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Abstract: The aim of this Master’s Thesis is to find out whether bibliotherapy, in an unspoken 
form, is practiced in already existing group formations to be able to determine how practical 
bibliotherapy can be seen in a Swedish context and thereby open the possibility for development. 
To fulfil this purpose I decided to do a case study on a nearby book reading circle for adult 
children of drug addicts. I made three qualitative interviews; two of the mentioned book reading 
circle’s leaders and one participant/help leader. I used the following set of questions: What is 
included in the concept Bibliotherapy and how does that relate to practice? How has the book 
reading circle examined in this case study proceeded, which methods were used and what kind of 
literature has been used and also what kind of effects did this reading circle have on its 
participants. Can the library/librarian interact in any way in this type of external book reading 
circles? I also studied theoretical work on bibliotherapy, as well as various theories on support 
groups and book reading circles, of which I presented a selection of in this thesis.  This 
theoretical framework was the basis for my analysis of the result, which showed that the 
intention of the book reading circle had been consistent with its implementation; the methods 
used were in line with the ones of the support groups’ standards and the literature they used was 
nonfiction with a content directed especially towards the group’s main problem; the effects the 
book reading activities had on the group participants were in line with how developmental 
bibliotherapy is described being performed in a Swedish context , and finally; the informants’ 
attitudes towards collaborating with a library/librarian were mainly positive. Thereby, all my 
questions were answered and my conclusion is that this case study represents a number of other 
support groups/book reading circles and there would be a mutual benefit if a future collaboration 
with the library was established.  

 

 

Nyckelord: biblioterapi, lästerapi, stödgrupp, anhöriggrupp, självhjälpsgrupp, bokcirkel, 
bokcirklar, bibliotek, bibliotekarie, samarbete. 
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Förord	
 

Jag vill passa på att tacka alla som varit ett stöd för mig under arbetet med denna 

magisteruppsats; min underbara familj som fått stå ut med min frånvarande närvaro och min 

närvarande frånvaro; mina närmsta vänner som fått ställa upp och lyssna på mina otaliga utlägg 

om uppsatsen, mina kurskamrater som hjälpt mig bolla idéer och upplägg samt naturligtvis min 

handledare Rickard Danell som varit en lugn och trygg vägvisare för mig genom uppsatsarbetet.  

Samtidigt sänder jag ett stort varmt tack till mina informanter som ställde upp på intervjuerna 

trots kort varsel. Utan er hade inte denna uppsats blivit av!  

Ett sista tack vill jag rikta till alla som skrivit böcker. Fanns inga författare skulle heller ingen 

kunna ta del av alla fantastiska skriftliga verk. Och då skulle inte heller böckerna kunna tala till 

människor som de gjort sedan skrivkonsten uppfanns och så fortsätter att göra. Genom att ta del 

av det skrivna händer det spännande saker inom läsaren som är svåra att beskriva med ord. Där 

fyller bokcirkeln en viktig funktion, i gruppen får läsaren sätta ord på sin läsupplevelse – tolka, 

minnas, känna – och tillsammans med andra bearbeta detta.  Genom att få höra andras syn på 

saken kan även nya tankar födas, vilket i sin tur kan skapa nya handlingsmönster och strategier. 

På så sätt ger böcker livskunskap och läsaren utvecklas som person. Det är vad jag vill kalla 

biblioterapi!  

 

 

 

 

 

Vi bruka mången gång använda oss av det gamla uttrycket bokstaven och anden för att beteckna 

en skarp motsättning. Ingen tänker emellertid då på, att även bokstaven kan hava ande. 

Att förnimma denna ande, att besjälas av den och låta den komma till synes är i själva verket 

bokkonstnärens förnämsta uppgift. 

 

Akke Kumlien, Bokstav och ande, 1948 
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1. Inledning/bakgrund		
 

Biblioterapi är ett begrepp som jag råkade ramla över i början av utbildningen inom Biblioteks- 

och informationsvetenskap. Begreppet fångade min uppmärksamhet då själva sammansättningen 

av orden biblio och terapi ligger i linje med mina intressen, såväl privat som professionellt. Ju 

mer jag läste om biblioterapins innebörd desto mer förstod jag att jag också utövat detta. Jag har 

nämligen tidigare under flertalet år varit anställd som pedagog och behandlingspedagog i en 

verksamhet som vänder sig till vuxna missbrukare och anhöriga till missbrukare.  

Som pedagog använde jag mig i svenskundervisningen ofta av gruppläsning av skönlitteratur 

som metod, litteratur som vi efter läsningen samtalade om och ingående diskuterade. När jag 

sedan började arbeta som behandlingspedagog ordnade och ledde jag bokcirklar för såväl 

inskrivna klienter i öppenvårdsbehandling som verksamhetens övriga besökare. Litteraturen var 

alltid mycket uppskattad och det talades länge om böckerna, deltagarna använde ofta dessa som 

referens till hur de hade tänkt och känt såväl under som efter själva läsningen. Men just då hade 

jag ingen aning om att det fanns en benämning för vad vi gjorde; biblioterapi. 

Biblioterapi kom alltså att bli ett stående inslag för mig att utforska under hela min utbildning. 

Under flertalet kursmoment har jag valt att belysa detta begrepp ur olika synvinklar. Med stor 

nyfikenhet har jag läst den litteratur och de artiklar om biblioterapi som jag kommit över. Denna 

nyvunna teoretiska kunskap om biblioterapi tillsammans med mina tidigare praktiska 

erfarenheter inom missbruksvården vill jag därför nu ta tillvara och använda mig av i denna 

magisteruppsats.  
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1.1	Problemformulering	

Insikten om att litteratur kan vara ett helande verktyg är lika gammalt som Aristoteles diskussion 

om katharsis.1 I antikens Egypten stod orden Läkedom för själen inristat över entrén till 

tempelbiblioteket i Thebe. Termen biblioterapi myntades inte förrän år 1916 av Samuel 

McChord Crothers och denna definition kom att bli accepterad av American Library Association 

(ALA) först 50 år senare: “The use of selected reading materials as therapeutic adjuvants in 

medicine and psychiatry; also, guidance in the solution of personal problems through directed 

reading”.2 Definitionen av biblioterapi och dess nomenklatur har dock ständigt debatterats. 

Flyttar man snabbt fram till dagens Sverige är biblioterapeutisk forskning och biblioterapeutisk 

verksamhet relativt osynlig, trots att begreppet biblioterapi blivit mer använt på senare tid, 

mycket tack vare genomslag i media. Artiklar har skrivits om den forskning som ändå bedrivs i 

ämnet och exempelvis tv-programmet Babel har lyft biblioterapin till en mer populistisk nivå. 

Internationellt står sig biblioterapin bättre, vad gäller såväl forskning och verksamhet som 

utbildningar. I en magisteruppsats, Proust som Prozac3, skriver författarna att biblioterapi 

används som en, oftast komplementär, behandlingsmetod i bl.a. USA, Ryssland, Frankrike och 

Storbritannien. I Sverige, när den magisteruppsatsen skrevs, hade det varit rätt så tyst om 

biblioterapi under 25 år, men författarna kom ändå fram till att den inte var död och försvunnen 

utan ”tvärtom ligger den och puttrar lite varstans i vårt avlånga land”.4 När jag läste detta blev 

min reaktion direkt ”men var finns den då?” eftersom jag hade haft svårt att hitta någon 

biblioterapeutisk verksamhet, psykiatrin borträknad. Problemet är att alla människor i behov av 

stöd kanske inte vill vända sig till professionella vårdinstanser. 

När jag i början av arbetet med denna magisteruppsats fick reda på att det fanns en bokcirkel för 

vuxna barn till missbrukare, med syftet att få deltagarna att bearbeta sina upplevelser för att må 

bättre, såg jag min chans att få reda på hur andra inom missbruks- och anhörigvård arbetar med 

biblioterapi i praktiken. Dock misstänker jag att de inte heller inte kallat själva aktiviteten för 

biblioterapi men jag vill ändå veta om man kan applicera detta begrepp på deras bokcirkel.  
                                                            
1 Hynes (2012) A Biblio/Poetry Therapy – The Interactive Process: A Handbook , Clearwater: North Star Press  
2 Bibliotherapy Sourcebook (1978) ed. Rubin, Rhea Joyce, Phoenix Ariz: Oryx Press 
3 Carlsson & Östlundh (2001) Proust som Prozac: En studie av biblioterapi och läsningens läkande kraft. Borås: 
Högskolan i Borås. 
4 Ibid, s. 3 
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1.2	Syfte	och	frågeställningar	

Det övergripande syftet med denna uppsats är att ta reda på om biblioterapi, i outtalad form, 

utövas i praktiken i redan befintliga gruppverksamheter för att kunna fastställa hur praktisk 

biblioterapi kan se ut i en svensk kontext och om därigenom öppna möjlighet till en utveckling. 

Det underliggande syftet med uppsatsen blir därmed tredelat; att visa på hur en bokcirkel i en 

stödgrupp fungerar, att utforska hur de i denna stödgrupp/bokcirkel arbetat med litteraturen och 

vilka effekter den haft på deltagarna samt att undersöka deras inställning till huruvida 

bibliotekarien/biblioteket kan vara en samverkansaktör i liknande bokcirklar.  

Mina frågeställningar blir således dessa tre:  

 Vad innefattar begreppet biblioterapi i teorin och hur relaterar den till praktiken?  

 Hur har denna fallstudies bokcirkel gått till, vilka metoder och vilken litteratur har 

använts samt vilka effekter har dessa bokcirklar haft på deltagarna?   

 Kan biblioteket/bibliotekarien vara en samverkansaktör i externa bokcirklar? 

1.3	Avgränsning  	

Det finns olika inriktningar inom biblioterapi. I denna uppsats kommer den inriktning som kallas 

utvecklande eller personutvecklande biblioterapi att granskas närmre än de två andra; klinisk och 

institutionell. Eftersom bokcirkeln jag studerat vänt sig till vuxna barn till missbrukare kommer 

jag att koncentrera mig på denna målgrupp med dess specifika problematik och inte gå in på 

biblioterapins effekter vad gäller övriga mål- eller åldersgrupper med annan sorts problematik. 

Även finns koncentration på forskning om riktad litteratur eller facklitteratur, i motsats till 

skönlitteratur. Fokus kommer även att ligga på gruppnivå i motsats till den individuella nivån.  

1.4	Disposition	

Först presenteras den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket i en litteraturstudie. 

Sedan går jag över till att presentera resultatet från intervjuerna, vilket jag sedan i analysen 

kommer att ställa mot teorin för att kunna besvara frågeställningarna. De forskningsresultat och 

de slutsatser jag kommer fram till sammanfattas avslutningsvis i uppsatsens sista kapitel där det 

också förs en slutdiskussion om dessa.  
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2. Metod	och	data	

För att nå målet med mitt syfte och mina frågeställningar har jag genomfört en kvalitativ 

fallstudie av en bokcirkel som en lokal stödgrupp bedrivit under ett antal år. I Merriams bok 

Fallstudien som forskningsmetod står att läsa att det kvalitativa angreppssättets främsta syfte är 

att förstå innebörden av en viss företeelse eller upplevelse. Författaren menar också att forskare 

som är kvalitativt inriktade intresserar sig mer för själva processen än av produkten eller 

resultatet.5 Den deskriptiva forskningsmetodens mål är att studera en företeelse eller ett fenomen 

för att kunna få en insikt och en förståelse av hur människor uppfattar sin omvärld.6 

En fallstudie är alltså en undersökning av en specifik företeelse, t ex ett program, en händelse, en person, 
ett skeende, en institution eller en social grupp. Detta avgränsade eller definierade system väljs för att det är 
viktigt och intressant eller för att det utgör någon form av hypotes.  

Merriam hänvisar till Adelman, Jenkins & Kemmis (1983) som uttryckt att fallstudiens studerade 

företeelse utgör ett exempel på en mer omfattande grupp av händelser, personer eller skeenden 

och tar även upp att fallstudier ofta kallas holistiska, verklighetstrogna, empiriskt förankrade 

samt explorativa7. 

Allt detta sammantaget anser jag stämmer väl överens med intentionen av min magisteruppsats. 

Min ansats är att få en subjektiv bild av hur informanterna har uppfattat sitt arbete för att kunna 

göra en ingående, intensiv och helhetsbetonad beskrivning och analys av den väl avgränsade 

företeelsen som stödgruppens bokcirkel i sig utgör. 

