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”Litteratur överför oomtvistliga, förtätade erfarenheter från släktled till släktled. På så sätt blir 

litteraturen en nations levande minne.”1 (Aleksandr Solsjenitsyn, författare) 

 

”Bra litteratur ger barnet en plats i världen och världen en plats i barnet.”2  

(Astrid Lindgren, författare) 

 

”When the right match is made between reader and story, readers use the text to create a story about 

themselves. They read themselves into the story and then read the story into their lives, which then 

become a part of them.”3 (Paul Ricœur, filosof) 

 

Det finns många citat där olika personer talar sig varma för litteraturens betydelse för 

människans förståelse för sig själv och andra. Länge har det även funnits tankar i 

omlopp om att litteraturen kan ha en terapeutisk effekt. Under antiken fanns det 

exempelvis en fras inristad över ingången till biblioteket i den Egyptiska staden Thebe 

som i översättning lyder ”Själens läkehus” 4  och i S:t Gallen i Schweiz fanns det ett 

klosterbibliotek under medeltiden som bar inskriptionen ”Medicinlådan för själen.”5  

       Tilltron till böckernas läkande förmåga har även medfört att böcker använts inom 

vården. Under 1800-talet och slutet av 1700-talet då personer runtom i Europa och USA 

verkade för att humanisera vårdarbetet av mentalpatienter infördes exempelvis 

utomhusmotion men också andra former av rekreation såsom läsning av böcker och 

bibliotek byggdes upp på flera av de bättre mentalsjukhusen6 med böcker som läkarna 

ansåg lämpliga för de mentala sinnestillstånden som patienterna befann sig i.7 

         Tankar formulerades och spriddes. Bland annat den föreläsning som läkaren John 

Minson Galt höll 1848 i ämnet “On Reading, Recreation and Amusements for the Insane” 

som 5 år senare publicerades i en tunn skrift vid namn ”Essays on Asylums for Persons 

of Unsound mind. Second series”. Galt säger här att läsningen är:  

                                                      
1
 Citatfabriken. http://www.citatfabriken.se/citat-av/aleksandr-solsjenitsyn/litteratur-%C3%B6verf%C3%B6r-

oomtvistliga/3513 Hämtad: 2012-03-22. 
2
 ALMA. http://www.alma.se/sv/Om-priset/ Hämtad: 2012-03-22. 

3
 Nilsson, Skans Kersti . “Läsning som livskunskap – några exempel i biblioteksforskning och 

bibliotekarieprofession” i Litteratur som livskunskap – Tvärvetenskapliga perspektiv på 
personlighetsutvecklande läsning. Göteborg: 2009, s. 86f. 
4
 Uppsala universitetsbibliotek: http://www.ub.uu.se/sv/Om-biblioteket/Historik/Sjalens-lakehus/  

Hämtad: 2012-03-22. 
5
 Swartling, Karl. Den dunkla biblioterapien. En orientering om begreppets bakgrund, några definitionsförsök 

och praktiska erfarenheter; samt en litteraturförteckning. Specialarbete inom bibliotekskunskap vid 
bibliotekshögskolan Borås. 1975, s. 2. 
6
 Weimerskirch, Philip J (1965). ”Benjamin Rush and John Minson Galt, II - Pioneers of Bibliotherapy in America” 

i Bulletin of the Medical Library Association. 1965, s. 510. 
7
 Ibid., s. 510-524. 

http://www.citatfabriken.se/citat-av/aleksandr-solsjenitsyn/litteratur-%C3%B6verf%C3%B6r-oomtvistliga/3513
http://www.citatfabriken.se/citat-av/aleksandr-solsjenitsyn/litteratur-%C3%B6verf%C3%B6r-oomtvistliga/3513
http://www.alma.se/sv/Om-priset/
http://www.ub.uu.se/sv/Om-biblioteket/Historik/Sjalens-lakehus/
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a measure which serves to occupy the mind to the effacement of delusions and morbid 
feelings, at least for a transitory period; it is, in other words, one of the great revulsive 
modes of acting upon the insane mind. Moreover, it serves as a pleasant method of passing 
away time, and in this respect exerts a tranquilizing effect on the individual.8  
 

För att böckerna även ska kunna hjälpa dem som inte lärt sig läsa (vilket Galt tillägger 

att fallet ofta är på de statliga institutionerna) så kan man låta de läskunniga patienterna 

läsa högt för dem.9 

       Referensbibliotekarien Philip J. Weimerskirch på det medicinska biblioteket på 

Columbia University menar att det nedskrivna föredraget är den första artikeln som 

skrivits i USA om ämnet bibliotherapy. 10        

 

Biblioterapi 

Biblioterapi som man säger på svenska är en form av psykoterapi som liksom bild- och 

musikterapi tillhör de kreativa eller konstnärliga terapiformerna.11 Begreppet som är en 

sammansättning av ”biblion” och ”therapeia” (de grekiska orden för ”bok” och 

”helande”)12 grundar sig på den ålderdomliga tanken om litteraturens terapeutiska 

inverkan på själen.      

