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Abstract:  The purpose of this thesis was to examine reading groups in   

                                            public libraries from a bibliotherapeutic perspective. In   

                                            order to reach this purpose following questions needed to be   

                                            answered: What does the discussion in reading groups look   

                                            like? What does the reading groups fulfill for their   

                                            participants? What is the circle leaders’ role? The study is   

                                            based on the observations of three reading groups and of   

                                            five interviews of its participants. With the help of Caroline   

                                            Shrodes theory the study shows that there are few signs of   

                                            bibliotherapy in the reading groups. But on the other hand    

                                            they show similarities with other bibliotherapeutic reading   

                                            groups, by being a social venue for its participants. They can   

                                            also contribute to the participants wellbeing and their self-  

                                            esteem and self-understanding. The results also show that   

                                            the circle leaders role can be important for the discussion in   

                                            the reading group. The reading groups are in many ways   

                                            important to their participants and the results in this thesis   

                                            shows that bibliotherapy could play an important role in the   

                                            public libraries of Sweden. 
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1. Inledning 
 

Läsning är för många väldigt viktigt och det forskas också om läsning i ett flertal 

discipliner, så som psykologi, litteraturvetenskap och biblioteks- och 

informationsvetenskap för att nämna några (Ross, McKechnie & Rothbauer 2006, s. 

37). Inte minst syns detta intresse på folkbiblioteken runt om i världen där det pågår 

många läsfrämjande aktiviteter och projekt. Ett exempel på sådan verksamhet är 

läsecirklar
1
 som visar på att läsning inte enbart behöver vara något som upplevs på egen 

hand utan att det också är en aktivitet som kan ha sociala aspekter. 

 

När jag hörde talas om biblioterapi för första gången fastnade jag direkt för detta ämne. 

Något förenklat kan biblioterapi beskrivas som att få hjälp av litteratur, exempelvis att 

få en ökad förståelse för något eller för problemlösning, se exempelvis Riordan & 

Wilson (1989 s. 506). Det råder dock en viss förvirring kring begreppet och det finns ett 

flertal definitioner av vad biblioterapi faktiskt är.  

 

Biblioterapi praktiseras på flera olika ställen, ett exempel är The School of Life
2
 som är 

ett företag i London som erbjuder olika tjänster där målet är att få människor att må 

bättre. Men biblioterapi praktiseras även på sjukhus och på folkbibliotek runt om i 

världen. I Sverige förekommer det dock ingen sådan verksamhet, men det finns ändå ett 

visst intresse för biblioterapi.  I TV-programmet Babel på SVT finns det ett 

återkommande inslag som kallas biblioterapi där olika gäster rekommenderar böcker till 

tittare:  

 
Nu startar Babels biblioterapi! Glöm coachernas självhjälpsböcker och 

tiostegsmetoder – lösningarna på livets dilemman finns i skönlitteraturen 
3
. 

 

På Göteborgs Universitet har även ett forskningsprojekt om biblioterapi startat där syftet 

är att ”undersöka kvinnors erfarenheter av skönlitterär läsning under tiden som 

sjukskriven”
4
. Ett visst intresse har också visat sig inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen i form av ett antal kandidat- och magisteruppsatser. I 

magisteruppsatserna Från text till insikt: En studie av biblioterapi i Finland (Lindén 

2007) och Man behöver inte vara officiellt deprimerad: Om biblioterapi som 

biblioteksverksamhet, med Kirklees i England som exempel (Heinö 2004) har författarna 

studerat arbetet med biblioterapi i Finland och England och dragit slutsatsen att 

biblioterapi skulle kunna ha en möjlig framtid på Sveriges bibliotek. För övrigt så lyser 

dock forskningen kring biblioterapi med sin frånvaro i Sverige. 

 

En variant av biblioterapi är biblioterapeutiska läsecirklar som förekommer på flera 

folkbibliotek runt om i världen. Det är därför intressant att se om dessa på något sätt kan 

liknas vid de läsecirklar som finns på Sveriges folkbibliotek genom att undersöka hur 

deltagarna upplever denna läsfrämjande verksamhet. Likaså är det intressant att 

undersöka läsecirklar med tanke på att även detta är ett område som det forskats mycket 

lite om. Här blir det också relevant att göra en koppling till folkbibliotekets sociala roll 

liksom dess roll som mötesplats, dels för att läsecirklar i allra högsta grad är en social 

                                                 
1
 Ibland används även begreppet bokcirkel vilket i denna uppsats kommer att vara liktydigt med 

läsecirkel. 
2
 http://www.theschooloflife.com/ [Hämtad 2012-05-20] 

3
 http://blogg.svt.se/babel/2012/02/23/fraga-biblioterapeuten/ [Hämtad 2012-04-26] 

4
 http://www.lir.gu.se/biblioterapi [Hämtad 2012-05-01] 

http://www.theschooloflife.com/
http://blogg.svt.se/babel/2012/02/23/fraga-biblioterapeuten/
http://www.lir.gu.se/biblioterapi
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aktivitet där människor kan mötas för att diskutera litteratur och dels för att detta också 

är något som det talas om i forskningen kring biblioterapi, se exempelvis Brewster 

(2008, s. 117). 

 

1.1 Problemformulering 
 

Biblioterapi praktiseras idag inte på folkbiblioteken i Sverige och forskningen inom 

ämnet är näst intill obefintlig. Det har skrivits ett fåtal kandidat- och magisteruppsatser 

om biblioterapi men inget har skrivits ur biblioteksanvändarnas perspektiv. 

Internationellt sett finns det exempel på biblioterapeutiska läsecirklar som är en del av 

folkbibliotekens verksamhet, och dessa kan till en viss del liknas vid de läsecirklar som 

finns på folkbiblioteken i Sverige på så sätt att det är människor som träffas i grupp för 

att diskutera litteratur. Jag finner det därför intressant att undersöka hur deltagare i 

läsecirklar upplever den diskussion som sker kring litteraturen, dels för att kunna se om 

det finns några spår av biblioterapi och dels för att kunna se vilken funktion läsecirkeln 

fyller för deltagarna. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att ur ett biblioterapeutiskt perspektiv undersöka 

läsecirklars roll på folkbibliotek. 

 

För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

 

 Hur ser deltagarnas diskussion ut i läsecirklarna?  

 Vad fyller läsecirklarna för funktion för deltagarna? 

 Vad fyller cirkelledarens roll för funktion?  

 

Den första frågan syftar till hur deltagarna talar kring den lästa litteraturen och kommer 

att besvaras utifrån de observationer som gjorts av de tre läsecirklarna, medan den andra 

frågan besvaras utifrån intervjuerna som gjorts med de fem deltagarna. Den sista frågan 

besvaras utifrån både observationer och intervjuer och då denna, till skillnad från de 

första två frågorna, blir svår att analysera utifrån den valda teorin kommer den inte att 

ingå i analysen utan presenteras istället i ett kapitel för sig. 

 

1.3 Disposition 
 

I kapitel 2 presenteras tidigare forskning tematiskt. Det första avsnittet ägnas åt 

läsupplevelser och läsecirklar och är uppdelat i två rubriker, effekter av läsning och 

läsning som en social aktivitet. Nästa avsnitt inleds med en presentation av biblioterapi 

och dess olika inriktningar, därefter kopplas biblioterapi till folkbibliotek och 

avslutningsvis presenteras de effekter som biblioterapi kan ge.  

 

I kapitel 3 presenteras Caroline Shrodes teori som kommer att användas vid analysen av 

det empiriska materialet. 
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I kapitel 4 ges det inledningsvis en förklaring av begreppen validitet och reliabilitet 

samt hur dessa har använts i uppsatsen. Därefter redogörs det för de metoder som 

används i uppsatsen, semistrukturerade intervjuer och observationer, och efter detta 

följer ett avsnitt om urval och tillvägagångssätt. Avslutningsvis presenteras läsecirklar 

och informanter. 

 

I nästföljande kapitel, nummer 5, redovisas analysen av det empiriska materialet som 

strukturerats efter Shrodes teori.  

 

I kapitel 6, Cirkelledarens roll, besvaras den tredje frågeställningen. 

 

Kapitel 7 ägnas åt diskussion och slutsatser. Här kopplas analysen till tidigare forskning 

och slutsatser och mina egna reflektioner vävs löpande in i texten. Kapitlet avslutas med 

en återkoppling till uppsatsens syfte och frågeställningar samt med förslag till vidare 

forskning. 

 

I det sista kapitlet ges en kort sammanfattning av uppsatsen. 

 

2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras litteratur och tidigare forskning tematiskt. 

2.1 Läsupplevelser och läsecirklar 
 

Denna del har delats upp i två rubriker. Inledningsvis presenteras forskning kring 

läsning och de läsupplevelser som människor kan uppleva. Därefter flyttas fokus till 

läsning som en social aktivitet, och framför allt läsecirklar. 

 

2.1.1 Effekter av läsning  
 

Böcker har sedan länge använts för att finna tröst och inspiration (Riordan & Wilson 

1989, s. 506). Människor läser av många olika anledningar, det kan ha att göra med 

utbildning, intellektuell stimulering eller för att få information men det kan också vara 

för att koppla av eller helt enkelt för nöjes skull. Läsning kan även bidra till att lyfta 

humöret efter en dålig dag eller till och med att hantera ensamhet eller för att hitta 

lösningar på problem (Elkin, Train & Denham 2003, s. 2). En studie visar på att många 

behov kan tillfredsställas med hjälp av läsning och att litteraturen kan medföra positiva 

förändringar i läsarens liv (Usherwood & Toyne 2002, s. 40). Enligt Ross visar studier 

kring läsares upplevelser av skönlitteratur ofta på liknande resultat, läsning leder till 

välmående, ger tröst och bekräftelse på att man inte är ensam om att känna, tänka eller 

uppleva något på ett visst sätt. Vidare har läsning även visat på egenskapen att få 

människor att ändra uppfattning, hitta lösningar på problem och ge mod att ta sig 

igenom en svår situation, men kan också vara ett sätt att fly ifrån vardagens bekymmer. 

Listan över läsningens positiva effekter är lång (Ross, McKechnie & Rothbauer 2006, s. 

162-163). Enligt Usherwood & Toyne är dock skönlitteraturens effekter på läsaren ett 

område där det finns mycket lite forskning och menar vidare att det behövs mycket mer 

för att biblioteken ska kunna utveckla sitt arbete på bästa sätt (Usherwood & Toyne 

2002, s.33). Vidare påpekas det också att denna forskning även kan lyfta bibliotekens 



 

 

4 

 

betydelse för läsning av skönlitteratur då det är en mycket stor del av dess verksamhet 

(Usherwood & Toyne 2002, s. 40). Det är svårt att hitta något i forskningen som visar 

att läsningen skulle kunna ha negativa effekter på läsaren. Möjligtvis skulle det kunna 

vara som så att alla läsare inte upplever de positiva effekter som nämnts i detta stycke. 