Fallstudien kännetecknas också av att forskaren gör sin datainsamling på flera olika sätt,8 vilket 

dock inte stämmer in på mitt arbete. På grund av det i denna uppsats studerade ämnes känsliga 

natur har jag inte kunnat ta del av några dokument eller kunnat göra några analyserande 

observationer eller intervjuer med fler än två ledare och en deltagare, av anonymitetsskäl.  

2.1	Validitet	och	reabilitet	

Validiteten i resultatet från denna fallstudie kan därför eventuellt komma att ifrågasättas, då inte 

fler deltagare fått komma till tals. Ledarna av stödgruppen har måhända låtit påskina ett bättre 

                                                            
5 Merriam, Sharan B. Fallstudien som forskningsmetod, Lund: Studentlitteratur, s. 30-31 
6 Ibid, s. 19 
7 Ibid, s. 24-26 
8 Ibid, s. 32 
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omdöme av bokcirkeln för att komma i ljusare dager. Jag är medveten om de brister 

anonymitetskravet i stödgruppen har medfört för uppsatsen men förstår och respekterar 

gruppdeltagarnas rättigheter. Jag har ändå valt att publicera den data som jag fick tillgång till. 

Svårigheten med att kunna förmedla en heltäckande bild av resultatet från fallstudien utifrån 

enbart en form av datainsamling är jag också medveten om. För att förstärka reabiliteten har jag 

därför under hela bearbetningsprocessen av resultatet varit väldigt noggrann i min återgivning av 

det sagda och därför också lagt in så många citat som möjligt. Detta har även gjorts för att 

läsaren själv ska kunna bilda sig en bättre uppfattning av det sagda under intervjuerna.  

2.2	Kvalitativa	intervjuer	och	etik	

Vid de tre kvalitativa intervjuer som genomfördes erbjöd jag informanterna min konfidentialitet 

och med detta menar jag att privata data som identifierar informanterna inte ska avslöjas. Detta 

skapar en trygghet för de som intervjuas och de vågar öppna sig mer och fungerar samtidigt som 

ett skydd för dem och kan betraktas som ett etiskt ställningstagande. Den andra sidan av detta 

etiska mynt är att forskningen inte blir transparent, vilket Steinar Kvale skriver om i sin bok Den 

kvalitativa forskningsintervjun9. Det sätt jag valt att behålla mitt konfidentiella löfte på är att jag 

inte lämnat ut något namn på vare sig stödgrupp eller informanter. I resultatdelen använder jag 

mig av fingerade namn när jag redovisar intervjuerna.  

Intervjuerna, som tog ca 35-40 minuter per tillfälle, gjordes i stängda rum, spelades in på en 

diktafon för minnesstöd och transkriberades sedan ordagrant av mig efteråt. Jag använde en så 

kallad intervjuguide, vilken jag förberett innan intervjuerna, för att utfrågningen skulle bli så 

systematisk som möjligt. Dessa intervjuguider var uppdelade i tre block; frågor som handlade om 

planering, genomförande och effekter av bokcirkeln. Jag hade gjort två olika intervjuguider; en 

för ledarna och en för deltagarna och de återfinns som bilagor i denna uppsats10. Intervjuerna var 

semi-strukturerade vilket innebär att jag inte följde intervjuguiden slaviskt utan kunde hoppa 

mellan frågorna och ställa följdfrågor som det passade i det under intervjuen sagda. Denna 

intervjuteknik valdes för att den faller sig mest naturlig, vilket också Jan Trost i boken 

                                                            
9 Kvale, Steinar (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, s. 88-89 
10 Se Bilaga 1 och 2 
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Kvalitativa intervjuer stödjer.11 Därför fördes inga anteckningar, fokus låg mest på det auditiva 

och visuella, det vill säga det som informanterna sa och uttryckte med exempelvis kroppsspråket.  

2.3	Presentation	av	fallstudieobjekt	samt	informanter 

Stödgruppen som jag undersökt var en anhöriggrupp för vuxna barn till missbrukare som 

bedrivits i bokcirkelform. Denna stödgrupps existens fick jag reda på när jag initialt kontaktade 

en sjuksköterska på landstinget som jag via hemsidan sett arbeta med beteendeterapi i grupp. 

Efter att ha blivit hänvisad vidare till stödgruppen och kontaktat ledaren ansåg jag att deras 

verksamhet väl passade syftet med min fallstudie. Här sammanfattas den bakgrundsinformation 

jag fått om stödgruppen och informanterna.   

Stödgruppen bestod av 6-8 personer inklusive två ledare och de hade träffats en gång varannan 

vecka, sex till åtta gånger per termin, sedan hösten 2010 fram tills våren 2013. Allt som allt hade 

det genomförts fyra cirklar. På träffarna användes riktad litteratur, det vill säga facklitteratur som 

behandlade ämnet vuxna barn till missbrukare, som underlag för deltagarnas diskussioner. Det 

var fler kvinnor i gruppen, endast ett fåtal män och åldersspannet på deltagarna låg mellan cirka 

20 år till 60 år. Alla var svenskfödda. Träffarna hölls i en samlingssal i en kyrka. Ledare och 

initiativtagare till gruppen var Lena, alkohol- och drogterapeut, och Kalle, församlingspedagog. 

Efter att Lena slutat leda bokcirkeln efter drygt ett år för att gå vidare till att göra andra saker 

fortsatte Kalle att leda bokcirkeln med hjälp av bokcirkeldeltagaren Maja. Alla tre hade samma 

bakgrund i uppväxten som de övriga i cirkeln, det vill säga att de också var vuxna barn till 

missbrukare.  

Det är Lena, Kalle och Maja som har varit informanter i denna kvalitativa fallstudie och deras 

namn är fingerade av anonymitetsskäl. 

 

 

 

 

 

                                                            
11 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, s. 51 
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3. Teoretiskt	ramverk	och	tidigare	forskning	

Här presenteras ett urval av tidigare forskning under rubrikerna biblioterapi, stödgrupper och 

bokcirklar. Detta för att ge läsaren en bakgrund till de ämnen som berörs i denna uppsats och för 

att lättare förstå det teoretiska ramverk som jag kopplar till i analysen av resultatet.  

3.1	Biblioterapi	

Termen biblioterapi myntades år 1916 under första världskriget. Men ända sedan antikens dagar 

har litteraturens helande kraft på människans själ omtalats och omskrivits i många verk. Den 

tidigast kända användningen av böcker i terapeutiskt syfte skedde år 1272 när ett sjukhus i Kairo 

försåg patienterna med Koranen som en del av behandlingen. Biblioterapi kom genom åren att 

användas också mest på sjukhus. Religiös skrift var övervägande den litteratur som förmedlades, 

tills läkaren Benjamin Rush år 1802 kom på att icke-religiösa skrifter fungerade lika bra för 

patienters tillfrisknande. Detta gällde alltså de som var fysiskt sjuka, de psykiskt sjuka fick vänta 

tills år 1810 innan de också fick börja läsa icke-religiösa skrifter. Det tog sedan nästan 100 år 

innan den första utbildade bibliotekarien E.K. Jones började använda böcker i samband med 

behandling av psykiskt sjuka. Gruppterapin som behandlingsform utvecklades också inom 

psykiatrin ungefär samtidigt. Vid andra världskriget blev gruppterapin som behandlingsform ett 

måste eftersom det fanns så många sårade soldater. Här gick de vetenskapliga fälten psykologi, 

biblioteksvetenskap och medicin ihop för att hjälpas åt att hjälpa, och biblioterapi utgjorde en 

stor del av behandlingen.12 Biblioterapi kom så att bli en tvärvetenskaplig disciplin. 

Bibliotekarien Rhea J. Rubin från USA skrev sin bok Using Bibliotherapy 1978 där hon som 

många andra före henne diskuterade termens dåvarande definition och innebörd. Biblioterapi 

härstammar etymologiskt från grekiskan, ordet biblio- betyder bok och terapi kommer från ordet 

oepatteid som betyder helande eller läkande13. Vissa har tyckt att biblioterapi varit för vitt som 

begrepp. Rubin ansåg dock att begreppet var för snävt och föreslog en egen definition14: 

 

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. 

                                                            
12 Bibliotherapy Sourcebook, (förord) Rubin (ed.) 
13 Rubin, Rhea Joyce (1978) Using Bibliotherapy – a guide to theory and practice Phoenix Ariz: Oryx Press, s.1 
14 Ibid, s. 2 
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Rubin ville alltså utvidga begreppet till att bli mer modernt och innefatta fler media än bara 

böcker. Dessutom tyckte hon att den andra länken i ordet, terapi, var för kraftfullt och ville se 

aktiviteten mer som en terapeutisk modalitet. Rubin satte tyngd på att den upplevelse läsaren haft 

i samband med materialet skulle diskuteras i en handledd grupp, inom ett samhälleligt 

aktivitetsprogram för att få den rätta professionella tyngden. Individuellt motiverad läsning eller 

eget boksamtal med terapeut eller bibliotekarie gällde inte som biblioterapi. Rubin menade att 

biblioterapi rätt utförd var en hybrid mellan psykologi och biblioteksvetenskap. Nedan framgår 

även de olika typer av biblioterapi som Rubin presenterade i sin bok15, vilket syfte och mål de 

har samt vilka som kan utöva dem, vilka i stora drag är: 

 Institutional bibliotherapy: refers to the use of literature – primarily didactic – with individual 

institutionalized clients..//..is performed by a librarian only in conjunction with a physician or medical 

team..//..is primarily informational and recreational, although some insight may be offered. 

 Clinical bibliotherapy: refers to the use of literature – primarily imaginative – with groups of clients with 

emotional or behavioral problems..//..can be led either by a doctor or a librarian, usually by both in 

consultation with each other..//..in an institution or in the community; goals range from insight to change in 

behavior. 

 Developmental bibliotherapy: refers to the use of both imaginative and didactic literature with groups of 

“normal” individuals..//..designed and led by a librarian, teacher, or other “helping professional” to 

promote normal development and self-actualization, or to maintain mental health. 

   

Några kända bibliotekarier som ägnat sin livsgärning åt arbete och forskning inom ämnet 

biblioterapi är exempelvis Margaret E. Monroe, Sadie Peterson-Delayne och Ruth M. Tews. En 

annan bibliotekarie som vigt sitt liv åt biblioterapi är Arleen McCarthy Hynes (1916-2006)  som 

tillsammans med sin dotter skrivit boken Biblio/Poetry Therapy - the Interactive Process: a 

Handbook16. Arleen Hynes startade redan år 1974 en biblioterapiutbildning på ett sjukhus i 

Washington, USA. Utifrån sin yrkeserfarenhet skrevs sedan denna handbok vars syfte är att 

vägleda läsaren i hur biblioterapi bör gå till i praktiken; det vill säga, vad man som biblioterapeut 

bör tänka rent didaktiskt. Hynes tar upp allt från strategier och urvalskriterier vid materialval till 

de personliga egenskaper en biblioterapeut bör ha.  

                                                            
15 Rubin, Using Bibliotherapy – a guide to theory and practice, s. 3-5 
16 Hynes & Hynes-Berry (2012) Biblio/Poetry Therapy: The Interactive Process: A Handbook  
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Hynes använder denna definition för biblioterapi17: 

Bibliotherapy uses literature to bring about a therapeutic interaction between participant and facilitator. 

Genom att dela in biblioterapin i olika inriktningar menar Hynes att förvirringen som ligger i att 

inte veta vad exakt den terapeutiska delen består av kan undvikas. Dessa inriktningar är 

läsbiblioterapi, interaktiv biblioterapi samt interaktiv biblioterapi och poesiterapi. 

Läsbiblioterapins anhängare anser att den terapeutiska processen sker genom själva läsningen. 

Inom den interaktiva biblioterapin anses det att processen av utveckling och läkande sker inte 

bara i läsandet utan också i det handledda samtalet som sker efter läsningen, som fokuserar på 

individens känslogensvar. Tillsammans med en utbildad biblioterapeut kan känslor redas ut, 

insikt nås och utveckling ske.  Den tredje och sista inriktning Hynes tar upp är poesiterapin, 

vilket i mångt och mycket liknar den interaktiva biblioterapin. Skillnaden är att här använder 

man sig av poesi, vilket upptäcktes på 1920-talet var en bra metod att använda för de med 

måttliga känslomässiga störningar. En viktig del av läkeprocessen inom poesiterapi ligger i 

samtalet mellan terapeut och läsare, där man tillsammans försöker se hur poesin som lästs 

applicerats av mottagaren på dennes problem och behov. Creative writing, det vill säga att själv 

skriva poesi under sammankomsterna, används också som metod.18 

I Nationalencyklopedin står att läsa hur begreppet biblioterapi definieras i Sverige: 

biblioterapi, samlingsnamn för insatser som genom läsning syftar till att bota eller lindra psykisk ohälsa, 

höja livskvalitén eller bidra till en personlig mognadsutveckling. 19 

Enligt denna definition krävs det inte att insatserna ska vara professionella, inte heller befästs det 

huruvida det ska ske individuellt eller i grupp eller om det ska vara något samtal inbegripet. 