       Det måste vara den här terapeutiska läseffekten som Weimerskirch menade att Galt 

var först med att skriva en artikel om i USA. Själva begreppet biblioterapi nämns 

nämligen inte i texten utan tycks ha uppkommit som begrepp i USA först på 1900-talet.13  

       Det sägs att artikeln ”A Literary Clinic" som skribenten Samuel McChord Crothers 

skrev 1916 haft betydelse för spridningen av begreppet.14 Artikeln beskriver den 

verksamhet som Crothers gode vän dr Bagster startade upp, vars verksamhetsskylt löd: 

”Bibliopathic Institute. Book treatment by Competent Specialists.”15 I artikeln säger 

Bagster att: “a book is a literary prescription put up for the benefit of someone who 

                                                      
8
 Minson Galt, John. ”On Reading, Recreation and Amusements for the Insane” i Essays on Asylums for Persons 

of Unsound Mind. Second Series. 1853, s. 6. 
9
 Ibid., s. 6f. 

10
 Weimerskirch, Philip J. ”Benjamin Rush and John Minson Galt, II - Pioneers of Bibliotherapy in America” i 

Bulletin of the Medical Library Association. 1965, s. 510. 
11

 Nordin, Gunvor. “Läkning genom läsning” i Psykologtidningen. 1995, nr 23/24, s. 4.  
12

 Ihanus, Juhani . “Historiska och teoretiska utgångspunkter” i Litteratur som livskunskap – Tvärvetenskapliga 
perspektiv på personlighetsutvecklande läsning. Göteborg: 2009, s. 14. 
13

 Ibid.; Beatty, William K. ”A Historical review of bibliotherapy” i Library Trends. 1962, nr 11, s. 106.  
14

 Ibid. 
15

 McChord Crothers, Samuel. ”A literary clinic” i Atlantic Monthly. 1916, nr 118, s. 291.  
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needs it.”16 Det ger en god uppfattning om biblioterapins kärna, men läser man in sig på 

ämnet så märker man snart att det är ett begrepp som getts flera olika definitioner och 

som tillämpats inom olika områden. Begreppets spretighet är också något som ofta 

kommenteras i samband med att en beskrivning av ämnet ges. 

       I grunden tycks biblioterapi handla om böcker som medel till att nå insikt om den 

egna personen och tillvaron med hjälp av efterföljande samtal om det lästa. Men 

åsikterna går isär om samtalet måste vara mellan läsaren och en psykoterapeut eller om 

det går bra med en bibliotekarie eller någon annan. Här finns även olika uppfattningar 

om ifall samtalet ska ske enskilt eller om det även kan ske i grupp såsom i en läsecirkel. 

Det råder dessutom skilda meningar om litteraturen som man använder sig av ska vara 

skönlitteratur eller facklitteratur av så kallad självhjälpskaraktär. Sen handlar 

biblioterapi heller inte bara om läsning utan det kan också vara eget skrivande följt av 

en diskussion om det skrivna tillsammans med en terapeut. 

       Biblioterapi praktiseras i flera länder  – inte minst i USA där biblioterapeut också är 

en yrkesbeteckning. I Sverige så har begreppet ännu inte slagit rot, men man har pratat 

lite mer om biblioterapi på sistone.  

       I årets första nummer av Framsidan17 som hade tema Kultur och hälsa berättades det 

exempelvis om verksamheten The School of life i London som liksom Bagsters 

Bibliopathic institute skriver ut skönlitteratur på recept till människor med olika former 

av livsproblem.18 I SVT:s senaste säsong av litteraturprogrammet Babel startades det 

upp ett liknande koncept och på deras hemsida stod det att läsa: ”Ersätt prozac med 

prosa./…/ Gå i biblioiterapi!” ”lösningarna på livets dilemman finns i 

skönlitteraturren./…/ Skicka dina livsfrågor till oss! Jessica Gedin och hennes gäster 

svarar med boktips!”19  

       Biblioterapibegreppet har visserligen inte etablerat sig i Sverige men 

skönlitteraturen är väl använd inom olika kulturella verksamheter som riktar sig till 

personer i behov av vård eller omsorg.  

