och författaren till den lästa 
texten. Eva säger dessutom att riktigt bra författare blir konstnärer i hennes ögon.  
 
Frida menar att hon väljer sina böcker utifrån den personlighet hon har. Ett rakt språk 
med sakinformation utan en massa ”lull- lull”, som beskrivande adjektiv, passar henne. 
Paulo Coelhos Alkemisten är en bok som Frida tycker är underbar och hon känner att 
den ”… är ett trappsteg i livet på något sätt”. Nick Hornby tycker hon kombinerar 
humor med ett stort djup och kryddar dessutom detta med träffsäkra repliker. 
Moderskärlek av Jayne Anne Phillips innehåller enligt Frida ett fantastiskt språk och ger 
insikter rörande hur en kvinnas livssituation kan se ut idag. Frida stämmer väl in på 
Appleyards teori om den pragmatiske läsaren som inte enbart läser en sorts litteratur 
utan medvetet blandar genrer och reflekterar över vad hon väljer. Detta visar sig tydligt 
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då Frida talar om hur en riktigt bra bok är ”… liksom ett väsen … som svävar när man 
läser den”, som exempel nämner hon Silke av Alessandro Baricco.  
 
Gerda tycker om böcker vars historier är som skrönor med ett mustigt språk och inte allt 
utskrivet i klartext, som Mästaren och Margarita av Michail Bulgakow. Den typen av 
böcker inbjuder läsaren till att välja hur transaktionen med texten skall se ut menar 
Nussbaum. Texten har skrivits med en väl genomtänkt strategi och man bestämmer 
själv hur man vill ta emot den. Per-Anders Fogelström, Toni Morrison, Naguib 
Mahfouz och en period Sidney Sheldon, är författare Gerda gärna läser. Genom Eyvind 
Johnsons och Harry Martinssons författarskap menar Gerda har hon fått en ökad 
förståelse för de miljöer de skrivit om. Fay Weldon uppskattar hon, för hennes 
annorlunda skildringar av kvinnor. 
 
6.1.4 Bokbild och tolkning är tanken 
 
När man läser en skönlitterär bok kan man då se handlingen framför sig och i vilken 
form kommer intrycken? Hur tolkar informanterna den bok de läser? Går de här 
frågorna egentligen att svara på? De intervjuade gör ett försök.   
 
Astrid lever sig in i böckerna och får då egna bilder. Hon har svårt att se en filmatiserad 
bok eftersom det bildspråket oftast inte stämmer med hennes tolkning. Hon är också 
mycket medveten om sina drömmar och bildspråket i dem, vilket hon tror ibland kan 
påverka de bilder böckerna ger henne.  
 
Bodil talar om att hon nog gör bilder när hon läser romaner men inte så tydliga. Annars 
så har hon ett väldigt analytiskt förhållningssätt till sin läsning, vilket enligt Rosenblatt 
skulle visa på en mer efferentinspirerad lässtil. 
 
När Carin läser ser hon bilder från verkligheten framför sig. Dessa säger hon sig hämta 
från sin erfarenhet och med boken som inspiration sätts dom ihop till nya. Emil är 
hennes favorit bland Astrid Lindgrens litterära figurer och det menar Carin beror på att 
han kommer från ett bondesverige som hon känner till via sin barndom.  
 
Disa plockar bilder från en bekant värld och färgsätter dem utifrån boken. Hon hämtar 
även ifrån det bildspråk hon har i sina drömmar. Disa har tänkt och reflekterat över sin 
tolkning av en bok och är av den åsikten att det finns ingen objektiv sanning och ingen 
kan tolka en bok ”rätt”. Detta stämmer helt med Furhammars tankar om hur varje 
läsupplevelse blir unik beroende på det transaktionistiska förhållandet läsare och text 
emellan. Eva ser egna bilder men de behöver inte vara självupplevda. Onåd var en bok 
som Eva lätt kunde få fram färgbilder till, för att hon besökt Afrika så både miljön och 
problematiken var bekant.  
 
Frida tycker inte om när ”… det står färdigt vad jag skall tycka och tro” för hon tycker 
om det ”… ordlösa mellan två personer som kan finnas i berättelser”. Exempel på det 
sistnämnda är det som utspelar sig mellan de två pojkarna i Håkan Nessers Kim Novak 
badade aldrig i Genesarets sjö. Läsningens fördelar, enligt Gerda, är att ”… man får 
själv bestämma och bilda sig en inre bild. Det är rätt sympatiskt tycker jag”. Dessa 
bilder av människor och miljöer som hon upplever är inte helt tydliga. Gerda säger ”… 
jag vet inte om man ser exakta ansikten på dem men på något sätt kanske de blir mörka 
eller ljusa, kanske goda eller onda”. 
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Samtliga informanter upplever att de utifrån en skönlitterär bok de läser gör en tolkning 
som resulterar i bilder, vissa ser dem tydligare än andra. Oftast hämtas inspiration till 
detta utifrån deras verklighet eller drömmar. Vad informanterna egentligen ger uttryck 
för här, handlar om vad Rosenblatt kallar transaktionell läsning. Då syftar hon på den 
process som sätts igång när man som läsare tar till sig en text och det växelspel eller 
kommunikation som utspelas läsare och textförfattare emellan. Ju mer läsare och 
författare har gemensamt desto bättre blir kommunikationen.  
 
6.1.5 Negativa läsupplevelser och moralisk plikt 
 
Hur gör våra storläsande informanter när de påbörjat en bok som visar sig inte vara lika 
bra som väntat? Har de några uttänkta strategier som de följer då, eller fortsätter de bra 
att läsa och läsa… 
 
Astrid läser oftast vidare även om en bok är dålig för hon ”… tror att den kan bli bättre i 
allmänhet”. Paulo Coelho är exempel på en författare hon inte vill läsa igen. Bodil 
däremot, läser hon en bok som inte intresserar henne lägger hon den ifrån sig ”… annars 
pluggar man sig genom något”. Den pragmatiske läsaren handlar enligt Appleyard om 
just detta som Bodil och de flesta av informanterna talar om, att göra medvetna och 
ändamålsenliga val rörande sin läsning. 
 
Carin hade en dominerande före detta pojkvän som älskade poesi vilket påverkade 
henne så negativt att hon än idag inte läser lyrik. Hon tycker inte heller om science 
fiction och den genre av böcker som Bridget Jones dagbok symboliserar. Hennes 
reaktion på innehållet blir, ”Kära nån håller dom på så jämt!”. Hon menar själv att det är 
en generationsfråga eftersom hennes dotter tycker mycket om den sortens litteratur. 
Eftersom Carin inte kan se några beröringspunkter i denna typ av litteratur med sitt eget 
liv, så intar hon enligt Furhammar ett opersonligt förhållningssätt. Den litteratur som 
inte ger något utbyte undviker man att läsa. 
 
Förr läste Disa plikttroget ut en dålig bok, idag skummar hon igenom den. Detta menar 
hon själv, är tecken på personlighetsutveckling. Underdog av Torbjörn Flygt tyckte Eva 
var riktigt dålig så den lade hon ifrån sig. Hon har inte tid att ”vara duktig”. Kerstin 
Thorvalls självbiografi När de skjuter arbetare tyckte inte Eva heller om, den hade en 
för rå ton. Men eftersom Thorvall är en duktig skribent och på grund av att de hade den 
i läsecirkeln, läste hon ändå ut den. Eva inriktade sig då på att finna andra kvalitéer i 
boken än vad som vanligtvis brukar vara läsningens drivkraft. I och med detta valde hon 
en annan sorts läsning, nämligen att läsa med hänsyn till språkliga kvalitéer, som 
Appleyard talar om, och de sociala krav som via bokcirkeln lades på henne. Dessa 
sociala krav kan påverka att man läser med ett praktiskt syfte, eller efferent läsning som 
Rosenblatt valt att kalla det.  
 
Frida läser även ut böcker hon anser vara mindre bra. Hon får annars dåligt samvete och 
är rädd att missa en givande ”knorr” på slutet. Pompeji av Maja Lundgren talar hon 
emellertid om, som en negativ läsupplevelse. Att läsa poesi ger henne heller inte så 
mycket. Det är endast två-tre böcker som Gerda inte läst ut för hon kan alltid hitta något 
givande i en bok, ”… upplevelsen kan se olika ut”. Att liksom Gerda läsa på ett sätt som 
innebär, ett öppet sinne för nya intryck och möjligheter till utveckling på alla sätt och 
plan är enligt Nussbaum en möjlighet att med hjälp av litteraturen vidga sitt liv.  
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Hälften av informanterna läser duktigt ut de böcker de påbörjat. Resten ser det bl.a. som 
en utveckling att inte göra det. Merete Mazzarella, professor i svensk litteratur och 
författare, skriver om de läsare som känner att de har en moralisk plikt att läsa ut en 
dålig bok som de påbörjat. Hon jämställer umgänget med böcker med umgänget man 
har med människor. Man är inte tvungen menar Mazzarella, att under lång tid vara 
tillsammans med alla människor man möter, men man måste ge alla man möter en 
chans och lyssna på dem. 
 
6.1.6 Tid och plats för läsning och omläsning  
 
Att läsa tar tid, i synnerhet om man skall hinna med mycket. Vi frågade informanterna 
om hur deras läsning ser ut, t.ex. var de läser och hur mycket.   
 
Astrid läser främst i sängen om kvällen eller ibland på soffan. Är hon trött läser hon 
deckare. Men ”… de här två åren sen min man dog har jag haft svårare att läsa. … jag 
saknar det när jag inte läser”. Nu har hennes läslust ökat men det tar längre tid och är 
svårare att koncentrera sig på tyngre litteratur. Bodils studier genom livet har påverkat 
och minskat hennes läsning av skönlitteratur. När hon läser gör hon det periodvis och 
har då svårt att sluta. Därför lägger hon böcker på hög när hon inte har tid. Carin hade 
ett läsuppehåll, rörande skönlitteratur, när hon var mellan 20-48 år. Uppehållet berodde 
bland annat på studier och familjebildning. Innan dess läste hon mycket och läser även 
mycket idag, ett par böcker i månaden och då oftast på bussen och i soffan. Beroende på 
att Carin har ett hektiskt liv som läkare, är det lugnare för henne att läsa än att leva. 
 
Eftersom Disa är sjukskriven så har hon tid att läsa vilket medför att hennes läsintresse 
förstärkts. I början av hennes sjukskrivningsperiod hade hon svårt att läsa 
överhuvudtaget men hon började så sakteliga med deckare. ”Var som helst, när som 
helst” läser Disa och det bli 3-4 böcker i veckan i olika genrer. Hon talar om att hon är 
inne i en ny slukarålder. Eva däremot är idag en kräsen läsare på grund av att hon har 
lite tid, ”… fast jag har nog bra pejling ändå”. Hon läser helst i sängen och när hon är 
ute och reser.  
 
Frida är ”… en människa som har alldeles för många projekt samtidigt” och hon läser 
för att lugna ner sig och ha en anledning att sitta ned. Hon anser att det alltid finns tid att 
läsa och de som säger motsatsen har aldrig prövat. För har man en givande bok hittar 
eller ordnar man tid här och där. Men ibland blir hon stressad och ”helt matt” av att det 
finns så mycket hon vill läsa. Frida läser åtminstone en liten stund varje kväll, i soffan, 
till musik, med maken mitt emot. På sommaren kan hon läsa ett par böcker i veckan och 
då gärna deckare som avkoppling. Gerda har alltid läst och fortsatt läsa. Men hon 
behöver tid och ibland blir det facklitteratur istället för skönlitteratur. Då kan hon, för att 
kompensera detta, ibland ta en hel dag för att bara läsa. Tyngre böcker kräver mer tid 
menar Gerda. Hon har alltid en fack- eller skönlitterär bok med sig och läser var hon än 
är, till exempel i bankkön eller på bussen.  
 
Furhammars tankar om hur läsningens mängd påverkas av den livssituation som läsaren 
finns i visar sig tydligt hos informanterna. De beskriver alla liksom Furhammar hur 
barn, studier, karriär kan leda till en minskning. Disa är ett mycket tydligt exempel på 
hur långtidssjukdom däremot kan öka läsningen.  
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Omläsning 
Men om man har tid att läsa och då väljer att läsa samma bok omigen, varför gör man 
det när världen är full av nya boktitlar och författare? Informanterna har likartade men 
även avvikande svar på frågan. Det kan vara som Gerda säger att antingen har hon läst 
boken för länge sedan och glömt dess innehåll eller att hon tror boken skulle ge henne 
mer om hon läste den idag.  
 
För Astrid handlar det om att boken ger mer idag. När hon var ung läste hon Cora 
Sandel på ett naturalistiskt sätt, vid en senare omläsning var textens olika skikt mycket 
mer framträdande för henne. Denna erfarenhet som flera informanter beskriver bekräftar 
Furhammars teorier om hur man som läsare utvecklas och därmed klarar av att ta till sig 
en mer komplex text. Detta leder till att man som läsare ställer högre krav och 
förväntningar på en boks innehåll och text. Även Eva har upplevt detsamma då hon 
läste om Vilhelm Mobergs Din stund på jorden som vuxen. Hon kunde nu se helheten 
och på ett annat sätt förstå de existentiella frågorna som tas upp. Även Carin talar om 
hur hon har återupptäckt Selma Lagerlöf och hur mycket mer hon får ut av Lagerlöfs 
texter idag jämfört med när hon var yngre. Disa är inne på samma tankegång men läser 
främst om böcker som hon vet är givande t.ex. Siddharta av Hermann Hesse. 
 
Bodil menar att omläsning kan bero på regression eller nostalgi. När hon var sjuk läste 
hon om Margit Söderholms Driver dagg, faller regn vilket var en positiv upplevelse, 
”… som att hitta en gammal vän”. Samtidigt tyckte hon att boken var sämre i dag, än 
när hon var ung men känslan som infann sig var härlig. Appleyards modell över 
läsutveckling går ut på detta, att individens läsning följer den kroppsliga och 
emotionella mognad som läsaren genomgår. Detta innebär att Bodils reaktion var helt 
naturlig och hennes tanke om att omläsning kan bero på regression följer då också 
Appleyards resonemang. Även Gerda har gjort snarlika reflektioner då hon läste om 
Röde Orm av Frans G. Bengtsson.  Hon läste den första gången som tonåring och när de 
läste den i en av hennes läsecirklar, reagerade hon över hur annorlunda perspektiven var 
idag, tyvärr gjorde det inte boken bättre snarare sämre. Avsaknaden av tid, menar Frida 
är skälet till att hon aldrig läser om böcker, men fortsätter hon ”… undantag skulle vara 
tunna, bra böcker”. 
 
6.1.7 Lässtimulerande informanter  
 
Bokprat med omgivningen är för informanterna en källa till glädje och, menar 
Chambers, en viktig väg för att få tala om de känslor och tankar en bok kan väcka. 
Astrid och Bodil diskuterar böcker med sina systrar, även om de inte har samma smak 
kan de ge varandra tips. Carin pratar böcker med sina vuxna barn och arbetskamrater. 
Eva liksom Disa är svensklärare och har i sin profession dagliga diskussioner och 
analyser av böcker. På Fridas arbete byter arbetskamraterna böcker och även där deltar 
Frida. Annars pratar hon ofta böcker med vem som helst och var som helst. Det är 
genom dessa boksamtal som Chambers anser att man kan påverkas till att se texten på 
ett annat sätt och få nya tankar och reflektioner som man inte kunnat få, om man läst 
boken på egen hand. Fridas påstående om att via böckerna har man alltid något att 
samspråka om, stämmer helt med Chambers tankar.  
 
Varje informant vill dessutom på bästa sätt framföra läsningens fördelar för sina nära 
och världen omkring dem. De använder sig då av olika strategier. Som när Astrids son 
var liten fick han själv välja vilka böcker som skulle läsas högt. Det blev Barbro 
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Lindgren och till viss del Astrid Lindgren. ”Härliga fantasiböcker, jag tycker mycket 
om det”, säger Astrid. Även Eva läser högt för sin åttaårige son varje kväll. Han läser 
inte själv men tycker om att höra berättelser. Hon väljer med omsorg ut vad som skall 
läsas. Böcker och läsning är inte heller några konstigheter för Bodils barn. Två av dem 
läser dessutom i sin tur för sina egna barn. Att det är allmänt trevligt med böcker, är en 
känsla som Carin har velat framföra till sina barn. Hon och hennes man har alltid läst 
för barnen och gett dem böcker i present. Idag läser båda barnen tämligen mycket. 
Möjligen skulle detta kunna visa på den lässtimulans Furhammar talar om men det  kan 
man inte med säkerhet säga.  
 
Informanterna följer helt Chambers intentioner då han framhåller vikten av att tänka på 
och agera som en förebild rörande läsning för de barn och vuxna som finns i den sociala 
närmiljön. Även för Frida är det viktigt att få de egna barnen att upptäcka tjusningen i 
att läsa. Hon ser det t.o.m. som ”… min livsuppgift, att dom måste upptäcka böcker”. 
De får belöningar för lästa sidor och hon införskaffar snabbt hela serier av böcker som 
de tycker om. Detta gäller främst den yngre flickan. Familjen prenumererar också på ett 
antal tidningar för barnen och hon kommenterar det med att ”… all läsning är i sig 
givande”. Även sin man har hon influerat till att börja läsa mer. Frida och hennes 
svärmor har samma litteratursmak och Frida ”… matar henne med böcker”. Disa har 
inga egna barn men vill gärna sprida missionen om att läsa. Hon menar att läsningen är 
”… en väg till språket och via andra språk kommer man till sitt eget”. 
 
Att utveckla sin egen läsning och få fräscha idéer på nya författare och böcker är viktigt 
för informanterna. Fyra av dem (Disa, Eva, Frida, Gerda) säger att det är främst via sina 
vänner som får de influenser till ny läsning. Detta tar Chambers upp och menar att de 
personer som man respekterar och lyssnar på också ger idéer till bokval genom att tala 
om vad de tycker om och inte. Detta gäller även andra forum där man talar om böcker. I 
respektive läsecirkel blir det självklart tal om böcker men Bodil, Eva och Gerda nämner 
även bokklubbar som inspirationskällor. Andra exempel som tas upp är bokrea-
kataloger, recensioner i tidningar, tv och radio eller texten på böckernas baksida. Boken 
framsida påverkar också enligt Disa och Eva. Eva säger, ”Det skall vara snyggt, rätt 
förpackning”. 
 
Bodils psykoterapeutiska litteratur har hon fått rekommenderad på en utbildning i ämnet 
medan Carin och Frida plockar upp lästips överallt.  Exempel på det är när Carin var på 
skidresa och träffade en ung tysk som flyttat till Sverige. Hon frågade genast honom om 
vilka svenska böcker han tyckte om att läsa. Rekommendationerna fick hon nedskrivna 
på en servett som hon sedan sparade. Dessutom klipper hon ut och tar vara på 
recensioner. Även Disa gör i viss mån samma sak. I sitt arbete som svensklärare 
behövde hon ibland ha en sammanställning över bra böcker att rekommendera och för 
att det skulle gå snabbt och lätt, skrev ner titlar och klistrade in recensioner i en pärm.  
 