Definitionen i sig är relativt vid och applicerbar på många läsaktiviteter.  

Även hos Socialstyrelsen, den svenska statliga myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas 

lika tillgång till god vård och omsorg, finns biblioterapi med i en ordlista på deras hemsida där 

                                                            
17 Hynes & Hynes-Berry, s. 3 
18 Ibid, s. 4‐5 
19 http://www.ne.se/sok?q=biblioterapi (hämtat den 7/1 2014) 
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förklaringar av ord och förkortningar som finns i de Nationella riktlinjerna för vård vid 

depression och ångestsyndrom. Här kallas det för textbaserade behandlingsinsatser20: 

Textbaserade behandlingsinsatser för depression omfattar biblioterapi, nätbaserad behandling och 
datoriserad självhjälpsbehandling. Innehållet i behandlingsprogrammen utgår ofta från kognitiv 
beteendeterapi och varar i genomsnitt 6-10 veckor.  

 

Noterbart är att detta är för dem med en specifik om än mildare form av psykisk ohälsa och att 

det därför är inom vården eller specialiserade enheter behandling ges. Behandlingen ges vid 

specialiserade enheter eller i primärvården. Interaktiviteten med en behandlare kan variera och 

sker ofta via telefonstöd eller mejlkontakt. Dock, behandlingen kan också utgå från ett 

datoriserat program som redan har ett fastställt mått av interaktivitet inbyggt.  

Beskrivningen av behandlingsmetoden känns modern med alla de informationsteknologiska 

lösningarna i behandlingen men samtidigt jämförelsevis svävande om man betänker Rubin och 

Hynes rätt strikta uppfattning om hur biblioterapi ska genomföras, det vill säga ledd av en 

utbildad biblioterapeut.    

Sammanfattningsvis kan sägas att biblioterapins väg genom tiden inte är eller har varit helt 

enkel, rak eller lätt att följa. I Sverige verkar det inte vara lika strikta ramar för vad som anses 

vara biblioterapi och därför ställs inte heller samma krav vare sig på den gruppterapi eller på de 

utbildade biblioterapeuter som Rubin och Hynes förespråkar.  

3.2	Stödgrupper	

Charlotte Essén har skrivit ett kapitel om självhjälpsgrupper i boken Stödgrupper för barn och 

ungdomar21. Hon tar upp grundläggande kunskap om vad självhjälpsgrupper har för syfte och 

mål och beskriver även självhjälps- och stödgruppernas utveckling, metoder och forskning i 

Sverige och internationellt. Här presenterar jag det allmängiltiga som gäller för alla stöd- och 

självhjälpsgrupper, oavsett åldersgrupp.  

Svenska självhjälpsgrupper har främst fått sina influenser från Norge och Danmark. Medan det i 

USA finns en viss konkurrens mellan terapeuter och självhjälpsgrupper har det i Sverige funnits 

                                                            
20 http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordepressionochangest/ordlista (hämtat den 8/1 2014) 
21 Forinder & Hagborg, Självhjälpsgrupper för barn och ungdomar, Lund: Studentlitteratur, s. 57-68 
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en lång tradition av samarbete mellan professionella och ideella organisationer. Svenskarna har 

också en över 100 år lång tradition av utveckling av olika folkrörelser och studiecirklar.  

Deltagarna i en självhjälpsgrupp har liknande eller delar samma problem och erfarenheter. De 

hjälper och stödjer varandra för att kunna ta itu med sina liv. Det är alltså en gemensam process 

där man både ger och tar emot hjälp på samma gång. En teori kring det terapeutiskt positiva i 

detta är The Helper Therapy Principle som första gången beskrevs av Frank Reissman i mitten 

av 1960-talet. Han menar att självhjälpssynsättet främjar den inre styrkan inom individen, 

gruppen eller samhället, i motsats till det sjukdomsorienterade synsättet. Maktförskjutningen blir 

därigenom enorm, då alla personer med problem eller sjukdom i samma stund får möjlighet att 

vara en hjälpgivare för andra i samma situation.  

Gruppen kan bestå av fem till tio personer och tillsammans delar man en stor kunskaps- och 

erfarenhetsbank. Grundkonceptet är att gruppen drivs frivilligt av och för medlemmarna själva, 

den är avgiftsfri och det finns ingen formell ledare utan ledarskapet växlar från gång till gång. 

Gemensamma mötesregler dras upp för att alla ska känna samma ansvar. Inga protokoll eller 

deltagarlistor förs. Mötesformen är inte lika styrd i en självhjälpsgrupp som i en terapigrupp, där 

oftast en psykolog eller terapeut styr och utvärderar de diskussioner som förs, i syfte att lösa 

medlemmarnas problem.   

Självhjälpsgruppens enkla grundtanke är att man lättare förstår varandra om man varit i samma 

situation. Främsta syftet med gruppen är att deltagarna ska dela erfarenheter och inte bara 

argumentera eller diskutera. Antalet självhjälpsgrupper har ökat stadigt sedan början av 1990-

talet men det är trots allt inte enkelt att hitta dem för den breda allmänheten. Varför det är så har 

inte Essén något svar på men tror att det beror på att stödet från myndigheterna inte varit lika 

stort som i de nordiska grannländerna eller övriga Europa.  

Personlig utveckling och livskvalitet kan vara begrepp som vissa självhjälpsgrupper sorterar in 

under medan andra faller in under kategorin belägenhetskriser eller personer med handikapp. Det 

finns alltså många olika kategorier av grupper med vad de har gemensamt är att de alla har 

samma syfte: att ge emotionellt och ömsesidigt stöd för personer som är i samma situation. 
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Självhjälpsgruppen kan ses som ett effektivt komplement eller uppföljning till sjukvården och 

socialvården. Gruppen kan ha en positiv effekt på individen; aktivitetsnivån kan öka, 

självkänslan kan bli stärkt och känslan av tillhörighet kan öka. Den ursprungliga tanken med 

självhjälpsgrupper var att det inte skulle finnas någon professionell personal med, men olika 

studier har visat att detta idag börjat ändras. Trots det finns det fortfarande många 

självhjälpsgrupper som starkt avvisar professionella kontakter.   

Svenska och internationella studier har visat att självhjälpsgrupper förbättrar hälsotillståndet och 

förebygger kroniska sjukdomstillstånd för deltagarna. Men denna typ av grupp passar inte alla. 

Om någon befinner sig i ett aktivt missbruk, är självmordsbenägen eller psykiskt sjuk ska hjälp 

sökas inom professionell hälso- och sjukvård. En deltagare i en självhjälpsgrupp måste vara 

empatisk, kunna prata och öppna sig för andra, lyssna aktivt och inte avbryta någon som pratar. 

Dessutom måste det finnas motivation att ta tag i sitt liv och söka förändring, avslutar Essén.  

Två andra författare, Mats Erkers och Johan Klefbeck, har skrivit om just självhjälpsgrupper i 

boken Nätverksboken – om mötets möjligheter.22 De riktar sig till de som står i begrepp att starta 

en självhjälpsgrupp och tar upp sådant de tycker är viktigt att veta om detta. Exempel på olika 

typer av grupper är sorgegrupper, stödgrupper och anhöriggrupper. 

 Författarna menar att självhjälpsgrupper är ett nätverksskapande arbete där en liten grupp på 

mellan fyra till nio personer, med samma typ av problematik, regelbundet möts över tid. Målet 

för dessa personer är att stödja varandra i att förändra förhållningssättet till problemet och/eller 

omgivningen. Samarbetet bygger på ömsesidighet, öppenhet och allas lika värde och gruppen 

sätter själv de inre och yttre ramarna. Många gånger motverkar deltagandet i gruppen social och 

psykisk isolering. Deltagarnas sociala nätverk kan förändras, såväl kvantitativt som kvalitativt, 

genom det gemensamma arbetet i gruppen. Författarna menar att deltagarna ofta fortsätter att 

träffas både efter och mellan gruppmöten och även efter gruppens avslut. Deltagarna delar 

personliga erfarenheter, lyssnar på varandra och ger varandra stöd, vilket gör att de samtidigt blir 

varandras förebilder och även får distans till sina egna problem. Ömsesidigheten i detta 

förhållande till varandra gör att deltagarna får en ökad medvetenhet om sina egna resurser, i 

motsats till om det hade varit en professionell ledare för gruppen. Genom kontakten med 

                                                            
22 Forsberg, G. & Wallmark J. (1998) Nätverksboken – om mötets möjligheter, Stockholm: Liber, s. 269-272 



17 
 

människor som har en likartad problematik sker en identifikation under tiden för det 

gemensamma arbetet, vilket hjälper deltagarna att minska på känslan av skuld och att vara 

avvikande. Deltagarna speglar sina känslor och tankar samt får synpunkter från varandra på hur 

de har kunnat förhålla sig till sitt problem och till andra människor mellan träffarna.  

Erkers och Klefbeck hänvisar även till Bonde Petersens (1995) exempel angående att Kolding 

självhjälp i Danmark har använt sig av särskilda igångsättare av självhjälpsgrupper. Dessa 

personer blir en sorts kulturförmedlare till gruppen under den tid som de är med. Hälften av 

dessa ingångsättare är tidigare deltagare i självhjälpsgrupper medan andra hälften är 

professionella som arbetar främst inom socialtjänsten, sjukvården och med undervisning. Allt 

arbete är ideellt. Att få gruppen att bli självgående är ingångsättarnas främsta uppgift och de 

slutar i gruppen efter cirka fem träffar. Det förekommer dock att de blir kvar tills gruppen 

avslutas. Om gruppen kör fast finns möjlighet att denna person återkommer för ett tag. Skulle 

någon i gruppen hamna i allvarlig kris eller bli sjuk finns professionella kanaler utanför gruppen 

att hänvisa till. Nya igångsättare rekryteras och får särskild utbildning. När den nye ska ha sin 

första grupp får denne sällskap av en mer erfaren person, ett sorts faddersystem.     

3.3	Bokcirklar	

Kerstin Rydbeck har skrivit om bokcirkelns historia och utveckling. Detta vill jag ta med här 

eftersom det även behandlar biblioteksperspektivet. Rydbecks ena artikel heter Bokcirklar – en 

företeelse i tiden23 och den andra Läsningens cirklar – på gränsen mellan privat och offentligt24 

och är ett konferenstryck. Hon har i dessa två arbeten gjort en kunskaps- och forskningsöversikt 

eftersom hon själv önskar forska mer på området. Avstamp tas i de utförda undersökningar som 

visat att läsförmågan och intresset för bokläsning drastiskt sjunkit i Sverige samtidigt som 

signaler visar att intresset för att delta i bokcirklar ökat, i en sådan omfattning att det skulle 

kunna kallas en ny folkrörelse. Vad som har orsakat denna ökning vet inte Rydbeck då det finns 

väldigt litet forskning om bokcirklar. Hon vill därför själv ringa in fenomenet bokcirklar. Termen 

bokcirkel är inte heller självklar, det finns andra synonymer, exempelvis litteraturcirkel och 

läsecirkel. Definitionen på vad Rydbeck menar med en bokcirkel är:  

                                                            
23 Rydbeck, K. Bokcirklar – en företeelse i tiden, Årsbok om folkbildning: forskning & utveckling, 2012, Vol.2011, 
pp.172-193 
24 Rydbeck, K. Läsningens cirklar – på gränsen mellan privat och offentligt (konferenstryck) 
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…en verksamhet, där en organiserad grupp människor läser litteratur när det passar var och en och sedan 
samlas till möten vid mer eller mindre regelbundna tillfällen för att diskutera och delge varandra sina 
läsupplevelser. 

Då det numer finns virtuella bokcirklar på Internet förtydligar Rydbeck att hon vill fokusera på 

de cirklar där man träffas fysiskt och kallar dessa för traditionella bokcirklar. Samtidigt ställer 

hon frågan om utvecklingen går mot en slags hybridform. Rydbeck beskriver vidare att det finns 

två huvudtyper av bokcirklar; de som har en huvudman och de som är fristående. Skillnaden är 

att den senare inte uppbär någon ekonomisk ersättning för verksamheten.  