 

 

 

                                                      
16

 Ibid., s. 293. 
17

 Framsidan är en facktidskrift om biblioteksfrågor som ges ut av Kultur i Väst. 
18

 Swedemyr, Fredrik. “En bok för varje fas i livet” i Framsidan. 2012, nr 1, s. 18ff. 
19

 Sveriges Television. http://blogg.svt.se/babel/2012/02/23/fraga-biblioterapeuten/ Hämtad: 2012-03-22. 

http://blogg.svt.se/babel/2012/02/23/fraga-biblioterapeuten/
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Bokvagnen 

Ett exempel på en sådan verksamhet är den tjänst som vissa av landets sjukhusbibliotek 

erbjuder sjukhusets patienter och deras anhöriga i form av en bokvagn som 

bibliotekarierna regelbundet uppsöker avdelningarna med.     

       Bokvagnen kan sägas fungera som ett smakprov på vad biblioteket har att erbjuda. 

Den innehåller medier i olika former från bibliotekets bestånd som bibliotekarierna 

själva valt ut eller som patienterna bett om och packas omsorgsfullt utifrån den 

erfarenhet som bokvagnsrundorna ger. Men också utifrån den information som 

bibliotekarierna fått om patienterna av anhöriga eller sjukhuspersonal. 

       Tittar man i en av bokvagnarna som tillhör Biblioteket Bokskogen20 på Astrid 

Lindgrens barnsjukhus i Solna hittar man främst barn- och ungdomsböcker på svenska. 

Men även ett urval från bokbeståndets 54 övriga språk för patienter med ett annat 

modersmål. På vagnen finns också böcker från bibliotekets Äppelhylla21. Dessutom finns 

det barn- och ungdomstidningar, CD-skivor, filmer, ljudböcker och mediespelare. För 

barnens anhöriga finns det även vuxenpocket och tidskrifter. 

       Bibliotekarierna på Biblioteket Bokskogen berättar hur bokvagnen och 

depositionerna av böcker som biblioteket placerat ut på olika avdelningar och i väntrum 

blir en symbol för något som har med den vanliga friska världen utanför sjukhuset att 

göra. Det skapar igenkänning och trygghet för barnen i den annars främmande miljön.  

       För de patienter som använder sig av något som bokvagnen erbjuder kan tjänsten bli 

ett verktyg för att skingra tankarna kring sjukhusvistelsen. Det skapar även en lättnad 

hos deras anhöriga. Inte bara för att de ser hur barnen får annat att tänka på utan också 

för att det öppnar upp för nya samtalsämnen som kan bringa glädje och skratt, såsom en 

rolig historia barnet hittat i en bok eller en berättelse som barnet tycker mycket om och 

även brukar läsa hemma.  

       Men bokvagnens medier kan också fylla andra behov än att fungera som ett redskap 

för tankeskingring från sjukhusvistelsen. Att till exempel läsa en bok på egen hand eller 

tillsammans med en anhörig som handlar om någon som blir sjuk eller som utspelar sig i 

                                                      
20

 Biblioteket Bokskogen har funnits på Astrid Lindgrens barnsjukhus sedan sjukhuset öppnade 1998. Från 
början drevs biblioteket av Stockholms Stadsbibliotek på uppdrag av sjukhuset, men sedan januari 2012 driver 
sjukhuset biblioteket själva.  
21

 Äppelhylla kallas den avdelning på biblioteken där man samlat böcker för dem med olika former av 
funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara taktila bilderböcker och punktskriftsböcker för barn med 
synnedsättningar.  
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sjukhusmiljö, kan hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor och bearbeta situationen 

som de befinner sig i.   

       Av den anledningen använder också sjukhusets präster och kuratorer sig av 

bilderböcker som innehåller teman och motiv som sorg och död för att öppna upp för 

samtal med svårt sjuka barn. Bilderböcker av det slaget tillhör bibliotekets 

Patientinformation. Till den här samlingen av böcker hör även facklitteratur som handlar 

om olika sjukdomstillstånd eller om hur det är att förlora ett barn. De här böckerna 

packar bibliotekarierna inte bokvagnen med. Men inne på Biblioteket Bokskogen lånas 

de flitigt av sjukhusets personal och av anhöriga till patienterna på Astrid Lindgrens 

barnsjukhus. 