6.1.8 Nyttan av böcker i professionen 
 
Enligt Rosenblatt är allt som människan tänker, känner och kreerar litteraturens område. 
Ett påstående som stämmer väl in på informanternas användning av litteraturen i 
arbetsrelaterade situationer.  
 
Gerda har under flera år haft handledning, både enskilt och i grupp, då hon arbetat med 
patienter. En handledare utifrån, ofta psykoterapeut, har lett grupperna vars deltagare 
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gemensamt läst litteratur för att bättre förstå sin egen och patienternas roller. Gerda 
säger ironiskt ”… nu har vi många med depressioner. Nu läser vi Emmy Gutts Den 
sunda depressionen och så diskuterar vi den med vår handledare. … Man kombinerade 
boken med patienterna för att detta var ett sätt att fördjupa sig i olika typer av 
problematik, så det var olika vad vi läste för böcker”. Här närmar vi oss biblioterapi då 
personalen i grupp via boken kommer djupare i sin kunskap om sitt arbete och den egna 
rollen och relationen till patienterna.  
 
När Gerda jobbade inom kriminalvården så diskuterade hon ofta böcker med en intern. 
Han tyckte om mystiska böcker som Mästaren och Margarita av Michail Bulgakov, 
denna blev också en av hennes favoriter. I sitt arbete som tandläkare kommer Frida 
dagligen i kontakt med patienter och då använder hon boken eller något hon läst för att 
”… lite grann kan man avdramatisera situationen genom det”. Detta boksamtalande är 
enligt Chambers ett socialt givande sätt som kan vara en väg att förstå en annan 
människa då man utbyter tankar och uppleve lser man fått via boken.  
 
Även Carin kan berätta om hur boken kan användas inom olika professioner och 
situationer. Det finns en frivillig kurs på läkarlinjen där eleverna rekommenderas läsa 
vissa skönlitterära verk. Carin menar att inte enbart läsningen av litteraturen ger något. 
Men ett bra samtal kring vad man läst kan leda till ett vidgat vetande om mänskliga 
relationer vilket kan vara användbart för läkare i yrkesutövning. Zeldin menar att man 
kan se samtalet som en väg till förändring och utveckling. Ett resonemang som även 
Rosenblatt och Nussbaum för, då de understryker hur litteraturen kan ge oss människor 
en större förståelse och erfarenhet av vårt liv och vår omvärld. Carin fortsätter att tala 
om hur man via litteraturen kan förstå att ”… det finns mycket allmänmänskliga känslor 
och beteenden på många olika ställen i världen och inom många kulturer”.  
 
6.1.9 Självhjälpsböcker  
 
Rosenblatt skriver allmängiltigt om hur man genom att läsa kan förändra sitt liv. 
Självhjälpsböcker skulle kunna vara en specifik väg att gå när man är i behov av distans 
och att se på sina problem utifrån en annan vinkel som Rosenblatt skriver om. Enligt 
Carlsson och Östlundh är självhjälpsböcker tänkta att hjälpa människor som har olika 
psykologiska, emotionella eller fysiska problem. I dessa böcker kan man finna råd om 
hur man kommer till rätta med det som man råkat ut för eller den situation man befinner 
sig i. Bodil menar att självhjälpsböcker kan vara skadliga om de leder till ökade krav på 
individen om att lyckas. Det leder bara till mer skuld. ”Jag tycker man skall vara i 
balans när man läser dom.” Hon säger samtidigt att de kan vara jättebra eftersom man 
där kan få bekräftelse dels rörande sitt problem och dels att andra har drabbats. Detta 
kan leda till att personen känner sig styrkt. Carlsson och Östlundh påpekar dessutom att 
när man läser dessa böcker på egen hand, missas det stöd och uppmuntran en terapeut 
kunnat bidra med när det blir besvärligt. 
 
Carin har via sitt arbete hört om människor som haft nytta och hjälp av att läsa om sin 
sjukdom i självhjälpsböcker. I Disas läsvärld har dessa böcker funnits som ett naturligt 
inslag sedan hon blev sjuk. De ger henne alltid något, som igenkänning, stöd och tips. 
Eva ser populärfilosofiska böcker som självhjälpsböcker. Hon köper en del och i dem 
söker hon svar på sina frågor. Carlsson och Östlund skriver om hur man väljer att köpa 
en självhjälpsbok istället för att gå till en terapeut, vilket skulle ha blivit mycket dyrare 
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för individen. För informanternas del handlar det nog om att deras besvär inte är så 
allvarliga att de behöver  hjälp av en terapeut eller läkare. 
 
Detta bekräftas indirekt av Frida då hon erinrar sig titeln på en bok, Nöjd med vad du 
har, som hon köpt men inte känt behov av att läsa. I övrigt har hon inte någon 
erfarenhet av självhjälpsböcker. Hennes väninna däremot, vars man gått bort, vet Frida 
har köpt, läst och haft nytta av dessa böcker i sin sorg. När Gerda har köpt någon 
självhjälpsbok har hon undvikit de amerikanska men Bengt Jakobsson har hon läst och 
tyckt var bra. Carlsson och Östlund är medvetna om, liksom Gerda, att lönsamheten 
inom denna genre är stor och kontrollen av det som skrivs liten, vilket medför att det 
finns många dåliga självhjälpsböcker på marknaden. 
 
6.1.10 Tankar kring skräp-/finlitteratur  
 
Alla vet att frågan om skräp- kontra finlitteratur inte lämnar någon oberörd. Även våra 
informanter reagerar men det blir främst skräplitteraturen de uttalar sig om. 
  
När Astrid var på semester söderut lånade hon i hotellets reception böcker som tidigare 
resenärer lämnat kvar. Det handlade då om t.ex. Vita Serien. Detta benämner hon som 
”verklig skit”. För Eva är ”Harlekinromaner” skräplitteratur. Hon är också hård i sin 
bedömning och skulle aldrig komma på tanken att köpa en sådan bok, ”… det är dåligt, 
trivialt och klichéartat. Då sitter jag hellre och nynnar på en folkvisa (stort skratt)”. 
Dessa kvinnor har starka åsikter rörande skräplitteratur. De är också kvinnor som är 
vana läsare av litteratur som kräver analys och tolkning vilket Rosenblatt menar att den 
eskapistiska litteraturen inte kräver. Detta är en trolig orsak till deras oförståelse. 
 
Bodil talar om piglitteratur som för henne är detsamma som billiga romaner. Det är 
enklare kärleksromaner som enligt Bodil är ”… väldigt lättläst litteratur, man vet vad 
som händer i slutet och i början”. Såna böcker intresserade henne som tonåring, men ger 
henne ingen tillfredsställelse idag. Detta visar på Bodils läsutveckling, som både 
Furhammar och Appleyard talar om. Om hon är för trött för att läsa en roman eller 
fackbok, löser hon istället ett korsord. 
 
För Disa handlar frågan om skräp-/finlitteratur om vi som människor har rätt att döma 
och döma ut. Om någon får en upplevelse när de läser ”skräplitteratur” så skall man inte 
se ned på dem för det. Appleyard är av den åsikten att den pragmatiske läsaren med 
avsikt väljer sin litteratur utefter de behov hon har just då. Mot sig själv har Disa 
däremot varit hård och skälet till det ligger i hennes akademiska uppväxt och de kurser 
hon har läst i litteraturvetenskap. För henne krockade det med Marianne Fredriksson. 
Denna författarinna hade ingen hög status på institutionen men gav Disa en stor 
läsupplevelse. Hon menar, ”Det centrala måste vara läsupplevelsen”. Disa hade tankar 
på att läsa vidare på Litteraturvetenskapliga institutionen men insåg att hon inte ville in i 
den världen igen med alla de mallar som finns rörande litteratur och då skräp-/ 
finlitteratur. Men Disa kan ändå se att litteratur håller olika kvalité.  Av Anne Tyler 
minns Disa en dålig bok hon har läst. Där tyckte hon att språket var torftigt och 
innehållet bara bestod av ”transportsträckor”. Furhammar menar att då man läser denna 
typ av litteratur handlar det om en opersonlig upplevelseläsning som ger avkoppling 
men inte någon djupare erfarenhet. Detta ger också Frida exempel på när hon talar om 
att Harlekinböcker och Vita serien är förutsägbara, men istället för att inte läsa alls så 
ser man ändå det skrivna ordet och stavningen.  
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6.2 Läsecirkeln 
 
Utifrån informanternas utsagor studerar vi här olika aspekter av läsecirkeln. 
 
6.2.1 Varför väljer man att vara med i en läsecirkel?  
 
Detta var en av huvudfrågorna i vår tidigare nämnda B-uppsats. Svaren vi då fick visade 
på att viktigast var samvaron och diskussionen. Vi har valt att upprepa frågan, då den är 
så central i fenomenet läsecirklar.  
 
Samvaron är mötet mellan gruppens medlemmar. Att gruppen spelar en viktig roll för 
Bodil märks när hon menar att böckerna var viktigare i början, men att nu är det mer 
samvaron. För henne är läsecirkeln ett väldigt socialt nätverk och lägger till ”… väldigt 
god mat”. Liksom Svedberg och Stiwne påpekar mår människan bra av att ha ett rikt 
socialt nätverk. Gerda säger om sin läsecirkel, ”Den fyller någon funktion för oss alla. 
Det är en kombination av läsningen, samvaron och diskussionen som ger så mycket”. 
Det är också gruppen som en social träffpunkt som Eva poängterar. Trots att Long 
framhåller läsecirkeln som en växtplats för kvinnor, menar Eva att hon inte är med för 
att ”bilda sig”. Här ligger kanske skillnaden i att Eva inte talar i termer av personlig 
utveckling, utan i boklig bildning. 
 
I Svedbergs tolkning av den lilla gruppen, dit vi räknar våra informanters läsecirklar, 
utgör den en mellannivå i människans förhållande till världen. Den ger individen ett 
överblickbart sammanhang, liksom en känsla av tillhörighet och trygghet. En drivkraft 
är längtan efter glädje, förståelse och mening. Glädjen kommer till uttryck i vår 
informant Fridas sammanfattning av varför hon är med i läsecirkeln ”… för vi har så 
himla kul!” Frida ser läsecirkeln som en chans att få träffa sina tjejkompisar, vilket 
stämmer bra med Longs konstaterande att cirkeln utgör en speciellt bra kvinnlig 
mötesplats. Frida menar att, ”Böckerna är ett verktyg i vårt umgänge”. Hon finner en 
gemenskap i att kunna ge information om en bok och att kunna diskutera den.  
 
Longs uttalande om att medlemmarna i en läsecirkel deltar i en skaparprocess, finner vi 
tydligast belägg för hos Disa som säger att hon via boken lär sig om sig själv och om 
andra. Diskussionen i cirkeln hjälper henne att ”få ut” sina egna tankar, liksom att höra 
de andras. Här finner vi alla de sätt att säga något på, som Chambers visar på i 
boksamtalet. ’Att säga något för sin egen skull’, d.v.s. att som Disa sätta ord på sina 
tankar, liksom ’att säga något till andra’ för att få respons på det sagda. Läsecirkelns 
diskussion leder till ’att säga något tillsammans’, att gemensamt försöka räta ut 
frågetecken. Likaså föder samtalet nya tankar, d.v.s. ’att säga något nytt’. Disa menar att 
fördelen med läsecirkeln är att alla har läst samma bok och att de har den i färskt minne 
när de träffas. På det sättet blir diskussionen djupare. Hon får medhåll av Gerda som 
med spänning ser fram emot mötet för att se om hon har upplevt samma saker som de 
andra. Speciellt roligt är det om så inte är fallet. Disa säger ”… varje gång jag kommer 
från en bokpratargång, har boken vuxit för mig”. 
    
Carin säger att hon har börjat att intressera sig för hur författare skriver. Nu när hon 
genom cirkeln kommer i kontakt med olika sorters böcker, har behandlingen av språket 
blivit viktigt för henne. Astrid pekar på att hon i och med cirkeln har läst böcker hon 
annars inte hade valt själv, och därmed vidgat sin litteraturkännedom. Frida läser helt 
enkelt fler böcker nu än tidigare. Flera av våra informanters argument för varför man 
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deltar i en läsecirkel återfinns i Hartleys studie. Diskussionen som berikar boken, 
kontakten med nya icke självvalda böcker, stimulans och social gemenskap. En annan 
aspekt som Hartley visar på är att läsecirkeln ger ett legitimt skäl till att få läsa, att få tid 
för sig själv, en egen aktivitet utanför familjen. Vår informant Gerda säger, ”När man 
har rätt mycket i övrigt är det bra att ha såna här punktträffar och träffa lite annat folk”. 
 
Rent konkret menar Gerda att cirkeln ger henne ”olika språk och olika tankegångar”, 
hon syftar då på att hon känner det som att hon hoppar mellan olika världar då hennes 
två läsecirklar utgörs av människor i olika sammanhang. Även Bodil finner sin 
läsecirkel stimulerande. Hon säger att det ger ”… mycket tankar, mycket funderingar 
och svårt att sova ibland, druckit kaffe sent och…”, hon fortsätter, ”Det är ju inga 
kvällar som lämnar en oberörd på något sätt utan det är alltid spännande att träffas”.  
 
Vilka människor söker sig till en läsecirkel?  
När vi frågar våra informanter vilka de tror söker sig till läsecirklar, blev det 
gemensamma svaret ”de litteraturintresserade”. Fastän detta svar kan synas väl 
uppenbart, så finns det små nyanser i några av informanternas svar.  
 
Disa svarar, ”Intresset för böcker. Att dela det med någon och få prata om allt det som 
jag upplever när jag läser det. Det tror jag är grunden”. Frida säger, ”Naturligtvis 
litteraturintresserade människor som är lite företagsamma för att man vill samla ihop 
folk och ha en diskussion om det. Att man inte bara stannar vid att ha läst dom och hålla 
dom för sig själv. Det är kul att gå vidare. … Man måste vara pratglad och tycka om att 
umgås vara social och läsa mycket”. Gerda reflekterar utifrån sina två grupper. ”I de här 
cirklarna är det folk som har ett intresse för att läsa. Vi är ju akademiker allihop. Man 
måste ha ett intresse och tycka att det är kul att läsa. Sen tror jag det är olika för vissa de 
hänger mer med och andra kanske är mer drivande.” Att boken inte behöver vara den 
först nämnda orsaken visar Evas svar, ”Människor som vill ha ytterligare en social arena 
som är intresserade av litteratur förstås”. 
 
Ingen av våra informanter reflekterar i dessa svar över vilket kön deltagaren har, detta är 
annars det första som Long och Hartley konstaterar när det gäller vem som söker sig till 
en läsecirkel.  
 
6.2.2 Bokvalet 
 
Av Longs fyra redovisade metoder för bokval kan vi placera in våra informanter i två. 
Gerdas Basårscirkel, liksom Astrids och Carins läsecirklar bestämmer gemensamt nästa 
bok vid mötena. I Astrids grupp hjälps man åt med att välja ett gemensamt tema eller 
författare. I allmänhet har någon ett förslag som de diskuterar. Longs farhågor att alla 
inte kommer till tals, kanske kan skönjas i Carins svar då deras val ofta beror på att 
någon är väldigt entusiastisk över en viss bok som hon hört om och ”… då orkar ingen 
säga emot och så tar vi den”. Här hade det varit intressant att utröna om varje bokval, 
speciellt i Astrids och Gerdas respektive grupp, är en långdragen process, då Hartley 
berättar att hennes undersökning visade att mycket tid gick åt till bokvalet. Detta var 
dock något vi inte tog fasta på i våra intervjuer.   
    
Det andra sättet som Long visar på är det individuella valet, där deltagarna turas om att 
välja bok. Så gjorde Disas Salsagrupp, där bestämmanderätten låg hos värdinnan. 
Beslutet föregicks inte av någon diskussion, men värdinnan stämde av så att ingen 
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tidigare hade läst boken. Att turordningen följer vem man har mötet hos, nämner också 
Hartley. Turas om gör även Evas läsecirkel, liksom Gerdas Socionomgrupp. I Gerdas 
grupp diskuterar de inte valet, utan accepterar det. Däremot kan frågan istället komma 
upp efteråt om varför personen valt just den boken. 
    
Long sätter stor vikt vid bokvalet då hon menar att det är avgörande för gruppens 
identitet, att det formar och binder samman, samtidigt som det avgränsar mot andra 
grupper. Är det en gruppidentitet som Evas grupp har skaffat sig när hon säger att 
bokvalet inte har förändrats under de drygt tio år som gruppen har funnits? Valet, menar 
Eva, hänger väldigt mycket ihop med vem som väljer. ”Det blir den typ av bok som 
man kan förvänta sig av den som väljer. Det kan jag nog säga att lite kan jag ana i 
förväg vad vissa skall välja för bok.” Om någon inte gillar ett val, så diskuterar de ”… 
och så himlar man med lite med ögonen och säger att man får väl göra det i alla fall”. 
Här verkar det snarare vara tal om person- än gruppidentitet, som avgör. Eller menar 
Long att deltagaren inför andra utomstående kan kommentera att denna bok läser vi i 
cirkeln - stolt eller ursäktande – och därmed göra en distinktion till egen vald litteratur?  
 
Även i Bodils och Fridas grupper är bokvalet individuellt. Bodil tycker att några i 
hennes grupp väljer sådant som man ”ska ha läst”, för att vara ”inne”. I övrigt menar 
hon att alla är allmänbildade och läser alla möjliga saker. 
   
Att läsa olika böcker 
Liksom Astrids, läser Bodils och Fridas läsecirklar olika böcker inom grupperna. Detta 
tillvägagångssätt tar inte Long upp. Däremot har Hartley i sin brittiska undersökning 
stött på detta lässätt, bl.a. Astrids sätt där gruppen läser utifrån ett gemensamt bestämt 
tema eller författare. I Bodils läsecirkel går bokvalet ganska vilt till. Där läggs alla 
böcker upp på ett bord och sedan ”… blir det nästan huggsexa om dom böckerna som 
man vill ha”. På bordet blandas nya och gamla böcker. Bodil tar ibland även med 
böcker från bokklubbar som hon själv inte hunnit läsa.  
 