Det görs även en historisk överblick av bokcirklarnas framväxt. De första bokcirklarna startades 

av borgerligheten i slutet av 1700-talet och kallades för läsesällskap. Läsintresserade slog sig 

samman och köpte litteratur som sedan cirkulerades inom gruppen. Det blev en viktig social 

mötesplats för den borgerliga eliten. Vid mitten av 1800-talet uppstod liberala bildningscirklar 

där människor från olika klasser och samhällsskikt träffades för bildande sociala aktiviteter. De 

lägsta klasserna uteslöts dock. Härifrån härstammar också ordet -cirkel. Kommersiella bibliotek 

hade under tiden vuxit fram och som en motreaktion till dessa växte sig folkbiblioteksrörelsen 

stark. Ungefär samtidigt introducerades studiecirkeln som metod i folkrörelsernas 

bildningsarbete och blev till en massrörelse. Studiecirklarna byggde på deltagarnas 

självverksamhet och en grundläggande idé var att den kunskap de behövde skulle aktivt sökas i 

biblioteket. Rydbeck skriver: 

I en begrundande läsning skulle medlemmarna försöka ta till sig innehållet på ett personligt sätt och 
integrera det med den egna personligheten. Nästa steg i självbildningsprocessen var att i cirkeln gemensamt 
reflektera över det lästa. Genom att man gjorde detta kollektivt och därigenom distanserade sig från det 
invanda och självklara skulle innehållet bättre sättas i relation till den egna verkligheten. 

Deltagarna i studiecirkeln skulle själva tolka och ta sig an materialet, vilket oftast var filosofisk 

litteratur och skönlitteratur. Materialet från de studiecirklar som hade huvudmän sparades sedan 

och studiecirkelbibliotek skapade, vilka senare blev grundplåten till folkbibliotekens bestånd. 

Rydbeck menar att dessa studiecirklar är de som mest tangerar dagens bokcirklar och undrar 

varför inte biblioteken kopplas ihop med mer till de fristående studie- eller bokcirklarna idag. 

Hon ställer sig även undrande inför vilka anledningar som finns till varför man är med i en 

bokcirkel och tror att anledningen är att det är ett bra sätt att närma sig frågor som är viktiga i 

tillvaron och genom att sätta boken i fokus får man möjlighet att sätta innehållet i relation till sig 

själv och sina erfarenheter samtidigt som en viss distans kan hållas.  
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Avslutningsvis, statistik om bokcirklar undersöks och utifrån ett genusperspektiv intressant spår 

som Rydbeck kommer in på är konstaterandet att det är flest kvinnor som besöker bibliotek och 

deltar i bokcirklar, vilket hon i framtiden vill forska mer om.  

3.4	Tidigare	uppsatser	

Här vill jag för de mer intresserade kort nämna några magisteruppsatser som är skrivna på senare 

år och behandlar ämnet biblioterapi. Alla uppsatser kommer från Högskolan i Borås:  

 I uppsatsen Proust som Prozac – en studie av biblioterapi och läsningens läkande och 

utvecklande kraft (Carlsson & Östlundh, 2001) ger författarna en god överblick av 

fenomenet biblioterapi. De tittar även på psykoterapeutens och bibliotekariens 

biblioterapeutiska roller och verksamhetsmöjligheter.  

 

 Man behöver inte vara officiellt deprimerad - Om biblioterapi som biblioteksverksamhet, 

med Kirklees i England som exempel (Heinö, 2004) belyser hur ett brittiskt biblioteks- 

och biblioterapiprojekt (RAYS – Reading and You Scheme) arbetat med skönlitteratur som 

en alternativ form av hjälp för personer med lättare psykiska besvär. Heinö vill, förutom 

att ta reda på vad biblioterapi är och vem som kan arbeta med det, även veta vad det ger 

alla inblandade parter samt utforska förutsättningarna för verksamheten. Detta för att 

kunna diskutera huruvida den kan överföras till en svensk kontext.  

 

 Magisteruppsatsen Läsaren i den informella läsecirkeln (Bjarne & Larson, 2004) handlar 

om informella läsecirklar (bokcirklar) där fokus ligger på funktionen av dessa cirklar och 

effekten de har på den individuelle läsaren. Författarna vill även undersöka huruvida 

läsecirkeln kan sägas fylla en terapeutisk funktion och tittar därmed närmare på 

biblioterapins innebörd.  

 

 En kandidatuppsats jag också vill nämna i sammanhanget är Samverkan mellan bibliotek 

och öppenvård – en fallstudie av biblioterapi i Norrköping (Björklund, 2013) som tittar 

på ett samverkansprojekt mellan ett bibliotek och en öppenvårdsbehandling för 

missbrukare, där en bokcirkel anordnats. Den teoretiska tyngdpunkten ligger på 

samverkan och biblioterapi.  
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4. Resultat	

Här presenteras de kvalitativa intervjuer som gjorts i fallstudien. Respondenterna i bokcirkeln 

har av anonymitetsskäl fått fingerade namn; Lena, Kalle och Maja. Under intervjun med Maja 

framkom det att hon förutom enbart varit deltagare också varit hjälpledare för cirkeln. Så här i 

efterhand hade det möjligtvis varit bättre om alla tre fått samma frågor, men Majas svar får 

representera deltagarnas synvinkel i viss mån, och kommer att redovisas sist i resultatdelen.  

Det är de svar från intervjuerna som känns mest relevanta för att besvara uppsatsens 

frågeställningar som redovisas. Resultatet kommer att tolkas och i analysen kopplas till den 

tidigare forskningen och det teoretiska ramverket.  

4.1	Intervjuer	med	ledare	

Jag ville veta hur idén till denna bokcirkel kom upp och om det fanns någon samverkan. Lena 

svarar då att det helt enkelt var för att hitta ett trivsamt och mänskligt sätt att ge stöd och hjälp 

på. Lena och Kalle ansåg att den lägsta tröskeln för att få människor att vilja inspireras till att 

söka stöd var att anordna en bokcirkel, just för att det är en viss statusskillnad på att delta i en 

bokcirkel i stället för en stödgrupp. Lena menar att:  

Det gör det lite lättare att komma och göra det här, och faktiskt läsa litteratur och använda sig av den och 
just också att man får diskutera med fler det man har upplevt.  

Kalle som var inne på sin fjärde bokcirkel svarar att deltagarnas behov och önskemål fått styra 

idéerna kring cirkelns utveckling. Deltagarna hade efter den första bokcirkeln valt att gå vidare 

med litteratur som hade ett relationstema. Samverkan hade skett med studieförbundet Sensus och 

kyrkan hade stått för lokalerna. Just lokalerna tycker Lena är viktigt, det ska vara en öppen och 

trivsam miljö. Kyrkan var bra på så sätt för det fanns fler verksamheter att ta del av, vilket kunde 

leda till ett nytt engagemang eller en ny gemenskap för deltagarna.   

Kalle berättar att Sensus stått för böckerna till första bokcirkeln, och dessa hade återanvänts när 

cirkeln startade om på nytt. De deltagare som gått vidare till nästa bokcirkel hade bestämt sig för 

att köpa sina egna böcker eftersom de kände att det var tråkigt att lämna ifrån sig boken, de ville 

kunna komma tillbaka till den efter att bokcirkeln slutat. De hade också bestämt att om det var 

någon som inte hade råd att köpa boken så skulle det ordnas ändå på något sätt.  
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Kalle och Lena hade alltså drivit den första bokcirkeln tillsammans. När Lena slutade valde 

Kalle att gå vidare som ensam ledare för bokcirkeln, och han berättar:  

Ja, fast jag jobbar väldigt mycket med att försöka få ungdomar att ta ansvar och bli ledare i olika 
verksamheter så jag har haft med mig två tjejer som har varit hjälpledare. De har, när de har velat, fått ha 
hand om en kväll och det har funkat jättebra. 

På frågan om hur bokcirkeln finansierades svarar de båda ledarna att det var ideellt arbete och 

förutom samverkan med kyrkan och Sensus hade de även varit sponsrade av en lokal förening 

som stod för fikat. 

Ledarna ombads att beskriva hur planeringsarbetet för bokcirkeln såg ut och hur länge det höll 

på. Lena berättar att de två kommit i kontakt med en bok som handlat om just vuxna barn till 

alkoholister och tänkte att det fanns mycket att diskutera om i boken, vilket gjorde att de 

bestämde sig för att starta bokcirkeln. 

Innan de kom igång med själva cirkeln hade de varit i kontakt med studieförbundet som gjort 

små informationslappar, som de sedan la ut i kyrkan. Detta var det enda sättet de marknadsförde 

sig på, eftersom de redan hade flera intresserade som frågat efter en sådan här bokcirkel. Ledarna 

var med i ett nätverk, ’De glömda barnen’, som uttryckt sitt intresse för en sådan här bokcirkel 

och även Alkohol- och drogrådgivningen hade haft önskemål om detta. Därför fylldes också de 

åtta deltagarplatserna väldigt fort och bokcirkeln kom igång på utsatt tid.  

Jag ville att de skulle berätta mer om litteraturvalet. Lena säger att de i första bokcirkeln läste en 

bok som rätt detaljerat påstår och beskriver hur ett barn till en alkoholist är och fungerar. Hon 

anser att det finns mycket i dessa påståenden som många känner igen sig i men även sådant som 

en del inte alls tycker stämmer, vilket förstås skapar grund för diskussioner. Många av deltagarna 

har upplevt en ändring av uppfattning under cirkelns gång, efter läsning och diskussioner i 

gruppen, när vissa insikter ändå landar i ett medhåll i författarens påståenden. Det här tycker 

Lena har varit spännande vid läsningen av boken och uttrycker att skillnaderna mellan 

deltagarnas individuella tolkningar varit tydligare än vad hon först trodde de skulle vara. 

…ibland blev jag lite förvånad över att det var så stora skillnader. Det var ju roligt att höra andras 
versioner, men man måste ju ha en viss förberedelse innan i alla fall, så man har tittat ut och funderat 
grundligt själv vad man kan tänkas leda vidare samtalet i.  
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Kalle berättade att efter att Lena slutade drev han två bokcirklar till med denna bok. Sedan 

önskade deltagarna i fortsättningscirklarna få läsa något som handlade om relationer, eftersom de 

upplevde sig ha svårt med just detta. Då fick Kalle i uppdrag att ta fram förslag på litteratur med 

relationstema. Efter att ha fått ett bra boktips från praktiker inom gebitet beslutades det i gruppen 

att de skulle läsa en bok som handlar om anknytningsteorierna. Efter att de hade läst ut den 

boken upptäcktes det att det fanns en till bok av samma författare, som behandlar desorienterad 

anknytning. Kalle säger att gruppen planerat mycket tillsammans här, och delat upp böckerna så 

att det blev en lagom mängd text att läsa per gång. 

Ledarna ombads beskriva själva metoden som användes på träffarna, om den var bestämd av 

dem i förväg eller deltagarstyrd samt hur samtalen brukade föras och hur de agerade om det 

exempelvis fanns mer aktiva eller passiva deltagare. Lena berättar först om de regler som 

gruppen dragit upp och beslutat om tillsammans på förhand och uttrycker det så här: 

Litegrann som man har i många typer av stödgrupper, att man har vissa regler; att vi sprider inte vidare det 
vi säger och att man ska känna sig trygg här och man har rätt att stå över, man behöver inte dela med sig av 
allt. Det är fritt på så vis, det finns inga krav.   

Kalle berättar också, förutom det som Lena tidigare sagt, att de inte fick ge varandra råd men att 

man däremot fick ta fram egna erfarenheter. Sedan skulle deltagarna inte heller avbryta när 

någon pratade.   

Angående metoden som användes menar Kalle att den är inspirerad av 12-stegsmodellen, de 

började alltid med en så kallad delning, där en runda gicks runt bordet och de deltagare som ville 

fick berätta exempelvis om något som hänt under de fjorton dagar som de inte setts. Sedan när 

rundan var klar fick de som ville kommentera det som sagts. Vidare gick de över till boken och 

gick en ny runda där deltagarna fick berätta om vad de känt, vad de hade tänkt på när de läste 

texten och hur de hade funderat omkring det. Kalle poängterar att alla deltagare var otroliga på 

att dela med sig både av sina privata liv och av det de upplevt när de läste boken. Efter den 

rundan tog gruppen en fikapaus för att sedan avsluta med ännu en runda innan avslutningen, för 

att fånga upp om det var något mer från kvällen eller från boken som kommit upp hos deltagarna. 

Till sist ställde sig deltagarna i en ring och avslutade med den så kallade Sinnesrobönen. Detta 

var den ordning som Kalle föreslagit och som gruppen tillsammans bestämt sig för att följa. 
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Kalle avslutar med att säga att samtalet till största del kopplades till litteraturen och det lästa. 