 

Boken kommer 

Ett annat exempel på en kulturell verksamhet som riktar sig till personer i behov av 

omsorg där man använder sig av litteratur, är Boken kommer. Det är en kostnadsfri 

tjänst som vissa av landets folkbibliotek erbjuder personer som inte själva kan ta sig till 

biblioteket på grund av sådant som långvarig sjukdom eller rörelsehinder och innebär 

att de istället kan få böckerna hemlevererade.  

       Främst är det storstilsböcker och ljudböcker som lånas eftersom många av 

låntagarna har synnedsättningar på grund av ålder eller sjukdom. Ljudböckerna är även 

populära bland dem som inte kan eller som inte orkar hålla i en bok. Men det lånas också 

böcker med vanlig text och fackböcker med mycket bilder.  

       Beställningarna görs per telefon och böckerna packas sedan ner i en kartong till var 

och en av låntagarna och levereras på ett rullande schema till olika områden i Stockholm 

en gång i månaden.  

           Marek Wolk som arbetat på Stadsbiblioteket med Boken kommer sedan början av  

90-talet berättar att ibland ligger låntagarna och vilar eller mår dåligt och har ställt den 

gamla kartongen utanför dörren och så byter han den mot en ny. Men oftast småpratar 

han lite med dem. Många av låntagarna träffar inte så många och har behov av social 

kontakt.  

       Ibland tar de upp och visar någon bild ur en bok som de fastnat för och som väckt 

minnen till liv som de gärna vill prata om. Ibland vill de prata om innehållet i böckerna 

som de läst eller lyssnat på och många gånger leder boksamtalen sedan in på livet i 

allmänhet, sjukdomarna, krämporna och ålderdomen. För många av dem som använder 
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sig av tjänsten är böckerna vad som på olika sätt håller dem uppe i livet. En tillflykt från 

värk och sjukdom och en källa till glädje och stimulans.          

       Allt väl inrymt i de första raderna ur författaren Bengt-Åke Hjärtesäters dikt som 

publicerades i Biblioteksbladet 1974: 

 

”När boken kommer 

kommer glädjen 

medicinen, tidsfördrivet.”22 

 

 

Läsecirklar 

Sedan finns det även kulturella friskvårdsinsatser där man använder sig av litteratur. 

       Två läsecirkelsexempel på det är den läsecirkel som hålls på Karolinska 

universitetssjukhusets bibliotek i Solna samt de två läsecirklarna som Tellus 

fritidscenter bedriver på södermalm i Stockholm. Den förra är tänkt som rekreation för 

personalen på sjukhuset och den senare som en sysselsättning för centrets besökare. 

 

Läsecirklarna på Tellus dagcenter – en bakgrund 

Tellus fritidscenter23 vänder sig till alla pensionärer och funktionshindrade i Stockholm 

stad och är till för att hjälpa målgruppen att komma ut ur den isolering som många av 

dem befinner sig i för att främja det friska åldrandet.  

       Till centret kan man komma för att bara umgås med andra, lyssna på föredrag, delta i 

olika gymnastikgrupper, gå på dans eller delta i olika aktiviteter som centret anordnar, 

såsom bio och museiutflykter. Man kan också uppsöka Tellus bibliotek24. Här kan man 

låna böcker, tidskrifter, musik och film, slå sig ner och läsa en dagstidning, surfa på en 

dator i bibliotekets it-café eller scanna in några bilder.  

       För åtta år sedan kände Gunilla Stjernqvist som är bibliotekarie på Tellus att hon 

ville göra något extra för fritidscentrets besökare – något som var socialt och där man 

fick samtala om böcker. Hon fick så idén att starta en läsecirkel och hörde med några av 

dem som brukade uppsöka biblioteket ifall de var intresserade av att vara med. Ryktet 

                                                      
22

 Obrador, Solveig. ”Vikten att nå kontakt” i Biblioteksbladet. 1974, nr 15, s. 274. 
23

 Äldreomsorgen bekostar Tellus verksamhet som drivs under privat regi. 
24

 Tellus Biblioteket är en kommunal verksamhet och finansieras av både äldreomsorgen och Stockholms 
stadsbibliotek. 
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spred sig och de tio platserna som Gunilla bestämt skulle vara lagom att ha fylldes 

snabbt. En kö bildades även med personer som inte fått plats. Efter två år startade 

Gunilla därför ytterligare en cirkel. 