Hartley nämner också att dessa grupper som läser olika böcker ibland sticker emellan 
med en gemensam bok, vilket är något som Fridas grupp gjort på senare tid. Trots att 
Frida tycker att det har blivit djupa diskussioner när man vid ett fåtal tillfällen har läst 
samma bok, vill hon inte att de alltid ska läsa gemensamt. Hon menar att då gruppens 
olika böcker spänner över flera genrer, ger det förutom att det är intressant, även en 
överblick av vad som händer på bokfronten i stort. Kan man koppla denna bredd och 
överblick till den önskan som Hartley såg i grupper som strävade efter ett balanserat 
litteratururval?  
 
Bokvalet är enligt Chambers en ytterst viktig uppgift, då det sedan är utgångspunkten 
för den kommande diskussionen, eller för att använda hans terminologi, boksamtalet. 
Frågan blir då om man kan kalla en grupp där alla inte läser samma bok, för en 
läsecirkel? Blir det inte snarare bokprat, d.v.s. oemotsagda bokrecensioner? Eller kan 
det ge mer, fler vinkar på ett tema eller på ett författarskap? Astrid menar att det blir 
mer allsidigt när olika böcker läses i gruppen. Fastän man i Bodils och Fridas grupper 
inte läser samma bok samtidigt, passerar ändå många av böckerna genom samtligas 
händer. Böckerna tas då för var gång upp på nytt varmed diskussionen vidgas. Bodil 
nämner Den vidunderliga kärlekens historia som en åsiktsdelare. Många har läst den, 
själv står hon i tur. Hos Frida har några av de återkommande böckerna lett till att boken 
har köpts in till alla, såsom Alkemisten. Silke av Baricco, är en annan som Frida tror 
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kommer att vandra hela varvet. I Carins grupp har man på försök läst olika böcker, men 
det uppskattades inte av alla. Själv säger Carin, ”Vi måste läsa samma, annars går det 
inte, annars blir det inte roligt”. 
 
Bredd kan sökas både horisontellt och vertikalt. Hartley talar om grupper där man 
specialiserat sig på en viss genre. Genre eller inte, Gerdas Socionomgrupp hade de 
första åren nobelpristagare som stående tema. I turordning valde man pristagare och 
bok. När tiden för läsning sedan minskade blev nobelböckerna för tunga, varför man 
gick över till att ha helt fritt bokval. Nu är det upp till den vars tur det är att välja. 
Astrids cirkel hade en period då de läste många norska författare, tills Astrid fick nog 
”… då sa jag, jag står inte ut!!!” Hon tyckte att de var för dystra och långa, även om de 
var väldigt fina.  
 
6.2.3 Diskussionen 
 
Hartley talar om fyra faktorer som påverkar gruppens bokdiskussion: boken, 
informanternas åsikter, deltagarnas bakgrund och kontext, samt gruppens atmosfär. Till 
dessa väljer vi att särskilja tre extra faktorer. Vi börjar med vårt tillägg ledare och 
struktur, fortsätter så med Hartleys tre första. Ur hennes tredje faktor skiljer vi ut bokens 
kontext, som vi kallar bakgrundmaterial. Därpå följer gruppens atmosfär, för att avsluta 
med vår mötesspiral.  
 
Ledare och struktur 
Karaktäristiskt för informella läsecirklar, menar Long, är att de saknar någon egentlig 
diskussionsledare. Det stämmer med våra läsecirklar, då ingen av våra informanter 
säger sig ha en diskussions ledare i sin grupp. Eva menar dock att det i hennes grupp 
finns de som är mer tränade i rollen som samtalsledare, varför de ibland tar hand om 
diskussionen. Hon betonar emellertid att man inte går till cirkeln för att examineras i sin 
bok, utan att det är väldigt avslappnat. 
 
Long karaktäriserar diskussionen som ostrukturerad och öppen. Vanligt är att alla bara 
’hoppar in’. Även om man i Fridas grupp går laget runt och varje person får presentera 
sina böcker, så sker det inte obesvarat, utan diskussionen som följer varje bok är lik den 
Long beskriver. Fridas grupp har ingen direkt turordning, utan om någon har en tid att 
passa, så får hon börja.  
 
Mest struktur finner vi i Disas grupp där man aktivt arbetar med boken. Alla noterar 
speciella sidor inför mötet och under diskussionens gång slår man upp, citerar och 
jämför. Då Disa i många år har arbetat som svensklärare har hon givit gruppen en lista 
på frågor som man kan ha med sig till texten. Dessa frågor är inget som de sedan strikt 
prickar av, utan de finns mer i bakgrunden för den som fastnar och vill ha hjälp. 
Läsningen och upplevelsen man får ska vara det viktigaste, poängterar Disa. Just frågor 
till texten tar både Long och Hartley upp. En del grupper använder sig av 
standardfrågor, likt Disas grupp, andra tänker ut frågor riktade speciellt till den aktuella 
boken. Det skedde i Disas förra läsecirkel, Salsagruppen, där det var värdinnans uppgift 
att förutom bokval, även förbereda frågor och ta fram författarinformation. 
 
Boken 
Precis som Hartley framfört, menar Frida att det ibland blir mer diskussion kring en bok 
som läsaren inte tyckt om och som hon inte rekommenderar, då alla vill veta varför den 
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inte var bra. Carin menar att diskussionen, som brukar hålla på ca. 1½ till 2 timmar, är 
väldigt olik från gång till gång beroende på boken. ”I går när vi diskuterade Onåd, då 
blev det en väldigt livlig och rolig diskussion, för den höll vi på att prata om hela 
tiden… andra böcker är gjort på fem minuter...” Avgörande är graden av identifikation 
med en boks karaktärer, menar Long. Genom diskussionen analyserar gruppen 
karaktärerna som om de var levande människor. Bokens personer blir till prismor 
genom vilka läsarna ser och kan relatera till sig själva. Diskussionen i Carins grupp 
angående Onåd handlade bl.a. om människans åldrande, viket alla kunde relatera till. 
 
Åldrande var annars ett ämne som inte uppskattades i Bodils grupp. Bodil berättar att, 
”Jag hittade bland annat den där Patricia Tudor-Sandahls bok om den tredje åldern … 
På ålderns höst … Den tyckte jag var jätteintressant men när jag tog upp det så blev det 
ramaskri”. Ett annat ämne som Bodil menar garanterar diskussion är böcker om 
drömmar. Medan några i gruppen är väldigt intresserade av dem, finns det en 
gruppmedlem som blir oerhört provocerad av dem och på alla sätt försöker förringa 
ämnet. Även i några av de andra informanternas grupper är drömböcker ett ’hett’ ämne.  
 
Informanternas åsikter 
Alla våra informanter vittnar om att åsikterna om böckerna går isär inom respektive 
grupp. Long menar dock, vilket flera av våra informanter intygar, att upplevelsen och 
analysen av en bok djupnar i diskussionen, då fler perspektiv än de egna kommer till 
ytan. I vilken utsträckning den egna åsikten låter sig påverkas varierar. Likaså växlar 
graden av förväntade åsikter. Insikt i varandras ståndpunkter behöver dock inte innebära 
ett hinder. Astrid finner sin grupps diskussioner givande, detta trots att hon nu efter 15 
år i viss mån kan förutse vad som kommer att sägas. Men då man läser på olika sätt, så 
hittar man också olika saker i böckerna. Astrid skulle för egen del gärna se att 
diskussionen kom lite längre, blev djupare. Hon har dock svårt att sätta fingret på exakt 
vad eller hur. Hon menar att hon själv inte är kapabel att föra diskussionen längre, då en 
längre tids sorgearbete har tömt henne på konstruktiva tankar.  
 
I Bodils grupp finns det en väldigt argumentationsglad person, som alltid är på hugget. 
Tycker Bodil en sak, så tycker den andra personen något annat. De blir inte ovänner 
inom gruppen, men de är ofta påstridiga i sina åsikter. Bodil tror att de flesta i gruppen 
har väldigt fasta åsikter och säger att, ”Det är väldigt självständiga tjejer…” 
Diskussionen tror hon inte ändrar medlemmarnas åsikter, även om man lyssnar till 
varandras åsikter och uppfattningar. Själv lyssnar hon mycket, lägger ihop två och två 
och försöker höra vad de säger mellan raderna. Känslor är inget man i gruppen väjer för, 
men mycket beror på vad boken framkallar.  
 
Diskussionen kan få Carin att ändra uppfattning om en bok. Det behöver inte vara något 
märkvärdigt, utan t.ex. att någon annan har upptäckt andra saker, ett annat sammanhang, 
en annan tanke. Ibland hänger det samman med att hon själv inte hunnit ge boken den 
tid som den kanske hade behövt. Carin tycker inte att hon kan förutsäga vad de andra 
deltagarna kommer att ha för åsikter. Bland annat p.g.a. att de flesta i gruppen inte 
umgås privat. De blir inte osams i sina diskussioner, ingen tar det så allvarligt, ”Vi är 
bara en bokcirkel”, menar Carin avvärjande. 
 
Disa har märkt att både hon själv och de andra är villiga att ändra ståndpunkt under 
diskussionens gång. Hon menar att man med de andras hjälp både förstärker och 
fördjupar sin egen tolkning. ”Sist hade vi en svår bok Isslottet av Tarjei Vesaas som 
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väckte så mycket olika… där var det nån som sa ’jag förstår inte’, och jag sa ’kan det va 
på det sättet’, ’har någon annan tänkt såhär?’ ’eller ...’ ’Att eftersom vi inte förstår den, 
speglar hela boken livet, kan det vara så med den här boken?’ Den väckte mycket, den 
var ingen av oss klar med.” Här ser vi en klar koppling till vad Chambers menar när han 
talar om att man i boksamtalet ’utbyter frågetecken’. När man inom gruppen resonerar 
om bokens mening och hur man kan tolka den.  
 
Eva har själv ofta en åsikt om boken när hon går till mötet, men tycker att det inte 
behövs så mycket för att hon ska göra en omvärdering. Andra kanske tycker hon är 
rigid, men själv uppfattar hon sig inte så. Frida vill inte säga att diskussionen förändrar 
hennes tolkning, snarare att den berikar. Hennes tolkning har ju utgått från hennes 
ståndpunkt, därför kan hon inte ändra uppfattning med 180 grader. Ingen kan få mig att 
tycka sämre om en bok jag gillar, säger hon, däremot bättre. Hon menar att de i gruppen 
kompletterar varandra väldigt bra. ”Man har mycket att hämta hos dom som har en 
avvikande åsikt, medan dom som tycker samma ger en bekräftelse. Det är roligt att få 
den bredden.” Enligt Frida finns det ingen ”rätt” uppfattning om en bok, bara olika 
tolkningar. Det stämmer med Longs studie som visar att läsecirkeln inte har som mål att 
enas kring en gemensam tolkning. 
 
Även om flera av informanterna säger sig vara villiga att rucka på sina åsikter efter 
diskussionen, så medför den nya insikten inte automatiskt att man går tillbaka och läser 
om boken.  Carin menar att det är en fråga om tidsbrist. Gerda menar att det efter en 
diskussion händer att hon bläddrar i boken för att ”… se hur det var egentligen”, men 
hon läser inte om hela boken. 
 
Deltagarnas bakgrund och kontext    
Läsarens samlade bakgrund och kontext, vilka utgör hennes tolkningsföreträden, valde 
vi att i intervjuerna kalla ’glasögon’. 
 
När Bodil får frågan betecknar hon sina egna glasögon som ”analytiska” och menar att 
hon har ett analytiskt tänkande när hon läser. I och med att de i gruppen känner varandra 
så väl, tycker Bodil att hon kan se deras glasögon på så sätt att hon vet precis vem som 
tycker om vad. Något som hon finner ”… rätt tryggt i och för sig”. I Carins grupp där de 
känner varandra i olika omfattning är det snarare så att hon kan förstå varför de hon 
känner bäst, tycker si eller så, men det gäller inte generellt för hela gruppen. 
 
Att varje människa, som bl.a. Svedberg och Granström framhåller, tillhör olika grupper 
som påverkar och formar hennes liv, vet Carin. Hon ser en klar koppling mellan det som 
tilltalar henne i litteraturen och sitt eget liv och uppväxt, sin erfarenhet och sina barn. 
Som vi i tidigare avsnitt har nämnt ger hon som exempel Molnfri bombnatt och Emil i 
Lönneberga. Detta att reflektera över texten och sin egen reaktion inför densamma, 
menar Booth (se Nussbaum) är en förutsättning för att få maximalt ut av sin läsning. 
 
Även Disa är medveten om att hennes glasögon utgörs av henne själv, hennes liv, 
hennes värderingar och hennes tid. Eller som hon också uttrycker det ”… min tolkning i 
mitt subjekt”. I Disas grupp skiftar litteratursmaken och vanan vid litteratur, men deras 
inbördes olikheter tycker Disa bara berikar diskussionen, när de som Chambers 
uttrycker det ’utbyter kopplingar’. Eva brukar å sin sida inte reflektera så mycket över 
sina egna glasögon, men nu när hon får frågan, så säger hon att hon kan förstå varför 
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hon gillar viss litteratur och annan inte. De andra gruppmedlemmarnas ser hon lättare, 
då hon vet vad de sysslar med ”… deras yrkesbakgrund och så”. 
 
Frida vet att hennes tolkning av böcker sker utifrån hennes personlighet. På jobbet har 
de haft ledarutbildningar där det har gjort personlighetsanalyser ”… där man ganska 
barockt får reda på sin personlighet”. Hon säger att hon har förstått att den egna 
personligheten genomsyrar all uppfattning man har inom litteratur och böcker. Att hur 
man kommunicerar och vilket språk man har kan vara avgörande för om man kan ta till 
sig en text eller ej, då även författaren har sitt sätt att tala och uttrycka sig. Indirekt 
reflekterar Frida över de andras glasögon, genom att hon ”… förväntar sig lite grann av 
vad de olika kommer att tycka. Jag skulle bli förvånad om de tänkte på ett annat sätt”.  
 
När Gerda jämför sina två läsecirklar, Basårscirkeln med de gamla studiekamraterna 
och Socionomgruppen med f.d. arbetskolleger, menar hon att de utgör två helt skilda 
världar, att de har olika kommunikationsregler. Här ser vi att människas 
livserfarenheter, personlighet, språk och kunskaper påverkar, som Hartley menar, 
gruppens diskussion, eller som Rosenblatt ser det, den text hon läser. Sina egna 
glasögon har Gerda inte reflekterat över. 
 
Bakgrundsmaterial 
Hur viktigt är det att känna till en boks tillkomst? Att kunna placera in en författare i tid 
och rum? Att veta omvärldens uppfattning om verket? Astrid menar att hon läser på ett 
annat sätt när hon har bakgrundsfakta om författaren, som t.ex. när och var han/hon 
föddes och hur han/hon levat. Ofta tar bibliotekarien i deras grupp fram sådant material, 
som gruppen sedan kan diskutera. Även i Carins grupp händer det att någon av 
bibliotekarierna har med sig fakta om boken eller författaren. Själv fyller Carin en pärm 
med titlar och recensioner på de böcker gruppen har läst. 
    
Medan Hartley menar att många grupper använder sig av bakgrundsmaterial i sina 
diskussioner, hänvisar Long bara till vissa grupper där man turas om att söka 
information om författaren och boken.  Det kravet finns inte i Evas grupp. Eva menar att 
tycker man om en bok så tar man automatiskt reda på information om densamme. Tid 
och ork får styra, men oftast har någon med något. Inte heller i Gerdas grupp finns 
något krav på bakgrundsinformation, ibland, om någon känner till något, så brukar de 
tala om det i gruppen.  
   
Rosenblatt tycker inte att bakgrundsmaterial är något som läsaren alltid ska ta del av. 
Snarare menar hon att det bara är av vikt när det förhöjer läsupplevelsen. Här är Frida 
ett utmärkt exempel, då hon menar att det hjälper hennes läsning av historiska romaner 
om hon känner till fakta om tiden. Det ger henne ”… de här historiska krokarna” att 
hänga upp berättelsen på. Hon berättar också om Prioritaire, en bok som väckte så 
många frågor angående dess verklighetsförankring att hon och en väninna i läsecirkeln 
var tvungna att veta. Genom ett bibliotek fick de tag på recensioner och artiklar som gav 
svar på deras frågor. Svaren stillade deras nyfikenhet, men förtog samtidigt den övriga 
gruppens förväntade läsupplevelse.  
 
Gruppens atmosfär 
Gruppens atmosfär är Hartleys fjärde punkt. Den tangerar mycket till vad som redovisas 
längre ned, när informanterna talar om ’öppenhet’ i sina grupper.  
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En vanlig orsak till osämja i en läsecirkel är enligt Long och Hartley skillnader i 
ambitionsnivå. Det har vår informant Disa upplevt i sin tidigare cirkel. Eva har berättat 
att hon har försökt att dämpat sin grupp när någon har velat höja nivån. Samtidigt finns i 
Evas grupp några som ofta inte har läst, men hon säger att hon inte bry sig om det. Hon 
uppskattar att det är ”opretentiöst”, hon fortsätter, ”Jag tycker det är bra att bokcirkeln 
är informell och att man kan dricka vin och slappna av”. Ambitionsnivån behöver inte 
bara handla om att läsa eller inte läsa till träffen, men det var just den situationen som vi 
frågade våra informanter om: 
 
Enligt Astrid är det något som accepteras, för visst händer det. Av en eller annan 
anledning kan man ha varit förhindrad att läsa. Hon ser det inte som ett problem utan 
menar att det respekteras av alla. På frågan om hur hon reagerar om bokvalet varit 
hennes, så skrattar hon och säger, ”Då kan jag se varför. Vi känner ju varandra ganska 
väl. Jag vet i princip vad de kommer att tycka om det jag föreslår. Man väljer olika men 
det är det som också berikar”. 
 
Carin tycker att hennes cirkel är en väldigt tillåtande bokcirkeln, där man inte behöver 
”skämmas ett smack om det är så att man inte har hunnit, velat eller haft lust att läsa”. 
Hon beskriver cirkeln som kravlös och lustfylld. Hon berättar att ”… vi har t.o.m. fått 
lära oss av bibliotekarien att man kan visst börja läsa i slutet om man vill och det händer 
att man kan hoppa över flera sidor. Det är flera utav oss, jag har kanske inte erkänt det, 
att detta var så lättande att det inte var klokt, och när bibliotekarien har sagt det så är det 
fullständigt okej”. Själv minns hon en bok av Kureichi Kärlek i en blå tid, ”Den orkade 
jag inte läsa, för det var vansinnigt mycket knark och slagsmål och fylla i den också”. 
 
Frida har funnit att de gånger hon bara har hunnit läsa en liten pocket, så visar det sig 
ofta att också de andra bara har något litet med sig. Efter sommaruppehållet kommer 
dock alla med stora bärkassar. 
 