Han menar att det inte heller fanns några passiva deltagare i gruppen, alla var aktiva.  

Lena berättar också om hur de arbetat med litteraturen. De hade innan gruppträffen kommit 

överens om hur många kapitel de skulle ha läst, för att sedan kunna diskutera det lästa på mötet. 

Vissa hade läst och andra inte. De hade med sig boken till träffen. Boken användes som grund, ett tema för 
samtalet, sen associerades det fritt, ja egna upplevelser, antingen hur det var att läsa det där eller någonting 
man kom att tänka på. Och så förstås också valet att inte berätta eller prata, det finns ju alltid. 

Hon anser det vara viktigt att försöka få med alla i samtalet och samhörigheten utan att pressa på 

att det måste vara en speciell typ av deltagande. Här gick Lena över till att diskutera ledarrollen, 

där hon menade att det var viktigt som gruppledare att inte känna att man måste få deltagarna att 

prestera eller agera på något visst sätt. Deltagandet ska vara fritt på så sätt och ledarrollen kan i 

stället ses vara som en moderator i samtalet, menar Lena och poängterar återigen vikten av att 

noga ha gått igenom innehållet i boken då ledaren måste kunna ta tillbaka fokus på frågorna.   

Kalle anser också att tanken om jämlikhet och allas lika värde i gruppen är viktig i rollen som 

ledare eftersom han tror att det skapar en större aktivitet i gruppen om allas röster är lika värda: 

Om man redan från början gör klart det, hur man ser på en sådan här cirkel, alltså att här bidrar vi alla var 
och en på sitt sätt, allas röst är lika viktig – det är ingen under- eller överordning utan jag råkar bara ha 
rollen som ledare för gruppen.  

På frågan om de ändrat metod under bokcirkelns gång svarar Kalle att de inte gjort det. Lena 

säger att den enda förändring som skett kom efter den första gruppens bokcirkel, det vill säga att 

deltagarna då blev mer involverade i hur saker och ting skulle göras samt vid valet av litteratur.  

Jag ställde sedan frågan om det varit bra med ett deltagarantal på åtta platser i bokcirkeln. Lena 

svarar att de brukar sikta på att vara åtta deltagare, det är en bra storlek för en samtalsgrupp, då 

det gäller att alla ska få utrymme. Hon menar att det också från gång till gång varierar med 

antalet deltagare på grund av tillfällig frånvaro eller avhopp. Det skedde inga löpande intag av 

deltagare och om detta säger hon: 

Det berodde just på att vi ville få den här gruppsammanhållningen, det här är en ganska tuff bok och ett 
tufft ämne, att man faktiskt får använda det till att utveckla sig själv, att man känner sig trygg i den grupp 
man är i och att man lär känna varandra. Många av deltagarna som gick, gick för att känna den starka 
samhörigheten vilket gjorde också att de vid varje avsnitt ville fortsätta.    
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Kalle berättar dock att de slagit samman de två första bokcirkelgrupperna till en 

fortsättningsgrupp men han anser att det ändå gick bra.  

På frågan om hur ålder-, köns- och etnicitetsfördelningen i gruppen hade sett ut svarar båda 

ledarna att det varit ett brett spann vad gällde ålder, det var flest kvinnor och alla hade svenskt 

ursprung. Kalle berättar att det varit fyra killar med i första bokcirkeln men att det sedan bara 

blivit två kvar i fortsättningscirklarna. Lena säger att de gärna hade sett en större mångfald i 

etnicitet men menar samtidigt att det är lätt att vara en homogen grupp.  

När jag sedan ville veta hur ofta de träffades samt hur mycket tid som var avsatt per gång svarar 

Lena att de börjat med en träff per vecka men att de sedan gick över till att träffas varannan 

vecka. Detta var i hennes mening inte så bra, om någon deltagare är borta en gång så blir det 

väldigt långt mellan träffarna - och det finns en vits i att ha träffarna mer kontinuerligt. Det var 

sex sammankomster under terminen och de träffades 2-2,5 timme per gång inklusive fikapaus. 

Kalle säger att fortsättningscirklarna nu har ökat till åtta sammankomster under terminen. De 

träffas var fjortonde dag eftersom deltagarna vill ha det så, och han ser inga nackdelar med det. 

För det är ju ingen som droppar av eller inte kommer på grund av det. 

Här kommer Kalle in på en av ledarskapets svårigheter och berättar om en personlig konflikt 

som uppstått mellan två deltagare där den ena valde att avsluta sitt deltagande i bokcirkeln. Han 

berättar att han gjorde det han kunde för att försöka lösa konflikten men konstaterar:   

Ja, jag är ju bara pedagog, jag är ju inte psykolog och inte psykiatriker heller. Problemet är att när sådana 
här saker dyker upp vet man inte riktigt vad man ska, eller vad man kan, göra.  

Kalle säger att han trots det ändå har god kontakt idag med den deltagare som slutade. 

På frågan om vad de som ledare trodde att bokcirkeln gett deltagarna svarar Lena att hon 

framförallt tror att det gett dem en känsla av sammanhang och en ökad förståelse för att de inte är 

ensamma om sin situation. Men även förmågan att kunna hantera livet litet bättre än tidigare, 

eftersom deltagarna lärt sig mer och fått nya insikter om sig själva. Hon hoppas att de fått med 

sig en avslappnad attityd till sin problematik, att det inte är oöverstigligt utan något som är 

möjligt att bearbeta. Lena menar också att det fortsatta deltagandet i gruppen talar för att 

bokcirkeln ger dem mycket tillbaka. 
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Kalle tror att effekten bokcirkeln haft på deltagarna är tryggheten och vetskapen om att ha hittat 

en likasinnad grupp att kunna återkoppla till och dryfta problem som ständigt uppstår. Han 

menar att deltagarna hela tiden möter nya situationer under livets gång som rör upp nya känslor 

och funderingar, vilket skapar ett behov av att fortsätta den kontakt man etablerat, och säger: 

Tänk bara, att man från den här boken (pekar på den första) vill gå vidare så här (pekar på relations-
böckerna) det tycker jag ju är en effekt i sig. Alltså att man upptäcker att man har en nytta av det här!  

Kalle avslutar frågan om effekterna på deltagarna med att konstatera att berättelserna i böckerna 

passar olika bra beroende på vilken ålder deltagaren är i just då. Samtidigt finns det en 

växelverkan i gruppen, de yngre får en inblick i vad de äldre deltagarna intresserar sig för och de 

äldre får en påminnelse av hur man kunde tänka som ung, vilket han tycker är nyttigt i sig. 

Här frågade jag om de ansåg att bokcirkeln hade haft en terapeutisk eller närmare bestämt en 

biblioterapeutisk verkan på deltagarna och vilka faktorer de i sådana fall trodde spelade in. Lena 

vet inte vad som menas med biblioterapeutisk och vill få det förklarat. Jag säger då ord som 

identifikation, insikt, läkande och behandlande inverkan. Svaret blir jakande, ”absolut” säger 

Lena och menar att boken i sig är uppbyggd på så vis, för att läsaren ska kunna nå alla de 

nämnda faserna. Hon anser att styrkan med en bok är att kunna bära med sig den och läsa när 

man vill, den finns där som en trygghet. Reflektionen kring det lästa förstärks sedan under 

gruppträffen då de får höra det av andra och verbalt få uttrycka det en gång till. Lena säger att 

hon ser vinster i att ha en sådan här gruppverksamhet där de får bearbeta det lästa i flera 

omgångar under längre tid, jämfört med individuella terapisamtal.  

Kalle anser att om de inte haft boken att utgå ifrån så skulle det inte ha blivit det strukturerade 

samtal som nu förts. Han säger också att all den forskning och kunskap som de nu tagit del av via 

böckerna skulle ha gått förlorad om de inte utgått från litteraturen. Vilket i sin tur skulle ha 

inneburit att de skulle behövt ha någon sakkunnig person med i gruppen i stället. Författaren av 

böckerna får nu vara den osynliga berättarrösten som förmedlar informationen och kunskapen. 

Kalle berättar att en del till och med kan bli arga på författaren. Han menar att den helande 

verkan ligger i att lyssna på andra och samtala om det lästa, vilket skapar känslan av att 

deltagarna inte är ensamma om sin situation och problematik. Deltagarna får även höra hur andra 

har uppfattat och hanterat vissa problem och Kalle menar någon terapeutisk verkan finns i allt 

detta sammantaget, trots att han ser detta som pedagogiskt material mer än terapeutiskt material. 
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Jag gick här vidare med frågan om det finns något kritiskt att säga om bokcirkeln eller om själva 

processen för deltagarna. Lena svarar då att det kan finnas risk för vissa om man startar en sådan 

här bokcirkel utan att ha funderat på någon fortsättning, eftersom rätt uppslitande processer 

startas. Hon fortsätter med att säga att det som gruppledare naturligtvis är bra att veta vart man 

ska vägleda människor som behöver mer hjälp och stöd, så att man inte bara lämnar någon. Ett 

annat problem är det med tiden, vissa vill prata så mycket att det skulle behövas dubbelt så 

mycket tid, och man att man som ledare behöver avbryta för att tiden tar slut. Det kan vara bra 

att ha förberett sig på hur man ska hantera sådana situationer så att det blir en kontrollerad 

situation för både deltagare och ledare. Men, skrattar hon, samtidigt ska man inte vara rädd, 

hellre starta för många bokcirklar än för få, såväl människor som gruppledare finner alltid vägar.  

Kalle har svårare att komma på något kritiskt att säga men menar ändå att man som ledare gärna 

bör veta vilken hjälp som finns att tillgå om man behöver slussa människor vidare. En del kan ha 

upplevt otroligt svåra saker och Kalle förvånas ibland över hur friska människor ändå är. Han har 

inte upplevt att någon har mått dåligt av att vara med i bokcirkeln och den enda saken han skulle 

vilja ändra på är att pröva ha träffarna en gång i veckan i stället för varannan vecka. Just för att få 

se vad som skulle hända i gruppen om de har bokcirkeln över en kortare men intensivare tid. 

Kalle är annars mycket nöjd med allt och säger:    

Jag känner att jag tror så pass mycket på bokcirkeln att jag kommer att fortsätta att ha bokcirklar. För jag 
tycker att det gör MIG gott, för jag har ju också den här bakgrunden, och jag hör att folk säger att det gör 
dem gott. Och då tror jag att det är bra!  

Eftersom jag ville få in ett biblioteksperspektiv i mina intervjuer ställde jag även frågan om de 

tror att en bokcirkel som denna skulle gynnas av att en bibliotekarie fanns med. Lena finner 

frågan intressant och berättar att hon varit på en sorgegruppsutbildning där två kunniga 

bibliotekarier från sjukhusbiblioteket presenterade det som de ansåg vara de bästa böckerna om 

sorg, vilket hon tyckte var fantastiskt bra. Lena menar att det skulle vara alldeles utmärkt att ha 

en bibliotekarie med i bokcirkeln förutsatt att denne har stor erfarenhet kring missbruk och att 

jobba med anhöriga.     

Kalle i sin tur tycker att det skulle vara väldigt nyttigt med en bibliotekarie i bokcirkeln, som 

också kunde hjälpa honom att få fram adekvat litteratur. Han tror att en bibliotekarie skulle ha 

det mycket lättare än honom att söka rätt på bra böcker att använda i bokcirkeln. När jag då 
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frågar Kalle om de aldrig haft några tankar på att samverka med biblioteket, svarar han bara 

”nej” med ett skratt.  

Avslutningsvis ville jag veta om de någonsin funderat på att använda sig av några andra genrers, 

exempelvis skönlitteratur eller biografier, i bokcirkeln. Lena svarar hon tror att det skulle gå 

väldigt bra och att de redan fått en förfrågan att ha en bokcirkel med en skönlitterär bok av 

Hillevi Wahl. Kontakt med författaren Susanna Alakoski hade också etablerats och Lena tror att 

det blir en bokcirkel kring hennes böcker också. Och, menar hon, det är ju den allra vanligaste 

typen av bokcirklar som finns, där skönlitterära böcker används, det är en enklare variant och en 

bra ingång för att få en vidare förståelse av problemet – att se film kan också vara bra. Dock, 

anser Lena, om man väljer en skönlitterär bok som förstabok kanske det blir mindre terapeutiskt 

än om valet faller på en sådan bok som de nu använt, som är väldigt riktad innehållsmässigt. 

Efter en stunds funderande kommer Lena fram till att skönlitterära böcker kan vara bra som en 

tredje bokcirkel, då deltagarna har fått bearbeta den riktade litteraturen litet djupare först.  