       Förutom en man är alla deltagarna kvinnor - de flesta i 70-80-årsåldern. En del av 

deltagarna har varit med sedan starten medan andra har tvingats sluta på grund av 

sådant som försämrad syn som gjort att de inte längre kan läsa eller att orken inte längre 

är densamma – och så har nya deltagare tillkommit istället för dem. Personer som är 

intresserade av att gå med i en läsecirkel finns det gott om på centret och en tredje cirkel 

är nu på väg att startas upp av en kollega till Gunilla för att möta efterfrågan. 

 

Läsecirkeln på karolinska universitetssjukhuset i Solna – en bakgrund 

Karolinska universitetssjukhusets bibliotek i Solna består av en medicinsk och en allmän 

del. Den medicinska delen bedrivs av landstinget och den allmänna av Stockholms 

stadsbibliotek. Servicen riktar sig till sjukhusets personal, patienter och deras anhöriga 

samt läkar- och sjuksköterskestuderande som gör sin praktik på sjukhuset.  

       En del av de sjuka uppsöker själva biblioteket, andra får tillgång till bibliotekets 

böcker via de ronder som en av bibliotekarierna regelbundet går med bokvagnen på 

olika sjukhusavdelningar. Sedan är det många ur personalen som lånar medicinsk 

litteratur till olika fortbildningskurser, men även skönlitteratur. Bland annat finns det de 

som brukar låna böcker till de läsecirklar som de startat upp med andra arbetskolleger 

på sina avdelningar.  

       Det var mötet med dessa cirkeldeltagare som gav Pirkko Vilhelmsson som är 

bibliotekarie på Karolinska universitetssjukhusets bibliotek idén att starta upp en 

läsecirkel för personalen på sjukhuset. Hennes tanke var att det skulle kunna vara 

intressant för dem som är mer ensamma i sitt arbete och som därför kanske har svårare 

att starta upp en personalläsecirkel själva. Dessutom tyckte hon att det skulle vara 

givande att få göra något glädjande för sjukhuspersonalen eftersom hon vet att många 

av dem har tunga arbeten - samtidigt som det även skulle bli lite reklam för biblioteket. 

       I slutet av förra året tryckte hon därför upp en affisch om att hon skulle starta en 

läsecirkel som hon sedan satte på anslagstavlor, delade ut via internposten och satte upp 

i personalrum på olika avdelningar – och fick på så vis ihop en grupp med nio 

medelålderskvinnor, som nu består av sju då två av deltagarna inte fick tiden att räcka 

till. 
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Sammankomster  

Både läsecirkeln på Karolinska universitetssjukhusets bibliotek och de två läsecirklarna 

på Tellus fritidscenter hålls under en till en och en halvtimme en gång i månaden. 

Dagcentrets läsecirklar brukar dock ta en paus på två månader under sommaren och 

sommaruppehåll är det även tänkt att den på Karolinska universitetssjukhusets 

bibliotek ska ha för att sedan fortsätta igen till hösten.  

 

Lokal och kontakt  

Själva sammankomsterna sker för Tellus cirkeldeltagare runt långbord i två olika lokaler 

som tillhör fritidscentret. Datumen för månadsträffarna får deltagarna av Gunilla i ett 

schema i början av varje termin och den som inte har möjlighet att komma säger till 

gången innan eller hör av sig via telefon.  

       Personalläsecirkeln hålls istället i en soffgrupp inne på Karolinska 

universitetssjukhusets bibliotek och datumen för cirkelträffarna bestäms gemensamt 

från gång till gång för att hitta ett datum som passar så många som möjligt. Därefter 

mejlar Pirkko ut det bestämda datumet till cirkeldeltagarna med en extra 

mejlpåminnelse några dagar strax innan nästa träff – och kan man inte komma hör man 

av sig via mejl. 

 

Finansiering 

Gunilla håller fritidscentrets cirklar på eftermiddagen inom ramen för sin tjänst medan 

Pirkko håller personalläsecirkeln utanför sin egen arbetstid under tidig kväll för att 

deltagarna ska kunna komma direkt efter jobbet. Pirkkos tanke var från början att hålla i 

cirkeln på ideell basis men hon får nu ersättning av Regionbibliotek Stockholm. 

Cirkelböckerna läser dock både Gunilla och Pirkko på sin fritid. 

 

Val av litteratur 

Pirkko brukar välja ut ett antal böcker som hon sedan presenterar för gruppen, men 

deltagarna kan även komma med egna förslag. Sedan bestämmer de gemensamt vilken 

av böckerna som de ska läsa till gången därpå. 