 

2.1.2 Läsning som en social aktivitet 
 

Läsning är ofta något som görs på egen hand, men att dela sin läsupplevelse med andra 

har också visat sig vara värdefullt och uppskattat av många (Elkin, Train & Denham 

2004, s. 15). Läsning som social aktivitet är även något som Ross tar upp och syftar då 

till den stora mängden läsecirklar som växt fram (Ross, McKechnie & Rothbauer 2006, 

s. 222). Läsecirklar är något som har funnits länge och det finns ett stort intresse av att 

läsa och diskutera litteratur i grupp. Läsecirklar finns i olika former och förekommer lite 

överallt, så som i hemmet, på nätet, på arbetsplatsen och på biblioteket (Hartley & 

Turvey 2002, s.1-16). De består oftast av kvinnor även om det också finns blandade 

grupper samt några få som enbart består av män. Läsecirklar finns för alla åldrar, dock 

är det vanligast med personer i medelåldern och uppåt (Hartley & Turvey 2002, s. 25-

33). Antalet läsecirklar har ökat stort under de senaste åren, så även på folkbiblioteken. 

Men denna typ av verksamheten anses kunna spridas ännu mer med hjälp av forskning 

som kan visa på nyttan med att läsa (Elkin, Train & Denham 2004, s. 81).  

 

Då det är svårt att hitta forskning om just läsecirklar så kommer fokus att flyttas till 

läsning som en social aktivitet. Chambers riktar sig till barn och boksamtal, men det han 

har att säga om de effekter som samtal kring litteratur kan medföra är ändå relevant för 

denna studie. Med ”Fyra sätt att säga något” menar Chambers att det finns flera aspekter 

av ett boksamtal. ”Att säga något för sin egen skull” eller att berätta hur vi tänker kan 

hjälpa oss att förstå vad vi själva menar. När vi säger något till någon annan vill vi 

också få en tolkning på det vi har sagt vilket i sin tur kan leda till att vi får nya 

perspektiv på vårt uttalande. Genom att ”säga något tillsammans” kan vi gemensamt 

komma fram till en förklaring på det som skapat funderingar i boken genom att varje 

deltagare i samtalet bidrar med sin egen kunskap. Genom att varje deltagare också 

bidrar med sin insikt kan det också sägas något nytt som ger ytterligare insikter och 

förståelse som vi inte hade fått möjligheten att ta del av om vi enbart läste på egen hand 

(Chambers 1994 s. 24-30). 

 

2.2 Biblioterapi 
 

Följande avsnitt har delats in i tre delar. Under den första rubriken presenteras 

begreppet biblioterapi och dess problematik samt de olika inriktningar som biblioterapin 

kan ha. Därefter kopplas biblioterapin till folkbibliotekens verksamhet och 

avslutningsvis presenteras forskningen kring biblioterapins effekter. 

 

2.2.1 Biblioterapins olika inriktningar 
 

Begreppet biblioterapi myntades år 1916 av Samuel McChord Crothers. Biblioterapi 

kopplas ofta till psykoanalysen och Caroline Shrodes teori från 1950, som grundas i 

psykoanalys och personlighetsteori, är den som syns mest i forskningen. Flera olika 
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definitioner av biblioterapi har presenterats vilket har medfört en viss förvirring kring 

begreppet (Rubin 1978, s.1, 34). För att ge ett exempel så använder sig Rhea Joyce 

Rubin av följande definition: 

 
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).  

 

Enligt biblioterapeuten Clara Richardsson Lack är många praktiker överens om att det 

finns två vanliga varianter av biblioterapi, klinisk och utvecklande. Den förstnämnda 

riktar sig främst till psykiatrin, medan den andra varianten är till för människor som 

behöver hjälp med att hantera sådant som de flesta någon gång stöter på i livet. 

Vanligtvis utförs båda varianterna i en grupp som leds av en utbildad biblioterapeut. 

Vidare menar Lack att syftet med biblioterapi ofta är rehabilitering, självkännedom eller 

självbekräftelse vilket kan uppnås med hjälp av film, litteratur eller skrivande som 

sedan diskuteras (Lack 1985, s. 29). Utöver klinisk- och utvecklande biblioterapi tar 

Rubin upp ytterligare en kategori, institutionell biblioterapi. Denna form hör hemma på 

psykiatriska institutioner och utförs alltid tillsammans med en psykiatriker (Rubin 1978, 

s. 3).  

 

Ytterligare en uppdelning som tas upp av Brewster är självhjälpsbiblioterapi och kreativ 

biblioterapi. I den förstnämnda varianten används självhjälpsböcker som exempelvis 

psykologer eller läkare har skrivit och dessa kan handla om allt ifrån depression till 

diabetes. Ofta ses här ett samarbete mellan bibliotek och sjukvård. Vad gäller kreativ 

biblioterapi så används här istället skönlitteratur och poesi, men det kan också innebära 

att skriva och ytterligare en skillnad från självhjälpsbiblioterapi är att fokus här inte 

behöver ligga på specifika problem, utan istället på individens välmående och mentala 

hälsa i stort (Brewster 2008, s. 115-116). Enligt Walwyn & Rowley räknas terapeutiska 

läsecirklar
5
 till den kreativa biblioterapin och menar vidare att dessa skiljer sig från 

”vanliga” läsecirklar på så sätt att de här ofta har högläsning istället för att deltagarna 

ska läsa en bok på egen hand till varje träff. Något annat som skiljer dessa åt är att 

diskussionen inte alltid måste kretsa kring litteraturen även om diskussionen oftast 

börjar utifrån något som lästs. Vidare påpekas det att bibliotekarien som leder dessa 

grupper ibland gör detta tillsammans med sjukvårdspersonal (Walwyn & Rowley 2011, 

s. 303).  

 

Enligt Brewster finns det också en typ av informell biblioterapi och med detta menas det 

läsfrämjande arbetet som bibliotekarier utför varje dag. Detta kan ses som en form av 

biblioterapi då exempelvis den litteratur som bibliotekarier förmedlar liksom de 

läsecirklar som anordnas på många sätt kan vara av en stor betydelse för låntagaren. 

Vidare menar Brewster att det ofta går att se någon form av biblioterapi på 

folkbiblioteken även om själva begreppet inte används av bibliotekarierna (Brewster 

2008, s. 116). Detta kan ha att göra med att det finns en viss tveksamhet kring 

begreppet. Enligt Heinö kretsar begreppets problematik kring terapi-delen som 

indikerar att biblioterapi är något som en utbildad terapeut ska hålla i för att hjälpa en 

patient. Dock menar Heinö att man i biblioteksverksamheten istället kan lägga fokus på 

biblio-delen av begreppet, således kan biblioterapi vara en aktivitet som, istället för att 

bota, kan fokusera på läsupplevelser som kan bidra till människors välmående (Heinö 

2004 s. 41-42). 

 

                                                 
5
 Terapeutiska läsecirklar ses här som liktydigt med biblioterapeutiska läsecirklar 
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2.2.2 Biblioterapi och folkbibliotek 
 

Det är här relevant att göra en koppling till folkbibliotekets roll i samhället, och då 

framförallt dess sociala roll liksom dess roll som mötesplats. Detta är ett område som 

ytterligare behöver belysas både vad gäller marknadsföring och forskning då det i flera 

studier har visats att folkbibliotekens sociala roll på många sätt underskattas (Jansson 

2009, s. 20-21). Folkbiblioteket som en plats för möten är också något som återspeglas i 

forskningen inom biblioterapi. Enligt Brewster är biblioterapi relevant för 

folkbiblioteken då dessa uppmanas till att vara socialt inkluderande samt på olika sätt 

vara till hjälp för alla människor i samhället (Brewster 2008, s. 117). Lack menar att 

folkbiblioteken kan erbjuda en neutral mötesplats där människor kan mötas och 

diskutera upplevelser i livet utifrån litteratur och att det är bibliotekets roll att föra 

samman läsare och litteratur, visa på möjliga modeller och idéer och hjälpa läsare att 

koppla dessa till sina egna liv. Det kan handla om frågor som rör läsarens egna liv och 

situation men det kan också röra sig om frågor i samhället (Lack 1985, s. 27). Lack 

menar vidare att denna form av biblioterapi kan utföras i folkbibliotekens läsecirklar. En 

del kan göra denna koppling mellan sitt liv och litteraturen på egen hand medan andra 

behöver lite hjälp, och det är dessa personer som anses kunna ha nytta av 

biblioterapeutiska läsecirklar (Lack 1985, s. 28). Det är enligt Lack framför allt den 

utvecklande biblioterapin som hör hemma på folkbiblioteken då den kliniska varianten 

utförs i samarbete med en läkare eller annan medicinsk personal (Lack 1985, s. 29). 

Enligt Brewster är det den kreativa biblioterapin som har den största rollen på 

folkbibliotek historiskt sett då dess biblioterapeutiska läsgrupper inte riktar sig till 

människor med omfattande problematik utan snarare till människors välmående i 

allmänhet (Brewster 2008, s. 116). Det är dock svårt att hitta någon större skillnad 

mellan utvecklings- och kreativ biblioterapi. 

 

Biblioterapi passar enligt Lack in i folkbibliotekens demokratiska tradition då den kan 

hjälpa individer, och i sin tur även samhället, till en bättre mental hälsa (Lack 1985, s. 

32). Brewster menar också att införandet av biblioterapi leder till att biblioteken får en 

möjlighet till att inleda samarbete med olika organisationer som finns i samhället, så 

som socialtjänsten, sjukvården samt olika ideella verksamheter (Brewster 2008, s. 117). 

Enligt Brewster är det ingen fråga om att det är lämpligt att införa biblioterapi på 

biblioteken, frågan är hur detta kan genomföras på bästa sätt. Ska det inledas ett 

samarbete med organisationer utanför biblioteket? Ska biblioterapin vara en egen 

avdelning eller ska den vara helt öppen och tillgänglig för alla? Vilken utbildning bör 

bibliotekarierna få? Hur kommer kostnaderna att se ut? (Brewster 2008, s. 118) Enligt 

Ihanus (2004) behöver bibliotekarier som vill leda biblioterapigrupper ha en 

biblioterapeutisk utbildning. Ett alternativ menar han är att kombinera ämnen som 

psykologi, kommunikation, litteraturvetenskap, sociologi och socialpsykologi (s.93). 

 

Enligt Brewster så förekommer det ofta någon form av biblioterapi på bibliotek, även 

om detta egentligen inte är syftet. Vad gäller skyltning, läsecirklar och 

bokrekommendationer så finns det exempelvis ofta teman och det faktum att bibliotek 

ofta känner till samhällets invånare kan leda till en slags informell biblioterapi. Brewster 

menar vidare att bibliotekariers arbete i allra högsta grad inte ska underskattas när det 

kommer till biblioteksanvändarnas välmående (Brewster 2008, s. 116).  
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2.2.3 Effekter av biblioterapi 
 

Även om det finns många som praktiserar biblioterapi så är forskningen kring ämnet 

relativt liten (Riordan & Wilson 1989, s. 506). Resultaten av forskningen har visat sig 

vara blandade, i vissa fall har metoden gett positiva effekter och i andra har det inte gett 

några större effekter alls. Mest effektiv har dock självhjälpsbiblioterapin visat sig vara 

och här är forskningen som störst inom psykologin (Riordan & Wilson 1989, s. 507). 

