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1. Inledning  
 

Jag har alltid varit fascinerad av läsning, sedan jag lärde mig att själv foga ihop ord till 

meningar och kunde förstå en längre sammanhängande text. Den frihet som en 

berättelse innebär för mig har betytt mycket under min uppväxt, och har följt mig under 

livet. Bokmal är ett epitet som jag med glädje använder om mig. För mig börjar inte 

läsningen med själva texten, utan min upplevelse av boken tar sin början i omslag och 

titel. Den första meningens styrka, och författarens språk är delar av helheten som 

påverkar min upplevelse av boken. Att efter att ha läst en bok som engagerat mig få 

diskutera den med någon annan som läst den, berikar min upplevelse av den. Eller som 

ibland kan ske, förändrar min syn på den, genom att en annan persons personliga 

läsupplevelse kommer till tals, en person med andra erfarenheter och tankar. Att få 

övertyga, och bli övertygad, diskutera en berättelse som har engagerat eller lämnat mig 

helt oberörd tillför ytterligare en dimension i mitt läsande. För mig har deltagandet i en 

läsecirkel gett mig möjlighet att få diskutera mina bokliga upplevelser tillsammans med 

andra. Det har på flera sett berikat min egen läsning, framförallt genom att jag läser 

böcker som jag personligen inte skulle välja. Ibland blir det en positiv överraskning för 

mig. Men det jag tror har gett mig mest är att få höra de andra deltagarnas åsikter och 

funderingar. Det är spännande att vi kan se och upptäcka olika saker i samma text. 

 

Mitt intresse för läsning har lett mig i kontakt med både olika genrer och format. Det jag 

personligen tror är avgörande för att människor väljer att läsa böcker, är att de vill få en 

upplevelse. De vill läsa en berättelse, den kan till exempel vara sann, påhittad, fackligt 

orienterad eller poetisk, men de vill på något sätt bli berörda eller lära sig någonting. 

Den aspekten av läsning som jag finner mest intressant är en persons upplevelse av sin 

läsning. Jag är intresserad av om upplevelsen kan förändras, över tid, eller i mötet med 

andra som läst samma bok. 

 

Då jag nu ska skriva min uppsats har jag valt att undersöka just den personliga 

läsupplevelsen, och det som sker med den i mötet med andras läsupplevelser. En 

läsecirkel tycker jag är en bra arena för att studera detta. Jag tror att arbetet med att 

studera läsvanor, och läsares läsupplevelser kommer att bli både intressant och lärorikt. 

Jag tror att de tankar och berättelser som delges mig kommer att ge mig insikter kring 

läsning, och utveckla mig som person och professionellt inom mitt framtida yrke som 

bibliotekarie i mötet med bibliotekets låntagare. Jag menar även att min undersökning 

av relationen mellan den individuella och den socialt kollektiva läsupplevelsen är 

intressant ur ett läsforskningsperspektiv, och inte bara för mig personligen. 

 

1.1 Problemformulering 
 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap finns en tradition av att forska kring 

läsning. Redan i förordet till den forskningsöversikten, Reading Matters, om läsning ur 

ett biblioteks- och samhällsperspektiv som Catherine Sheldrick Ross, Lynne  

McKechnie och Paulette M. Rothbauer skrivit betonar de vikten av nöjesläsning. De 

menar att forskningen visar att det är nöjesläsningen, upplevelsen av läsningen som 

motiverar till vidare läsning för människor. Det är även deras mening att bibliotek, och 

skolor, spelar en viktig roll för att tillgängliggöra litteratur, och även för att skapa 

tillfällen för möten mellan läsare att kunna diskutera sina upplevelser av läsningen 
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tillsammans med andra.
1
 Jag kommer återkomma till Ross undersökningar om vuxnas 

läsande senare i uppsatsen. Bibliotekets roll i att ordna platser för diskussioner kring 

läsupplevelser är även någonting som Immi Lundin propagerar för i sin bok 

Cirkelbevis.
2
 Hon menar att människor har behov av att diskutera och samtala kring sitt 

läsande, och att det är viktigt att det även erbjuds möjligheter för detta inom 

bibliotekens regi.  