       Gunilla väljer vanligtvis själv ut böckerna till cirklarna och låter deltagarna få veta 

gången innan vilken bok det blir vid nästa träff, men hon försöker också ta hänsyn till 
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deltagarnas egna önskemål. Ibland är det lite lättsammare böcker, ibland lite knepigare 

med mer att analysera och diskutera tillsammans i gruppen. Ibland är det svenska 

författarskap, ibland utländska från exempelvis andra kontinenter såsom Afrika. Gunilla 

tycker nämligen själv att det är intressant att titta in i en annan del av världen och att ta 

del av en annan kultur – och vill gärna låta deltagarna stifta bekantskap med litteratur 

som de kanske inte själva brukar välja. Hon försöker även knyta an bokvalen till lite 

olika teman som ligger i tiden. Nu under Strindbergsåret har de till exempel läst en 

novellsamling av Strindberg och varje år läser de också något av årets nobelpristagare i 

litteratur.        

       Teman har Pirkko inte tänkt att de ska ha i cirkeln på Karolinska 

universitetssjukhusets bibliotek. Men när hon satt ner och diskuterade 

litteraturönskemål med deltagarna innan själva cirkelstarten så framgick det att det 

fanns ett intresse för resande i gruppen samt en nyfikenhet på att läsa reseskildringar 

från olika tidsepoker gjorda av kvinnor. Pirkko hade då i åtanke att eventuellt låta 

”resande” bli ett tema, men släppte sedan idén efter att den reseskildring som de 

tillsammans valt att läsa blev en besvikelse på grund av för mycket faktainnehåll och för 

lite medryckande berättelse.  

       Från början var det även tal om att personalläsecirkeln endast skulle läsa böcker 

skrivna av kvinnor eftersom det kom fram att deltagarna helst läste kvinnliga 

författarskap, men nu några träffar senare har de även läst en bok skriven av en man. 

Litteraturvalet befinner sig helt enkelt i en pågående rörelse i gruppen. 

 

Tillgång på litteratur 

När Pirkko och Gunilla väljer ut litteraturen brukar de båda ha i åtanke att varken välja 

helt nyutkomna böcker eller alldeles för gamla böcker eftersom det då blir svårt att få 

tag på litteraturen på Stockholms stadsbibliotek. Tanken är nämligen att alla ska slippa 

köpa böckerna som de läser.  

       Gunilla beställer till och med in ett exemplar åt var och en av deltagarna från andra 

bibliotek inom Stockholms stadsbibliotek som de sedan får låna på sina lånekort av 

Tellus bibliotek. Eftersom Pirkkos läsecirkel bestämmer litteratur gemensamt från gång 

till gång och Pirkko brukar ha med sig ett antal förslag är det lite svårare för henne att 

göra det men några låneexemplar brukar hon se till att ha med sig. 
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Kringmaterial 

När Gunilla startade den första läsecirkeln på Tellus gjorde hon ”att-tänka-på-frågor” åt 

deltagarna som de kunde ha med sig under själva läsningen, men det tog för mycket av 

hennes tid och deltagarna tyckte att det blev för mycket skola. Nu delar hon därför ut lite 

information istället eller berättar själv utifrån den information som hon hittat om 

författarskapet och bokens mottagande från exempelvis recensioner, Wikipedia eller 

författardatabasen ALEX (www.alex.se). Därefter ger deltagarna lite kommentarer på 

det och den som känner till något mer berättar det för gruppen innan själva 

diskussionen om läsupplevelsen av dagens cirkelbok sätter igång.  

       Även i personalläsecirkeln brukar det bli lite diskussion om författaren och 

författarens verk. Antingen när man diskuterar bokvalet inför nästa cirkelträff eller 

under själva diskussionen av dagens cirkelbok. Pirkko brukar då också nämna något om 

författaren och boken och har även tipsat deltagarna om ALEX för de som är 

intresserade av att veta mer om författarskapen.  

 

Diskussionsordningen 

Själva diskussionen om dagens cirkelbok brukar både Gunilla och Pirkko sätta igång 

genom att ställa frågan till deltagarna om vad de tyckt om boken som de läst.  

     Gunilla låter frågan gå ett varv runt bordet tills alla inklusive Gunilla själv fått berätta 

om sin läsupplevelse, men kommentarer från övriga deltagare och följdfrågor från 

Gunilla brukar även skjutas in allteftersom.  