Dock påpekas det att denna form endast rekommenderas för personer med exempelvis 

måttlig eller mild depression (Brewster 2008, s. 116). Den biblioterapi där skönlitteratur 

och poesi används forskas det inte lika mycket om och det har visat sig vara svårt att se 

effekter av denna. Trots att forskningsresultaten är blandade fortsätter dock intresset för 

biblioterapi att öka (Riordan & Wilson 1989, s. 507). Det är intressant att det inte tycks 

ha hänt så mycket mer inom forskningen kring denna form av biblioterapi sen 1989. 

Den informella biblioterapin, det vill säga den form av biblioterapi som Brewster menar 

pågår i det dagliga arbetet på biblioteken, har det inte forskats någonting om. Men den 

här formen av outtalad biblioterapi skulle enligt Brewster ändå kunna visa på vissa 

effekter och syftar då till att rätt litteratur vid rätt tillfälle kan ge läsaren vägledning och 

hjälp med att hantera olika händelser i livet och menar vidare att man då och då kan 

höra någon säga att en bok på något sätt lett till en förändring i livet (Brewster 2008, s. 

116). Att enbart läsa för sig själv eller diskutera läst litteratur med vänner är enligt 

Ihanus dock inte samma sak som litteraturterapi då själva situationen ej är terapeutisk, 

det vill säga en situation som handlar ”om en tolerant och ’accepterande’ atmosfär, om 

överföringar eller klarifikationer, tolkningar och insikter relaterade till individens 

upplevelser”. Ihanus påpekar dock att terapeutiska inslag ändå kan inträffa (Ihanus 

2004, s. 24)  

 

Enligt Lack kan biblioterapeutiska läsecirklar på folkbibliotek vara berikande på många 

sätt och menar att de kan hjälpa människor att växa och uttrycka sina känslor, men 

menar också att de kan ha en social betydelse eller vara till för nöjes skull (Lack 1985, 

s. 32). I en undersökning av hur deltagare upplever terapeutiska läsecirklar visade det 

sig att deltagare ofta kände igen sig i situationer och karaktärer i litteraturen. När detta 

inträffade så visade det sig också ibland att de kom till insikt och att de fick en större 

förståelse för sig själva, men så även förståelse för andra. Ökat självförtroende och ökad 

självkänsla visade sig också vara en effekt liksom att en del deltagare upplevde att de 

lärde sig att se på saker och ting ur nya perspektiv och att de fick nya idéer. Flera av 

deltagarna upplevde också att de lärde sig nya saker, det vill säga att cirkeln till en viss 

del även var informativ. Även de sociala aspekterna av cirklarna ansågs viktig och flera 

upplevde att de byggde relationer med de övriga deltagarna i grupperna (Walwyn & 

Rowley 2011, s. 307-310). Ihanus påpekar att diskussionen i den biblioterapeutiska 

gruppen är av stor vikt då den tillför deltagarna flera upplevelser och tolkningar kring 

den lästa litteraturen. Litteraturen fungerar därmed som ett verktyg i den terapeutiska 

processen (Ihanus 2004, s.94). 

 

3. Teori 
 

Enligt Rubin används Caroline Shrodes teori ofta som bas inom forskningen kring 

biblioterapi. Shrodes presenterade teorin i sin doktorsavhandling Bibliotherapy: A 

Theoretical and Clinical Experimental Study som publicerades år 1950 (Rubin 1978, s. 

34). Det finns inga nyare teorier inom biblioterapin, vilket innebär att det är just 
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Shrodes teori som jag kommer att använda mig av i denna studie. Trots att det var 

många år sedan teorin skapades finner jag den ändå applicerbar på så sätt att den 

förklarar faser som även en läsare av idag troligtvis kan gå igenom. Dock kan det vara 

relevant att föra en diskussion kring huruvida denna kan utvecklas eller göras om på 

något sätt, därför återkommer jag till teorin i diskussionsavsnittet. 

 

Enligt Shrodes är biblioterapi en dynamisk process där läsarens upplevelser motsvarar 

psykoterapins huvudfaser (Rubin 1978, s. 34).  

 

Den första fasen är identifikation och denna fas innebär att läsaren får en viss känsla för 

eller känner igen sig i någon utav karaktärerna. Läsaren kan också ge uttryck för de 

åsikter som karaktären har eller visa oro för dennes öde.  

 

Den andra fasen är projektion och denna delar Shrodes upp i två delar. Den första delen 

är apperceptiv projektion vilket har att göra med hur läsaren tolkar karaktärers relationer 

och olika motiv. Den andra delen är kognitiv projektion vilket innebär att läsaren drar 

slutsatser kring författarens syfte med boken. Det kan också innebära att läsaren utifrån 

boken upptäcker nya sätt att se på livet eller resonerar kring bokens värderingar samt 

dess moraliska och etiska aspekter.  

 

Nästa fas är avreaktion och katharsis och i denna fas sätter läsaren ord på sina känslor 

och minnen från tidigare kan komma upp till ytan igen. Läsaren kan också uttrycka sina 

känslor gentemot författaren eller någon av karaktärerna i boken samt överföra 

händelser i boken till egna erfarenheter.  Avreaktion och katharsis används här 

synonymt av Shrodes för att katharsis inte ska förväxlas med Aristoteles förklaring av 

begreppet. 

 

Insikt är den sista fasen och här kan läsaren nå självförståelse och känna tillhörighet. 

Läsaren kan också få förståelse för andra liksom få en ökad tolerans och acceptans. I 

denna fas resonerar läsaren kring sina egna motivationer i relation till boken och kan på 

så sätt se vilka likheter respektive olikheter som finns. Slutligen kan detta leda till att 

läsaren tar till sig nya mål och värderingar och även att denne blir medveten om sådant 

som tidigare varit omedvetet (Shrodes 1950, refererad i Rubin 1978, s. 36-37). 

 

 

 
 

 

Utifrån Shrodes teori har jag skapat modellen ovan. Jag har tolkat teorin som så att varje 

fas består av ett antal olika delar och jag kommer att leta efter alla dessa delar i analysen 

Identifikation Projektion 
Avreaktion 

och katharsis 
Insikt 
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av det empiriska materialet. Eventuella brister med modellen skulle kunna vara att 

läsaren kanske inte alltid upplever samtliga faser eller alla delar av varje fas. Det är 

också möjligt att läsaren inte följer faserna i exakt den ordning som de återges, 

exempelvis så skulle insikt kanske kunna nås utan att läsaren går igenom alla faser 

innan. För att underlätta för läsaren kommer faserna att återges löpande i 

analysavsnittet. 

 

4. Metod 
 

Detta kapitel inleds med en förklaring av begreppen validitet och reliabilitet samt hur 

dessa har använts i uppsatsen. I nästa avsnitt redogör jag för val av metod och därefter 

följer ett avsnitt om urval och tillvägagångssätt. Avslutningsvis presenteras 

läsecirklarna och informanterna. 

 

4.1 Validitet och reliabilitet 
 

Enligt Esaiasson kan validitet delas upp i två delar, begreppsvaliditet och 

resultatvaliditet. Den förstnämnda har att göra med kopplingen mellan teoretiska 

begrepp och empiriska undersökningsinstrument och blir avståndet för stort mellan 

dessa leder det till ett validitetsproblem. Vad gäller resultatvaliditet så handlar det om 

huruvida det som undersöks också är det som påstås undersökas. För att få en god 

resultatvaliditet måste det finnas en god begreppsvaliditet och en hög reliabilitet. Med 

hög reliabilitet menas att det inte får finnas några osystematiska eller slumpmässiga fel i 

undersökningen, som exempelvis kan orsakas av slarvfel i datainsamlingen eller vid 

bearbetningen av materialet. Därmed är ”god begreppsvaliditet plus hög reliabilitet” lika 

med en god resultatvaliditet (Esaiasson 2003, s. 61-67). 

 

För att nå en god validitet i denna uppsats har jag varit noggrann med att hela tiden 

förhålla mig till syftet och frågeställningarna. Likaså har jag haft dessa i åtanke vid val 

av metod och teori för att försäkra mig om att jag faktiskt undersöker det som jag säger 

att jag ska undersöka. Observationer och semistrukturerade intervjuer ansågs således 

vara den metod som lämpade sig bäst för att svara på denna uppsats syfte och 

frågeställningar eftersom det är deltagarnas upplevelser och tankar kring läsecirklar som 

jag är intresserad av. För att nå en god reliabilitet och för att resultatet ska bli 

tillförlitligt har jag vid insamlingen av det empiriska materialet utgått från samma 

intervjuguide och observationsschema. Jag har även spelat in och transkriberat 

intervjuerna samt fört noggranna anteckningar vid observationerna för att undvika 

missförstånd vid tolkningen av materialet. Jag vill också vara tydlig med att 

generaliserbarheten i denna studie är relativt låg då det är möjligt att intervjuer med 

deltagare i andra läsecirklar hade lett till ett annorlunda resultat än vad denna uppsats 

presenterar. Nedan följer en mer detaljerad redogörelse för val av metod samt urval och 

tillvägagångssätt. 

 

4.2 Val av metod 
 

Valet av kvalitativa metoder grundar sig i att jag vill få en djupare förståelse för de 

funktioner som läsecirklar kan ha för vuxna deltagare. Kvantitativa metoder hade 
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möjligtvis medfört att en viss generalisering hade kunnat göras, dock är detta inte syftet 

med uppsatsen vilket innebär att kvalitativa metoder lämpar sig bra. Det kommer dock 

att innebära att jag enbart kan uttala mig om de informanter och läsecirklar som ingår i 

min uppsats. För att få en heltäckande bild av det som undersöks så används både 

intervjuer och observationer. Semistrukturerade intervjuer lämpar sig för denna uppsats 

då dessa ger en större flexibilitet. Intervjuguiden behöver inte följas strikt och både 

följdfrågor och nya frågor kan ställas vid behov för att utveckla och förtydliga (Bryman 

2009, s.301). För att kunna se och höra vad som faktiskt händer i läsecirklarna är det 

också relevant att göra observationer. Genom en observation kan jag också få syn på de 

sociala samspel som sker, vilket jag inte hade kunnat om jag enbart använt mig av 

intervjuer (Esaiasson 2005, s. 333-335). 