 

Vid Bibliotekshögskolan i Borås är forskningen kring läsecirklar inte stor. Innan år 

2003 har det inte publicerats några uppsatser som studerar läsecirklar, vad jag har 

kunnat hitta. Mellan år 2003 och fram till våren 2011 har det publicerats sex 

studentuppsatser inom ämnet. Jag kommer att förhålla mig till dessa senare i uppsatsen. 

Fyra av dem undersöker läsecirklar som drivs av bibliotek (en av dem jämför även med 

privata läsecirklar). Uppsatserna har tittat på bibliotekariens roll i läsecirklar och den 

litteraturpedagogiska fortbildning för bibliotekarier som läsecirklar kan innebära.
3
 Av 

de två kvarvarande uppsatserna behandlar en förekomsten av virtuella bokcirklar, och 

en behandlar läsaren i den informella läsecirkeln.
4
 Det finns med andra ord studier som 

undersöker läsecirklar i bibliotekens regi, vilket var vad Immi Lundin efterfrågade. Men 

intresset för läsecirkeln stannar inte vid om den är formell, i betydelsen drivs i 

bibliotekets eller annan organisations regi. Även den privata, informella läsecirkeln är 

av intresse, då det fortfarande rör sig om en grupp läsande människor som träffas och 

diskuterar sina läsupplevelser. Två av uppsatserna behandlar informella läsecirklar som 

träffas ansikte-mot-ansikte, det vill säga inte virtuella läsecirklar. Anna-Carin Karlsson 

och Anneli Pettersson har undersökt likheter och skillnader i kvalitativa upplevelser 

mellan formella, inom bibliotekets regi, och informella, privata som träffas i deltagarnas 

hem, läsecirklar.
5
 Ann-Sofi Bjarne och Katarina Larson har studerat deltagare från olika 

informella läsecirklar. De har förutom deltagarnas läshistoria, och läsning i läsecirkel 

undersökt om deltagarna läser för att få en terapeutisk effekt. De har även använt sig av 

gruppsykologi i sin studie av deltagarnas uppfattning om dennes läsecirkel.
6
  

 

Det är den sistnämnda uppsatsen som ligger närmast min egen undersökning. Den tar 

upp mycket av det som jag är intresserad av, men den saknar en aspekt som min studie 

kan fylla. Deras informanter kommer från spridda läsecirklar, och är i olika åldrar. 

Fördelen med det är naturligtvis att det kan ge en bredare bild av ett studiefält. Min 

undersökning behandlar en läsecirkel och dess tre deltagare. Det kommer därför att bli 

en fallstudie av en specifik läsecirkel, med utgångspunkt i deltagarnas personliga 

läsvanor och läsupplevelser. Det är en ny infallsvinkel till området. 

 

                                                 
1
 Ross, Catherine Sheldrick, McKechnie, Lynne & Rothbauer, Paulette M. 2006. Reading Matters, s. ix, 

s. 6f. 
2
 Lundin, Immi 2004. Cirkelbevis: läsecirklar på bibliotek. 

3
 Havel, Lena & Kraft, Solveig 2003. Boksamtal: intervjuer med bibliotekarier och deltagare i olika 

litteraturcirklar. Englund, Jenny & Trautmann, Edda 2006.  Personalläsecirklar på folkbibliotek : ett 

forum för att utveckla litteraturpedagogiska förhållningssätt. Karlsson, Anna-Carin & Pettersson, Anneli 

2007. ”Ibland kan en bok som jag tyckt var lite halvdöd plötsligt få liv och piggna till”: en kvalitativ 

studie av formella och informella läsecirklar. Bäckljung, Nadja & Granlund, Ida 2011. Bibliotekariens 

roll i läsecirkeln : en studie av hur sju bibliotekarier vid folkbibliotek ger uttryck för 

litteraturförmedlande roll i läsecirkeln. 
4
 Bergkvist, Jorunn 2008. “En virtuell bokcirkel blir mer en del utav vardagen…”: En kvalitativ studie av 

virtuellabokcirklar. Bjarne, Ann-Sofi & Larson, Katarina 2004. Läsaren i den informella läsecirkeln. 
5
 Karlsson, Anna-Carin & Pettersson, Anneli 2007. 