Mötesspiralen 
Mötesspiralen, vår omarbetade version av nätverksspiralen, visar hur diskussionen och 
själva mötet går till i läsecirkeln. Då vi i denna uppsats inte lagt någon tyngdpunkt på 
läsecirkelns själva tillvägagångssätt, blir det endast här vi tar upp det då det är så nära 
förenat med diskussionen. Vi vill dock inte påstå att grupperna strikt tar sig igenom 
modellen steg för steg, ordningen är bara till för att vi ska se de olika faserna. I 
verkligheten blandas steg 2-4 och pendlar fram och åter mellan deltagarna.  
 
Mötet börjar med att deltagarna, vanligtvis efter cirka en månad, träffas för att åter bli 
en grupp. Fem av våra informanter - Astrid, Bodil, Eva, Frida och Gerda - träffas i 
turordning hemma hos deltagarna. Detta är enligt Long och Hartley den vanligaste 
mötesplatsen. Carins grupp som träffas på en av medlemmarnas privata mottagning, 
finns inte med som alternativ hos Long och Hartley. Det gör däremot kaféer, vilket är 
den plats där Disas grupp samlas. Allmänna platser menar Hartley används mest av 
grupper som är relativt nystartade. Disas grupp är också den av våra grupper som 
funnits kortast tid. För att kunna fokusera på det lästa börjar grupperna klokt nog med 
att ge magen sitt, liksom att avhandla vad som har inträffat på den privata fronten sedan 
sist de sågs. Därpå kan den litterära diskussionen ta vid.  
 
Helt naturligt kommer nu bokens första intryck fram. Här inträffar den kritiska punkten. 
Carin berättar att en bok kan avhandlas på allt ifrån fem minuter till uppemot två 
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timmar. Tycker man för lika eller om alla har förblivit oengagerade inför boken, finns 
inte mycket att säga. Frida å sin sida menar att det inte är avgörande huruvida man har 
tyckt om boken eller ej, då det senare fallet ibland ger större diskussioner än det första. 
 
När de första egna intrycken har ventileras, blir det av intresse att vidga perspektivet 
och knyta an till annat man läst, hört eller känner till. Här kan man som Disas grupp 
aktivt arbeta med frågor till texten. Momenten tre, textjämförelse, och fyra, världen-till-
texten, blandas. Astrid säger att kunskap om författaren ofta berikar en bok och för Frida 
underlättar det att ha historiska ’krokar’ att hänga upp en text på. Egna erfarenheter av 
platser och situationer ger också de en extra dimension. Har man inte gjort det tidigare 
så är risken stor att deltagarna här lämnar den direkta kontakten med boken för att 
spinna vidare i den egna verkligheten.  
 
När så mötet avslutas menar Bodil att det ”… är ju inga kvällar som lämnar en oberörd 
på något sätt utan det är alltid spännande att träffas”. De som läser gemensam bok eller 
tema bestämmer nästa läsning, varpå medlemmarna går hem till sig. Om en månad 
träffas de åter för att på nytt diskutera litteratur. 
 
6.2.4 Gruppens storlek 
 
Diskussionen för oss in på frågan om hur många man kan vara i en grupp för att alla ska 
bli hörda, för att alla ska få plats. Om vi utgår från Svedbergs sammanställning av den 
lilla gruppens egenskaper, så märker vi följande: 
 
Kohesion, den kraft som gör att gruppen hålls ihop, hänger intimt samman med antalet 
medlemmar, vilket mynnar ut i antingen en gemensam diskussion eller prat i 
smågrupper. I Bodils grupp är man nio och som hon säger ”det är ett himla kackalorum 
ibland”. Vid diskussionen blir det lätt smågrupper om det inte är så att det är någonting 
som alla är intresserade av, då blir det en stor diskussion. Bodil tycker egentligen att det 
är allra roligast när några är borta, för då kan man lättare hänga med i alla samtal. ”Då 
sitter man där och pratar med en och så har man örat åt ett annat håll för att snappa upp 
det. Det kan bli rätt stressigt faktiskt …” säger hon och skrattar. Ibland händer det att de 
sover över hos värdinnan, så de kan fortsätta diskussionen på morgonen. 
 
Möjligheten till feedback på sina åsikter, hör samman med det fysiska avståndet 
medlemmarna emellan. Av de tio medlemmar som ingår i Carins grupp, kommer i snitt 
fem till åtta personer. Även där blir det ”ett kacklande”. Men de har löst det genom att 
sitta runt ett runt bord, på så sätt kan alla ha ögonkontakt. ”Ibland är det någon utav oss 
som försöker återkalla till ordningen.” Gruppen har varit ganska stabil. Det var någon 
som var med ett kort tag men som försvann. Carin tror att de var ungefär sex från 
början, så spreds ryktet och någon kom till. Hon säger att det är möjligt att det kommer 
till någon mer, men det är inget de planerat. Själv tycker hon att det är en lagom grupp. 
 
Ljudvolymen däremot styrs också av hur strukturerad gruppen är i sin diskussion. Ju 
mindre grupp, ju mindre struktur krävs för att alla ska få komma till tals. I Disa grupp är 
man sex medlemmar. För bästa diskussionen tycker hon att man ska vara fem eller max 
sex personer. Det är tvärtemot vad Long konstaterar när hon säger att grupper på bara 7-
8 medlemmar finner det obekvämt, när en eller två av deltagarna uteblir.  Jämfört med 
Disas grupp är man dubbelt så många när man samlas i Evas grupp. Där är man tolv 
som mest. Nu har de bestämt att de har nått sitt tak. När alla kommer blir det inget 
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samtal. ”Då blir det bara vindrickande och samtal med den som sitter bredvid. Då blir 
det oftast inte samtal om boken. Om det är en bra bok [och] om alla har läst, eller den 
man sitter bredvid har läst, så blir det ju ett samtal som är kopplat till boken.” Ingen 
grupp säger sig ha någon uttalad ledare. 
 
Svedberg menar att den lilla gruppens styrka ligger i att den till sin karaktär kan vara 
både relations- och uppgiftsorienterad. I läsecirkeln uppskattar man varandras sällskap 
och har genom cirkeln en relation till varandra, samtidigt samlas gruppen kring boken, 
uppgiften. Om vi mäter gruppens effektivitet i hur väl gruppen gemensamt kan diskutera 
den lästa boken, så visar resultatet sig åter igen vara beroende av gruppens storlek.   
 
Våra informanters gruppantal varierar mellan fem och tolv medlemmar (se 
informantschema, bilaga 1). Jämför vi med den brittiska (Hartley) och den amerikanska 
(Long) studien, liknar våra förhållande de brittiska där det är vanligast med grupper på 
6-10 deltagare. Den amerikanska läsecirkeln håller sig runt antalet 20-25 medlemmar, 
vilket Long menar är maxantalet både vad gäller att få fysiskt rum i hemmen och som 
tak för en informell diskussion. Enligt Svedbergs sätt att räkna hamnar de då i ’den stora 
gruppen’, och är då långt ifrån hans maxantal på sju personer för vad han kallar 
’hjärnans arbetsminne’. Här talar han dock om en grupps effektivitet.  
 
I Astrids grupp är de nu fem. Från början var de åtta. Åtta var ingen siffra de 
gemensamt bestämt, utan snarare hur det föll sig. Sedan starten har en medlem avlidit 
och en har slutat. Astrid är även med i en läsecirkel i kyrklig regi där man är tio 
medlemmar, men det är för stor grupp, det fungerar inte. ”Man delar upp sig när man är 
så många.” Det menar också de av våra informanter som har flest antal medlemmar. De 
är för många vid diskussionen, förutsatt att alla är närvarande. Intressant är att trots de 
amerikanska gruppernas större medlemsantal, visar Longs enkät att de flesta deltagarna 
menar att alla i gruppen deltar i samtalet lika mycket. Ett fåtal ansåg sig tala mindre än 
de övriga, medan mindre än en tredjedel trodde att de tog mer utrymme i diskussionen. 
    
6.2.5 Öppenhet  
 
Öppenhet kan råda på olika plan. Det kan vara öppenhet för alla(s) åsikter och ämnen, 
liksom öppenhet för det privata, det personliga. Att frågan om gruppens öppenhet inte är 
helt lätt, visar de stundtals ambivalenta svaren som vi fick av våra informanter. En kort 
sammanfattning visar att alla våra informanter uppfattar sina cirklar som öppna, öppna 
vad gäller åsikter. En poängterar att det gäller åsikter om böckerna. Samtidigt säger två 
att de ”passar sig lite” och ”känner in så man inte trampar någon”.  
 
Åsiktsfrihet 
Astrid säger, ”… skulle jag nog karakterisera den här gruppen som att man talar inte om 
så känsliga saker. Det är bättre att konstatera att man inte kan sova (skrattar)” och att 
”… det är klart man väljer vad man säger …”, samtidigt så tycker hon att de är väldigt 
öppna, att det råder en öppen stämning rörande åsikter. Även om ”… vissa vågar sig ut 
på psykologiska gator och andra gör inte det. Det är för jobbigt helt enkelt… där är vi 
olika. Då kommer det fram olika sidor av en bok också”.  
 
Carin tycker att alla i hennes läsecirkel kan säga vad de känner. Och Disa menar att 
skilda åsikter aldrig har lett till att man inom grupperna har blivit ovänner. När de någon 
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gång har blivit osams har det rört sig om ambitionsnivån, vilket som vi redan har nämnt 
är ett vanligt problem enligt Long och Hartley.  
 
På frågan om Eva tycker läsecirkeln är ett fritt forum svarar hon, ”Man känner in så att 
man inte trampar någon, om det är ett känsligt ämne för någon, då är man försiktig. Det 
kanske vi inte alltid vet, men om man vet det. … eftersom vi aldrig kommer in i den 
privata sfären så är det nog en tyst överenskommelse att man känner in sånt”.  
 
Frida menar att, ”Om jag har en annan åsikt om en bok, är det inte svårt att säga det. Det 
här tyckte jag inte alls funkade, vad var det du tyckte var bra, kan man säga och bolla 
över då. Det har inte riktigt inträffat, men jag skulle aldrig ha svårt att säga. Jag skulle 
inte hoppa över det bara för att vara snäll”. Avgörande för att en grupp ska överleva och 
må bra menar Svedberg, är att dess medlemmar öppet kan säga ’ja’ och ’nej’. Alltså en 
öppenhet för individens åsikt, både i givandet och i tagandet. 
 
Gerda uppfattar Socionomgruppen som mer öppen än Basårscirkeln. Hon tror det beror 
på vanan och inte på gruppernas ålder. ”De [socionomerna] har suttit med sin 
handledning i flera år och pratat om mänskliga problem hela tiden. Det är ju klart att 
man kommer in på sina egna saker också och sin egen roll. Andra människor är inte 
vana vid det.” Om, hur och i vilken grad man släpper in andra människor i sin privata 
sfär varierar allt efter person, situation och stundens känsloläge, menar Svedberg. 
 
Privat/personligt 
Huruvida man inom grupperna blir privata och pratar om personliga erfarenheter 
varierar. Två menar att det blir privat, mer eller mindre. En håller dock medvetet 
tillbaka erfarenheter som hon vet att gruppen inte klarar av att hantera. En vill göra en 
klar skillnad och säger ”inte privat men personligt”. De tre som är eller har varit med i 
två grupper, kan alla vid en jämförelse se en skillnad. Tystnadsplikt har bara diskuterats 
i en av grupperna. De var överens om att det som sägs inom gruppen, stannar där. 
 
Även om Bodil visst tror att det kan ”ge något” att vara personlig/privat i gruppen, så 
betonar hon att ”… man går inte dit och tror att det skall vara något slags biktgrupp. Det 
känns det inte som”. I Carins grupp har de inte talat om sekretess då hon menar att, ”Det 
djupet har vi inte nått ... det är inte en sådan grupp. Den blir inte terapeutisk. Det har det 
hittills inte blivit”. Delvis kan det bero på gruppsammansättningen, att man inte känner 
alla så bra, rent privat. Carin betonar att de håller sig till boken, att boken är cirkelns 
funktion. Att de träffas för att få tips om böcker och läsning och för att diskutera det.  
 
Disa har två grupper hon kan jämföra med. Tidigare var hon med i en grupp som hon 
själv var med att starta. Den utgick ifrån deltagare hon lärt känna i en salsakurs. ”Det 
gick snabbare, för vi hade redan kopplingar. Det här lite annorlunda, med annons. Man 
trevar mycket. Den andra blev ett mycket öppet forum, kom efter hand, då vi hade tid på 
oss.” I Salsagruppen blev de trygga med varandra. De talade aldrig om tystnadsplikt, 
utan som Disa säger, ”När man märker att det genuina intresset för människor finns, en 
icke dömande attityd … Läser för att det handlar om livet, å det gör det ju i läsecirkeln 
också. Ska bli intressant att se var den här nya cirkeln lägger sig på för nivå”.  
 
I Salsagruppen kunde Disa märka ”… att böckerna snabbare och snabbare kom ut i 
diskussioner om våra egna liv”. I den nya cirkeln blir det mer en politisk diskussion om 
världsläget. I sammanhanget nämner Disa boken Bokhandlaren i Kabul. Hon menar att 
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det då är lättare att hålla distansen till sin person. Att prata mer om boken och dess 
personer. Den nya cirkeln börjar dock öppna sig, säger Disa ”… det [privata] kommer 
mer och mer. Också p.g.a. att man är kvinna, tror jag. Hade kommit upp andra saker om 
det bara hade varit män, eller om det var blandat”.  
 
Eva säger att, ”Man behöver inte vara privat för att kunna göra en tolkning av en bok”. 
Hon menar att det i gruppen blir ”… inte privat men personligt, vi går inte in i våra egna 
skilsmässor eller så. … Vi har pratat om, att det inte blir privat. Om man lever i en 
pressad situation så vill man ju ofta prata om det, men det blir inte så där. Det har vi 
diskuterat, varför det inte blir så. Det är för att vi ingår i olika konstellationer och så där. 
För mig är det ganska skönt att det inte blir så. Jag kan ha en sån diskussion också, men 
jag saknar den inte”. Eva säger att det kanske finns någon i gruppen som skulle vilja ha 
det mer privat, men Eva tycker inte det är rätt miljö för sådana samtal. Dock är det 
viktigt att man är överens om saken, som Nilsson och Waldemarson påpekar, då ett 
självutlämnande samtal inte kan fortsätta om bara en part ger av sig själv. Å andra sidan 
är ett negligerande ett snabbt sätt att avbryta oönskade förtroenden. 
 
Diskussionerna i Fridas grupp blir däremot privata, på så sätt att det kan handla om 
familjelivet. ”Därför är det känsligt när det skall in någon ny, för där vågar alla säga 
precis vad man känner.” Fridas grupp har funnits i fyra år, säkerligen har de hunnit 
utveckla vad Hartleys informanter kallar ’a social history’. Trots förtroligheten svarar 
Frida på frågan om hon ser läsecirkeln som ett fritt forum, att ”Man passar sig lite 
ändå.” Privata erfarenheter kan ventileras utifrån boken, men då kommer det naturligt. 
”… Sen finns det kanske saker som man inte pratar med vem som helst om.” 
 
”Vi kan i stort sett säga vad vi vill i grupperna gällande böckerna” säger Gerda, och 
funderar vidare, ”Om diskussionen blir för personlig hänger inte det på böckerna, tror 
jag inte. Eller kanske det gör det? … det här handlar egentligen om hur människor 
kommunicerar. Även om det är boken så tror jag att man har olika kommunikations-
regler i olika grupper. … Frågan är vem som sätter dom reglerna? Det här handlar om 
gruppsykologi egentligen. Hur personlig man är. I den ena gruppen kan man ta upp 
mycket mer personligt än vad man gör i den andra… Jag funderar lite på det också om 
det är också så att man lättare kommer in på det mellanmänskliga i gruppen med 
socionomer för att det är det man jobbar med och är tränad på.”  
    
Distansering 
En del av våra informanter säger sig vara privata eller personliga i sina läsecirklar. Ett 
alternativt sätt är att genom de litterära karaktärerna och händelserna distansera sig, att 
’gömma’ sig bakom det litterära, inför sig själv och/eller inför gruppen.  
 
Astrid berättar, ”Vi hade Christine Falkenland sist. Hon är ju oerhört intressant. Där 
kände jag, den bok jag läste då handlade mycket om det här att vara i en depression då 
känner man en trygghet i att veta att man kan ta livet av sig. Det låg för nära mig så det 
kunde jag aldrig ta upp i gruppen (rösten grumlas). Sånt är väldigt svårt att få förståelse 
för”. Istället valde Astrid att ”… jag bara berättade att det var en bok som handlade om 
en kvinna i en depression och att hon hade den här utvägen. Men jag vågade aldrig 
referera till min erfarenhet av det”. Rosenblatt talar om att vi som läsare med litteraturen 
som hjälp kan få distans att utifrån se vår situation och mer objektivt bearbeta den, utan 
att öppet behöva erkänna dess relevans.  
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Frida menar att, ”Man väver in mycket av det privata i bokdiskussionerna. Min väninna 
vars man gått bort, de andra kände inte henne, men i och med att det var återkommande 
i hennes bokval så lärde de andra känna henne och hennes livs öde och det blev väldigt 
mycket diskussioner om det. Det var ett sätt för henne att bearbeta sin sorg också. Hon 
såg jättemycket fram emot de här mötena”. 
 
Disa reflekterade redan i förra avsnittet om att den nya gruppen väljer att tala om 
världsläget istället för det privata. Något hon tolkade som ett sätt att distansera sin egen 
person inför en grupp som fortfarande känns ganska ny. 
 
Sammanfattningsvis, om vi går tillbaka till Svedbergs resonemang om människans 
personliga sfär, så kan vi se att läsecirkelns deltagare inom grupperna pendlar mellan 
den personliga och den sociala interpersonella zonen.  
 
6.2.6 Biblioterapeutisk funktion? 
 
Inom den utvecklande biblioterapin använder man sig av litteratur som läses och 
diskuteras i grupp. Rubin visar på en mångårig tradition. Det biblioterapeutiska 
projektet RAYS i Storbritannien använder sig också bl.a. av läsecirklar i sitt arbete. Den 
informella läsecirkeln borde alltså vara en utmärkt plats för biblioterapi. En grupp 
människor som träffas för att gemensamt läsa och utbyta tankar om texten, som i olika 
grad inte drar sig för att tolka i ljuset av sina egna liv och erfarenheter. Men att därifrån 
kalla våra informanters läsecirklar för biblioterapi, blir för många magstarkt. Trots att, 
som vi sett, flera grupper låter diskussionen bli personlig, är det ingen som vill påstå att 
deras grupp är terapeutisk. Vi ska här nedan redovisa några av våra informanters svar, 
men väntar till vår egen diskussion för att drista oss till slutsatser.  
 