 

4.3 Urval och tillvägagångssätt 
 

Jag tog via mail kontakt med folkbibliotek som hade läsecirklar i sin verksamhet och 

ställde frågan om det fanns någon möjlighet för mig att få delta i cirklarna som 

observatör. Tanken var från början att jag skulle observera sex läsecirklar samt intervjua 

en deltagare i varje. Dock var det inte helt enkelt att få tag i så många, vilket delvis 

berodde på det datum som de ägde rum, men det var också många cirkelledare som 

tackade nej. Slutligen blev det tre läsecirklar som observerades och därför gjorde jag 

valet att istället intervjua två deltagare i varje. Ledaren till en av cirklarna kontaktade 

deltagarna direkt och därmed kunde jag boka in två intervjuer ganska snabbt. Vad gäller 

de övriga cirklarna fick jag i stället ställa frågan till deltagarna på plats. I en av cirklarna 

var det endast en deltagare som ville ställa upp, därav blir bilden av denna cirkel 

troligtvis inte lika nyanserad. 

 

Jag valde att göra en öppen observation för att undvika den etiska problematik som 

följer med en sluten observation. Under observationen hade jag ett observationsschema 

att utgå ifrån och jag intog också en passiv roll för att kunna lägga fullt fokus på att 

anteckna vad sades under cirkelträffarna. Innan observationerna var jag noga med att få 

samtliga deltagares samtycke. Jag berättade också kort om min uppsats och dess syfte 

och informerade om att samtligas identitet kommer att behandlas konfidentiellt liksom 

att de när som helst kan välja att dra sig ur. Deltagarna informerades om att det material 

som jag får av observationerna enbart kommer att användas av mig för uppsatsens syfte. 

Därmed har jag haft de etiska principer som Bryman (2009) tar upp i åtanke, det vill 

säga samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(s. 443-451).  

 

Samtliga intervjuer utfördes på biblioteket där läsecirklarna ägde rum. Intervjuerna 

valdes också att genomföras en eller ett par dagar efter observationstillfället då jag fann 

att det kunde vara intressant att ta med nya frågor som dök upp under observationen. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide och samtliga har spelats in och 

transkriberats med informanternas godkännande. Liksom vid observationstillfällena har 

jag även här haft de forskningsetiska principerna i åtanke, jag har varit noggrann med 

att informera om min uppsats och dess syfte och förklarade också för informanterna att 

deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde göra valet att dra sig ur 

intervjun. Vidare informerades de om att deras personuppgifter behandlas med 

konfidentialitet samt att deras namn kommer att fingeras i uppsatsen för att minska 

risken för identifikation (Bryman 2009, s. 443-451). 
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Värt att nämna är att jag valt att inte ställa några frågor kring biblioterapi i intervjuerna. 

Dels med tanke på att biblioterapi inte praktiseras i Sverige och dels för att begreppet 

kan uppfattas som krångligt av många. Således valdes istället en teori som används 

inom forskningen kring biblioterapi vilket innebär att det blir jag, och inte 

informanterna, som analyserar huruvida det finns biblioterapeutiska inslag i 

läsecirklarna eller ej. 

 

4.4 Presentation av läsecirklar och informanter 
 

Läsecirkel A består vid observationstillfället av 10 deltagare, samtliga kvinnor i 

medelåldern och uppåt. Cirkelträffen pågår i cirka en och en halv timma och leds av två 

bibliotekarier. Tre olika böcker diskuteras. 

 

Läsecirkel B består vid observationstillfället av 8 deltagare, samtliga kvinnor i 

medelåldern och uppåt. Dock finns även en manlig deltagare som inte var med vid detta 

tillfälle. Cirkelträffen pågår i cirka två timmar och leds av en bibliotekarie. En bok 

diskuteras. 

 

Läsecirkel C består vid observationstillfället av 7 deltagare, samtliga kvinnor där alla 

förutom en befinner sig i medelåldern och uppåt. Cirkelträffen pågår i cirka två timmar 

och leds av en cirkelledare som är anställd av ett studieförbund. En bok diskuteras. 

 

Första bokstaven i informanternas namn visar vilken cirkel de tillhör. 

 

Anna är 65 år och nybliven pensionär. Tidigare har hon arbetat som högstadielärare och 

som studievägledare på en högskola. Anna har deltagit i cirkeln i cirka 4 år. 

 

Annika är 63 år och är pensionär sedan ett år tillbaka. Tidigare arbetade hon som 

utredare på försäkringskassan. Annika har deltagit i cirkeln i snart 5 år. 

 

Bodil är 51 år och arbetar som förskolelärare. Hon har deltagit i cirkeln i snart 5 

månader. 

 

Cecilia är 57 år och arbetar som förskolelärare. Hon har deltagit i cirkeln i cirka 3 år. 

 

Carina är 32 år och arbetar som gymnasielärare. Hon har deltagit i läsecirkeln i cirka 3 

år. 

 

Att beskriva handlingen i de böcker som lästes i cirklarna hade eventuellt kunnat 

underlätta presentationen och ökat förståelsen för vissa delar av analysen. Dock så har 

jag gjort valet att inte göra denna beskrivning, dels för att en beskrivning av fem böcker 

skulle ta upp relativt mycket plats och dels för att jag inte vill ha för stort fokus på 

böckerna. Därmed har jag, så gott det går, försökt att undvika att ta med för mycket från 

handlingarna i analysen. Nedan presenteras en lista över de böcker som diskuterats. 

 

Hemligheten av Philippe Grimbert 

Huset du älskade av Tatiana de Rosnay 

En ovärdig dotter av Justine Lévy 

En liten smula underbar av Dawn French 

Sin ensamma kropp av Elsie Johansson 
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5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som analyseras med hjälp av de fyra 

faserna i Shrodes teori. Analysen är också strukturerad efter faserna och under 

respektive avsnitt kommer det ges en kort beskrivning av varje fas. Kapitlet inleds med 

analysen av materialet från observationerna och därefter följer analysen av materialet 

från intervjuerna. 

 

5.2 Analys av observation 
 

Nedan presenteras analysen av det empiriska materialet från de tre observationerna. 

 

5.2.1 Identifikation 
 

Läsaren identifierar eller känner till en viss del igen sig i bokens karaktär. Läsaren kan 

också uttrycka sig om karaktärens åsikter eller oroa sig för hur det ska sluta för 

karaktären. 

 

Huruvida deltagarna kan identifiera sig med en karaktär beror mycket på vad det är för 

typ av karaktär det handlar om. Likaså har det att göra med vad deltagarna själva är för 

personer. Resultatet visar sig vara blandat, vissa deltagare kan identifiera sig eller i alla 

fall känna igen sig i vissa delar av en karaktär, medan andra inte känner igen sig 

överhuvudtaget. Dock är det intressant att det ändå diskuteras en hel del, framförallt i 

Läsecirkel B och C. I läsecirkel B får boken ganska mycket kritik då karaktärerna i 

denna av anses ointressanta, en deltagare menade att hon kände sig helt främmande 

inför alltihop vilket ledde till att hon inte ens orkade läsa klart boken. Dock berättar ett 

par av deltagarna att de känner igen sig i hur det är att vara förälder till tonåringar, 

vilket betyder att några ändå kan identifiera sig med karaktären till en viss del. 

Meningarna är dock fortsatt delade, exempelvis så ansåg en annan deltagare att 

tonåringarnas beteende inte kändes trovärdigt i förhållande till deras ålder på så sätt att 

de verkade yngre än de egentligen var, denne kunde därmed inte känna igen sig. 

Huvudkaraktären i boken som lästes i läsecirkel C är en pensionär och då några av 

deltagarna också var det pratades det en hel del om huruvida de kände igen sig i henne 

och hennes situation eller inte. Boken beskrevs av några av deltagarna som en 

romantisk tonårsbok och att karaktären betedde sig som en fjompig tonåring medan 

andra tog till sig den direkt och till och med beundrade karaktären som kvinna med 

tanke på vad hon hade fått gå igenom i sitt liv. En del kände igen sig medans andra 

ställde sig helt främmande inför karaktären. Den yngre deltagaren i läsecirkel C menade 

dock att hon kände igen sig i karaktären och att hon till en viss del kan identifiera sig 

med henne trots att denne var pensionär, och berättar vidare att hon också tänker och 

pratar med sig själv så som karaktären gör. Karaktären gör också många tillbakablickar 

i sitt liv och ett par av de äldre deltagarna känner igen sig i detta. De menar på att även 

de ser tillbaka på saker från förr och tänker på sådant de ångrar och kunde gjort 

annorlunda. I läsecirkel A får den första bokens huvudkaraktär mycket kritik och 

beskrivs av deltagarna som orimlig, orealistisk och ej trovärdig och samtliga deltagare 

verkar ha svårt att identifiera sig med karaktären. Det är intressant att det, till skillnad 

från de övriga cirklarna, inte diskuteras speciellt mycket kring huruvida deltagarna 
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känner igen sig i karaktären eller ej. Detta skulle dels kunna bero på att de diskuterade 

tre böcker istället för en vilket troligtvis gör att de inte hinner gå in lika djupt i 

diskussionen, men liksom jag nämnde inledningsvis i detta stycke så kan det också ha 

att göra med vad det är för typ av böcker och karaktärer. Möjligtvis hade diskussionen 

kunnat se annorlunda ut, i samtliga cirklar, om andra böcker hade lästs. 

 

Det talas inte om karaktärernas åsikter och endast vid ett par tillfällen uttrycks det en 

oro för karaktärerna i läsecirkel A och C. Den sista boken som diskuteras i läsecirkel A 

handlar om en mor- och dotterrelation och beskrivs som känslomässigt gripande och 

flera av deltagarna uttryckte oro för hur det skulle gå för en av karaktärerna. I läsecirkel 

C uttrycks det en slags oro för bokens huvudkaraktär som uppfattas som rotlös och 

ångestfylld och ett par av deltagarna ställde sig frågan om vad det var hon sökte. 

Huruvida detta kommer upp i diskussionen beror troligtvis, som jag även nämnt ovan, 

till ganska stor del på vad det är för typ av bok man läser, och kanske var böckerna som 

lästes anledningen till att det inte uttrycktes oro i någon större utsträckning för 

karaktärerna.  

 

5.2.2 Projektion 
 

I denna fas tolkar läsaren karaktärens relationer och motiv. Läsaren får också 

funderingar kring författarens syfte med boken och upptäcker utifrån det nya sätt att se 

på livet och resonerar kring bokens värderingar samt dess moraliska och etiska 

aspekter. 

 

Det uppstod inte så mycket diskussioner kring karaktärernas relationer och motiv i 

läsecirklarna. Det som tas upp i läsecirkel A är mor- och dotterrelationen i den sista 

boken som beskrivs som känslomässigt gripande och det resoneras också lite kring 

huvudkaraktärens handlingar och beteende i den första boken, dock utvecklas detta inte 

så mycket. I läsecirkel C pratas det lite om relationen mellan huvudkaraktären och 

hennes man och varför den var så dålig, detta utvecklades dock inte heller så mycket 

mer. Det går med andra ord inte att se så mycket av Shrodes andra fas i läsecirkel A och 

C. Tanken med boken i läsecirkel B var att den skulle vara humoristisk och detta var 

något som det rådde delade meningar om bland deltagarna. En del ansåg att den hade 

sina humoristiska delar och andra ansåg att den inte var rolig alls, men ett fåtal deltagare 

menade på att det ändå gick att se ett allvar och syftade då till den krisande mammans 

relation till sina barn. En av deltagarna nämnde också att hon ansåg att mamman hade 

en dålig kommunikation med sina barn och kritiserar även dennes föräldraroll. I 

läsecirkel B går deltagarna in lite mer i diskussionen kring relationen mellan mamman 

och hennes barn. Därmed gick det att se lite mer av fasen i denna cirkel. 