6
 Bjarne, Ann-Sofi & Larson, Katarina 2004. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Ofta ses läsning som en enskild och privat aktivitet, där en person har valt att läsa en 

bok och delar de tankar och känslor som uppkommer i läsningen enbart med sig själv. 

Jag vill studera varför en del människor väljer att lyfta fram den enskilda och privata 

läsningen till ett socialt och kollektivt forum, där de tankar och känslor som uppkommer 

hos dem genom läsningen, delas med andra personer i diskussioner. 

 

Mitt syfte är att undersöka vad som sker när den personliga och privata läsningen blir 

till en social aktivitet i en läsecirkel. 

 

Min första och grundläggande infallsvinkel är deltagarnas personliga läsvanor och hur 

de berättar och beskriver sina läsupplevelser. Min andra infallsvinkel fokuserar på den 

funktion som deltagandet i en läsecirkel har för dem. Jag är intresserad av vad som sker 

med deltagarnas läsupplevelser då dessa diskuteras i en grupp.  

 

Mina frågeställningar blir: 

 Vad innebär den enskilda läsning för läsecirkelsdeltagarna och hur kan deras 

läsupplevelser beskrivas? 

 Vilken funktion fyller läsecirkeln för deltagarna? 

 Hur ser mötet och relationen mellan den enskilda och den kollektiva 

läsupplevelsen ut? 

 

1.3 Avgränsningar  
 

Jag har valt att studera en enskild läsecirkel och dess medlemmar. Detta är därmed en 

fallstudie av en specifik läsecirkel och de läsupplevelser som möts där. Tidigare 

undersökningar har gjort jämförelser mellan olika läsecirklar, eller haft informanter som 

representerar olika läsecirklar. De etiska aspekterna som min avgränsning medför 

diskuterar jag i samband med att jag berättar om mitt urval nedan. 

 

Jag har även valt att fokusera på den frivilliga, privata läsningen och den upplevelse 

som denna ger mina informanter. Jag har valt bort den läsning som är arbetsrelaterad. 

Men jag tycker att det är viktigt att visa på möjligheter som fanns. Denna avgränsning, 

gällande den skönlitterära upplevelseläsningen, har även medfört att den tidigare 

forskning som jag valt att ta upp koncentrerar sig på människors nöjesläsning och de 

upplevelser som denna läsning ger dem. 

 

1.4 Disposition 
 

Jag har valt att disponera min uppsats på följande vis. Först har jag ett inledande kapitel 

där jag först och främst visar mitt eget personliga engagemang i de frågor som jag sedan 

undersöker. Jag formulerar sedan mitt problem positionerar mig själv och min 

undersökning inom disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap. Jag visar vad jag 

har för syfte med min undersökning och vilka frågeställningar jag har utgått ifrån. Efter 

detta berättar jag om de avgränsningar som jag har valt att göra i min studie, och hur de 

har påverkat undersökningen. 

 

I mitt andra kapitel presenterar jag tidigare forskning som har gjorts på området. Jag har 

valt att dela upp forskningen i två delar. Den första delen behandlar forskningsresultat 
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rörande människors läsning och deras läsupplevelser. Här har jag delat upp forskningen 

i två nivåer. Den första diskuterar barn och ungdomar, vars läsning och läsupplevelser 

ligger till grund för hur den vuxnes läsning och läsupplevelse ser ut. Den andra 

diskuterar vuxnas förhållande till läsning och deras läsupplevelser. Efter detta kommer 

den andra delen av den tidigare forskningen. Här behandlar jag främst två stora 

internationella studier av läsecirklar som har genomförts i USA och i Storbritannien. 