       Pirkko ställer istället en öppen fråga som sedan besvaras av var och en i den ordning 

som folk väljer att ta till ordet. Svaren blir mer av en direkt kommentar till vad någon 

annan sagt och Pirkko deltar själv i diskussionen. 

 

En bok flera läsupplevelser 

Diskussionerna som uppstår i läsecirklarna kan se väldigt olika ut beroende på vad 

bokens innehåll väckt hos de olika cirkeldeltagarna, vad den fått dem att känna och 

reflektera över och hur mycket bokens form och språk tilltalat dem. 

       Ibland är deltagarnas läsupplevelser och åsikter om olika saker i böckerna 

samstämda, ibland snarlika, ibland vitt skilda. Det som någon funnit lättsamt finner 

exempelvis någon annan tungt, det som någon funnit otäckt finner någon annan 

http://www.alex.se/
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fascinerande, det som upprört den ene har gått någon annan helt förbi och det som 

fängslar en person lämnar en annan person oberörd. 

       Ibland har man en hel massa som man vill delge, diskutera, fråga de andra 

deltagarna om. Om allt ifrån svagheter, styrkor och oklarheter när det kommer till 

sådant som handlingen, karaktärerna, språket, formen och författarens intentioner.  

       Det händer exempelvis att man blir så fängslad av berättelsen och dess karaktärer 

att man vill veta mer om dem: om hur de var när de var yngre, om vad som gjort att de 

blivit som de är, vad de faktiskt tänkte eller förstod i vissa av berättelsens situationer 

och vad för framtid de går till mötes nu efter det att bokens sidor tagit slut. Och så 

startar en diskussion där deltagarna utifrån sig själva, sina erfarenheter och kunskaper 

delger sina tankar om den egna läsupplevelsen.  

       På samma vis händer det att man blir så fascinerad av den lästa cirkelboken att man 

vill veta mer om författaren som skapat den: om varifrån författaren fått allt sitt stoff 

och vetande, om vad som rör sig i författarens huvud och om hur författaren är som 

person. Ibland vet någon något som den delger de andra och som samtalet kan spinna 

lite kring. Ibland blir de nyfikna frågetecknen hängande i luften. 

       Men det är inte alltid cirkeldiskussionerna går på högvarv. Ibland har man tvärtom 

inte så mycket att säga av olika anledningar som att man är lite trött eller att man dragits 

med så av historien att man slukat boken i ett enda svep och kvar finns bara känslan av 

själva läsupplevelsen och berättelsen i stora drag.  

       Fåordigheten kan också bero på att man kommit ifrån berättelsen på grund av att 

man läst flera andra böcker efter dagens cirkelbok eller på att man har svårt att minnas i 

och med att man läste boken på en gång efter förra cirkelträffen - eller så har man bara 

inte fångats av boken. Av den anledningen händer det även att man avbrutit läsningen 

men att man ändå vill komma till cirkelträffen för att delta i bokdiskussionen. 

       Ibland leder cirkelboken tvärtom till att man får smak för en genre som man inte 

brukar tycka om och därför själv inte brukar välja att läsa - och så gläds man lite åt det. 

 

Från bok till verklighet 

Med hjälp av de tankar som cirkeldeltagarna får under den egna läsupplevelsen och 

under diskussionen av cirkelboken med de övriga i gruppen skapas en brygga mellan 

bokens teman, motiv, karaktärer och miljöskildring och verkligheten utanför boken. Man 

jämför till exempel gestaltningen av historiska miljöer med vad man vet om sin historia 
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liksom man jämför karaktärsskildringarna med stereotyper eller levande människor 

från sin erfarenhets- och kunskapsbank och gör reflektioner. Som när en av 

läsecirklarna på Tellus läste Tomas Bannerheds roman Korparna och konstaterade att 

det är en god tidspegling av ett 70-talets Småland där småbönder köptes upp, barnen på 

landet mycket riktigt var mer brådmogna än idag och människorna tog döden så mycket 

naturligare än vad vi gör nu. Eller när samma cirkel diskuterade huruvida det är 

trovärdigt att man kan vara så otäck som Ruth Rendells huvudkaraktär Teddy är i 

hennes deckare En lisa för ögat och kommer fram till att det med tanke på verkliga 

exempel som den norske massmördaren Anders Breivik faktiskt inte är så otroligt ändå.  