 

Vad gäller författarens syfte och böckernas värderingar och moraliska och etiska 

aspekter fördes det ingen diskussion alls kring. Möjligtvis skulle det kunna gå att koppla 

denna del av fasen till den diskussion som fördes kring huruvida boken i läsecirkel B 

borde tas på allvar eller ej, dock blir troligtvis detta något långsökt. Huruvida deltagarna 

upptäcker nya sätt att se på livet är också tveksamt då det inte nämndes något om detta i 

diskussionerna. 
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5.2.3 Avreaktion och katharsis 
 

I denna fas kan läsaren relatera till egna erfarenheter och minnen från förr kan komma 

upp till ytan igen. Läsaren kan också sätta ord på sina egna känslor liksom sina känslor 

gentemot författare eller karaktärer. 

 

Vid ett par tillfällen talades det i cirklarna om hur det kunde vara förr och ibland 

pratades det även om gamla minnen. Bok nummer två i läsecirkel A utspelar sig efter 

andra världskriget och handlar om en stor hemlighet som avslöjas. Diskussionen kretsar 

mycket kring just denna hemlighet och varför det är så hemligt. En av deltagarna menar 

att man under denna tid oftast höll tyst om obekväma saker till skillnad från idag. En 

annan deltagare kom att tänka på sin gamla granne och barndomsvän som var med om 

nästan samma sak och tog med sig en bok som just denna barndomsvän skrivit till 

cirkeln. Boken som lästes i läsecirkel C handlade delvis om ett olyckligt äktenskap där 

huvudkaraktären gifte sig som väldigt ung till följd av att hon blev gravid. De äldre 

deltagarna kände här igen hur det kunde vara förr, det vill säga att räddas socialt sett 

genom giftermål då det på den tiden var en skandal att vara en ogift mor. På sätt och vis 

kan det som nämns ovan höra till denna fas, det är dock tveksamt om det är just detta 

som Shrodes menar med att gamla minnen kommer upp till ytan igen.  

 

När det kommer till att relatera till egna erfarenheter så flyter detta ihop lite med sådant 

som deltagarna minns. Ett par av deltagarna i läsecirkel B relaterar dock utifrån boken 

till när deras egna barn växte upp och en deltagare fick funderingar kring om hon också 

agerat så som karaktären gjorde under den tiden. Hur mycket deltagarna kan relatera till 

egna erfarenheter beror givetvis på vilka erfarenheter de har haft i livet och huruvida de 

stämmer överens med det som boken handlar om eller ej.  

 

När läsecirkel B började närma sig sitt slut gav deltagarna varandra boktips inför 

sommaren. Det verkade finnas ett stort intresse för böcker som utspelar sig lite längre 

tillbaka i tiden då man kan känna igen sig händelser och kanske till och med har upplevt 

något liknande. Detta kan tolkas som att de flesta faktiskt vill läsa litteratur som de kan 

relatera till och kanske till och med väcka gamla minnen till liv. Just det här med att 

kunna känna igen sig och kunna relatera till sig själv eller sådant som upplevts verkar 

vara något som deltagarna önskar, vilket kan tyda på att detta är en fas som många 

faktiskt vill uppleva. Därför är det intressant att det relaterades så pass lite till egna 

erfarenheter i diskussionen, möjligtvis kan detta bero på de böcker som lästes. 

 

5.2.4 Insikt 
 

I den sista fasen kan läsaren nå självförståelse och känna tillhörighet med karaktären. 

Läsaren kan också få en ökad tolerans och acceptans, liksom förståelse för andra. 

Vidare resonerar läsaren kring sina egna motivationer och även se likheter respektive 

olikheter i relation till boken. Slutligen kan läsaren ta till sig nya mål och värderingar 

och bli medveten om sådant som tidigare varit omedvetet. 

 

Det pratades inte mycket om huruvida deltagarna har fått en större förståelse för sig 

själv eller andra, men det nämndes ändå vid några tillfällen. Deltagaren i läsecirkel A 

som gjorde kopplingen till sin barndomsvän nämnde att hon hade fått en större 

förståelse för vad denne gått igenom under sin uppväxt. Även en deltagare i läsecirkel B 
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tog upp att boken ledde till en ökad medvetenhet om sina barns tankar och agerande, 

men även sitt egna. Det var mycket delade åsikter om denna bok, exempelvis så ansåg 

en del att tonåringarnas beteende var omoget, vilket möjligtvis kan ha att göra med att 

de inte upplevde sina egna eller andras barn i sin närhet på detta sätt. Deltagaren som 

nämnde att boken gett henne en viss förståelse menade dock att hon fick funderingar 

kring relationen till sina egna barn och om hon uppfattat sina egna barn fel, det vill säga 

att de utåt sett är på ett sätt men inåt sett på ett annat. Med detta menar deltagaren att 

man kanske tror att ens tonåring är väldigt mogen och vuxen, men att det egentligen 

kanske inte är så. Det denna deltagare upplevde har en ganska stark koppling till denna 

fas på så sätt att boken gav henne en ökad förståelse för sina barn, men också att hon 

blev medveten om att barnen kanske inte är, tänker och tycker så som hon tidigare trott 

att de gör.  

 

Förutom de två nämnda fallen ovan så är det dock svårt att se denna fas i cirklarna. 

Troligtvis är detta inget som brukar diskuteras, men det utesluter inte att det ändå kan 

upplevas, det vill säga att deltagarna upplever att de når en viss insikt inom sig eller att 

de får förståelse för något. 

 

Något som dock sades under boktipsandet i cirkel B var att böcker som utspelar sig i 

andra kulturer ger en viss förståelse, och de pratade en del om en bok som de hade läst 

tidigare och att en av deltagarna vid detta tillfälle delade med sig av sina egna 

erfarenheter kring denna kultur. Intrycket gavs att de vid denna träff diskuterade en hel 

del kring den förståelse som både boken och den nämnda deltagaren bidrog till. 

Troligtvis hade det gått att se mer av fasen under denna tidigare träff, vilket tyder på att 

vilken typ av bok som läses har en väldigt stor betydelse för om denna fas upplevs eller 

ej. 

 

5.3 Analys av intervjuer 
 

Nedan följer analysen av de intervjuer som genomförts, strukturerad på samma sätt som 

ovanstående avsnitt. 

 

5.3.1 Identifikation 
 

Läsaren identifierar eller känner till en viss del igen sig i bokens karaktär. Läsaren kan 

också uttrycka sig om karaktärens åsikter eller oroa sig för hur det ska sluta för 

karaktären. 

 

Samtliga informanter upplever att de till en viss del kan identifiera sig med karaktärer, 

om än i olika utsträckning. Anna upplever att skönlitteratur ibland anknyter till ”ens 

person och egna erfarenheter” och berättar att hon ibland kan identifiera sig med 

karaktärer, vilket hon anser är viktigt då det gör att boken engagerar. Annika känner 

också igen sig i karaktärer ibland men påpekar dock att det inte händer så ofta. Vidare 

menar Annika att det är intressant med böcker som man kan identifiera sig lite i, men 

ser helst att det inte är ”samma gråa verklighet som man själv lever i”. Jag tolkar detta 

som att identifieringen med en karaktär inte har någon djupare betydelse för Annika. 

För Bodil hade identifieringen med karaktären däremot en större betydelse. Bodil 

berättar att hon kände igen sig som förälder i boken de läste i cirkeln och förklarar att 
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hon ”fick sig en liten tankeställare” både vad gäller henne själv och hennes barn, vilket 

tyder på en ganska stark koppling till karaktären.   

 

Cecilia menar att det är viktigt att kunna identifiera sig vilket även Carin håller med om 

som även började fundera på om hon till och med kanske tycker bättre om böcker som 

hon kan känna igen sig i. Vidare menar Carin att hon ofta försöker hitta likheter med 

karaktärer: 

 
Jag tror att jag identifierar mig jättemycket. Jag försöker hitta mönster hela tiden i 

allting, när man lär sig nya saker eller när man läser böcker. Man försöker känna 

igen sig /…/ det brukar ju alltid finnas några personlighetsdrag som man kan känna 

igen sig i. 

 

Carin blev dock lite förvånad över att hon kände igen sig lite i den 40 år äldre 

karaktären i boken de läste senast i cirkeln:  

 
Jag blev faktiskt lite förvånad över att hon hade tankar, eller i boken, som var lika 

mina egna tankar fastän jag är mycket yngre, 40 år yngre än huvudpersonen, det 

var lite fascinerande. 
 

Det Carin säger ger intrycket av att hon vill, men också att hon brukar uppleva denna 

fas.  

 

Cecilia berättar att de i slutet av cirkelträffen ofta pratar om sina ”olika 

känsloupplevelser inför de olika personerna, hur man personligen blev fångad och hur 

man kände det”, vilket är något som hon finner givande. Citatet förklarar på ett bra sätt 

hur diskussionen i läsecirkel C såg ut. Både observationen av cirkeln och intervjuerna 

med Cecilia och Carin tyder på att de går djupare i diskussionerna än vad deltagarna i 

de två andra cirklarna gör, vilket troligtvis har mycket att göra med cirkelledaren som 

vid flera tillfällen frågar om och hur deltagarna kan identifiera sig med 

huvudkaraktären.  

 

Detta var något som Bodil uttryckte att hon önskade få mer av i sin cirkel, men som de 

övriga deltagarna inte verkade vara lika intresserade av, vilket är intressant då det kan 

tyda på att hon till en viss del önskar att denna fas ska vara en del av diskussionen. 

 

Alla informanter uttrycker att de ibland kan känna igen sig i eller identifiera sig lite med 

karaktärer i litteraturen, om än i olika utsträckning, och detta beror såklart mycket på 

vad det är för karaktärer som skildras i böckerna. Av resultatet att döma så verkar det 

dock snarare handla om att känna igen sig i vissa personlighetsdrag än att identifiera sig 

fullt ut med karaktärerna. 

 

De övriga delarna av fasen togs inte upp av informanterna vilket kan tyda på att dessa 

inte upplevs eller diskuteras i så stor utsträckning. 

 

5.3.2 Projektion 
 

I denna fas tolkar läsaren karaktärens relationer och motiv. Läsaren får också 

funderingar kring författarens syfte med boken och upptäcker utifrån det nya sätt att se 
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på livet och resonerar kring bokens värderingar samt dess moraliska och etiska 

aspekter. 