Efter att ha presenterat dessa förhåller jag dem till svenska studier som finns inom 

området. 

 

I mitt tredje kapitel visar jag på mitt urval och de metoder som jag har använt mig av. 

När jag presenterar mitt urval diskuterar jag även de etiska aspekterna som har påverkat 

mitt urval, och som jag förhåller mig till i min studie. Jag diskuterar hur mitt urval kan 

ha påverkat min undersökning i olika riktningar och hur jag har valt att förhålla mig till 

detta. Sedan presenterar jag mina metoder. Jag har använt mig av deltagande 

observation och semistrukturerade intervjuer. Jag presenterar dem som arbetsmetoder, 

och visar sedan hur mitt genomförande av metoderna gick till. Avslutningsvis under 

metodavsnittet presenterar jag den analysmodell, Furhammars, som jag har valt att utgå 

ifrån i min analys av kvinnornas läsupplevelser. 

 

Jag har nu kommit fram till min analys av det kvinnorna berättande under mina 

intervjuer med dem, och vad jag såg och hörde under min observation av deras 

läsecirkelsmöte. Jag har delat upp min analys utifrån de tre kvinnorna. 

 

Då jag har visat min analys och kommit fram till ett resultat av analys, kommer jag i det 

femte kapitlet att göra en sammanfattande diskussion av resultatet. Här förankrar jag 

mitt resultat i mitt syfte och i mina frågeställningar, och visar på vad jag kom fram till 

och vad det kan innebära. 

 

I mitt sjätte och sista kapitel med egen text vill jag ge läsaren ett par avslutande ord. Här 

reflekterar jag över min undersökning, och ser framåt mot andra studier som jag tror kan 

vara intressanta att genomföra efter min. 

 

Avslutningsvis återfinns den litteratur och det material som jag har använt mig av i en 

källförteckning. Och efter denna har jag bifogat tre stycken bilagor. Den första är en 

lista över de böcker som min studerade läsecirkel har läst. Den andra är den 

observationsplan som jag utgick ifrån under observationen och till sist har jag placerat 

min intervjumall. 

 

2. Tidigare forskning  
 

Under detta avsnitt kommer jag att ta upp litteratur och forskning som berör läsning, 

läsupplevelser, samt läsecirklar. Jag inleder med att beskriva forskning kring läsning 

och läsupplevelser. Jag har delat upp den forskningen i två kategorier. Den första 

kategorin behandlar barn och ungdomar. På grund av att en vuxens persons läsning är 

påverkad av dennes läsning under tidigare år. Den andra kategorin diskuterar vuxnas 

förhållande till läsning, och de möjliga läsupplevelserna. Efter detta kommer den 

tidigare forskningen om läsecirklar. Här beskriver jag läsecirklar utifrån olika aspekter. 

Jag har använt mig av två studier som genomförts i USA, och i Storbritannien, samt 

studier gjorda i Sverige.  
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2.1 Tidigare forskning kring läsning och läsupplevelse 
 

Att läsa, och att läsa för nöjes skull har ett stort värde för många människor. Det finns få 

aktiviteter som kan ge en människa lika mycket erfarenhet och upplevelse som 

läsningen av en bok. Judith Elkin beskriver värdet av bokläsning med följande ord: 
 

Through books, readers can be transported into another time, another place, another 

planet, into numerous situations vastly different from their own. Through shared 

experiences, shared emotions and feelings, readers can begin to get a better understanding 

of others, as well as themselves. Through stories, readers repeat their experiences and 

feelings to help them formulate their own ideas; they experience new feelings and begin 

to see their lives in perspective. Reading can give access to more experience than anyone 

can encompass in a single lifetime.
7
 

 

Det är denna resa i de upplevelser som läsning kan ge som jag har valt att fokusera min 

tidigare forskning kring. Både rörande den utveckling inom personlig läsning som en 

person genomgår, och utifrån undersökningar av människors läsupplevelser. 

 

För många läsare, menar Catherine Sheldrick Ross, är läsning lika viktigt som att andas. 