Carin säger bestämt att hennes läsecirkel inte är en terapeutisk grupp. Då tycker hon 
snarare att den skrivargrupp som hon är med i, är mer terapeutisk till sitt innehåll. Här 
kan vi koppla till den poesiterapi som Rubin talar om, där är det egna skrivandet av stor 
vikt. Rubin vill dock särskilja poesiterapi från biblioterapi p.g.a. ursprung och metoder. 
Även Bodil betonar att hennes läsecirkel inte är någon slags ”biktgrupp”. Bodil talar 
hellre i termer av ”en social stöttning”. I intervjusamtalet angående roller, framkommer 
det att de i gruppen finns där för varandra och om det har hänt något viktigt i någons liv, 
så ger gruppen utrymme för det. Som exempel berättar Bodil att en av deltagarna 
drabbades av bröstcancer. ”Det var ju en jättegrej. Det var ju hennes kväll på något sätt 
när vi pratade om det här.”  
 
Bodil menar att det är viktigt att man vid biblioterapi har någon som är utbildad i någon 
form av beteendevetenskap med i gruppen som stöd. Annars kan det vara svårt för de 
andra gruppmedlemmarna att handskas med den personen som öppnade sig och de 
känslor som eventuellt kan komma fram. Även Rubin menar att det krävs att en utbildad 
biblioterapeut medverkar vid sessionerna. Utbildningen ska enligt henne bestå av både 
psykologi och biblioteksvetenskap.  
 
Att välja sitt forum, är Astrid medveten om. Hon kopplar ofta sin läsning till sitt eget 
liv, men kan inte alltid tala om det i gruppen. Utöver läsecirkeln är Astrid med i en 
speciell ’sorgegrupp’ där medlemmarna tillsammans kan bearbeta sina upplevelser. 
Likaså är den kyrkliga läsecirkeln mer inriktad på personliga reflektioner. ”Där är det 
mera känslor och mera diskussioner om det inre livet.” 
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I sin läsecirkel kan Astrid se att medlemmarna väljer böcker utifrån sin livssituation. ”Ja 
visst och någon väljer sån här lättvindig litteratur som Paolo Coelho. … Min väninna 
läser mycket om förintelsen och såna saker.” Utan att egentligen vilja spekulera tror 
Astrid att det kan bero på att väninnans ”… liv inte har varit så roligt och hon vill veta 
liksom”. Nordin menar att litteraturen kan ge en katharsisk effekt och vara till hjälp vid 
bearbetning av ångest. Själv så kan Astrid däremot inte säga att hon har hittat böcker 
som hjälpt henne i hennes sorgearbete efter makens bortgång. Hon säger, ”Nej, jag har 
ju läst väldigt lite istället. Jag tycker ju att dom här träffarna [i läsecirkeln] i alla fall 
hjälper väldigt mycket, att man pratar om andra saker och lyfter på något sätt. Man 
känner sig, åtminstone jag känner mig, trygg i den här gruppen”. En av biblioterapins 
funktioner är, som Rubin förklarar, att ge läsaren en möjlighet att fokusera på någonting 
utanför henne själv, utanför det som vanligtvis upptar alla hennes tankar. En hjälp att 
komma vidare. Hartley menade att den tillitsfulla atmosfären som gruppmedlemmarna 
ofta upplever, är ett av skälen till att läsecirkeln som fenomen är så utbredd.  
 
Eva som först har skiljt på privat och personligt i diskussionerna och menat att de i 
hennes grupp inte blir privata med varandra, säger sedan att, ”Jag tror det här fenomenet 
med att man går hem till varandra och diskuterar böcker, det fyller en jätteviktig 
funktion i dagens samhälle. Man drar ihop sig till små grupper för att få prata om livet, 
sina problem och upplevelser”. Genom att låta litteraturen vara diskussionens startpunkt 
menar Shrodes (se Rubin) att läsaren kan använda sig av de litterära karaktärernas 
erfarenheter, samtidigt som fiktionen erbjuder läsaren en psykologisk distans.  
 
På intervjuarens invändning, att Evas grupp inte blir privata svarar Eva, ”Vi har aldrig 
sagt att vi aldrig skall göra så, men vi har diskuterat det. Fast vi har inte gjort det hela 
gruppen utan det blev några stycken. … Sen har det hänt att det har blivit sen kväll eller 
natt och då har vi suttit och pratat. Då kanske det blir ett intimt samtal. Man kan ju inte 
medvetet välja att det här skall jag inte prata om, då kanske det blir si eller så. Då har vi 
en terapeut, det är väldigt bra, då kan hon ta in sina yrkeskunskaper för då kan man 
alltid hänvisa till teorier och då är hon också ett sorts filter”.  
 
När Frida ska berätta vad hon får med sig efter en kväll med läsecirkeln, säger hon, 
”Nya idéer om vad jag vill läsa. Man är så upprymd efter dom där mötena för det har 
varit så himla mycket skratt och bedrövelser ibland också, om något tråkigt har hänt. 
Oftast talar vi om det privata utanför böckerna. Men väninnan vars man gick bort då var 
det mycket tolkningar som där hon kunde identifiera sig med sitt liv. Det blir också att 
söka tröst i att andra har haft det likadant och hur de har tacklat det och andras sorger på 
olika sätt”. Både Nordin och Rubin trycker på biblioterapins funktion till identifikation 
med litterära karaktärer och handlingar, känslan av att man inte är först eller ensam i en 
svår situation. Rubin som bara talar om biblioterapi i termer av gruppaktivitet, menar 
också att diskussionen inte bara hämtar stoff från det lästa utan även från de enskilda 
gruppmedlemmarnas egna erfarenheter. 
 
6.2.7 Homogen grupp? 
 
Enligt Svedberg söker människan ofta efter likasinnade, när hon ansluter sig till en 
grupp. Informant Frida bekräftar detta då hon säger att de i hennes grupp har likartade 
kompisar. ”Det är först när jag har gått ledarutbildning som jag inser vad stereotypa vi 
är egentligen. Vi väljer kompisar som är lika en själv många gånger. Det blir så himla 
påtagligt i det här när två stycken bjuder in sina som i sin tur bjuder in.” Fridas 
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uttalande ger belägg för Longs tes att informella läsecirklarna tenderar att vara 
homogena då de oftast bildas genom informella nätverk som i sig är homogena. Eva, 
däremot, tycker inte att hennes grupp är homogen och menar att det är det som är roligt, 
att de är olika varandra, även om det medför att samtalen spretar. Också Long menar att 
olikheter behövs i en grupp för att stimulera diskussionen. 
 
Kan vi finna homogena drag i och mellan våra informanters cirklar? För att lättare 
urskilja svaret delar vi upp frågan i underrubriker. 
 
Hur gruppen startade 
Det stora flertalet av grupperna i Long och Hartleys undersökningar startade genom 
vänner, grannar, släktingar eller informella kontakter med bekanta. Ur vår empiri kan vi 
se att tre grupper började via kollegor, tre via vänner eller grannar och en genom en 
annons i dagspressen. 7 Av de tre ’extra’ cirklarna, som våra informanter berättat om, 
avslutade eller pågående, har alla sitt ursprung i kurser av olika slag. En startade ur en 
kvällskurs i salsa, en ur en universitetskurs och den sista som en avknoppning på en 
kyrklig studie- och diskussionsgrupp. Alla dessa ’startpunkter’ finns med bland Long 
och Hartleys studier.  
 
Long menar att grupperna inte är sammansatta av medlemmar som ständigt umgås, som 
från början alla var vänner. Vanligare är att man som deltagare bara har närmare kontakt 
med en eller två av de övriga i gruppen. Det stämmer med tre av våra läsecirklar som 
fick sin gruppkonstellation genom att de som startade cirklarna frågade några vänner, 
som i sin tur frågade sina vänner. I Carins grupp bestämde hon och hennes kollega att 
de tillfrågade inte skulle tillhöra deras vanliga gäng. Eva talar om ”ringar på vattnet”. I 
två av cirklarna var det den som drog igång cirkeln, som själv valde vilka hon 
kontaktade. Bodils grupp, som startade bland grannar i ett bostadsområde, visar på ett 
gemensamt beslut av ett flertal. Samma sak gäller de tre ’extra’ cirklarna, som alla kom 
ur redan existerade grupper. 
    
Men vad visar det här? Är de varandras likar eller? Carins grupp sökte sina medlemmar 
utanför den vanliga kretsen. Fridas grupp försökte också få till ”lite uppblandning”, 
ändå kan hon idag se att de är ”stereotypa”. Men hon talar om olika plan, att det finns 
skillnader också.  
 
Ålder och yrke  
Våra informanters ålder varierar från 42 till 79 år. Fyra befinner sig i 40-årsåldern, de 
övriga tre inom var sitt årtionde, 50, 60 och 70. Det vi har att jämföra med är Longs till 
storlek odefinierade ’mindre’ enkät och Hartleys 350 grupper. Trots att detta blir smått 
absurt, gör vi en jämförelse utifrån våra sju informanter. Vårt resultat stämmer väl med 
Longs enkätstudie, som visar att de flesta är omkring 40 år och med en genomsnittsålder 
på 51. I Hartleys material är medlemmarna till största del 40- eller 50-åringar. 
 
Angående medlemmarnas yrken framgår det av Longs enkätstudie att alla har hög 
utbildningsgrad. Mer än hälften av informanterna är eller hade varit lärare. Detta 
stämmer även på våra informanter där fem är lärare inom olika ämnen, och de övriga 
två är läkare respektive tandläkare. Intressant är att alla våra informanter har fler än en 

                                                 
7 Uppdelningen kollegor respektive vänner, är inte helt rättvis, då åtminstone två av kollegorna även 
betecknas som vänner av informanterna. 
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utbildning eller, som i ett fall, står i begrepp att omskola sig. Tre har en vidareutbildning 
inom sitt område, de övriga visar på en större variation (se bilaga1).  
 
Kvinnodominans? 
Alla våra informanter är kvinnor, liksom alla medlemmarna i deras läsecirklar. Enligt 
både Longs och Hartleys undersökningar är detta den vanligaste konstellationen bland 
läsecirklar. Deras siffror stämmer bra överens. Av Longs läsecirklar bestod 63 % av 
bara kvinnor, jämfört med Hartleys 69 %. Grupper med bara män räknade Long till 3 % 
och Hartley till 4 %. Resterade 33 % respektive 27 % bestod av blandade grupper.   
 
Anledningen härtill menar Long är att kvinnor föredrar att vara utan män i sina cirklar 
för att ostört få läsa kvinnliga författare, liksom få läsa ämnen som berör kvinnor. Våra 
informanter reagerade relativt samstämt på frågan om att ha män med i cirkeln. Endast 
två verkade inte ha något emot det. Dock uttrycker de sig inte såsom Long. Alla grupper 
läser både kvinnliga och manliga författare och ingen har kommenterat gruppens 
läsning utifrån ett genusperspektiv. Att fem av våra informanter däremot inte önskar 
manlig inblandning framgår klar. 
 
Astrid skrattar och säger, ”Neej, då får vi ju ingenting sagt”. De har diskuterat saken, 
men de tycker det är bra som det är, att det blir trevligare så. I Bodils grupp har det 
aldrig varit på tapeten. Hon säger att det snarare är så att den för mötet ansvariga 
värdinnan brukar se till att mannen ”… är placerad någon annanstans så man kan snacka 
i lugn och ro. Och inte bli störd”. Carin tror att många i hennes grupp tycker det är skönt 
att slippa ha män i cirkeln. ”Man är omgiven av så mycket män i arbete som bestämmer 
och så.” Själv tycker hon det är mer avslappnat med bara kvinnor. Frida och hennes 
grupp ser ingen plats för männen. Läsecirkeln är för henne ett sätt att kunna umgås med 
sina tjejkompisar. 
   
Disas berättar att det till cirkelns första möte, stormötet som startade via en 
kontaktannons, kom två killar. Det var en invandrare som hade svårt att läsa och så en 
”transa”. Till andra mötet kom dock ingen av dem. Gerda menar att det mycket väl hade 
kunnat vara män med i Basårscirkeln, då klassen var blandad. Men då männen höll sig i 
periferin, blev de aldrig med i den inre grupp som startade cirkeln. I den andra gruppen 
var det kollegan som startade cirkeln som valde vilka hon frågade. Gerda berättar att 
hennes chef är med i en cirkel bara för män. Att som Hartley förklara snedfördelningen 
med att män anser läsecirklar för feministiska, har vi inget belägg för. Av våra 
informanters uttalande tycks bristen på män snarare bero på att de inte släpps in i 
grupperna. 
 
Vad säger informanterna själva? 
I Longs undersökning tillhörde alla deltagarna medel- eller övre medelklassen i USA. 
Vi har inte delat in våra informanter efter en eventuell klasstillhörighet. Däremot kan vi 
se att alla våra informanter är akademiker, d.v.s. har studerat på högskola eller 
universitet. Därmed är vårt material jämförbart med Longs, då hon menar att personer 
som inte har läst på college sällan är med i läsecirklar.  
 
Long såg sina informanter som homogena, medan informanterna själva tyckte att de var 
olika varandra på fler än ett sätt inom grupperna. Long menar därför att relativt små 
sociala skillnader kan i den lilla kontexten upplevas som stora. Vår informant Bodil ser 
både likheter och olikheter i sin cirkel. ”Vi lever väldigt olika liv, men vi har någonting 
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som är gemensamt, känns det som. … Ofta är det här tjejer som går vidareutbildningar 
och förnyar sig, läser nya grejer. Jag är den första som gått i pension, några är 
förtidspensionerade, några har väldigt gott ställt och behöver egentligen inte jobba men 
gör det lite grann, en har flyttat utomlands och kommer hem då och då till 
bokcirkelträffarna. Några få jobbar fortfarande men bara en 100 % men de flesta har 
gått över till deltid. Vi är allihopa inom en tioårsperiod så det händer ju ungefär samma 
saker med alla, så man följer ju deras livsutveckling också.”  
 
Disa berättar att första träffen samlade tio personer, ”… en salig blandning människor”. 
Nu, ett år senare, har en del försvunnit och någon extra tillkommit. Gruppen har 
utkristalliserats och de börjar bli en kärna. Från att ha varit en av de äldsta, är Disa nu 
istället bland de yngst i gruppen. Astrid menar att det som är gemensamt för hennes 
grupp är medlemmarnas stora läsintresse. ”Det är inte bara ett marginellt intresse utan 
det är verkligen ett intresse.” 
 
Eva tycker inte, som vi tidigare nämnt, att de är homogena. De är idag mellan 45 och 55 
år. Sju har varit med från början. Den förändring som Eva kan se är att, ”Det har blivit 
mer flackt, utslätat kan man säga. Mellan 40-45 så händer det så mycket i våra liv. 
Många vill ha fokus på barn. När vi startade så var vi mer inriktade på oss själva och 
hur vi upplevde saker, men idag så är böckerna mer en avkoppling”.  
    
Fridas åsikt har vi delvis redan redovisat. Hon kan se att är de väldigt lika i sättet att 
vara. Alla har fullt upp i sina liv. Läsecirkeln blir ett sätt att ta sig tid och träffas, ”… 
även om vi har fullt upp så sitter man ner och har det kul. Man gör mycket nyttigt på en 
gång”. Den skillnad hon finner är i deras olika familjebilder. Här finns enligt Frida en 
stor variation. Gerda som har två grupper att jämföra med, menar att Basårscirkeln inte 
är så homogen som Socionomgruppen. Hon drar en klar gräns genom att kalla dem ”… 
helt skilda världar”, något som hon bara förklarar med att i ”… en grupp är de 
miljövetare och i den andra socionomer”. 
 
Byte av medlemmar 
Hartley citerar i sin undersökning en grupp som vittnar om hur svårt det är att släppa in 
nya medlemmar, då de gamla medlemmarna både har ett litterärt och ett privat förflutet, 
en egen historia som binder dem samman. Det här känner vi igen från vår informant 
Frida, som när hon talar om gruppens öppenhet inför det privata säger att det är känsligt 
när någon ny medlem ska komma in i gruppen. Fridas grupp har haft en vakans, som nu 
är tillsatt. Hon säger att den nya medlemmen ”… gillar samma böcker som vi andra. Det 
är lite roligt, hon har tipsat oss om böcker som vi har haft uppe som rekommendationer 
och då vet vi att hon passar verkligen hos oss … hon är den mest seriösa av oss. Hon 
har alltid lite annorlunda vinklar, det är jätteroligt med henne”. 
 
I Astrids grupp var det en medlem som valde att sluta. Hon kom sedan på besök i 
gruppen men, ”Hon kände inte någon lust att komma med för hon tyckte inte vi hade 
förnyat oss någonting”. Astrid tror det beror på hennes kulturella bakgrund, då hon är 
född i Ryssland och har vuxit upp i Finland. ”Hon tyckte det blev lite enahanda och inte 
så mycket stimulans. Hon ville ha en annan sorts diskussion.” Istället kom en väninna 
till Astrid med i gruppen. ”Hon är väldigt intresserad av litteratur och har kommit in 
väldigt bra i det här gänget.” Kanhända visar avhoppet från Astrids grupp den brist på 
gemensam grund som Long menar att gruppen till viss del behöver för att vara på 
samma våglängd. 
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6.2.8 Roller 
 
Fyra av våra informanter, Astrid, Eva, Frida och Gerda, menar att alla gruppens 
medlemmar tar lika stor plats i sina respektive grupper. Astrid säger, ”Ja, du skulle höra 
hur det låter. Alla försöker i alla fall”. Eva uttrycker dock en rädsla om att hon själv 
kanske tar för mycket plats. Frida menar att alla tar för sig. Att alla pratar hela tiden. ”… 
inte så att vi babblar i mun på varandra och pratar över, utan det blir ett samtal där alla 
är delaktiga och får ge sin syn. Alla har sin tårtbit. Det är ingen som inte vågar säga vad 
den tycker. Det blir väldigt avskalat. Det finns ingen hierarki eller någon som tar större 
plats än någon annan”. 
 
Gerda å sin sida, medger att det alltid är någon som pratar mer än andra, men slår bort 
det med att ”… så är det ju”. Även Bodil accepterar detta när hon berättar, ”Det är ett 
par tre stycken som är väldigt dominerande och det märker man att om dom inte är med 
av någon anledning, då kommer de andra fram på ett helt annat sätt. Men så är det ju 
nästan alltid i alla sammanhang”. I Disas grupp finns en person som tar mycket plats. 
Disa berättar att personen i fråga för närvarande är bortrest. Men innan hon är tillbaka 
hoppas Disa ”… att alla hunnit få en röst i cirkeln”. Här är det frågan om att, som 
Svedberg säger, anpassa sig så att alla i gruppen kan få del i livsrummet. 
 