Lena avslutar med att berätta hur deras bokcirkel har utvecklats till att bli mer än bara en 

bokcirkel. Det har gått vidare till att bli ett annat sorts forum, ett socialt nätverk, där de träffas för 

att göra olika saker, exempelvis gå på bio tillsammans. Hon säger: 

Utslussningen blir liksom lite långsam, och öppnar upp till mera saker. Men vi är nog ensamma om att ha 
det så, vill man så finns kontakten kvar, men i en annan form, det har varit viktigt för oss.  

 

4.2	Intervju	med	deltagare/hjälpledare	

När jag intervjuar Maja får jag veta att hon varit med som deltagare i två bokcirklar och sedan 

gått in som hjälpledare i tre cirklar, från hösten 2011 till och med våren 2013. Maja har sedan 

tidigare varit god vän med Kalle och ville därför ställa upp för honom när han frågade om hon 

ville börja som hjälpledare. Sedan, menar Maja, har hon alltid brunnit för ämnet som avhandlas i 

böckerna de arbetat med i bokcirkeln och förstod att detta samtidigt kunde ge henne stöd också. 

Kalle och Maja bestämde sig för att turas om och hjälpas åt med ledarskapet, de gånger Kalle 

inte kunde eller var för stressad lät han Maja ta över, och vice versa. Hon menar att detta var för 

att orka med känslomässigt i ledarskapet då det är ett rätt tungt ämne, vilket också innebär ett 
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ansvar för att inte hamna på sidospår och att hålla samtalet på rätt nivå. Speciellt då det är 

människor med problematik i bakgrunden och många vill dela med sig. Maja säger här: 

Jag menar vi har ju ingen typ av psykologutbildning, det får inte bli för stort och för djupt så att människor 
mår dåligt när de går därifrån.  

Maja berättar att hon varit med på varje träff som hållits. Hon beskriver upplägget med den 

första boken, att gruppen tillsammans hade funderat på hur texten skulle läsas. Boken är 

uppdelad i olika kapitel, där det finns ett formulerat problem och efteråt kommer en lösning på 

problemet. I de olika bokcirklarna har de varierat mellan att hoppa mellan kapitlen och att ta 

boken i rätt ordning, kapitelvis. Skillnaden mellan de två sätten tycker Maja inte var så stor rent 

kvalitetsmässigt för diskussionerna. Men när boken lästes kapitelvis stannade diskussionen 

längre vid problemet, vilket gjorde att de sällan hann fram till lösningen utan blev tvungna att ta 

det nästa gång. Maja menar att om det hade funnits deltagare som haft problem med exempelvis 

depressioner hade hon satt ner foten och tryckt på att arbeta mer med problemlösningen, för att 

inte någon skulle behöva gå därifrån och må sämre då det är ett rätt tungt ämne som avhandlas.   

Jag frågade vad hon tyckte om att de som deltagare kunde påverka litteraturvalet. Maja svarar att 

hon tycker att det var bra att de valde böckerna tillsammans, eftersom det gällde så pass allvarlig 

litteratur. Om det varit en bokcirkel där de läst skönlitteratur för trevlighetens skull hade det varit 

annorlunda. Jag frågade här om hon tror att bokcirkeln skulle ha förändrats om litteraturvalet var 

individuellt men Maja anser att det inte skulle ha inverkat på själva intressehalten i diskussionen. 

Däremot tror hon att det skulle ha dragit ut på diskussionerna och blivit svårare att kontrollera 

om man inte läst samma text. Maja känner ett ansvar i sin ledarroll kring just detta: 

Och det måste vara kontrollerat, särskilt när man jobbar med trasiga människor så måste man kunna hantera 
det, annars kan det ju bli en jätteballong som blåser upp och exploderar för någon stackars människa. Och 
det vill jag inte ha på mitt samvete.  

Maja tycker annars inte att det var något problem med själva upplägget de hade, inga 

förändringar behövdes göras. När hon berättar om ordningen de följde vid varje träff kom hon 

också in på en utav reglerna de satt upp inom gruppen, nämligen den att inte tipsa varandra om 

hur man ska göra för att lösa något problem. Däremot fick de säga hur de skulle ha tänkt eller 

känt om de stötte på problemet. Maja förtydligar att verktyget finns i boken och deltagarna ska 

hjälpa varandra att ta till sig det här verktyget som de får.  



29 
 

Jag frågade om vad Maja tyckte om de olika slags böcker de läst så här långt i bokcirkeln. Hon 

svarade att jämförelsevis var det lättare för henne att läsa böckerna med relationstema, kanske 

för att hon redan befann sig i ett stadigt förhållande. Samtidigt var det en av deltagarna som 

hoppade av cirkeln, då denne insett att ämnet var för tufft att ta tag i just då och ville mer 

fokusera på sig själv. Maja säger att de som ledare kände sig litet skyldiga, för det var inte 

meningen att någon skulle tycka att det blev jobbigt på det viset. Det var då gruppen hade 

kommit överens om att träffas utanför bokcirkeln och bestämde sig för att träffas för att fika på 

ett café en kväll i veckan. Hon fortsätter: 

För vi tänkte att vi inte skulle förlora kontakten även om man inte ville läsa just den boken vi valt, det väljs 
en ny bok sedan och då är det bara att gå in i bokcirkeln igen, alla ska få vara med ändå.  

Maja berättar om den sociala utveckling som skett inom bokcirkelgruppen. Deltagarna har börjat 

umgås mer och mer på fritiden och hon tycker att det är väldigt skönt att kunna umgås utan att 

behöva vara i de tunga diskussioner som de befunnit sig i på bokcirkelträffarna. De har gått på 

bio, teater, promenader och fikat tillsammans. Eftersom regeln är att inte ta med några detaljer ur 

gruppen någon annanstans har samtalen fått handla om annat, vilket Maja tycker är bra.  

Engagemanget hos deltagarna hade för övrigt varit gott, menar Maja, och även när någon mådde 

dåligt och inte kom till träffen var det också ett gott tecken. Hon tolkade det som att deltagaren 

då hade ett engagemang i sig själv, det var ett sätt att sätta en gräns, vilket var viktigt. 

Aktiviteten eller passiviteten i samtalsutrymmet hade varierat, anser hon, speciellt i den första 

bokcirkeln då boken hade lästs utifrån valda problem i stället för kapitelvis. Då handlade det mer 

om vad deltagarna tog åt sig av, och det var väldigt olika för alla som var med. Maja har bara vid 

ett enda tillfälle varit med om att en deltagare valt att inte säga någonting alls. Men eftersom det 

hörde till reglerna gruppen satt upp i förväg var det också lika okej. 

På frågan om hur Maja upplevt ledarrollen i gruppen svarar hon att de har olika ledarstilar. Maja 

tycker att Kalle är oerhört pedagogisk och har en otrolig förmåga att se när någon behöver en 

paus. Han kan också vara mer flexibel än henne, anser Maja. Hon menar att hon vill hålla sig till 

de riktlinjer som de kommit överens om i gruppen, det ska gå till på samma sätt, medan Kalle 

känner in och kan ändra ordningen. Men Maja blir inte irriterad över det, hon ser det mer som att 

de kompletterar varandra. Sedan försöker de även få gruppen att känna sig medbestämmande och 
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få styra så mycket som möjligt. Ibland blir ledarrollen mest reducerad till att hålla koll på tiden 

och mer praktiska bestyr, anser Maja. Om klockan går över tiden för avslut men samtalet 

fortfarande är i full gång menar hon att man bör vara litet känslig, vissa gånger måste man bara 

vänta ut känslan som deltagarna sitter och brottas med. Maja säger:    

Annars får man försöka runda av, sammanfatta vad de försöker ha sagt, hjälpa till och få ut det på något vis. 
Gärna vill man ju göra det utan att deltagarna känner att man försöker köra över dem eller försöker ta över 
deras tankegångar, känsla eller beskrivning.  

Vi gick nu in på de effekter som Maja tycker att bokcirklarna gett henne. Hon säger att de varit 

nyttiga och gett henne väldigt mycket. Främst för att den första boken gjorde sådant stort intryck 

på henne, den var rätt provokativ med påståenden om hur ett vuxet barn till en alkoholist är, 

vilket var en utmaning. Detta fick hon bearbeta sig igenom tillsammans med gruppen. Samtidigt 

gav boken henne många verktyg att använda sig av i vardagen och livet. 

Jag frågar vad som gett henne mest, läsningen eller samtalen, eller om de gett lika mycket. Maja 

svarar att det var samtalen som nog gett mest. Hon tror inte att hon skulle ha fått lika mycket ut 

av boken om inte samtalen funnits där.    

För då hade jag kanske läst det, och kanske till och med lagt ner det efter ett kapitel och tänkt att nej, ingen 
får bestämma över mig, hur jag ska vara. 

Det var alltså helt och hållet i samtalen allt bearbetades, menar Maja. Därför anser hon också att 

bokcirkeln tveklöst har haft en terapeutisk verkan, eftersom deltagarna lärde sig av varandras 

erfarenheter och hjälptes åt att hitta nya tankebanor. Detta tycker hon var otroligt värdefullt. 

Maja säger att när hon blev provocerad av något nedsättande påstående om hur vuxna barn till 

missbrukare är normaliserades hennes reaktion av de andra gruppmedlemmarnas lugnande 

reflektioner kring problemet. Så vi hanterade det tillsammans, fortsätter Maja, och diskuterade 

igenom var man kunde hitta lösningen på de problem som vi hela tiden stöter på. Hon anser att 

den största fördelen med gruppen var att de lyfte skuld från varandra.  

Just känslan av skuld och skam över att vara ett vuxet barn till en missbrukare är väldigt påtaglig, 

menar Maja och ger ett exempel från när hon var barn och ljög om de mest bisarra saker, vilket 

hon idag förstår var en reaktion på hennes föräldrars missbruk samt en infekterad vårdnadstvist. 

Maja har burit med sig mycket skuld och skam genom livet för att hon ljög så mycket som barn. 

Hon har nu insett att det varit väldigt onödigt och förtydligar att den vuxna Maja idag har inget 
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att skämmas för över vad barnet Maja gjorde när hon levde i en situation som var ohållbar. Hon 

inser att hon betedde sig på detta sätt för att hon inte skulle ha överlevt annars, hon var tvungen 

att ta till lögner för att tillvaron skulle bli lättare att hantera. Genom att bli fri från skulden har 

Maja blivit en starkare person som vuxen, genom att förlåta barnet inom sig. 

Frågan gick nu över till om det fanns något kritiskt att säga om bokcirkeln eller om själva 

processen. Maja tvekar litet, drar på orden. Men så säger hon att hon ett par gånger suttit och 

tänkt att de som ledare tagit på sig för tung ansvarsbörda, eftersom det ibland kan vara 

fruktansvärda livsöden som delas i gruppen: 

Och jag tänkte att skulle inte de här människorna kanske behöva mer hjälp än vad de vill ha, de kommer 
bara till bokcirkeln men de skulle definitivt ha mycket nytta av att prata med en terapeut eller en psykolog, 
men det vill de inte. 

Som en lösning på detta problem tänkte Maja att de kunde få in en pedagog till eller en psykolog 

till gruppen. Samtidigt skulle det förstöra syftet med bokcirkeln, det ska vara just en bokcirkel 

och det ska vara lätt att komma dit. Hon säger att många av deltagarna skulle känna sig utsatta av 

att veta att det finns någon med utbildning eller som är terapeut med i gruppen, för de upplever 

det som ett hot. Maja bestämde sig för att kliva ett steg tillbaka och tänka att det inte är hennes 

val, deltagarna måste få bestämma själva, men hon upplever det ändå som svårt.  

Jag frågar även Maja om hon har någon förberedelse för att kunna slussa vidare de deltagare som 

kunde tänkas behöva en annan sorts hjälp. På det svarar hon, liksom Lena, att det är positivt att 

träffarna hålls i kyrkan eftersom det finns många aktiviteter där, och ger som exempel att det 

finns en fantastisk ’Måla inre rum’-kurs, där man målar ur sitt inre på papper.  

Så man kan ju slussa vidare till exempel till sådana grupper, som inte innebär terapi, ja i alla fall inte öppet 
så att man förstår att oj, nu går jag på terapi här, utan man gör det för sin egen skull, för det inre, och så är 
det ju ingen som utvärderar ens terapi heller, utan det gör man ju bara själv. 

Jag undrar om man inte skulle kunna kalla denna aktivitet för bildterapi ändå. Maja säger: 

Ja, det är ju det, fast inte jätte-uttalat i gruppen, utan där är det mer kom hit så målar vi tillsammans så mår 
vi bra, ungefär. 