Många av dem kallar hon för ivriga läsare, då de har väldigt lätt för att läsa. Det verkar 

ske utan ansträngning, och för att de alltid vill ha en bok vid sin sida. Ross beskriver 

även den glädje som många finner med läsningen, att det blir ett uppslukande till en 

grad att läsaren kapitulerar för boken och blir som förtrollad. Läsaren är så uppslukad av 

boken att den fysiska omgivningen inte existerar längre. Då detta är vad många läsare 

vill komma åt är valet av bok mycket medvetet. Läsaren väljer nämligen att gå in i en 

fiktiv värld och stanna där under en viss period. En del av läsarna i Ross’ studie berättar 

även att de har svårt att lämna karaktärerna efter att de har läst klart. De går och 

funderar på dem, och ibland nästan talar som dem. Ytterligare en anledning till att 

människor väljer att läsa, är deras glädje i språket. De läser för att författarna har lagt 

ned möda på att använda sig av ett bra språk. Ibland, om de läser något de verkligen 

tycker om, språkligt sätt, så skriver de av detta i en anteckningsbok för att minnas. En 

del läser även om sina böcker efter de markeringar av språkligt fina passager som de 

gjort i böckerna.
8
 

 

I slutet av 1980-talet startade ett nordiskt projekt, SKRIN-projektet (Projektet 

Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer), där de undersökte vad som händer hos 

människor i deras möte mellan text och läsare. I boken säger de att ”en av drivkrafterna 

bakom projektet är bibliotekens/litteraturförmedlarnas behov av kunskaper om läsare 

och om läsningens funktion för olika läsare. Vad vi velat komma åt rör både frågan vad 

läsaren gör med texten och vad texten gör med läsaren”.
9
 De utvecklar det med att 

poängtera att det är en undersökning som rör människors frivilliga läsning, den läsning 

som människorna själva bestämmer över under sin fritid, och det utbyte som läsningen 

ger människorna. De har anlagt ett individualpsykologiskt perspektiv på 

undersökningen, genom att de studerar läsupplevelser, läsningens betydelse, värde och 

dess förhållande till annat i människornas liv. Undersökningen baseras sedan på 

kvalitativa intervjuer som är gjorda med sexton familjer, med barngenerationen, 

föräldragenerationen, samt far- och morföräldrar generationen.
10

 För att kunna 

tydliggöra sina resultat på frågan om informantens eget utbyte av sin läsning, har de 

                                                 
7
 Elkin, Judith, Train, Briony & Denham, Debbie 2003. Reading and reader development: the pleasure of 

reading, s. 11. 
8
 Ross 2006, s. 149-156. 

9
 Furhammar, Sten 1997. Varför läser du?, s. 14. 

10
 Furhammar 1997, s. 16ff. 
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använts sig av en begreppsapparat med två dimensioner. Dimensionerna är Personlig vs 

Opersonlig, och Upplevelseläsning vs Instrumentell läsning. De två dimensioner ger 

fyra olika kategorier av läsutbyte då de kombineras. De är: 

 

1. Personlig upplevelseläsning 

2. Opersonlig upplevelseläsning 

3. Personlig instrumentell läsning 

4. Opersonlig instrumentell läsning 

 

Dessa fyra kategorier utgör den begreppsapparat som är använd i undersökningen som 

analysmodell. Med hjälp av dimensionerna, och de fyra kategorierna kan de visa på 

olika typer av relationer mellan läsare och text, utifrån den information som de fick i 

intervjuerna. Det som är intressant är hur och varför någonting läses. Inte vilken genre 

aktuell text har. Just för att komma åt individens egen uppfattning om sin 

läsupplevelse.
11

 (De fyra kategorierna beskrivs mer utförligt under rubrik ”2.3 

Analysmodell”.) Det är inte en generell typologi som dessa fyra kategorier utgör. 