 

Från bok till verklighet till sidospår 

Ibland leder diskussionerna på läsecirklarna bort ifrån böckerna. Gunilla brukar då styra 

in samtalet på boken igen, medan Pirkko tvärtom brukar låta samtalen ta den riktning 

som böckerna leder dem till. Som när personalläsecirkeln läste Pirkko Lindbergs 

reseskildring Tramp och diskuterade den resa som författaren gör i den för att sedan 

komma in på resande i allmänhet och hur det vore att släppa jobb och allt och bara resa 

runt i världen och upptäcka andra länder och kulturer. Eller när samma cirkel läste 

Selma Lagerlöfs romaner Löwensköldska ringen och Charlotte Löwensköld från 1925 som 

utspelar sig under 1800-talet och jämförde könsrollerna i boken med hur det ser ut i 

Sverige idag, konstaterade dagens kvinnors oberoende från männen och den förändrade 

mansrollen samtidigt som flickor och pojkar fortfarande uppfostras olika - för att sedan 

komma in på dagens dribbling av barn och barnfattigdomen som finns i vårt land.  

 

Småprat  

Det förekommer även småprat i läsecirklarna som varken har sin grund i böckerna eller 

hos författarna. Både i början av dagens träff medan man tar av fikat och väntar på att 

alla ska komma och i slutet när diskussionen som dagens bok och författare startat 

börjat ebba ut.  Det kan röra sig om sådant som väder och vind eller att man ger 

varandra boktips, men ibland lite allvarligare ämnen från vardagen runtomkring. I 

personalläsecirkeln händer det även att man kommer in på arbetsrelaterade frågor i och 

med att man tillhör samma arbetsplats. 
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Deltagarsynpunkter 

Att läsecirkeln på Karolinska universitetssjukhusets bibliotek skapar möten mellan 

personer från olika avdelningar inom sjukhuset som man inte skulle ha träffat annars är 

också något som uppskattas av cirkelns deltagare. Dessutom värdesätter man 

smidigheten i att läsecirkeln ligger så nära jobbet.  

       Både de och cirkeldeltagarna på Tellus gillar även mötet som läsecirkeln skapar med 

andra som också tycker om att läsa och finner tillfredställelse i att få delge sin 

läsupplevelse, samtidigt som de får ta del av de andra deltagarnas tankar och perspektiv 

på den lästa boken. Någon påtalar det intressanta i hur olika ens läsupplevelser kan vara 

– så olika att man ibland undrar om man verkligen läst samma bok. En annan påpekar 

hur vetskapen om att boken man läser ska diskuteras ger upphov till en mer engagerad 

och eftertänksam läsning.  

        Flera menar även att deltagandet i en läsecirkel fått dem att börja läsa mer också 

utöver det som de läser till cirklarna och uppskattar bekantskapen som de får med 

författarskap som de annars inte skulle ha kommit i kontakt med.  

       Viljan att läsa annat än det man brukar är också en av anledningarna till att flera av 

deltagarna velat vara med i en läsecirkel. Medan andra såg det som en god idé för att 

komma igång med sitt läsande igen efter en längre tids avbrott. Någon berättar 

exempelvis hur det att få ett mål att läsa till en bestämd tidpunkt i månaden varit en 

läshjälp i den koncentrationssvårighet som deltagaren fått till följd av sjukdom.  

         Sedan är det även några av deltagarna som påpekar cirkelledarnas betydelse. Både 

som en av anledningarna till att man gick med i en läsecirkel och som en av 

anledningarna till att man trivs så bra.25 

 

Avslutningsvis 

Att höra folk berätta om vilken betydelse skönlitteraturen kan ha för människor i behov 

av vård eller omsorg eller vilken betydelse läsecirklar kan ha som friskvårdsinsats för 

människor i behov av rekreation eller sysselsättning – det är en sak.  

Men att faktiskt se själv hur mycket det betyder är en helt annan.  

Såsom en bokvagn som kommer rullandes med lindring och glädje till den som är sjuk. 

                                                      
25

 Deltagarsynpunkterna bygger på de skriftliga och muntliga svar som deltagarna gav på följande två frågor: 
Vad var det som fick dig att vilja börja i läsecirkeln? Vad tillför det dig att vara med i läsecirkeln?  
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Ett livsberikande bokpaket som levereras hem till den som har svårt att ta sig ur sitt 

hem. Eller en läsecirkel som ger stimulans och trevligt umgänge. 

Och nog kan läsningen i många fall anses vara terapeutisk – om man sen ska kalla det 

biblioterapi eller inte ligger i kluvenheten med definitionen av begreppet. 
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