 

Bodil berättar att de brukar diskutera en del om karaktärerna i böckerna, vad de är för 

personer och hur deras relationer ser ut. Dock inte lika mycket som hon skulle vilja och 

menar vidare att det är mer fokus på det allmänna.  

 
Jag känner att man inte har gett personerna, eller karaktärerna någon chans helt 

enkelt, men inom mig så har jag tänkt de här tankarna /…/ men det känns som om 

den här personen, man har inte riktigt bekantat sig med den, men det är ju 

berikande för mig ändå, man behöver ju inte alltid prata… 

 

Vidare menar Bodil att det inte verkar som att de andra i cirkeln tycker om den sortens 

diskussion, att ”dissekera personer” och att gå in mer på djupet och analysera dem. 

Även Cecilia berättar att de brukar diskutera karaktärers relationer och deras betydelse 

för varandra men förklarar att detta är något som hon, liksom Bodil, skulle vilja gå in 

djupare i. 

 
När vi lär känna varandra ännu mer så kan man… liksom, hur kommer det sig att 

du ser det på detta sättet? /…/ alltså på något sätt så kan man ju plocka fram delar 

av sig själv och få hjälp att få syn på dem som man kanske inte skulle fått annars, 

så att man kan använda den på ett ännu djupare plan. 

 

Det Cecilia säger här är intressant på många sätt. Det hon uttrycker kan tolkas som så att 

hon dels vill gå ännu djupare i analysen av karaktären och dennes relationer, dels att 

hon med hjälp av boken och diskussionen med de andra deltagarna vill ”plocka fram 

delar av sig själv” vilket kan leda till att hon får syn på, eller får förståelse för hur hon 

själv är och fungerar. Det här citatet skulle kunna placeras i samtliga faser. 

 

Även Anna, Annika och Carin berättar att karaktärers relationer och agerande 

diskuteras, dock uttrycker de ingen önskan om att utveckla detta ytterligare i 

diskussionen. Alla tycks därmed inte vara lika intresserade av denna del av fasen, men 

det är intressant att två av informanterna, Bodil och Cecilia, uttrycker att de önskar mer 

av den då det tyder på att ändå finns ett visst intresse, och kanske till och med ett behov, 

av att faktiskt få diskutera karaktärer och deras relationer.  

 

Att litteratur, och i vissa fall diskussionen kring denna, kan förändra hur man ser på 

saker och ting är något som flera av informanterna tar upp. Carin berättar att hon tycker 

att det är roligt att deltagarna i cirkeln är så olika, både vad gäller ålder och syn på livet, 

eftersom det gör att diskussionerna blir väldigt intressanta. Vidare menar Carin att de 

ibland kommer in i ganska djupa samtal, till följd av att de kommer in på det egna livet, 

trots att de bara träffas en gång var tredje vecka. Detta är något som Carin tycker är 

både intressant och givande på så sätt att det får henne att tänka på att alla har olika syn 

på livet och att alla inte tycker och tänker på samma sätt som hon gör. Samma sak gäller 

Cecilia som också berättar att då deras skilda läsupplevelser ibland kan få henne att 

ändra uppfattning om saker och ting.  

 

Även om diskussionen med de andra deltagarna medför att informanterna får ta del av 

andras syn på saker och ting så är det dock svårt att säga i vilken utsträckning det går att 

koppla till den här fasen, det vill säga att diskussionen har gett dem ett nytt sätt att se på 

livet. Snarare kan det tolkas som att de ibland kan få lite perspektiv genom att få ta del 

av andras upplevelser av någonting och att detta, som Cecilia förklarar, ibland kan leda 
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till en förändrad uppfattning. Dock ges inte intrycket att detta handlar om några stora 

saker. 

 

Enligt Annika är det dock snarare litteraturen, och inte så mycket diskussionen i cirkeln, 

som får henne att se saker på ett annat sätt. Bodil tar också upp att det mest är 

litteraturen som kan bidra till detta, dock kommer hon ihåg en cirkelträff där 

diskussionen tillsammans med boken som lästes bidrog till att hon fick ett helt annat 

synsätt på religion och kultur.  

 

Liksom i observationerna så nämndes heller inte de övriga delarna av fasen i 

intervjuerna, vilket kan tolkas som att dessa inte anses vara lika intressanta eller 

relevanta att diskutera i läsecirklarna. 

 

5.3.3 Avreaktion och katharsis 
 

I denna fas kan läsaren relatera till egna erfarenheter och minnen från förr kan komma 

upp till ytan igen. Läsaren kan också sätta ord på sina egna känslor liksom sina känslor 

gentemot författare eller karaktärer. 

 

Att det ofta dras paralleller till egna erfarenheter och att det pratas om gamla minnen 

ibland är samtliga informanter eniga om. När Anna läste en av böckerna i cirkeln kom 

hon direkt att tänka på sin barndomsvän som hade vart i en liknande situation som 

huvudkaraktären, och det betydde väldigt mycket för henne att hon fick möjligheten att 

dela med sig av detta i cirkeln. Men ytterligare ett minne väcktes till liv, som hon dock 

inte tog upp under cirkelträffen, när hon läste en av de andra böckerna som handlade om 

ett hus som skulle rivas. Detta var något hon själv upplevde när hon bodde med sina 

svärföräldrar som nygift. 

 
…och vi var ju tvungna att riva det, så vi var ju med om hela det /…/ så man 

jämför ju lite så /…/ känslan av att få ett brev,  förlora ett hem, för svärföräldrarna 

då… 
 

Förutom att detta är ett tydligt exempel på att gamla minnen kommer upp och att Anna 

relaterar till egna erfarenheter så visar det även på att informanten inte tar upp allt som 

hon kommer att tänka på i gruppen. Anledningen till att Anna höll detta för sig själv var 

att hon ansåg att hon redan hade tagit tillräckligt stor plats i gruppen vid det här 

tillfället, vilket är intressant då det kan innebära att fler tänker precis som Anna gör 

vilket i sin tur innebär att det relateras till egna erfarenheter i större utsträckning än vad 

som ses och hörs i cirkeln. 

 

Även Annika och Bodil tar upp att det ibland relateras till egna erfarenheter. Annika 

hade inget exempel att ge vid intervjutillfället men Bodil berättade att hon direkt 

kopplade boken de läste i cirkeln till sig själv som mamma och att hon dessutom tänkte 

tillbaka en del på sina barns uppväxt. För Cecilia är det dessutom viktigt att få dela med 

sig av sig själv och sina erfarenheter.  

 
Det ger mig att jag får uttrycka den jag är och det jag känner. Det handlar om 

självkänsla och att veta vem man är och vad man känner och anser. 
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Det Cecilia säger är väldigt intressant då det visar på att läsecirklar kan ha en viktig 

funktion för människor. Citatet kan tolkas som så att deltagandet i läsecirklar ger en 

möjlighet för människor att få uttrycka sig, vilket i sin tur kan öka deras självkänsla. 

Därmed är det möjligt att anta att läsecirklar även kan vara en plats för personlig 

utveckling 

 

Enligt Carin relaterar man hela tiden till sitt egna liv när man läser, men även ganska 

mycket i diskussionen i cirkeln. Vidare menar hon att hon tycker att det är intressant när 

man drar paralleller till egna erfarenheter under diskussionen, men påpekar också att det 

inte får gå till överdrift.  

 
Men det är ju alltid skönt att man har boken att bygga på, man svävar inte ut helt i 

någon annans privatliv. 

 

Detta visar på att Carin ser boken som ett redskap i diskussionen och så även något som 

deltagarna alltid kan förhålla sig till. Därmed skulle boken också kunna vara något att 

flytta tillbaka fokus på, om ämnet som diskuteras skulle bli för privat eller känsligt. 

Anna berättade att det inte är så ofta som de går in på känsliga och privata saker i 

cirkeln, men att man ibland ändå kan se om det är någon händelse eller relation i boken 

som är extra känslig för någon av deltagarna. 

 
När man tycker att något är fel, då går det ju emot ens egna erfarenheter, det har 

jag förstått, och det kan ju vara väldigt känsligt då. Ens förhållande till sin mor 

eller någon släkting eller så, och sen tycker man inte att det stämmer eller så. 

 

Anna menar också att deltagarna i cirkeln förstår det här och att de är bra på att känna in 

varandra när något känsligt kommer till ytan. Liksom Carin nämnde ovan så kan det 

även här vara skönt för deltagarna att ha boken att förhålla sig till. Detta kan också 

tolkas som att deltagarna skulle kunna vara begränsande för varandra, på så sätt att 

någon lyfter tillbaka fokus på bokens innehåll när en annan deltagare är på väg att lyfta 

fram sina egna minnen eller tidigare erfarenheter. 

 

Det pratades mycket om det här med att relatera till egna erfarenheter under 

intervjuerna, däremot nästan ingenting om de övriga delarna i fasen.  

 

5.3.4 Insikt 
 

I den sista fasen kan läsaren nå självförståelse och känna tillhörighet med karaktären. 

Läsaren kan också få en ökad tolerans och acceptans, liksom förståelse för andra. 

Vidare resonerar läsaren kring sina egna motivationer och kan även se likheter 

respektive olikheter i relation till boken. Slutligen kan läsaren ta till sig nya mål och 

värderingar och bli medveten om sådant som tidigare varit omedvetet. 

 

Att få förståelse för andra är i princip det enda som går att se i denna fas. Dock verkar 

inte deltagarna uppleva att det i så stor utsträckning är diskussionen i cirkeln som bidrar 

till förståelse. Men det finns ett par exempel, Bodil berättar att en diskussion de haft i 

cirkeln har gett henne en viss förståelse för andra kulturer. Carin tar upp att 

diskussionen ibland ger henne förståelse på så sätt att hon får ta del av de andra 

deltagarnas syn på saker och ting och menar vidare att hon lär sig att ”alla tycker ju 
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faktiskt inte som jag”. Annika menar att diskussionen kanske skulle kunna leda till ökad 

förståelse men att det beror mycket på vad boken man läst handlar om.  

 

De flesta verkar dock vara överens om att böcker i sig kan användas för att få förståelse. 

Att skönlitteratur kan hjälpa människor att få förståelse för andra kulturer är exempelvis 

något som både Annika och Bodil pekar på vid flera tillfällen i intervjuerna. Bodil 

berättar också att boken de läste i cirkeln har gett henne en inblick i och en viss 

förståelse för hur tonåringar, och så även hennes egna barn, kan tänka och även att hon 

fick sig en tankeställare vad gäller henne själv som förälder.  

 
… den här människan, delar av den finns i oss alla, inklusive mig /…/ det ligger en 

uns sanning i det, kände jag /…/ tänk om jag skulle ha läst det här tidigare kände 

jag, den hade gett mig lite funderingar i mammarollen. 