Människor är olika och kan använda sig av olika typer av läsning under olika perioder i 

sitt liv. Det som kategorierna kan ge är en bättre förståelse för den funktion som läsning 

har för människor. Det som undersökningen kom fram till var att det är den opersonliga 

dimensionen som dominerar. För de vuxna är det den opersonligt instrumentella 

läsningen som är den övervägande och för barn, både pojkar och flickor är det den 

opersonliga upplevelseläsningen som är vanligast. Undersökningen visade även att 

kvinnor hade ett mer varierat utbyte av sin läsning än männen, och att mammor 

använder flera kategorier för sitt läsutbyte. Mammorna är till exempel den grupp som är 

dominerande inom den personliga upplevelseläsningen.
12

 

 

När Joseph A. Appleyard började sina studier om läsning var han inriktad på äldre 

ungdomar och vuxna. Men han insåg snabbt att en vuxen människas läsning är beroende 

av den läsutveckling som pågått sedan personen var ett litet barn. Han utgår från 

utvecklingspsykologiska teorier, bland annat Jean Piaget och Erik Erikson, när han 

diskuterar människans utveckling inom läsning, från barndom upp till vuxen ålder. Han 

visar att läsutvecklingen kan delas in i olika typer av läsning, det vill säga olika roller, 

beroende på vilken åldersgrupp som läsaren befinner sig i. De bygger på varandra men 

förhindrar inte att man kan återgå till en ”lägre” nivå, eller att man inte går vidare till 

nästa nivå. Han påpekar att precis som andra saker vi människor lär oss under vår 

uppväxt, så är det inte alla praktiker som vi fortsätter att utveckla. Vår utveckling till 

läsare är lika komplex som vår mänskliga utveckling. Men han menar att det går att se 

ett visst system av nivåer när det gäller en människas läsutveckling, och det är dessa 

nivåer som hans bok diskuterar. De olika rollerna som en läsare går igenom under sin 

läsutveckling enligt Appleyard är (1) Läsning som lek, (2) Läsaren som hjälte eller 

hjältinna, (3) Läsaren som tänkare, (4) Läsaren som tolkare och (5) Den pragmatiska 

läsaren. Jag förklarar dessa fem roller nedan. Det viktigaste med den här uppdelningen 

är hur läsare organiserar den erfarenhet och mening som läsning ger dem, hur dessa 

erfarenheter och meningar/upplevelser/förståelser förändras ju äldre läsaren blir, och att 

det mönster som tydliggör detta kan beskrivas.
13
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 Furhammar 1997, s. 133ff. 
12
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 Appleyard, Joseph A. 1994. Becoming a reader: the experience of fiction from childhood to adulthood, 

s. 1-20. 



9 

 

2.1.1 Barn och ungdomars läsning och läsupplevelser 

 

För att bli en duktig läsare krävs övning, och även en tidig kontakt med den litterära 

världen. Lynne McKechnie säger att ”rötterna till läskunnighet grundas i barndomen” 

[min övers.],
14

 vilket även Judith Elkin instämmer med. Appleyard är enig med dem när 

han talar om den tidiga barndomen, ca 2-6 år, då de flesta barn inte kan läsa själva, utan 

läsningen blir till en form av lek. Det Appleyard pekar på är viktigt under barnets första 

år, är den kontakt med böcker och berättelser som denne får. Det sker ofta i form av 

högläsning, bläddring i bilderböcker, sagostunder och senare även gruppaktiviteter och 

rollspel utifrån berättelser på förskolan. Den väg som fantasin öppnar för barnets lek, 

ger dem möjlighet att utifrån berättelser grubbla kring det de möter i den egna värld de 

lever i. Läsning, fantasi och lek hjälper barnet att upptäcka sig själv och sin omvärld. 