Här vill jag dra paralleller med bokcirkeln och undrar vad som skulle hända om man kallade vad 

de gör i bokcirkeln för just biblioterapi. Maja svarar direkt att då hade inte deltagarna dykt upp, 

definitivt inte, eftersom det var flera som hade en väldigt negativ bild och dåliga erfarenheter av 
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terapi och av vården överhuvudtaget. Trots det, menar Maja, måste de också kunna få hjälp och 

stöd utan att känna sig utsatta, tills de känner sig starka nog för att söka till terapisamtal på 

riktigt. Hon fortsätter:  

Det var ju egentligen aldrig uttalat att Kalle och jag arbetade pedagogiskt heller, och jag tror att det var lite 
ett medvetet val från oss, det behöver inte sägas, vi är bara en bokcirkelledare och så får resten vara som 
det vill. 

Jag frågade om behovet av terapi är en insikt som kanske kommer efter att man deltagit i 

bokcirkeln. På det svarar hon att så det blev för henne efter den första bokcirkeln. Då hon hade 

tyckt att det kändes tungt med allt hon fick med sig från den boken och därför sökte hon en egen 

samtalskontakt, eftersom hon ville prata med någon utomstående. Maja tycker att hon har mått 

otroligt bra av de individuella terapisamtalen, och att det egentligen är dit hon skulle önska att 

alla i bokcirkeln kom till slut.  

På frågan om Maja tror att en bokcirkel som denna skulle gynnas av att en bibliotekarie fanns 

med svarar hon att det tror hon, dels för att det mindre uttalat skulle vara en stödgrupp och dels 

för att det skulle vara roligt att ha mer fokus på litteraturen. Maja berättar att hon upplevde att 

författaren till den första boken de läste blev alltför upphöjd till skyarna, vilket hon menar skulle 

kunna balanseras med hjälp av en bibliotekarie. Denna skulle då kunna hänvisa till andra böcker 

på samma tema eller, som Maja uttrycker det, vara ett stöd för ledarna att kunna arbeta litet mera 

tekniskt med materialet. Samtidigt inser hon att det skulle vara svårt för en utomstående som inte 

delar gruppens grundproblematik att delta i cirkeln. 

Jag undrade om Maja någonsin funderat över att samverka med biblioteket och på det svarar hon 

att det skulle vara intressant om exempelvis träffarna kunde hållas i bibliotekets lokaler.  

Jag kan tänka mig att vi förlorade några deltagare på att vara i kyrkan, för vissa tycker att det känns jobbigt 
att vara bara överhuvudtaget i en kyrka, för man känner som att man gör ett statement genom att gå dit, och 
det ska ju inte behöva vara så.  

Maja tänker att en mötesplats som biblioteket definitivt är mer öppen och frivillig då man inte 

gör något religiöst ställningstagande genom att gå dit. Hon tror att det skulle kunna öppna upp 

för fler deltagare med andra kulturella och religiösa bakgrunder, som det var nu kom alla från 

svenska hem med kristna värderingar. Maja anser också att det skulle vara intressant att få veta 

mer om exempelvis kulturella skillnader för barn som vuxit upp i ett hem med missbruk.  
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Till sist frågar jag om det är planerat någon fortsättning på bokcirkeln. Maja svarar att det i 

dagsläget inte är det, men att Kalle och Lena nu dragit igång ett nytt projekt, en förening för barn 

och unga som lever i beroendemiljöer, och Maja kommer där att bidra med sitt kunnande och 

sina erfarenheter. Hon säger:  

Det jag jobbar med inom projektet är barn och bild, inte bildterapeutiskt, men nästan. För det är ju så jag 
har tagit mig igenom min bakgrund, genom att måla mig ur det, typ. Så vi har experter i alla estetiska 
områden som har använt sitt medium för att arbeta upp sin egen självkänsla och självförtroende, och nu är 
det meningen att vi ska hjälpa andra att göra samma sak.  

Därför vet inte Maja hur det kommer att bli med bokcirklar i framtiden.  

Det återstår alltså att se.   
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5. Analys	

Datamaterialet som jag i resultatdelen presenterat kommer här att analyseras och diskuteras för 

att kunna besvara mina tre frågeställningar. Jag kommer att koppla analysen till det teoretiska 

ramverket och den tidigare forskning som gjorts så att slutsatserna ska bli väl grundade.  

Analysen är strukturerad efter frågeställningarnas tematiska ordning. Det är de i mitt tyckte mest 

intressanta och relevanta aspekterna som kommer att lyftas upp. 

 Vad innefattar begreppet biblioterapi i teorin och hur relaterar den till praktiken?  

Till att börja med kan sägas att begreppet biblioterapi är relativt komplext och den svenska 

innebörden verkar skilja sig från hur den internationella uppfattningen är. Analyserar man den 

bokcirkel som Lena, Kalle och Maja lett är den övergripande uppfattningen jag fått att de är 

mycket nöjda med den verksamhet som bedrivits i cirkeln. Engagemanget från deltagarna har 

varit stort och den personliga utveckling som skett har skett på flera plan, med litteraturen som 

utgångspunkt.  

Huruvida detta är ett exempel på praktiserad biblioterapi eller inte är inte enkelt att svara på. 

Utgår man från Rubins definition av vad biblioterapi är stämmer det väl in förutom just de sista 

sex orden; ”with the aid of a facilitator”. Det finns ingen som har en utomstående position i 

gruppen. Alla bär med sig samma grundproblematik och deltar på lika villkor. Tittar man sedan 

på de kriterier Rubin satt upp för de olika inriktningarna är det den tredje som passar bäst in; 

developmental bibliotherapy, alltså utvecklande eller personlighetsutvecklande biblioterapi, 

eftersom de andra två inriktningarna ska vara ledda av en bibliotekarie i samarbete med 

legitimerad läkare/psykolog. Personutvecklande biblioterapi ska dock också vara utformad och 

ledd av en ”professionell hjälpperson” menar Rubin. Men i resultatet kan man se att alla tre 

informanter flertalet gånger poängterar att hierarkin i gruppen var platt; deras roll som ledare var 

inte så uttalad, de ville i mesta mån få gruppen självgående och medbestämmande och ville inte 

framhålla sin profession, vilket också Erkers och Klefbeck menar är en bruklig inställning inom 

självhjälpsgrupper. Och även om man i denna bokcirkel aldrig roterat något ledarskap, så som 

Essén beskriver är ett brukligt tillvägagångssätt i stödgrupper, utan hela tiden haft fasta uttalade 

ledare och hjälpledare, har deras uppgift ändå inte varit att vara någon ”professionell 

hjälpperson” i gruppen. Däremot kan sägas att Kalle och Lena utformat den första bokcirkeln 
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och beslutat om och tillhandahållit den bok som användes. Även i de andra bokcirklarna med 

relationstema fick Kalle uppgiften att söka fram litteraturen, vilket så gjordes utifrån ett boktips.  

Gör man samma granskning av Hynes definition och kriterier för de olika inriktningar hon menar 

finns inom biblioterapin, ser man samma mönster som hos Rubin. Definitionen strandar på att 

det finns en facilitator med i aktiviteten, vilket vi redan konstaterat att det inte gör. I sin 

definition har Hynes också lagt in ordet therapeutic, förmodligen för att det ska ge en extra tyngd 

till biblioterapins verksamhet. Detta ord ska jag återkomma till lite längre fram i min analys.  

För att ta upp tråden med inriktningar inom biblioterapi kan man se på de som Hynes beskriver i 

sin bok. Här det den interaktiva biblioterapin som stämmer bäst in eftersom det finns ett 

efterföljande samtal efter läsningen, vilket bokcirkeln i fråga också har. Det är alltså inte enbart 

genom läsningen helandet sker, som lästerapin föreslår, utan den följs upp av ett samtal i 

gruppen. Det är inte heller någon poesi som läses under bokcirkeln och deltagarna utför ingen 

creative writing, därför stämmer det inte in på poetry bibliotherapy. Problemet ligger dock i 

innebörden av den interaktiva biblioterapin, där det tydligt framgår att det ska vara en utbildad 

biblioterapeut som ska guida deltagarna i samtalet. Vilket vi även det har konstaterat finns inte. 

Min uppfattning är därför att inom denna bokcirkel finns inte den maktförskjutning som det 

skulle innebära om någon professionell skulle leda cirkeln utifrån sitt expertkunnande utan det är 

ett medvetet beslut att alla i bokcirkeln har samma problematik i grunden samt lika stort värde, 

ansvar och medbestämmanderätt. Deltagarna är alla hjälppersoner till varandra, enligt teorin om 

The Helper Theory Principle, vilket är en viktig aspekt.  

Går man över till Sverige och ser på hur Nationalencyklopedin definierar begreppet biblioterapi 

står det ingenting om att det ska vara någon professionellt utbildad som står för insatserna, alla 

insatser som genom läsning som syftar till personlig förändring är biblioterapi, oavsett det sker 

individuellt eller i grupp. Denna definition är i stället relativt vid men applicerar man den på i 

denna uppsats studerade bokcirkeln passar den utan tvekan in.  

Jag lovade tidigare att återkomma till ordet therapeutic, eller therapy, alltså terapi, vilket är ett 

ord som i resultatet togs fram som någonting negativt för deltagarna i bokcirkeln och som även 

har nämnts i den teoretiska delen. Ordet i sig har ingen ursprunglig negativ betydelse, läkande 
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kan hellre sägas vara positivt laddat. Använder man sig istället av synonymen helande uppstår 

det mer ambivalens kring det ordet, då det har en mer religiös konnotation eller leder tankarna 

till det mer spirituella, new-age-influerade. Vissa tycker att det är bra, andra inte. Nu har ju ordet 

terapi gått från att enbart betyda läkande eller helande och representerar istället en strukturerad 

behandlingsform. Kulturellt sett finns det också en värdeladdning i ord och i Sverige är terapi 

inte lika positivt laddat som i USA där gemene man är mer öppna och toleranta för denna typ av 

behandlingsform. Ordet behandling i sig kan få många svenskar att rygga tillbaka, tror jag, då det 

ofta förknippas med något slags beroende. Förstås är det likadant där, vissa kanske tycker att 

behandling är ett positivt ord. Men att som Socialstyrelsen kalla biblioterapi för textbaserad 

behandling tror jag inte skulle förändra inställningen hos särskilt många som har en problematik 

av något slag men som inte är redo för att söka vård. Problemet är också att det finns flera typer 

av och inriktningar inom biblioterapi. Denna fråga har diskuterats länge i USA och Rubin25 tar 

upp många av de förslag som funnits för en engelsk variant på alla olika former av biblioterapi, 

exempelvis; biblioguidence, bibliocounceling eller bibliodiagnostics, just för att slippa begränsas 

av ordet terapi. Varför det inte hittats någon passande ny svensk positivt laddad nomenklatur vet 

jag inte, och jag har heller inget bra förslag, men min åsikt är att en vinst skulle göras om en 

annorlunda benämning fanns för just utvecklande biblioterapi, då jag tror man skulle nå fler.  

 Hur har denna fallstudies bokcirkel gått till, vilka metoder och vilken litteratur har 

använts samt vilka effekter har dessa bokcirklar haft på deltagarna?   

Vid en analys av själva metoden och den litteratur som använts i bokcirkeln anser jag att 

likheterna med en så kallad traditionell bokcirkel, som den beskrivs av Kerstin Rydbeck i 

teoridelen, är väldigt stora. Litteraturen är dock inte av skönlitterär art utan riktad facklitteratur 

som tar upp grundproblematiken som bokcirkeldeltagarna delar. I intervjuerna framkom det hur 

ilska hade väckts över att påståendena i boken varit för tvärsäkra, vilket provocerat många och 

framkallat känslor av både skuld och skam men även känslor av trots. Efter att ha diskuterat det 

lästa i gruppen hade ändå insikter kommit till läsarna. Det finns några olika faser, med rötter i 

psykoterapin, som används som biblioterapeutiska redskap för att beskriva den normala gången 

för vad en läsare upplever; identification, transference, catharsis and insight. Detta kan kort 

förklaras med att personen identifierar sig med karaktären i boken, det sker en överföring av 

                                                            
25 Rubin, Using Bibliotherapy, s. 6 
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gamla känslor till personens nuvarande situation och genom att lyfta upp dessa gamla känslor 

kan personen också frigöra sig dessa genom katarsis, rening, och till sist fri från omedvetna eller 

smärtsamma minnen landa i en insikt och ”renare” få en ny förståelse av sin situation. Mer om 

dessa faser finns att läsa i ett helt kapitel av Caroline Shrodes i Bibliotherapy Sourcebook.26   

Under min intervju med Maja tycker jag mig höra att hon gått igenom alla dessa faser när hon 

beskriver hur Maja som barn var och hur Maja som vuxen tänker på det efter att ha deltagit i 

bokcirkeln. Att bokcirkeln, förutom litteraturen, haft många andra positiva effekter på deltagarna 

förstår man när informanterna berättar om det nya sociala nätverk som skapats. Eftersom det är 

en bokcirkel som bygger på frivillighet borgar deras gemensamma aktiviteter utanför cirkeln för 

att det skapats en positiv atmosfär bland gruppdeltagarna. Genom att inte heller diskutera den 

gemensamma problematiken skapas också nya intresseområden. Hur det ser ut i andra bokcirklar 

kom aldrig Kerstin Rydbeck fram till, frågan kvarstår därför om det är unikt i sitt slag, som 

bokcirkelledaren Lena trodde, eller om det är något som hör till vanligheterna. Jag tänker att 

styrkan i att vara både en stödgrupp, med personer som har liknande bakgrund och problematik, 

och en bokcirkel, där nya upptäckter, kunskaper och insikter görs via litteraturen, är en bra 

kombination och grogrund för att möjligheten till ett nytt kontaktnät för social samvaro skapas.   