Att anamma olika roller menar Svedberg är ett sätt att anpassa sig. Dock tycks 
rollfördelning inte vara något som informanterna har funderat så mycket över. Lättast 
har de att hitta standardroller som den dominante och den tyste. I Carins grupp finns 
’idésprutan’ och den tyste. ”Ja, någon av bibliotekarierna har alltid ständigt nya böcker 
på gång som hon föreslår, så hon är en spruta på det sättet. … En person som jag inte 
känner ett smack, inte ett dugg alltså, hon säger nästan inte någonting. Jo hon säger, 
men det är så…och hon läser oerhört mycket och ser oerhört mycket på film, vet jag, 
men hon lyssnar nog mer. Så det är olika.” 
 
Disa tror att roller är något ofrånkomligt i en grupp. I Salsagruppen fanns, ”En som 
aldrig läste ut boken och någon som ville ha universitetsnivå”. När Astrid ska 
specificera vilka roller hon kan skönja, är den första hon kommer på en uppgifts-
orienterad roll. ”Ja, jag vet inte. Hon som är så energisk och ordnar alla utflykter.” 
Sedan fortsätter hon med, ”Det är någon som läser oerhört mycket för att hon inte kan 
sova och hon somnar ibland på våra möten. … Hon som nu är den som är bibliotekarie, 
hon är den som vet förstås. Det är klart hon vet ju mycket mera, jobbar man med böcker 
så gör man ju det”. Gerda ser snarare olika personligheter, än olika roller. 
 
Den egna rollen 
Flera av informanterna behöver tid till att ringa in sin eventuella roll, osäkra om de 
andra i gruppen skulle hålla med. Både Carin och Disa har medvetet försökt att undvika 
rollen som ordningsman. Något som inte har lyckats så bra. Carin säger ”… jag har 
ingen aning om vad de andra tycker men ibland känner jag, eftersom jag är 
vårdcentralschef, nu måste det vara ordning, så ibland känns det som jag ibland är 
ordningsman. Jag försöker tona ner det för jag vill inte vara det”. Osäkerhet om den 
egna rollen och vad andra tycker, menar Granström, kommer sig av att mycket av 
rollfördelningen sker omedvetet och outtalat. 
 
Disa valde att först säga att hon var musiklärare istället för svensklärare. Men trots sin 
ansträngning är rollen som ordningsman hennes. För Disa hänger det samman med att 
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hon sköter kontakten med det studieförbund, dit gruppen är anmäld. Den rollen har även 
Frida. Här är det tal om en mer formell uppgiftsorienterad roll. 
 
En relationsorienterad roll har Bodil, när hon säger att hon har den medlande rollen. ”Är 
det så att någon går väldigt åt något håll så försöker jag gärna balansera detta lite grann, 
typiskt våg. För jag tycker att det alltid finns två sidor, det är inte alltid det ena eller 
andra. Jag tycker man kan framhålla flera olika synpunkter.” Denna roll visar på att 
gruppen släpper fram de roller som, med Svedbergs ord, behövs för gruppens dynamik.  
 
Själv menar Astrid, även om hon är ovillig att kalla det för ”sin roll” att, ”Jag kanske 
föreslår böcker som är omöjliga, för svåra. Jag måste nog lära mig att motivera på ett 
annat sätt, varför vi skall läsa den eller den boken”. Hon säger också att hon är den som 
är mest frånvarande, ”… för ibland så tycker jag det blir för träligt och då säger jag 
återbud. Det är inte kvantiteten utan kvaliteten som är viktig”. 
 
Om sig själv säger Eva att ” … jag tror inte att jag är så påstridig sådär, fast jag kan ju 
såga. Möjligen att jag säger saker och det faktiskt sågar någon annans åsikter. … nu är 
ju litteratur mitt gebit, det beror på hur säker man är i sitsen och man har ju sin 
personlighet och om det är någonting som jag brinner för så för jag fram den åsikten i 
alla grupper. Jag hoppas att jag inte tar extremt mycket plats”. Eva, liksom två till i 
hennes läsecirkel är lärare till yrket, i början reagerade de andra i gruppen med ”… 
typiskt lärare. De skall hela tiden ta mycket plats”. 
 
Ledarroll 
Ingen av våra informanter säger att deras grupp har någon ledare. För 15 år sedan när 
Astrids grupp startade, var det en bibliotekarie som agerade ledare. ”Hon tog fram 
bokförslag och höll lite ordning på oss så att vi inte började prata om allt möjligt annat.” 
Men idag är de utan ledare. Bodil menar, att diskussionsledare?– ”Nej, det är snarare så 
att det är svårt att få en syl i vädret.”  
 
Ledarrollen är den enda roll som Long reflekterar över i sin studie. Från att läsecirkeln 
på 1800-talet generellt sett hade en klart uttalad och auktoritär ledare, är dagens 
ledarskap mer flytande. Nilsson och Waldemarson håller med när de säger att 
ledarrollen ofta är outtalad och växlar mellan en grupps deltagare. Detta märks i Gerdas 
grupp när hon säger att man ”… tar den drivande rollen när man känner att man har tid”. 
Hon säger också att, ”Vi har ingen ledare men man kan se att vissa är mer intresserade, 
och det är oftast dom som tyckte boken var bra…” Även i Evas grupp är vissa mer 
tränade i att vara samtalsledare och ibland tar de tag i diskussionen, men inte alltid. 
 
Long menar också att ett ledarskap kan skönjas genom att en medlem känner mer ansvar 
än andra för gruppen. Det kan bero på att personen var med och startade gruppen eller 
att hon generellt har en stor kunskap om litteratur. Det sistnämnda kan man säga 
’drabbade’ Disa, då hon som svensklärare gav gruppen en frågelista som de kan 
använda vid tolkningen. Disa kallar dock själv rollen för den praktiska rollen, 
ordningsmannen, inte ledarrollen. 
 
6.2.9 Informanten i andra gruppsammanhang 
 
Våra informanter har alla frivilligt sökt sig till läsecirkeln. Allt tyder på att de uppskattar 
sitt val. Men betyder det att de generellt sett är utpräglade gruppmänniskor? Den frågan 
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ställde sig också Hartley i sin brittiska undersökning. Hon kom inte fram till något 
entydigt svar. Det hon märkte i sitt material var att medlemmar på landsbygden 
tenderade att finnas med i flera gruppsammanhang. Då våra informanter till 
övervägande del bor i stadsmiljö, faller den uppdelningen utanför vår ram. Av våra sju 
informanter, säger två att de inte ser sig själva som en gruppmänniska. Fyra tycks 
däremot vara mer tydliga gruppmänniskor, en saknar vi uppgift från.  
 
Astrid är med i flera gruppsammanhang; två läsecirklar, en datakurs ’seniornet’ och en 
sorgegrupp för dem som mist en anhörig. Drömanalysgruppen hon i många år tillhört 
har hon dock slutat med. Också Disa är genom musiken van att finnas med i många 
grupper. ”Där är jag inte solisten utan håller mig i bakgrunden och lyssnar av. 
Diplomaten i olika sammanhang.” Även Eva finns med i ”… jättemånga grupper både 
formellt och informellt”. 
 
Carin däremot definierar sig inte som en föreningsmänniska. Hon är med i en grupp 
som åker Tjejvasan, annars finns hon inte med i så många gruppsammanhang. Liksom 
Granström säger kan hon se varför, då hon relaterar det till sin uppväxt. ”Det beror nog 
mera på min hemmiljö. Det var inget förenings- eller folkrörelsehem. Jag har mest tyckt 
att föreningar, det förstår jag mig inte riktigt på. Det är mera som vuxen som jag har 
förstått vad föreningar är till för och hur det går till och så. Annars, nej, är jag inte med i 
grupper. … Men vänta lite jag har en annan grupp också, ett så kallat symöte av 
kvinnliga kollegor som började ungefär samtidigt häruppe på lasarettet, när vi var unga. 
Vi har med glesa mellanrum träffats genom årens lopp. Nu [efter en gemensam 
skrivarkurshelg] har vi börjat skriva.”  
 
Att tillhöra en grupp kan ha sina sidor. Svedberg menar att de flesta människor har 
erfarenheter av grupptillhörighet som inte är odelat positiva. Anpassningen och kanske 
tidigare dåliga grupperfarenheter, kan medför ett visst mått av existentiell ångest. Frida 
sitter med i ett samråd på barnens skola. Men menar att hon egentligen inte är någon 
gruppmänniska. ”Jag är en sån som alltid gjort grupparbeten själv i skolan, för då får jag 
som jag vill ha det. Det är det som är så himla kul i den här gruppen för här funkar alla 
på lika villkor. Man får äntligen göra ett grupparbete där alla jobbar eller tar för sig lika 
mycket.” Gerda finns med i en del andra gruppsammanhang och säger att ”… när det 
fungerar gillar jag grupparbeten. Men det är skönt att vara själv ibland också”. 
 
6.2.10 Önskad förändring? 
 
Astrid har ingen direkt önskan om förändring i läsecirkeln. Hon trivs och känner sig 
trygg, samtidigt uteblir hon ibland, då hon tycker det blir ”träligt” och menar att kvalitet 
är viktigare än kvantitet. Även gällande diskussionens djup är hon lite ambivalent. Hon 
kan ibland sakna en djupare diskussion, samtidigt som hon inte tror det är möjligt då 
”… det bara skulle oroa”. Carin däremot skulle inte ha något emot lite mer ordning i 
gruppen, men hon skrattar när hon säger det. Om cirkelns framtid, säger hon att de har 
ingen uppgjord plan, men hon är säker på att den kommer att fortsätta. 
 
Varken Bodil eller Disa nämner något om en önskad förändring. Eva ser heller inget 
behov av detta. Hon säger, ”Nej, jag tycker det är skönt att det är så opretentiöst. … Jag 
tycker det skall vara som det är. Jag känner inget intresse av att försöka förändra eller 
strukturera om eller föra in några regler eller så. Jag tror vi kommer att hålla på i många 
år till. … Ibland, ibland inte ’har jag med mig något’ från en träff. Det är klart att det 
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händer mycket när man träffas så många människor i ungefär samma ålder och som 
jobbar med olika saker och som ser på olika sätt på händelser och företeelser i samhälle. 
Det är ofta man tänker och funderar. Ibland kopplas detta till böckerna”. 
 
Frida vill heller inte se någon förändring i läsecirkeln. Hennes känsla för läsecirkeln 
vittnar om den gruppsjäl som McDougall talade om. Att gruppen är mer än summan av 
deltagarna. Den gruppsjäl som kommer sig av en kontinuitet och egna utarbetade 
traditioner. Frida säger, ”Nej, det är lite så där heligt. Alla tycker det är så himla mysigt. 
Just att man träffas och alla är sådär otroligt pratglada och att man har det här med att 
sitta ner och diskutera böcker. Det är så givande på något sätt”. 
 

 
7. Diskussion och slutsats 
 
Vi ämnar här diskutera vår erhållna empiri utifrån våra frågeställningar från kapitel ett. 
Under rubriken 7.7 ger vi kortfattat våra slut satser. Förslag till vidare forskning ingår 
löpande i kapitlet och får därför ingen egen rubrik.   
 
7.1 Hur ser informantens läsutveckling och läsning ut? 
 
För att få en helhetsbild av läsecirkeln menar vi att dess grund, läsaren och hennes 
läsning, är vik tig att utforska. När vi tittar närmare på informanternas barndom och den 
läsprocessen de har varit del av, visar sig en enhetlig bild. Alla sju informanterna har i 
princip följt de fem läsutvecklingsstadierna som Appleyards modell innehåller, trots att 
det skiljer nästan 40 år mellan den äldsta och den yngsta informanten.  Skälet till detta 
menar vi måste ligga i deras uppväxtmiljö som trots informanternas åldersskillnad har 
flera likheter. De har bl.a. vuxit upp med föräldrar som både genom sitt agerande och 
sätt att stimulera har påverkat och vidarebefordrat en positiv attityd rörande både 
läsning och böcker. Denna positiva inställning anser vi har lett informanterna in i ett 
stort läsintresse och påverkat all kontakt som de haft och har med litteratur.  
 
Resultatet som visar att ett stort läsintresse grundas i barndomen överraskade inte, men 
att åldersskillnaden hade så liten betydelse väckte större förvåning hos oss. Utvecklas en 
storläsare på samma sätt oberoende av om hon/han vuxit upp under 1930-talet eller 
1970-talet? Är Appleyards olika lässtadier så allmängiltiga8 och kopplade till den 
fysiska mognaden att varje läsare går igenom dem eller kan man hoppa över ett stadium 
och kompensera det senare? Detta hade varit intressant att fördjupa sig i men tid och 
utrymme medger det dock inte.  
 
Att på ett mer ingående och djupare sätt analysera informanternas läsning idag orsakade 
en del bekymmer. Det material som vi har samlat in spänner över många områden utan 
att på ett mer inträngande sätt beskriva något. Det har varit svårt att göra djupare 
analyser då både svaren och teorierna ibland har varit vida och mångtydiga. Kanske har 
vi försökt greppa för mycket. En annan forskare med samma material och samma teorier 
skulle sannolikt kunna göra helt andra antaganden.  
 
                                                 
8 Appleyard poängterar att hans modell är uppbyggd kring den amerikanska litterära kulturen och dess 
utbildningssystem, varför han inte åberopar modellens universalitet (1990, s.15f). Som västlänningar har 
vi dock mycket gemensamt. 
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Vår analys visar på att informanterna har varierande skäl till varför dom läser idag. 
Främst handlar det om att nå en ökad kunskap och förståelse av sig själva och 
omvärlden. Samtliga anpassar sitt sätt att läsa med hänsyn till hur deras livssituation ser 
ut. Läsningen skall snarare passa individens livsföring än individen själv och de flesta 
påpekar att de får ”ta sig tid”. Vi frågar oss om det är skälet till att flera informanter ser 
läsningen som en flykt eller en stund då de i princip stänger ute omvärlden. När de väl 
får tid till att läsa skall inget hindra dem. Genom att delta i en läsecirkel blir 
bokläsningen också mer nyttobetonad och prioriterad eftersom informanterna har ett 
mål i sikte. Vi tycker det är intressant att notera hur målet med denna privata aktivitet 
ändå är socialt, nämligen att diskutera bokens innehåll i läsecirkeln.  
 
Furhammars teorier visade att alla informanter intar ett personligt förhållningssätt men 
växlar mellan instrumentell och upplevelseinriktad läsning. Att de intervjuade pendlar 
mellan två kategorier menar Furhammar skulle tyda på en omfattande läsning, vilket 
bekräftas av informanterna. Vi tror även att livssituationen kan vara avgörande om man 
orkar gå in i texten med hela sitt jag eller bara distanserat ha ett utanförperspektiv. Vi 
anser att Furhammars teori vacklar rörande facklitteratur som främst en av 
informanterna, Bodil men i viss mån även Gerda, läser som om det vore skönlitteratur. 
Först faller tankarna om att fiktionläsande barn även skulle innebära fiktionläsande 
vuxna. Men det blir även problem då denna typ av läsning skall kategoriseras utifrån 
Furhammars indelning, då den hamnar mellan de olika blocken. 
 
Informanterna talar gärna om sin läsning och visar på en bredd då de lyfter fram allt från 
klassiker till smalare och mer andlig litteratur. Titlarna är till största delen skrivna av 
erkända författare. Väljer de dessa titlar utifrån vad de tror att vi som forskare förväntar 
oss att höra?   
 
Informanterna visar även ett levande och engagerat förhållande till sina böcker. Alla 
berättar om hur de gör egna tolkningar av böckernas innehåll i form av bilder. 
Inspiration till dessa bilder hämtar de ur sina drömmar och ur verkligheten omkring 
dem. Vi menar att ju mer de anser sig kunna koppla an till, ju större läsvärde har boken. 
Vi vill dessutom se en förbindelse mellan texten, bilderna och den situation läsaren 
befinner sig i. Denna förbindelse skulle kunna visa på ett sätt för informanterna att 
bearbeta personliga känslor och situationer. Denna tanke tycker vi bekräftas då det 
framkommer att det man tar till sig i en bok också speglar vem man är när man läser 
den. Vid en senare omläsning kan man då upptäcka nya dimensioner och infallsvinklar 
eller se hur man utvecklats som läsare. Få av informanterna läser dock om böcker, 
främst p.g.a. tidsbrist. Vi tolkar det som en strävan framåt mot nya läsupplevelser.  
 
Vi tycker att informanterna visar ett dualistiskt förhållande till sin läsning när de talar 
om hur glädjefyllt och givande det är, samtidigt som flera av dem känner någon form av 
skyldighet eller moralisk plikt att läsa ut en bok som de har påbörjat, även om de anser 
att boken inte är bra. Frida talar t.ex. om hur hon hyser en rädsla för att missa något om 
hon avbryter. Kan känslan ha följt med sedan skoltiden och bottna i de böcker man var 
tvungen att läsa ut för att sedan skriva en recension om? Eller handlar det om något 
sorts duktighetsideal som indirekt blir en stressfaktor eftersom informanterna har så lite 
tid att läsa? Eller som Frida uttrycker det, hon blir ”helt matt” av allt som hon vill läsa. 
Disa har tidigare haft samma problem men har idag lärt sig att sluta mitt i en dålig bok. 
Hon ser det som en personlig utveckling. Carins uttalande, om hur bibliotekarien i 
hennes läsecirkel lyft ’duktighetsoket’ från hennes axlar, kan vi som blivande 
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bibliotekarier ta till oss. Det gäller att inte bara upphöja läsningen utan också 
avdramatisera den och låta tvång ersättas av lust och nyfikenhet.  
 
En av informanterna, Disa, tar upp hur hon saknar riktigt stora läsupplevelser trots att 
hon läser mycket. Det var ingen fråga som vi ställde men den är intressant att diskutera. 
Vad beror denna avsaknad av stora läsupplevelser på? Försvinner de litterära godbitarna 
i det stora utbudet eller kan man som läsare nå en mättnad? Är det bl.a. denna mättnad 
som driver den pragmatiske läsaren att växla mellan läsesätten? Kan denna saknad efter 
stora läsupplevelser påverka människor till att delta i läsecirklar? 
 
I vår undersökning framkom ett intressant resultat som indirekt har med informanternas 
läsning att göra. Det handlar om deras engagemang och vilja till att få andra att 
uppskatta läsning. Alla gör det på något sätt. Disa talar t.o.m. om det som en mission 
och Frida om det som en livsuppgift. Vi undrar varför detta är så starkt hos 
informanterna? Är det det bildningsideal som råder i vårt samhälle och som kanske följt 
informanterna sedan de var barn? De har ju alla akademiska utbildningar. Ett ideal som 
idag förstärkts då man i stort sett måste studera vidare för att överhuvudtaget få ett 
arbete. Eller är det helt enkelt så att de uppskattar sin läsning så högt att de vill dela med 
sig av denna guldgruva till andra? 
 