Läsning blir även förknippat med en känsla av stolthet och kompetens. Barnet som 

utifrån minnet citerar en bilderbok och säger att denne har läst den, möts med positiva 

tillrop från omgivningen. Högläsningen skapar en varm känsla av närhet i barnets 

minne.
15

 

 

Appleyard menar att den stora belöningen med att läsa fiktiva berättelser under den 

senare barndomen, ca 7-12 år, är att barnen lär sig hantera sin vardag. Med hjälp av 

fantasin så kan barnen leva sig in i berättelserna som dess hjälte och hjältinna, och 

genom sin egen kompetens och initiativ kan de lösa olika problem, som omedvetet är en 

skildring av deras egen värld. Det finns två stora genrer som är övervägande läsning i 

den här åldern; faktaböcker för barn och äventyrsböcker. Båda läses för att ge barnet en 

kunskap om sin egen värld och om sin omgivning. Den ena med hjälp av faktalitteratur, 

och den andra med hjälp av fantasin. Karaktärerna i de lästa böckerna är ofta antingen 

goda eller onda, det vill säga platta eller stereotypa. För barnen är världen ännu inte 

komplex i den mening som vuxna menar att den och dess människor är. I barnens värld 

är en människa antingen god eller ond, och därför är det detta som de vill läsa om.
16

 

 

Under ungdomsåren, det vill säga tonåren ca 13-18 år, menar Appleyard att läsaren 

utvecklas till tänkare. Han visar på tre stycken huvudspår inom läsning i den här åldern. 

Det första är läsarens engagemang och identifikation med karaktärerna i boken. Den 

andra är att läsaren uppfattar berättelsen som realistisk gentemot det verkliga livet. Och 

det tredje huvudspåret är att läsningen tvingar läsaren att tänka och fundera kring olika 

saker. Skillnaden mot den tidigare läsningen är att nu finns en komplexitet närvarande, 

både hos karaktärerna och i handlingen. Identifikationen med en karaktär kan vara både 

hur väl karaktären passar in på hur läsaren är själv som person, men även hur läsaren 

vill vara som person. Det som möjliggör läsarens identifikation med bokens karaktärer 

är den komplexa framställningen av karaktärerna, och framförallt tillgången till 

karaktärens inre liv. De realistiska inslagen som blir viktiga under ungdomsåren skiljer 

sig från den kunskapsinhämtande realismen under den senare barndomen, genom 

framförallt dess komplexitet men även de teman som berörs. Den tonåriga läsaren är 

intresserad av sin egen världs komplexitet, och dess mörka sidor, vilket är anledningen 

till att många ungdomsböcker behandlar sjukdom och död, utseendefixering, 

popularitet, mångkulturalism, sex och romantik.
17

 När en tonårig läsare menar att boken 

får denne att tänka, så innebär det att läsaren reflekterar ”about the characters, their 
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 Ross 2006, s. 45, s. 69 (citatet). Elkin 2003, s. 226. 
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 Appleyard 1994, s. 100f, s. 104ff, s. 108f. Ross 2006, s. 115f. Boglind, Ann & Nordenstam, Anna 

2010. Från fabler till manga: litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och 

ungdomslitteratur, s. 245ff. 
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motives and feelings, and how these do or do not resemble his or her own motives and 

feelings”.
18

 

 

2.1.2 Vuxnas läsning och läsupplevelser  

 

Efter tonåren räknas man som vuxen. När det gäller utvecklingen inom läsning kan den 

ta sig olika uttryck. Den största skillnaden är om personen ifråga har genomgått 

högskole-, eller universitetsstudier inom framförallt litteratur eller inte. Det är 

skillnaden i medvetenheten och möjligheten till komplexa och djupgående analyser och 

tolkningar som skiljer dessa två åt. Båda vägarna kan självklart leda till att läsaren 

tolkar, ingen av dem är dominerande över den andra, utan visar på olika vägar som den 

vuxne läsaren kan ta i utvecklingen av sin läsning. Skillnaden är hur läsaren väljer att 

tolka, och med hjälp av vilka teorier, tankar och erfarenheter som tolkningarna görs.
19

 

Appleyard kallar de två vägarna, eller rollerna som de benämnts ovan, för läsaren som 

tolkare och den pragmatiska läsaren.  