Ser man till de inriktningar som Rubin och Hynes var för sig presenterat hittar jag inte riktigt rätt 

kategori att placera den bokcirkel jag undersökt. Men så pass många delar har ändå stämt 

överens med den studerade bokcirkeln att min slutsats är att det är en form av biblioterapi som 

pågått där, om än stödgruppen i sig inte varit medveten om det. Bäst vore förstås om det funnits 

en teoretisk inriktning inom biblioterapin som kallades för personlighetsutvecklande läsning; 

vilken utförs i grupp av personer med samma grundproblematik, där den enskilda läsningen av 

riktad facklitteratur som behandlar problemet deltagarna delar efterföljs av möten där samtal och 

diskussioner förs om de känslor och tankar som läsningen ger upphov till, men där inget krav på 

utbildad handledning av gruppen finns. Tänk vad lätt det skulle ha varit då. 

 Kan biblioteket/bibliotekarien vara en samverkansaktör i externa bokcirklar? 

För att till sist diskutera biblioteksperspektivet kan sägas att informanterna hade en väldigt 

positiv inställning till frågan om huruvida en bibliotekarie skulle vara bokcirkeln till gagn, till en 
                                                            
26 Bibliotherapy Sourcebook, s. 96‐122 
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början vill säga. Det verkade som att alla tre spontant tänkte på alla de fördelar som bokcirkeln 

och de som ledare kunde få av ett samarbete med en bibliotekarie. Utav svaren att döma verkar 

det ändå som att de hejdar sig litet och tänker närmre på saken. Vilket resulterar i att de antingen 

sätter upp ”behörighetskrav” på bibliotekarien eller ser en punktinsats från denne som en lösning. 

Maja ser också fördelar med att kunna flytta hela bokcirkeln till själva biblioteket för att, som 

hon uttrycker det, undvika att deltagare ska behöva göra ett ”statement”.  Lenas önskemål om 

öppna och ljusa lokaler som infattar andra verksamheter skulle också kunna vara ett bibliotek 

likaväl som en kyrka, anser jag.  

Frågan om bibliotekariens kompetenser för att utföra biblioterapi är inte det jag tittat på i denna 

uppsats men jag kan ändå säga att jag stött på diskussionen i både tal och skrift under detta 

arbete. Av detta kan jag förstå att bibliotekarierna själva inte anser sig ha rätt kompetens och 

överlåter det till sjukvården. Kanske skulle en möjlighet att utbilda sig till biblioterapeut ändra på 

det. Tyvärr finns det i dagsläget, så vitt jag vet, ingen sådan svensk utbildning. Finland är det 

närmaste land där man kan utbilda sig till biblioterapeut. 

Som vi sett i den teoretiska delen av denna uppsats har stödgrupper och bokcirklar många 

gemensamma drag. Rydbeck visade även på hur folkbiblioteken har koppling till 

cirkelverksamheter men menade samtidigt att de fristående bokcirklarna inte tas in i bibliotekens 

verksamhetsplanering. En stödgrupp som driver bokcirklar borde vara en gyllene möjlighet för 

biblioteket att genom minimal insats öka sina besöksantal och bokutlån. Antingen genom att 

upplåta lokaler eller bedriva litteraturförmedling via uppsökande verksamhet. Antalet 

självhjälpsgrupper i varje stad är för mig okänt men jag skulle gissa att det finns en hel del. 

Dessa grupper kan vara intresserade av att antingen fördjupa sig i facklitteratur eller 

skönlitteratur/poesi eller annan media exempelvis film kring just deras ämnes-/problemområde. 

Resultatet av min fallstudie kanske kan öppna för samverkan mellan biblioteket och de fristående 

bokcirklar och stödgrupper som önskar att sådan ska ske. Möjligheterna är oändliga.    
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6. Slutsatser/sammanfattande	slutdiskussion  

Jag har genomfört en fallstudie av en stödgrupp som drivit bokcirkel genom att göra kvalitativa 

intervjuer med två av gruppens ledare och en deltagare/hjälpledare. Det övergripande syftet med 

min undersökning har varit att ta reda på huruvida biblioterapi, om än i outtalad form, utövas i 

praktiken i redan befintliga gruppverksamheter, för att kunna fastställa hur praktisk biblioterapi 

kan se ut en svensk kontext och därigenom öppna möjligheter till en utveckling.  

De slutsatser jag kommit fram till är att biblioterapi utövas i praktiken i Sverige, om man utgår 

från de definitioner som har en svensk kontext. Biblioterapi som begreppet är relativt okänt i 

detta land om man jämför med andra länder som exempelvis USA. Därför har också den 

praktiska biblioterapin i denna fristående stödgrupp jag undersökt skett på ett omedvetet och 

outtalat plan.  

Utgår man från de definitioner och riktlinjer som satts upp av internationella forskare, som 

exempelvis de av mig valda Rubin och Hynes, skulle inte dessa gå att applicera helt och fullt på 

den bokcirkelverksamhet som stödgruppen bedrivit. Just för att det ofta krävs att en utbildad 

biblioterapeut ska utföra biblioterapin på gruppdeltagarna. Detta i sig blir svårt eftersom 

stödgruppen bygger på idén om att gruppens individer ska ha samma grundproblematik, status 

och ansvar. Ledarna för stödgruppen arbetar ideellt i motsats till professionellt.  

Bokcirkelverksamhetens planeringsarbete, genomförande och effekter talar tydligt för att det är 

biblioterapi som bedrivits, om man ser till den svenska kontexten. Deltagarna har läst riktad 

facklitteratur som har behandlat deras gemensamma problematik och sedan träffats för att 

samtala och diskutera känslor, tankar och upplevelsen av det lästa. Svåra känslor av exempelvis 

skuld och skam har kunnat lättas därigenom. Insikt har nåtts hos deltagarna samt även en djupare 

förståelse för sin person och situation.  

Stödgruppen följer de gängse normer för vad som är brukligt i denna typ av grupp. De har 

exempelvis ett uttalat anonymitetskrav, sätter gemensamt upp regler och låter det i rummet sagda 

stanna där. Den speciella gemenskap och trygga samvaro som gruppen upplevt i varandra har lett 

till att deltagarna nu även träffas utanför bokcirkeln och genomför sociala aktiviteter. Bokcirklar 

och stödgrupper per se har många gemensamma drag och tillsammans med folkbiblioteken 

bygger de på en lång svensk historisk tradition. Det finns hos informanterna i min fallstudie en 
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positiv inställning till att öppna upp för samverkan med biblioteket, vilket skulle kunna leda till 

möjligheter för utveckling inom dessa tre nämnda verksamhetsområden.  

Jag anser härigenom att jag fått tillfredställande svar på mina tre frågeställningar. 

Vad gäller vidare forskning så fastnade jag för Socialstyrelsens förklaring på vad textbaserad 

behandling är. Intressant är att de menar att biblioterapi kan utövas via telefonkontakt, mejl eller 

interaktiva datorprogram. Jag tycker att paralleller kan dras med Kerstin Rydbecks funderingar 

om traditionella och virtuella bokcirklars hybridform. Man kan argumentera för att det inte är 

riktigt samma sak att inte träffas IRL (in real life) men samtidigt kanske insatsen når fler om 

informationsteknologiska varianter erbjuds. Kan en hybrid-variant som är godtagbar för båda 

parter fungera är det en win-win situation. Det skulle därför vara intressant att se forskning på 

personutvecklande biblioterapi via exempelvis dator- eller telefonkontakt.    
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Intervjuguide; ledare för bokcirkeln            Bilaga 1 

Bakgrund 

1. Vilken utbildning/yrkeserfarenhet har du i grunden? Hur många bokcirklar har du tidigare lett? 

2. När pågick den bokcirkel som du ledde? Ange tidsperiod. 

3. Hur kom idén till denna bokcirkel upp? Fanns det någon samverkan? 

4. Var du ensam ledare för bokcirkeln? Om ja: Varför? 

5. Vad var syftet med bokcirkeln? Och hur finansierades den? 

 

Genomförande 

6. Beskriv hur planeringsarbetet för bokcirkeln såg ut. Hur länge höll det på? 

7. Hur marknadsfördes bokcirkeln? Hur kom ni i kontakt med deltagarna? 

8. Kom bokcirkeln igång på utsatt tid? Om nej: Varför inte? 

9. Antalet anmälda? Kvinnor/män? Åldersfördelning? Etnicitet? 

10. Var och hur ofta träffades ni? Hur mycket tid var avsatt för träffen? 

11. Vilken litteratur valdes? Ett individuellt/gemensamt val? Hur gick det till – var deltagarna med? 

12. Beskriv metoden ni använde er av på träffarna. Var den bestämd i förväg eller deltagarstyrd? 

(Lästes litteraturen innan eller under träffarna? Hur mycket lästes? Vad togs upp under 

träffarna? Hur såg samtalet ut – kopplades det till det lästa eller var det mer fritt? Aktiva/passiva 

deltagare? Ledarens roll?) 

13. Ändrade ni metod under bokcirkelns gång? Om ja: Hur och varför? 

 

Effekter 

14. Vad tror du som ledare att bokcirkeln gav deltagarna? Motivera gärna och ge exempel. 

15. Anser du att bokcirkeln hade (biblio‐)terapeutisk verkan på deltagarna? Om ja: Vilka faktorer 

spelade in? 

16. Finns det något kritiskt att säga om bokcirkeln? Eller om själva processen för deltagarna?  

17. Tror du att en bokcirkel som denna skulle gynnas av att en bibliotekarie fanns med? Motivera!  
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Intervjuguide; deltagare i bokcirkeln           Bilaga 2 

Bakgrund 

18. Hur många bokcirklar har du tidigare varit med i? 

19. Hur kom du i kontakt med den här bokcirkeln? Var hittade du information om den? 

20. När pågick denna bokcirkel som du deltog i? Ange tidsperiod. 

21. Varför ville du vara med i bokcirkeln? Och hur ofta deltog du på träffarna? 

 

Genomförande 

1. Beskriv upplägget för bokcirkeln – hur gick det till?  

2. Anser du att det var ett bra upplägg eller borde några förändringar ha gjorts?  

3. Vilken litteratur valdes? Hur tycker du att den var?  

4. Kunde ni som deltagare påverka litteraturvalet? Åsikt om detta? 

5. Hur tror du att bokcirkeln skulle ha förändrats om litteraturvalet var individuellt (eller 

gemensamt)? 

6. Hur tycker du att engagemanget/deltagandet i bokcirkeln såg ut överlag?  

7. Fanns det mer aktiva/passiva deltagare i samtalsutrymmet?  

8. Hur upplevde du ledarens roll? Reflektera över positiva/negativa delar. Motivera gärna svaret. 

 

Effekter 

9. Vad tycker du som deltagare att bokcirkeln gav dig i stort? Motivera och ge gärna exempel. 

10. Vad gav mest, läsningen eller samtalen – eller gav de lika mycket?  

11. Anser du att bokcirkeln hade (biblio‐)terapeutisk verkan på dig? Om ja: Vilka faktorer spelade in? 

12. Finns det något kritiskt att säga om bokcirkeln? Eller om själva processen?  

13. Deltog du i någon eventuell fortsättning av bokcirkeln? Eller i någon annan form av bokcirkel? 

14. Tror du att en bokcirkel som denna skulle gynnas av att en bibliotekarie fanns med? Motivera!  

 