 

Att nå en förståelse för sig själv på djupare plan eller hitta nya vägar att gå är dock inget 

som cirklarna verkar vara till för vad gäller de flesta av informanterna. Anna kommer 

här istället in på självhjälpsböcker som hon berättar att hon läste och fann givande som 

ung. Anna förklarar vidare att även om hon kan känna igen sig i situationer och 

identifiera sig med karaktärer, så kan skönlitteratur inte förändra hennes sätt att se på 

saker och ting på samma sätt som böcker som exempelvis handlar om hur man 

utvecklas eller andra sätt att tänka. 

 
Det är ju inte riktigt mitt liv, det är ju andra liv i lite olika sociala grupperingar /…/ 

det var nyttiga böcker, nu vill jag bara njuta. 

 

Till skillnad från Annika och Bodil så läser Anna inte för att få förståelse, istället vill 

hon bara njuta av litteraturen. Att hon tar upp självhjälpslitteratur är dock intressant med 

tanke på att det finns en form av biblioterapi som använder just den här typen av böcker.  

 

Med tanke på att de flesta av informanterna ändå anser att skönlitteratur kan bidra till 

förståelse så är det intressant att det inte diskuteras så mycket om detta i cirklarna. 

Möjligtvis hade också diskussionen kunnat bidra till förståelse om det hade lyfts fram 

mer under cirkelträffarna. Dock kan det vara som så att det inte finns något intresse 

bland informanterna att diskutera detta i grupp, utan att denna fas snarare är något som 

upplevs på egen hand. 

 

Den del av fasen som syftar till att läsaren känner tillhörighet med karaktärerna skulle 

möjligtvis kunna kopplas till att informanterna vid flera tillfällen talar om att läsecirkeln 

är ett trevligt sätt att umgås på och träffa nya människor som de inte hade träffat annars. 

Detta handlar dock snarare om att känna tillhörighet med de övriga deltagarna, men 

detta är ändå intressant att ta upp med tanke på att gemenskapen i cirklarna är något 

som alla nämner. Framförallt Anna menar att cirkeln och dess deltagare har stor 

betydelse för henne. Hon berättar att det är en väldigt god stämning i gruppen på så sätt 

att alla visar mycket hänsyn till varandra och att det är lätt att prata i gruppen då det inte 

finns några krav eller förväntningar på att hålla en högre nivå.  Anna förklarar vidare att 

det ibland kommer upp frågor medan hon läser, och att hon då börjar fundera på vem i 

cirkeln som kan ha svar på detta och menar vidare att hon tycker att det är ”så 

fantastiskt att få ett utbyte med någon annan”.  Att cirkeln är så viktig för Anna menar 

hon delvis har att göra med den fas hon själv befinner sig i. 

 
Väldigt viktigt för mitt liv att jag har det här /…/ och just när man blir pensionär 

kan man ju i vissa fall lätt hamna i vakuum och så. 
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Det Anna säger visar att läsecirklar kan ha en social funktion. Här syftar informanten 

inte heller enbart till sig själv, utan visar på att läsecirklar kan vara viktiga för en stor 

grupp i samhället.  

 

6. Cirkelledarens roll 
 

Detta kapitel tillhör den tredje frågeställningen som syftar till att undersöka 

cirkelledarnas roll. 

 

Cirkelledarna skilde sig lite åt vad gäller deras roll i cirklarna. Både cirkel A och B hölls 

i av två respektive en bibliotekarie. Ledaren i läsecirkel C är däremot inte bibliotekarie 

utan är istället anställd av ett studieförbund. Hon är dessutom en mer aktiv ledare på så 

sätt att hon ställer mer frågor till deltagarna till skillnad från de andra ledarna som intar 

en mer passiv roll. 

 

Alla informanter anser att cirkelledarnas roll är viktig. Anna menar att de oftast håller 

sig i bakgrunden men att de griper in i diskussionen när det behövs så att den inte helt 

försvinner ifrån boken. Visserligen är läsecirklarna till för att deltagarna ska träffas och 

diskutera litteratur och läsupplevelser, men om man ser på dem utifrån ett 

biblioterapeutiskt perspektiv så skulle cirkelledaren roll här kunna ses som hämmande. 

Exempelvis att de sätter stopp när en deltagare börjar prata för länge om en tidigare 

erfarenhet. 

 

 Bodil förklarar att bibliotekarien är en tyst ledare men att hon också är bra på att ställa 

följdfrågor som gör att diskussionen blir mer givande. Bodil önskar att de ibland kan gå 

lite djupare i analyserandet av karaktärerna och menar vidare att bibliotekarien då och 

då försöker ställa sådana frågor. Dock verkar de övriga deltagarna inte dela detta 

intresse. Både Cecilia och Carin berättar att cirkelledaren förbereder bra frågor som 

leder till intressanta diskussioner. Detta är något som de både uppskattar och anser vara 

viktigt då dessa frågor styr och driver diskussionen framåt. Carin tar även upp att 

cirkelledaren är bra på att fördela ordet i gruppen och att alltid se till att samtliga 

deltagare kommer till tals. 

 

Det är tydligt att cirkelledarens roll påverkar hur diskussionen i läsecirkeln ser ut. 

Framför allt blir detta tydligt i läsecirkel C där ledaren ställer frågor till deltagarna på ett 

helt annat sätt än vad ledarna i de andra cirklarna gör, vilket i sin tur leder till att delar 

av Shrodes faser både syns och upplevs mer. Framför allt de frågor hon ställde kring 

identifikation gjorde detta tydligt, men också att hon riktade en del frågor specifikt till 

vissa deltagare. 

 

Ytterligare något som skiljer cirkelledaren i läsecirkel C från bibliotekarierna i de andra 

cirklarna är att hon inte väljer ut vilka böcker som ska läsas, utan detta är något som 

deltagarna gör tillsammans. Under observationen blev det också tydligt att det ägnades 

ganska mycket tid åt att välja ut nästa bok. 

 

De bokval som bibliotekarierna gör i läsecirkel A och B verkar vara av stor betydelse 

för deltagarna. Vidare menar Bodil att hon, liksom flera andra i cirkeln, tycker att 

bibliotekarien är bra på att läsa av vad deltagarna är intresserade av. Alla informanter 
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tog upp att de har börjat läsa en helt annan typ av böcker sedan de började i cirkeln. 

Framför allt verkar de uppskatta att det inte väljs några deckare. 

 
Deckare kan man läsa på egen hand, och det räcker. Den här litteraturen vill man ju 

verkligen diskutera (Anna). 

 

Vidare förklarar Anna att de i cirkeln ”faktiskt läser sådant som betyder något” för 

henne, vilket gör det möjligt att anta att cirkelledarnas val av böcker kan vara av stor 

betydelse för deltagarna och för hur diskussionen ser ut i läsecirklarna. 

 

7. Diskussion och slutsatser 
 

Den största delen av forskningen kring biblioterapi handlar om den kliniska formen som 

riktar sig till sjukvården, dock är denna inte av intresse för just denna studie där fokus 

ligger på folkbiblioteken. Den biblioterapi som finns på folkbiblioteken är enligt flera 

forskare den kreativa och utvecklande biblioterapin och här finns det inte mycket att 

hämta vad gäller forskning. Det som de flesta tycks vara överens om är att begreppet 

biblioterapi är svårt att definiera liksom att det behövs mera forskning för att kunna 

avgöra hur effektiv biblioterapi egentligen är. Trots detta är de flesta positivt inställda 

till biblioterapi och det är svårt att hitta en kritisk röst i den forskning som gjorts.  

 

Att applicera Shrodes teori i en icke-terapeutisk situation var inte helt enkelt, men den 

gjorde det ändå möjligt att se om det fanns några spår av biblioterapi. Med tanke på att 

det finns många definitioner och former av biblioterapi bör det dock påpekas att det i 

analysen endast blir biblioterapi enligt Shrodes. Därför är det relevant att också göra en 

koppling till det andra forskare har sagt om biblioterapi.  

 

Genom att enbart utgå ifrån Shrodes teori skulle slutsatsen om att det finns vissa spår av 

biblioterapi i läsecirklarna kunna dras. Informanterna kan exempelvis till en viss del 

identifiera sig med karaktärer, relatera till egna erfarenheter och ibland få en ökad 

förståelse för något. Dock är det ingen som upplever alla faser i Shrodes teori vilket 

innebär att läsecirklarna ändå inte kan kallas biblioterapeutiska.  

 

Enligt Brewster är den utvecklande biblioterapin till för människor som behöver hjälp 

med att hantera sådant som de flesta kan stöta på i livet, vilket innebär att en 

biblioterapeutisk läsecirkel kan ha någon slags problemlösande funktion. Detta kunde 

det inte ses några spår av i varken observationerna eller intervjuerna. Dock nämner en 

av informanterna att hon som ung läste en del självhjälpslitteratur som hon på många 

sätt fann givande, vilket är intressant då det här kan göras en koppling till 

självhjälpsbiblioterapi. Men den här formen av biblioterapi går däremot inte att koppla 

till läsecirklarna. 

 

Det Brewster säger om kreativ biblioterapi, det vill säga att denna form fokuserar på 

individens välmående och mentala hälsa i stort, skulle däremot kunna kopplas till 

läsecirklarna. Det är visserligen inte syftet med cirklarna men att de ändå bidrar till 

välmående kan ses, exempelvis nämner Anna vid ett flertal tillfällen att cirkeln på 

många sätt får henne att må bra och Cecilia menar att diskussionen i cirkeln kan bidra 

till en ökad självkänsla, vilket i allra högsta grad tyder på att läsecirklar kan ha en 

välmående funktion. 
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Likaså skulle det som Brewster kallar för informell biblioterapi kunna ha en koppling 

till läsecirklarna på så sätt att hon menar att aktiviteter på bibliotek på många sätt kan 

vara betydelsefulla för deltagare. Att enbart utifrån detta kalla något för biblioterapi 

tycks dock något problematiskt på så sätt att det betyder att ganska mycket kan vara 

biblioterapi. Därmed tycks begreppet förlora lite av sin innebörd. Ihanus talar dessutom 

om att litteraturterapi ej kan förekomma om situationen inte är terapeutisk, således kan 

detta tolkas som att jag inte kan säga att det pågår någon form av biblioterapi i 

läsecirklarna, utan att jag snarare bara kan peka på att det finns terapeutiska inslag. 

 

Walwyn & Rowleys undersökta terapeutiska läsecirklar följde Shrodes faser till en 

ganska stor del till skillnad från de läsecirklar som undersökts i denna uppsats, vilket 

med ganska stor säkerhet beror på att dessa också tar sin plats i en terapeutisk situation. 

Trots detta fanns det många likheter mellan de båda varianterna av läsecirklar. Det som 

var mest intressant var att både de terapeutiska och denna uppsats icke-terapeutiska 

läsecirklar hade likheter med varandra som inte ingår i Shrodes faser, framför allt vad 

gäller de sociala aspekterna men även att de kan bidra till en ökad självkänsla hos 

deltagarna. Dessa aspekter är svåra att koppla till hur Shrodes definierar biblioterapi 

men däremot går det att se ett starkare samband med det som sägs om kreativ och 

utvecklande biblioterapi, nämligen att biblioterapi kan bidra till välmående. 