Vi blev förvånade då vi förstod att självhjälpsböcker är något som alla informanter har 
kommit i kontakt med. De flesta menar att de är bra och kan stötta, men Bodil 
understryker vikten av att vara frisk då man läser dom så man inte behängs med en 
massa krav. Kanske är resultatet inte så konstigt då informanterna har ett ganska vitt 
perspektiv på vad självhjälpsböcker kan vara och det idag finns en bok för varje 
situation eller problem. Det kan ha lett till en avdramatisering av ordet och innebörden. 
 
Ett ämne som ledde till starka yttranden var, skräp- och finlitteratur. De flesta 
informanterna hyser ett uttalat motstånd mot vad de anser vara skräplitteratur. Frida 
utgör ett undantag, medan Disa tycker det är dåligt men samtidigt menar att man inte 
skall döma ut det. Varför tar man så starkt ställning? Frågan är kontroversiell och 
eventuellt kan Disas medlande attityd förstås utifrån det faktum att hon funderar på att 
bli bibliotekarie. Kan det vara så att man då behöver tänka igenom frågan med ett mer 
öppet sinne och inte vara kategorisk?  
 
7.2 Varför väljer man att läsa i grupp? Vad ger det?    
 
Anledningen till att så många väljer att delta i en läsecirkel, menar vi beror på att här 
erbjuds ett forum där den egna upplevelsen av boken kan och ska diskuteras. Dessutom 
finns även möjligheten att via boken dryfta livets alla olika sidor och skeden. Det som 
lockar i diskussionen menar vi är de två utvecklingsprocesserna – bokens och 
individens. Boken växer då den ses genom olika individers ögon. Individen utvecklas då 
hon tvingas formulera sig, ta emot reaktioner på sina åsikter, jämföra tankar – egna och 
andras, gamla och nya.  
 
Läsecirkeln legitimerar deltagaren att avsätta tid för det egna litteraturintresset, liksom 
att träffa likasinnade. För deltagaren är läsecirkeln en viktig del i hennes sociala 
nätverk. Här deltar man p.g.a. sig själv, sitt eget intresse, oberoende av yrke, historia 
och familjebild. Dess betydelse ökar, menar vi då den utgör en egen oas utanför 
familjen och den vanliga vänkretsen. Det sistnämnda tror vi även har betydelse för den 
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öppenhet som alla informanter tillskriver sin läsecirkel. En öppenhet som förvisso kan 
ses ur olika perspektiv och grader, men som ändå bejakas.  
 
Läsecirkelns vilja till jämlikhet i samvaro, diskussion och bokval, tror vi är av 
avgörande betydelse för dess popularitet. En jämlikhet som består i ett delat ansvar för 
mötesplats, förtäring, ledarroll, diskussion och val av litteratur. Detta ser vi också som 
en orsak till att människor som i vanligt fall inte söker sig till grupper, ändå med glädje 
deltar i läsecirkeln.  
 
7.3 Hur påverkar gruppen den individuella läsningen och tolkningen 
av en bok?  
 
Vi finner att trots tidsbrist och ibland oönskad bok, får gruppen individen att både ta sig 
tid för att läsa, samt att tänka igenom och formulera den egna åsikten inför 
diskussionen. Genom gruppens bokval upptäcker individen nya böcker och författare. I 
några fall har gruppen lett till en ökning av läsningens omfång. De flesta, men inte alla, 
låter sin individuella tolkning påverkas av de andras. Frida som säger att hennes 
tolkning inte förändras av gruppen, menar dock att den berikas av diskussionen.  
 
Här torde det spela in huruvida gruppen är homogen eller ej, menar vi. En icke 
homogen grupp borde kunna uppvisa större variation i åsikter och tolkningar. Å andra 
sidan kanske man som individ inte lika lätt låter sig påverkas av någon som är för långt 
ifrån en själv i tankar? Denna balansgång talar Long om då hon menar att olikheter 
berikar, samtidigt som en gemensam grund är viktig. Homogenitet kan som vi visat ses 
ur olika aspekter.  
 
Gruppen påverkar inte individen till att läsa den diskuterade boken om igen. Även om 
bara tidsbrist anges som en orsak härtill, tror vi att det kan bero på att boken är för färsk 
i minnet för att en direkt omläsning ska ge något. Vi tycker oss också se hur 
diskussionen till viss del ersätter en eventuell omläsning. Om man dessutom som Disas 
grupp aktivt arbetar med boken, minskar nog behovet av omläsning. Gerda är den enda 
som säger att hon ibland går tillbaka och läser om vissa stycken.  
 
7.4 Fyller läsecirkeln en terapeutisk funktion?  
 
Under uppsatsarbetets gång, har vi flera gånger stött på motstånd när vi använt ordet 
biblioterapi i samband med informella läsecirklar. Högljudda protester har kantat vägen 
både från lärares, studenters och från vissa informanters håll. Som vi har tolkat det 
handlar motståndet mest om styrkan i ordet terapi. Terapi menar man är något som 
utövas inom psykiatrin och, inte att förglömma, på ’sjuka’ människor inte på vanliga 
friska individer som bara vill dela sin läsglädje med andra. Om då vi kommer och påstår 
att läsecirkeln är terapeutisk, så vore det ju detsamma som att indikera att läsecirkelns 
deltagare är i behov av vård, medvetet eller omedvetet. Här trampas många tår i varje 
steg. Även när vi betonat att vi talar om ’en terapeutisk funktion’ har flera ryggat 
tillbaka. Dock tänker vi fortsätta att sticka ut hakan ännu några rader. 
 
Den gren av biblioterapi som vi vill peka på kallas den utvecklande och är avsedd för att 
främja individens normala utveckling och/eller självförverkligande. Målgruppen är 
’normala’ människor och den sker inte inom sjukvårdens väggar. Så långt kan vi säga 
att det stämmer med våra läsecirklar. Dock finns två viktiga skillnader. Läsecirkelns 
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deltagare har inte som uttalat syfte att utsätta sig själva eller andra för terapi. Inte heller 
deltar någon terapeut, i alla fall inte i sin yrkesroll. Vi kan alltså inte tala om dessa 
läsecirklar som utövande biblioterapi.  
 
Dock tycker vi oss ana att läsecirkeln har en terapeutisk funktion. Vår åsikt stöds av 
både Long och Hartley. Vi menar att deltagarna i diskussionen utvecklas och stimuleras, 
då nya tankar och perspektiv ser dagens ljus. Det är som vi redan har framhållit inte 
bara boken som växer utan även människan. Även om man som Eva inte är med i 
läsecirkeln för att bilda sig, utvecklas hon om hon låter sig påverkas. Hon säger ju själv 
att denna typ av grupp fyller en viktig funktion i dagens samhälle, en plats att ventilera 
sig och sitt liv.  
 
Vi tycker att det som skiljer läsecirkeln från många andra grupper är att medlemmarna 
genom boken kommer direkt in på frågor om livet, relationer och allt det som berör 
människan på djupet. Med boken som redskap, behövs inga omvägar utan samtalen når 
människans kärna på en gång.  
 
Måste vi lämna ’terapeutisk funktion’ för Bodils ord ”social stöttning”? Är cirkeln inte 
mera? En motfråga blir, är social stöttning inte nog? Ibland är det inte litteraturen som 
ger läsaren lisa, utan gruppen i sig, samvaron. Att som Astrid tillfälligt få lägga det 
tunga åt sidan för att träffas och prata om andra saker. Med detta visar hon hur gruppen 
ger glädje och trygghet, trots att medlemmarna värjer sig för vissa svåra sanningar, med 
andra ord, inte vill vara terapeutiska. Dock tror vi att läsecirkeln kan fylla olika behov 
för olika deltagare vid olika tillfällen. Nog var gruppen mer än en social stöttning för 
Fridas väninna när hon bearbetade sin mans bortgång?  
 
Vi vill alltså mena att deltagaren i en läsecirkel kan ha ett eget ’smygterapeutiskt’ syfte. 
Genom sitt val av läsning och det sätt hon väljer att tala om boken och den upplevelse 
den givit henne, har hon chansen att tillskansa sig ett utbyte i diskussionen - oavsett om 
hon väljer att tala i egen person eller i tredje person med hjälp av de litterära 
karaktärerna. Det är med andra ord bara läsaren som själv kan välja om hon vill ge 
läsecirkeln en terapeutisk funktion.  
 
Vikten av en terapeut vid biblioterapi, talar Bodil om. Likaså menar Eva att det i hennes 
grupp finns en utbildad terapeut som kan bistå med kunskap och teorier, när de någon 
gång har ett intimt samtal. Vi är eniga med Rubin som säger att det vid biblioterapi skall 
finnas en utbildad terapeut med i sammanhanget. 
 
Rädslan för att klampa in på någon annans yrkesområde visar bibliotekarierna både i 
Rubins och Carlsson och Östlundhs studier. Deras ovilja att kalla sig biblioterapeuter är 
slående. Och trots allt vi redan skrivit, håller vi med dem. Även för oss klingar ordet 
terapi starkt. Intressant är att de i det engelska projektet RAYS, inte anställde 
bibliotekarier som biblioterapeuter utan valde en lärare, en socialarbetare och förvisso 
en biblioteksassistent. Vad säger det? Det är ändock folkbiblioteket som ansvarar för 
verksamheten. 
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7.5 Hur ser informanten på gruppdynamik och rollfördelning i 
läsecirkeln?  
 
Tidigare har vi slagit fast att informanterna menar att gruppstorleken påverkar 
diskussionen och därmed gruppdynamiken. Är man för många blir det ingen gemensam 
diskussion utan prat i smågrupper, ibland inte ens om boken. Vi menar, liksom 
Svedberg, att en orsak som påverkar är att antalet relatio ner drastiskt ökar i takt med att 
gruppens storlek växer. Dessa relationer, liksom kroppsspråk och minspel finns med när 
individen sedan tolkar vad som sägs. Att den gemensamma diskussionen ersätts av prat 
i smågrupper, tycker vi visar på människans självbevarelsedrift då hon inte klarar av att 
sortera och bearbeta för många intryck samtidigt.  
 
Vi har i 7.2 hävdat att läsecirkeln är jämlik. Stämmer det eller är det bara ett 
önsketänkande? Problemet är kanske att vi vill att alla ska ta lika stor plats? Detta 
märker vi hos fyra av våra informanter som snabbt påpekar att alla medlemmar tar lika 
stor plats, men två av dem lägger sedan till en reservation. Svedberg säger att det är 
ovanligt med en grupp där alla är lika dominanta. Vi menar att läsecirkeln kan vara 
undantaget som bekräftar regeln. Astrids och Fridas cirklar är enligt dem själva exempel 
på icke hierarkiska grupper.  
 
Här borde det vara på sin plats att jämföra med andra typer av grupper, men vilka ska vi 
jämföra med? Vilka andra informella grupper finns det som saknar ledare, som inte 
drivs i annat syfte än den egna lusten och/eller förkovran och där medlemmarna inte 
utgörs av den vanliga inre vänkretsen? Våra egna synfält är för begränsade för att vi 
själva ska kunna besvara den frågan. 
 
I Bodils, Disas och Gerdas grupper finns det personer som dominerar. När de är borta 
passar de andra på att byta roller och ta mer plats. Long menar att läsecirkeln i sin 
önskan och strävan efter jämlikhet, saknar beredskap för att hantera dominanta 
personer. Vi tror dock att det varierar från grupp till grupp. Våra läsecirklarnas ålder och 
det faktum att de flesta deltagarna har varit med sedan början, ser vi som en indikation 
på att deras samspel och sammansättning är bra. Förvisso har vi bara våra informanters 
utsagor, inte hela gruppernas, men alla tycks vara nöjda med sina cirklar. I annat fall 
finns ingen anledning att stanna kvar, då läsecirkeln är frivillig. 
 
Vi frågar oss, bara för att man tycker om att läsa och höra vad andra tycker om boken, 
betyder det att man själv gillar att diskutera? Söker man sig till en läsecirkel om man 
inte själv vill tala? Gerda nämner att vissa är mer drivande och andra mer hänger med. 
Hon är den som dessutom inte vill tala om roller, utan istället väljer att hänvisa till 
personligheter. Alla vill inte vara den som alltid hörs. Carin är den enda som säger sig 
ha en deltagare som är väldigt tyst i gruppen. Är det gruppen som tystar henne, eller har 
hon själv valt den rollen?  
 
Har läsecirkeln plats för personligheter, för roller undrar vi då? Ja, om man uppskattar 
och bejakar olikheter. Nej, om man söker en homogen grupp, en spegel som bara 
bekräftar de egna åsikterna. Vi anser, med stöd av Svedberg, att det är intressant och 
typiskt för oss människor att vakansen i Fridas grupp löstes med någon som visade sig 
tycka om samma böcker som de andra. Lik, dock utan att vara identisk, då hon också 
tillför nya synvinklar. Vi tycker oss se att i läsecirkeln finns ingen plats för en ledare, 
ledarskapet vill gruppen dela på, inte i organiserad form med ett ordförandeskap som i 
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turordning flyttar runt, utan löst och spontant. Vi menar att rollen som ordningsman 
däremot stundtals kan behövas, mycket p.g.a. att en uttalad ledare saknas. Det är 
förmodligen på grund av tanken om läsecirkeln som fri och jämlik som rollen som 
ordningsman axlas med visst motstånd, som i Carins fall. Vi tycker oss se att 
diskussionsglada personer alltid välkomnas i läsecirkeln. Men att även lyssnaren behövs 
för att det ska bli ett återkopplat sam-tal och inte en kör av monologer. 
 
Ett förslag på vidare forskning är att närmare studera den osäkerhet informanterna 
känner både inför att ringa in den egna rollen i gruppen, samt hur deras roll uppfattas av 
övriga deltagare. Här krävs att man tar del av alla medlemmars syn på rollfördelningen. 
Vi talade i början av vårt arbete om att även inhämta övrig gruppmedlemmars åsikter 
via en uppföljande enkät, men tidsbrist och omfång stoppade oss. Vi har dessutom insett 
att detta med att tillskriva sig själv eller någon annan en roll inte bara är svårt utan också 
känsligt. Risken för att missuppfattas och kliva andra på tårna är för stor för att tanklöst 
’sätta etiketter’. Situationen kan lätt upplevas ’barock’, för att använda Fridas ord när 
hon på en kurs fick veta sin personlighet. 
 
7.6 Hur upplever informanten diskussionen i läsecirkeln? 
 
När vi ska tala om diskussionen är det svårt att särskilja kommentarer om mötet i sig 
med själva diskussionen, då de hänger så intimt samman. Diskussionen, likaväl som 
mötet, upplevs som något roligt och berikande. Trots diskussionens stundtals höga 
vågor, säger Eva att hon finner det avslappnat. Hon syftar då på att man inte examineras 
i det man har läst. Carin säger att ingen i gruppen tar diskussionen på blodigt allvar och 
menar att det är lustfyllt. 
 
Informanterna karaktäriserar sina läsecirklar som öppna, alla kan fritt säga sin mening. 
Att de sedan i olika grader och ämnen väljer sina ord, är inget vi förundras över då det 
är vad vi alla gör i de flesta situationer, även bland våra närmaste. Intressant är dock att 
informanterna fortfarande efter många års samvaro finner diskussionen givande trots att 
många till viss del säger sig kunna förutse vad de andra i gruppen kommer att ha för 
åsikter.  
 
Trots den något kaotiska bild som Bodil ger av diskussionen i sin läsecirkel, berättar 
hon att de ibland sover över hos kvällens värdinna för att kunna fortsätta samtalet dagen 
därpå. Frågan är om det beror på att samvaron numera är viktigare än boken, något som 
Bodil också nämner, eller om samtalet i sig är så viktigt? I Bodils fall läser gruppen 
olika böcker, vilket kanske öppnar upp så många diskussionstrådar att väven inte hinner 
bli klar på en kväll. Eller också är det så som Eva berättar, att när några blir kvar efter 
mötets egentliga slut, så kommer det privata samtalet igång. 
 
Vi har valt att inte fokusera på att våra informanter, liksom deras cirklar, enbart består 
av kvinnor. Trots detta vill vi med några rader kommentera diskussionen utifrån 
Nordenstams och Adelswärds undersökningar. Det intryck som vi har fått av våra 
läsecirklars diskussioner, tycks stämma väl med vad Nordenstam menar är typiskt för 
kvinnliga samtal. Ett smått hektiskt samtal som far som en pingpongboll mellan 
deltagarna, där skratt är regel snarare än undantag. Kvinnors strävan efter bra relationer, 
menar vi förklarar varför samvaron är lika viktig som själva diskussionen. Däremot kan 
vi inte utan jämförelse påstå att detta är speciellt kvinnligt och att diskussionen i 
manliga läsecirklar skulle vara annorlunda. Vi tror som Adelswärd att man måste ta i 
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beaktan vilka det är som deltar i samtalet, situationen och inbördes maktförhållanden. 
Disa är den enda av våra informanter som reflekterar över att diskussionen påverkas av 
att alla deltagarna är kvinnor. Hon menar att det visar sig i att samtalet med tiden 
tenderar att bli mer privat till sin karaktär. Huruvida det är en sanning eller en fördom 
att kvinnor är mer benägna än män att sinsemellan tala om privata ting, låter vi vara 
osagt. Som Adelswärd så riktigt påpekar är vi dock alla olika individer, oavsett kön.  
 
Samma eller olika bok   
Under vårt arbete har vi stött på åsikten att ’det är väl ingen läsecirkel om de läser olika 
böcker till mötena!’ Enligt Long och Hartley kan vi konstatera att normen är att hela 
gruppen läser samma bok. Det var även vad vi själva kände till, tills vi i B-uppsatsen 
stötte på den andra varianten. Att det däremot i denna magisteruppsats blev så många 
som tre av sju som läser olika böcker, visar att tillvägagångssättet inte är så ovanligt. 
 
Det hade varit intressant att närmare jämföra hur våra gruppers diskussioner går till och 
utvecklas. Om grupperna beroende på om det handlar om boken eller böckerna särskilt 
stannar upp vid något moment i mötesspiralens diskussion och om boken/böckerna styr 
när samtale t lämnar det litterära för den egna verkligheten. Fokusgrupper hade då varit 
rätt metod. Genom att möta grupperna upprepade gånger hade vi kunnat studera vad 
som sker när samma bok tas upp av en ny deltagare, det som både Bodil och Frida talar 
om. Utgångspunkten hade onekligen varit intressant eftersom vi i vårt material även har 
Astrids grupps läsesätt, med valfri bok utifrån gemensamt tema/författare. 
 
Skälet till att det går att diskutera olika lästa böcker, är att deltagarna använder sig av all 
den kunskap och erfarenhet som livet och litteraturen förser dem med. På ett sätt tycker 
vi att det krävs mer av dem som läser olika böcker, eftersom den gemensamma 
bokramen saknas.  
 