 

Det är också relevant att säga något om vikten av cirkelledarnas roll. Ett par av 

informanterna nämner att de inte delar alla sina tankar med gruppen för att de inte vill ta 

för stor plats. Detta gör det möjligt att anta att biblioterapi eller terapeutiska inslag 

förekommer i större utsträckning än vad som kan ses och höras i läsecirklarna, det vill 

säga att sker mer inom varje deltagare som inte kommuniceras. Här skulle cirkelledaren 

kunna spela en viktig roll när det kommer till att skapa utrymme för självreflektion och 

utveckling genom att ställa rätt typ av frågor.  

 

Huruvida slutsatsen kan dras angående om det finns spår av biblioterapi i läsecirklar 

eller ej beror till stor del på vad man lägger i begreppet. Således kan jag hålla med om 

det som sägs i den tidigare forskningen, det vill säga att det behövs en tydligare 

definition av vad biblioterapi faktiskt är. Likaså håller jag med om att det behövs mera 

forskning kring biblioterapins effekter, speciellt de former av biblioterapi som pågår på 

folkbibliotekens verksamhet. 

 

Det är rimligt att anta att Shrodes fyra faser i viss mån behöver omarbetas eller 

utvecklas, dels för att teorin är relativt gammal och dels för att den kanske är något för 

komplex för den typ av biblioterapi som anses vara lämplig för folkbiblioteken. 

Förslagsvis så skulle fokus kunna riktas mer på allmänt välmående eller personlig 

utveckling, men det skulle även kunna vara relevant att ta med mer sociala aspekter. 

 

Flera forskare tycks vara eniga om att biblioterapi hör hemma på folkbiblioteken då 

dessa uppmanas till att vara socialt inkluderande liksom att de kan erbjuda en neutral 

mötesplats. Dessutom påpekas det att biblioterapi passar in i folkbibliotekens 

demokratiska tradition. Med detta sagt så ter det sig inte helt omöjligt att biblioterapi 

även skulle kunna vara något för Sveriges folkbibliotek. De läsecirklar som undersökts i 

denna uppsats har redan många egenskaper som är givande för dess deltagare. Men att 

utöver dessa skapa biblioterapeutiska läsecirklar skulle kunna utöka folkbibliotekets 

verksamhet och dessutom kan det kanske även skapa nya relationer med andra 

verksamheter i samhället. Men vägen dit är troligtvis inte helt enkel. Först och främst 

behöver det klargöras vad biblioterapi faktiskt är och vad den ska ha för funktion på 
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biblioteket, och slutligen också vilken utbildning som kan vara lämplig för 

cirkelledarna. 

 

Avslutningsvis kommer jag nedan att kortfattat återkoppla till uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

 

Hur ser deltagarnas diskussion ut i läsecirklarna? 

 

Utifrån observationerna går det att se vissa spår av Shrodes fyra faser i läsecirklarnas 

diskussioner, dock inte i så stor utsträckning. Slutsatsen blir därmed att de delar av 

Shrodes faser som främst syns är identifikation, att relatera till egna erfarenheter och 

ökad förståelse. Om materialet från både observationerna och intervjuerna slås ihop blir 

faserna dock något tydligare, men det är fortfarande samma delar som nämns ovan som 

syns tydligast. 

 

Vad fyller läsecirklarna för funktion för deltagarna? 

 

Läsecirklarna visar sig fylla ett flertal funktioner för deltagarna. Utifrån det som 

beskrivs i analysen är det möjligt att anta att läsecirklarna även har en social funktion, 

det antyds också att de kan bidra till självförståelse och självkänsla vilket skulle kunna 

innebära att läsecirklar även kan vara en plats för personlig utveckling. Huruvida 

cirklarna fyller en biblioterapeutisk funktion för deltagarna beror mycket på vad man 

lägger i själva begreppet. Genom att enbart utgå från Shrodes faser blir det dock svårt 

att kalla dem biblioterapeutiska, men det är möjligt att anta att det finns vissa 

terapeutiska inslag. 

 

Vad fyller cirkelledarens roll för funktion? 

 

Cirkelledarnas roll skiljer sig lite åt i de tre läsecirklarna. Framförallt gäller detta 

ledaren i cirkel C som aktivt deltar i diskussionen och ställer många frågor till 

deltagarna, exempelvis frågar hon vid flera tillfällen om de kan känna igen sig i boken 

eller identifiera sig med karaktärerna. Detta gör också att det går att se fler spår av 

Shrodes faser i denna läsecirkel. Slutsatsen som kan dras av detta är att cirkelledarens 

roll kan ha en stor betydelse för vad som diskuteras under cirkelträffarna och huruvida 

det blir några terapeutiska inslag eller ej. 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 
  

Då det kom fram många intressanta aspekter i denna uppsats så hade det varit intressant 

att göra en större undersökning om läsecirklars funktion för deltagare. Det hade också 

varit intressant att undersöka hur diskussionen ser ut i läsecirklar för ungdomar. Går det 

att finna några spår av biblioterapi här? Ytterligare ett förslag skulle kunna vara att 

undersöka virtuella läsecirklar och om diskussionen där skiljer sig åt på något sätt.  

 

Det har skrivits om sjukhusbibliotekariers syn på biblioterapi, men det skulle också vara 

intressant att göra en studie om sjukhusbibliotekens funktion för patienter. Fyller dessa 

möjligtvis en biblioterapeutisk funktion?  

 

Forskning om biblioterapins effekter efterlyses av flera forskare, dock kan detta vara 

svårt att undersöka i Sverige där biblioterapi inte praktiseras. Ett alternativ till detta 
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skulle kunna vara att undersöka vad läsning ger för effekter och så även vad läsning 

fyller för funktion hos människor. 

 

8. Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats var att ur ett biblioterapeutiskt perspektiv undersöka 

läsecirklars roll på folkbibliotek. 

 

För att uppnå syftet ställdes följande frågeställningar upp: 

 

 Hur ser deltagarnas diskussion ut i läsecirklarna?  

 Vad fyller läsecirklarna för funktion för deltagarna?  

 Vad fyller cirkelledarens roll för funktion? 

 

Den första frågan besvarades utifrån de observationer som gjorts av de tre läsecirklarna, 

medan den andra frågan besvarades utifrån de intervjuer som genomförts med de fem 

deltagarna. Den sista frågan besvarades med hjälp av både observationer och intervjuer. 

 

Som metod användes observationer och semistrukturerade intervjuer, totalt blev det tre 

observationer av tre olika läsecirklar och intervjuer med fem deltagare. 

 

Som teori användes Caroline Shrodes fyra faser, Identifikation, Projektion, Avreaktion 

och Katharsis och Insikt. Utifrån dessa faser analyserades det empiriska materialet från 

både observationer och intervjuer. 

 

Resultatet visar att det finns spår av Shrodes fyra faser i läsecirklarnas diskussioner, 

dock syns enbart delar av de olika faserna, främst identifikation, att relatera till egna 

erfarenheter och ökad förståelse. Däremot går det att se fler likheter med 

biblioterapeutiska läsecirklar. 

 

Läsecirklarna visar sig fylla ett flertal funktioner för deltagarna. Det är möjligt att anta 

att läsecirklarna har en social funktion och i analysen kan det även tolkas som att de kan 

bidra till självförståelse och självkänsla hos deltagarna vilket i sin tur skulle kunna 

innebära att läsecirklar kan kopplas till personlig utveckling. Genom att enbart utgå från 

Shrodes fyra faser så tycks cirklarna inte fylla en biblioterapeutisk funktion för 

deltagarna, dock går det att se vissa terapeutiska inslag. 

 

Cirkelledarens roll visar sig vara viktig för hur diskussionen ser ut i läsecirklarna. De 

frågor som ledaren i cirkel C ställde ledde exempelvis till att Shrodes faser blev mer 

synliga. 
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Bilagor 
 

Intervjuguide 
 

 Berätta lite om dig själv! (Ålder, sysselsättning) 

 Berätta om dina läsvanor! (När började du läsa? Hur mycket läser du? Har dina 

läsvanor förändrats?) 

 Hur väljer du ut vilka böcker du ska läsa? 

 Hur länge har du deltagit i denna läsecirkeln? 

 Har du deltagit i fler läsecirklar än denna? 

 Vad fick dig att komma hit?  

 Hur väl känner ni varandra i cirkeln? (Har ni lärt känna varandra bättre?) 

 Vem väljer ut böckerna ni läser? (Bibliotekarien, deltagarna) 

 Är bibliotekariens närvaro viktig? I så fall, på vilket sätt? 

 Finns det böcker som berör dig? På vilket sätt? Kan du ge något exempel på en 

sådan bok som ni läst i cirkeln? 

 Hur upplever du diskussionen i grupp och vad får du ut av den?  

 Vad diskuterar ni? (Handling, karaktärer, språk, teman, relaterar till egna 

upplevelser och erfarenheter, känslor) 

 Vad delar du med dig av och vad behåller du för dig själv? (Känslor, 

upplevelser, erfarenheter) 

 Hur påverkade boken som ni läste senast dig? 

 Skilde sig de andra läsarnas upplevelser från din? I så fall, varför tror du att de 

skiljer sig åt? 

 Vad får du ut av diskussionen när era upplevelser av en bok skiljer sig åt? 

 Finns det andra böcker som ni läst i cirkeln som påverkat dig? På vilket sätt? 

 Kan du ge exempel på en diskussion som har påverkat dig på något sätt? 

 Känner du ibland igen dig själv i en boks karaktär eller situation? I så fall, är det 

något som du brukar ta upp i gruppen? 

 Har en bok ni läst i cirkeln någon gång fått dig att må bättre? Berätta! 

 Har diskussionen i cirkeln någon gång fått dig att må bättre? På vilket sätt? 

 Har diskussionen hjälpt dig att få förståelse för något? (Situationer, beteenden, 

dig själv eller andra) 

 Har någon av träffarna varit mer betydelsefull där du har fått ut mer av 

diskussionen? På vilket sätt? 

 Har diskussionen någon gång gett dig en lösning på ett problem? (Exempelvis 

hjälp med att hantera en svår situation) 

 Upplever du att du har förändrats eller utvecklats på något sätt sedan du började 

i cirkeln? 

 Vad har du för känsla när du lämnar läsecirkeln? 

 Vad är det som är roligast med läsecirkeln? 

 Önskar du något mer utav läsecirkeln? Är det något du saknar? 

 Finns det något du vill tillägga? 

 

Observationsplan 
 

 Bibliotekariens roll? 

 Hur ser upplägget ut? 
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 Vad är det som diskuteras? (Teman, karaktärer) 

 Kopplas det som lästs till egna erfarenheter? 

 Hur är stämningen? 

 Vilka är aktiva? 

  När väcks det engagemang i diskussionerna? 

 