Vi undrar om valet av läsesätt kan hänga samman med den tid man har till sitt 
förfogande att läsa? Om man har tid att läsa mycket kan en läsecirkel där olika böcker 
cirkulerar ge uppslag och möjlighet till ytterligare läsning. Medan om man bara hinner 
läsa just cirkelboken, så ger det mer om alla läser samma och man tillsammans går 
djupare in i den. Eller kan det vara tvärtom? Det är de som läser samma bok som läser 
mest och därför föredrar att en bok får växa sig större genom gruppens diskussion? 
 
7.7 Slutsatser 
 
Vi kan tydligt se hur informanternas läsutveckling följer Appleyards fem stadier. Idag 
läser de främst för att öka sin förståelse och kunskap om sig själva och omgivningen. Vi 
anser att deras läsning har bredd och att den prioriteras men anpassas efter 
informanternas livssituation.  
 
Enligt våra konklusioner väljer informanterna att läsa i grupp på grund av att de delar ett 
gemensamt intresse, boken, samt att de där finner en gemenskap med stor öppenhet och 
jämlika förutsättningar. Vi menar att detta bl.a. leder till att läsecirkeln spelar en stor 
roll i informanternas liv.  
 
Genom att delta i gruppens diskussion får informanten dessutom del av två givande 
utvecklingsprocesser. Det handlar dels om hur bokens text fördjupas och växer, dels om 
hur den enskilde individen utvecklas och mognar. Med boken som utgångspunkt menar 
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vi att de snabbt når ett djup i sina diskussioner. En diskussion som informanterna 
upplever som berikande och öppen gällande åsikter. Vissa informanter hävdar att 
diskussionen fortfarande är lika kul och givande efter många år som cirkelmedlemmar. 
Detta skulle även kunna bero på den avslappnade atmosfär som informanterna 
tillskriver läsecirkeln.  
 
På grund av deltagandet i gruppen ser vi att man prioriterar läsningen även om tiden är 
knapp, man läser mer och vidgar sitt litteraturområde. Informanterna låter i olika grad 
sin egen tolkning påverkas av de andras, även om inga helomvändningar i åsikter 
medges, så visar utsagan om att ’boken växer’ en klar påverkan.  
 
Informanterna vill inte själva tillskriva läsecirkeln en terapeutisk funktion, men om vi 
istället ser den som en social stöttning, skulle flera av informanterna hålla med. Vi 
menar dock att funktionen finns där latent, men det är upp till informanten att själv välja 
om hon vill låta gruppen fylla denna funktion. Resultatet är också beroende av gruppens 
villighet till respons. 
 
Gruppdynamiken påverkas av gruppstorleken menar både vi och informanterna. Om 
gruppen har för många deltagare innebär det svårigheter att föra en gemensam 
diskussion. Ingen av informanterna säger sig ha en ledare i gruppen. En trolig följd av 
detta menar vi är att rollen som ordningsman återfinns i många cirklar. 
 
En intressant slutsats som vi kan dra är att läsecirkeln på det stora hela är sig väldigt lik, 
vare sig den uppträder i USA, Storbritannien eller i Sverige. Vid en jämförelse är det 
likheterna och inte olikheterna som lyser fram. Att ämnet först nu har börjat studeras på 
forskarnivå beror enligt Long på läsecirkelns informella form. En annan orsak är att 
läsecirkeln till största delen består av kvinnliga deltagare och detta menar vi har bidragit 
till forskarnas tidigare ointresse.  
 
Ämnet vi har undersökt är av allmängiltig natur och för en informell och anspråkslös 
roll i tillvaron, förutom för dem som deltar. Detta har påverkat uppsatsen såtillvida att 
det stundtals har varit svårt att urskilja, problematisera och dra slutsatser. Det som 
framkommit är så vanligt och logiskt att det är svårt att se det som ett resultat. Med 
denna reflektion vill vi inte desto mindre påpeka vikten av att undersöka och lyfta fram 
den här sortens företeelser, informella läsecirklar och deras deltagare, då de faktiskt har 
ett allmänt intresse och berör så många av oss.  
 
 

8. Sammanfattning 
 
Denna magisteruppsats har som syfte att med fokus inställt på deltagaren i den 
informella läsecirkeln, belysa hennes privata läsutveckling, samt undersöka läsecirkelns 
roll för henne personligen. Dessutom vill vi studera läsecirkelns funktion. Det är viktigt 
att påpeka att det handlar om informella läsecirklar vilket innebär att de inte drivs av 
t.ex. ett studieförbund, institut eller något bibliotek. För att nå vårt syfte använder vi oss 
av följande frågeställningar: 
 

• Hur ser informantens läsutveckling och läsning ut? 
• Varför väljer man att läsa i grupp? Vad ger det? 
• Hur påverkar gruppen den individuella läsningen och tolkningen av en bok? 
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• Fyller läsecirkeln en terapeutisk funktion? 
• Hur ser informanten på gruppdynamik och rollfördelning i läsecirkeln? 
• Hur upplever informanten diskussionen i läsecirkeln? 
 

Att söka material kring läsecirklar visade sig vara svårt. Trots att det inte är ett nytt 
fenomen har inte mycket forskning bedrivits inom detta ämne. Vi redogör dock för två 
studier rörande amerikanska respektive brittiska läsecirklar, samt en svensk bok i ämnet. 
För att få svar på frågan om läsecirkeln eventuellt kan ha någon form av terapeutisk 
funktion vänder vi blicken mot biblioterapi. Vi utgår från Rhea J. Rubin, en auktoritet 
på området, samt presenterar den svenska psykologen Gunvor Nordins syn på terapin. 
Dessutom nämner vi en magisteruppsats och ett pågående biblioterapeutiskt projekt. 
 
Teorierna är indelade i två ämnesområden: läsning och gruppsykologi. I det första 
området har vi hämtat teori både från vårt eget vetenskapsfält, biblioteks- och 
informationsvetenskap och från litteraturvetenskapen. Vi redogör för Joseph A. 
Appleyards teorier kring läsutveckling och Louise M. Rosenblatts konklusioner kring 
transaktionell läsning. Ingår gör också Sten Furhammars teori kring läsningens 
utbytesformer och Martha C. Nussbaums tankar kring litteraturens filosofiska natur.  
 
I det andra ämnesområdet kommer psykologer, grupp- och samtalsforskare till tals. Då 
ingen direkt teoribildning finns rörande läsecirklar har vi valt att vända oss till 
närliggande ämnesområden för att kunna förstå och analysera företeelsen. Gruppen, 
dess dynamik och roller belyses av Lars Svedberg och Kjell Granström, liksom även av 
Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarson. I samtalsavsnittet medverkar främst 
Aidan Chambers och Viveka Adelswärd. För att belysa mötet och diskussionen i en 
läsecirkel presenterar vi vår modell mötesspiralen, en omarbetad version av 
nätverksspiralen.  
 
Vi valde att använda oss av intervjuer som metod, då vi eftersträvade en personlig bild 
av läsecirkeln idag. Sju kvinnliga informanter i ålder 42-79 år intervjuades angående sin 
läsutveckling, läsning idag och sitt deltagande i en informell läsecirkel. I uppsatsen 
finns en kort individuell presentation av informanterna och deras läsecirklar.   
 
Intervjumaterialet delas upp i läsaren och läsecirkeln. Materialet visar att informanterna 
till fullo följde den av Appleyard utarbetade modellen rörande läsutveckling. De läser 
idag främst för att utöka sin kunskap om den egna personen och sin omvärld. De väljer 
att läsa på olika sätt utifrån behov och livssituation. Deras läsning är bred och ju mer de 
kan koppla an bokens innehåll till sin egen person och situation, desto mer ger texten.  
 
Anledningen till att informanterna söker sig till läsecirkeln är grundat i deras 
gemensamma litteraturintresse. Läsecirkeln utgör en viktig del i deras sociala nätverk. I 
gruppens diskussion sätts två utvecklingsprocesser igång där både boken och individen 
växer i och med delade tolkningar och erfarenheter. Gruppen påverkar individen till att 
prioritera sin läsning, upptäcka nya författare och verk. Den enskildes tolkning påverkas 
och berikas i olika grad. 
 
Informanterna vill inte själva tillskriva läsecirkeln en terapeutisk roll, men kan se den 
som en social stöttning. Själva menar vi dock att läsecirkeln har en potentiell terapeutisk 
funktion, om än latent. 
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Gruppens storlek påverkar diskussionen. En för stor grupp innebär att den gemensamma 
diskussionen ersätts av prat i smågrupper. Cirklarna har inte någon uttalad ledare. Som 
en följd av detta finns däremot rollen som ordningsman i många cirklar. Endast två 
informanter menar att alla tar lika stor plats i gruppen. Andra grupper kan urskilja att 
några lätt blir dominerande. Trots detta vill vi mena att läsecirkeln är ett jämlikt forum, 
vars önskan det är att alla ska delta på lika basis.  
 
Bokdiskussionerna är enligt informanterna lustfyllda, berikande och öppna då alla kan 
dryfta sina åsikter. Våra informanters läsecirklar är organiserade på två olika sätt. Fyra 
av våra sju informanter deltar i läsecirklar där de läser en gemensam bok, som de sedan 
diskuterar. Bokvalet görs tillsammans eller genom turordning. Trots att detta är det 
vanligaste tillvägagångssättet gör våra resterande tre läsecirklar på ett annat sätt. De 
läser antingen utifrån olika teman eller väljer helt fritt beroende på vad envar har lust att 
läsa. När de träffas berättar var och en om vad de har läst, varpå de sedan tillsammans 
diskuterar det. Efter denna genomgång byter de böcker med varandra. Gemensamt är att 
de träffas hemma hos varandra eller på någon neutral plats.  
 
Ämnet läsaren i den informella läsecirkeln, är inte helt lätt att studera. Trots alla teorier 
om läsning ses ämnet ofta som något självklart, något som gemene man inte har 
reflekterat över. Därför kan det stundtals vara svårt att sätta ord på. Läsecirklar å sin 
sida har länge varit förbisett av forskare. Anledningen härtill menar vi finns i dess 
informella form och det faktum att deltagarna till största del utgörs av kvinnor. 
 
Uppsatsen avslutas med en förteckning av våra källor. Sist bifogar vi ett schema över 
informanterna och deras läsecirklar, samt våra intervjufrågor. 
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Bilagor  
 
I.  Informantschema 
 
 
 
 Informantens  

yrke(n) 
Ålder på 
medlemmarna 
(informantens) 

Antal 
grupp- 
medlemmar 
idag (förr) 

Antal år 
gruppen 
funnits 
(infor.)   

Samma 
el. olika 
böcker 

Gruppens 
namn 
[vår 
beteckn.]  

Astrid Vårdlärare, 
sjuksköterska 

65-80 år 
(79) 

5 (8) st. 15 år Olika 
efter 
tema/förf. 

 

Astrid  Ca.50-80 år 10 st.  Samma [Kyrko- 
gruppen] 

Bodil Lärare, 
sjuksköterska, 
zonterapeut 

Alla inom en  
10-års period 
(65) 

9 st. 30 år 
(20) 

Olika  

Carin Läkare, 
sjuksköterska 

40-60 år 
(58) 

10 st. 
5-8 st. 
kommer 

5 år Samma Selma (?) 

Disa Lärare 40-60 år 
(44) 

6 st. 1 år Samma  

Disa   6 st. Ca. 8 år Samma [Salsa- 
gruppen] 

Eva Lärare, 
journalist 

45-55 år 
(46) 

10-12 st. 
(8) 

11-12 år Samma F.S.S.= 
Förtäckta 
Snillen 
Spekulerar 

Frida Tandläkare, 
sömmerska 

Omkring 40+ 
(42) 

8 st. 4 år Olika Boktavia 

Gerda Hushålls- 
lärare, 
systemvetare 

40-55 år 
(42) 

7 (9) st. 10 år Samma [Socionom- 
gruppen] 

Gerda   8 st. 5-6 år Samma Basårs- 
cirkeln 

 
Tre av våra informanter är eller har varit med i andra läsecirklar. Dessa har vi markerat 
med limegrön text.  
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II. Intervjufrågor 
  
Personlig information: 
Berätta om dig själv: Namn, ålder, familj, utbildning, yrke, fritidsintressen. 

 
Läsutveckling/ Läshistorik:  
Berätta om din läsning som barn:  
Hur kom du i kontakt med läsning och böcker? Läsförebilder? Läsutbyten? 
När började du läsa själv och vad läste du då?  
Kan du erinra dig någon bok som gjorde stort intryck på dig som liten, varför just den? 
Om du läste om den idag, vad tror du då din åsikt skulle bli?    
Var fick du tag på det du läste? 
Kommer du ihåg första gången du insåg att en text/en bok kunde tolkas olika? 
Hur och när började du läsa vuxenböcker? Parallellt? Regression?  
Var fick du tag i böckerna och hur valde du ut dem, vilka var influenserna?  
Kan du ge exempel favoritböcker/betydande böcker vid olika åldrar/perioder i livet? 
Någon bok du inte varit redo/tillräckligt gammal för att läsa, men som senare fått 
betydelse?  
 
Privat läsning:  
Berätta om din läsning idag: 
Varför läser du? Vad ger det dig? 
När, var och hur ofta läser du? 
Vad läser du?  
Vilken typ av läsare anser du dig vara? 
Har din privata läsning påverkats av att du är med i en läsecirkel? På vilket sätt?  
Rätt bok/fel tillfälle? 
Diskuterar du litteratur med andra utanför läsecirkeln, i så fall med vilka, när och hur? 
Brukar du, när du läser en bok, automatiskt fundera över till vem du vill rekommendera 
den?  
Har du en privat läsdagbok? Varför? 
Hur starkt kan du påverkas av en boks innehåll? 
Vilka är dina personliga åsikter om vad som ligger bakom läsningens inverkan på 
människor? 
Berätta om någon bok som medfört en medveten förändring i ditt liv – fysiskt eller 
mentalt? 
Omvänt, har någon speciell händelse i ditt liv påverkat din läsning?  
Har du medvetet sökt hjälp/lindring/vägledning i litteraturen? 
Har du läst en bok som var så träffande att du inte, av rädsla för att bli 
’avslöjad’/blottad, vågat rekommendera den (tala om den) för andra? 
Vad anser du om självhjälpsböcker? 
Negativ läsupplevelse? 
Hur har du vidarebefordrat ditt läsintresse till din omgivning t.ex. man, barn, vänner? 
Vad tror du om din framtida läsning? 
 
Bokurval: 
Berätta om hur du gör dina bokval? Vad läser du helst? Influenser? 
Kan du nämna några favoritförfattare? Varför just dom och hur ”hittade” du dem? 
Hur upplever du det att läsa flera böcker av samma författare, kan det ge mer?  
Hur kan en boks format och utseende påverka dig?  
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Hur får du tag på det du vill läsa? 
Är det viktigt att äga de böcker du läser?   
Vad är enligt dig kvalitetslitteratur? Påverkas du av s.k. fin- resp. skräplitteratur vid 
bokval?  
Tar du del av den information som finns kring böcker, i så fall var och på vilket sätt? 
Favoritbok du läst själv (utanför läsecirkeln)? Varför? 
 
Tolkning: 
Vilka ’glasögon’ är du medveten om att du har/använder när du läser? (religiösa, 
politiska, klasstillhörighet, kön…) 
Hur viktigt är det att känna till bokens ”omständigheter”? (förf. och tidsperiod)?  
Vad händer i dig när du läser? Ser du fantasibilder eller gör du bilder utifrån  
verkligheten? 
Vad tycker du om kassett-/CD-böcker? Jämför med tryckta böcker. 
 
Omläsning: 
Läser du böcker om igen? Varför? (Hitta nytt, återuppleva samma…) 
Har du vid omläsning saknat/inte funnit/förundrats över din reaktion vid första 
läsningen? 
 
 
Läsecirkeln: 
Berätta om cirkeln: Namn, upphov, antal medlemmar och fakta om dem. 
Män 
Nyrekrytering 
Informantens deltagande 
Umgås ni utanför cirkeln? 
Något du skulle vilja ändra på? 
 
Tillvägagångssätt: 
Mötesfrekvens? 
Var? När? Hur länge träffas ni? Rutiner? 
Hur diskuterar ni boken? Ledare? 

Mötesbok? 
 
Cirkelerfarenhet: 
Tidigare läsecirkelerfarenhet? 
Varför deltar du? Vad vill du personligen få ut av läsecirkeln? 
Vad önskar du att gruppen som helhet ska få ut av cirkeln? 
Berätta om skillnaden mellan att läsa privat och i grupp? 
Vad är cirkelns mål, uppfylls det? 
Samvaron resp. diskussionen, vad är viktigast? Hur tror du de andra upplever det? 
Berätta om cirkelns läsning. Har den förändrats? Hur och varför? Hur tar ni sådana 
beslut? 
Har medlemmarna bytts?  
Hur tycker du att cirkeln fungerar? Vill du ha någon sorts förändring? 
Kan en läsecirkel självdö? Varför? 
Vad tror du om läsecirkelns framtid? 
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Bokurval:  
Berätta om hur bokvalet går till.   
Vetorätt? Vilka brukar argumenten vara för att INTE läsa en viss bok? 
Ge exempel på cirkellästa böcker? Favoritbok? Varför? 
Senaste boken i cirkeln?  
Hur gör du vid tidspress?  
Taktik vid ”dålig” bok? 
 
Tolkning: 
Berätta om hur en bokdiskussion går till i er bokcirkel.   
Hur hanterar ni meningsskiljaktigheter?  
Går du till gruppen med en färdig tolkning? Vad skall till för att du skall revidera den? 
Händer det att du är ’tom’ inför en bok, men när diskussionen kommer igång kan 
urskilja/ sätta ord på dina egna tankar? 
Läser du, efter gruppträffen, någon gång om en bok för att se det någon annan sett? 
Har du hållit tillbaka åsikter och tolkningar, för att du känt/trott att de inte skulle 
accepteras? 
Är du medveten om de andra deltagarnas ’tolkningsglasögon’? 
 
Distansering: 
Har du upplevt att diskussionen har blir för personlig/privat? Sagt saker du ångrat? Eller 
hur distanserar du/ni dig/er? 
Hur hanteras det om någon i gruppen är självutlämnande i diskussionen?  Har ni tagit 
upp och diskuterat t.ex. tystnadsplikt? 
 
Roller: 
Vilken typ av människor tror du söker sig till läsecirklar? 
Berätta om ”rollfördelningen” i din grupp. 
Tar alla lika stor plats? Finns det ’subgrupper’? 
Vilken roll är din? 
Saknar du någon roll i din grupp?  
Är dessa roller givna, varför/varför inte? Har du eller någon annan i gruppen medvetet 
försökt ändra sin roll? Vad hände? 
Vad tycker du om andra gruppsammanhang?  
Vilka andra gruppkonstellationer ingår du i? Vilken är din roll i dem? 
Vilka andra grupper skulle du säga att du, kanske omedvetet, tillhör? 
 
 
 
 
 
 
 