  

I det första alternativa vägvalet; läsaren som tolkare, där personen genomgår en högre 

utbildning inom ämnet litteratur, pekar Appleyard på att det finns fem olika sätt att 

förhålla sig till texten. Den första; (1) den genomskinliga texten, beskriver den fas som 

en läsare befinner sig i då denne påbörjar sina högre studier. Det vill säga i slutet av den 

förra läsrollen från ungdomsåren, läsaren som tänkare. Det som är karaktäristiskt för 

den här nivån är att läsaren ser igenom texten. Istället för att se på de tolkningsbara 

möjligheter som finns i själva texten, så blir den genomskinlig och läsaren ser bortom 

orden och koncentrerar sig på karaktärerna och deras handlande.
20

 Catherine Sheldrick 

Ross beskriver detta med att för ”these readers, the act of reading itself can become 

transparent. The mediating role of words on the page drops from consciousness as the 

reader feels drawn effortlessly into the world of the text.”
21

 Den andra; (2) den 

problematiska texten, infinner sig när läsaren/studenten konfronteras med att det finns 

andra åsikter och tolkningar om en text. Både mellan studiekamraterna och mellan 

auktoriteter, så som lärare och teoretiker. För att komma vidare till nästa nivå gör 

studenten två erfarenheter. Den första är att denne lämnar sitt dualistiska tänkande, till 

exempel att det finns ett rätt svar och de andra är fel, till förmån för ett där flera olika 

möjligheter existerar sida vid sida. Den andra erfarenheten är att studenten går från att 

helt och fullt lita till auktoriteters omdömden, till att få en personlig övertygelse om sin 

förmåga att själv avgöra vilken av de multipla möjligheterna som bör användas i en 

specifik situation.
22

  

 

Den tredje; (3) den begripliga texten, fasen innefattar hur studenten praktiskt går 

tillväga för att göra texten begriplig. I början härmar studenten enbart de tekniker som 

läraren förevisar. Men med fler och fler uppgifter lär sig studenten att se skillnad på 

teknikerna, och att kunna använda dem ur olika perspektiv på skilda litterära verk. 

Användandet och bemästrandet av de olika teoretiska teknikerna i studentens kritiska 

läsning öppnar upp för alternativa tolkningar, där studenten även kan jämföra med sin 

tidigare läsning och gjorda livserfarenheter. I den fjärde; (4) den teoretiserade texten, 

fasen gör Appleyard ett försiktigt antagande, nämligen att för eller senare blir alla 

läsare, tolkare, intresserad av teorin bakom de möjliga tolkningarna. Det är detta steg 
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som den fjärde fasen innebär. Att gå bortom det praktiska handhavandet av teorierna i 

sin tolkning, till att förstå att tolkandet av texten inte enbart ligger i orden, utan även i 

de val läsaren gör kring sin läsning, samt hur läsaren lever sitt liv. Efter detta går läsaren 

antingen tillbaka till det praktiska handhavandet beskrivet i fas tre, den begripliga 

texten, eller så går tolkaren vidare till en läsning som rekonstruerar läsarens eget jag och 

dennes värld utifrån läsarens livserfarenhet. Det femte förhållningssättet till texten som 

Appleyard lyfter fram är (5) ironi. Att som läsare utveckla en så pass stor språklig 

kännedom att denne kan upptäcka författarens ironiska röst i texten, är något som kan 

ske genom högre studier. Bland annat på grund av att, enligt Appleyard, många av de 

böcker som läses i litteraturstudier har ironiska undermeningar, som ger möjlighet till 

flera typer av förståelser och tolkningar av texterna. 
23

 

 

Om en person inte väljer att studera vidare i vuxen ålder, har denne valt det andra 

alternativet i utvecklingen av sin läsning. Självklart kan även en person som har valt att 

studera vidare använda sig av nedanstående beskrivningar då denne väljer att läsa. Den 

vuxne läsaren vill Appleyard, i det här alternativa vägvalet och som sin sista roll inom 

läsning, beteckna som den pragmatiska läsaren. Vuxna läsare är ofta medvetna om 

varför de väljer att läsa, och de väljer även vad de vill få ut av sin läsning, samt plats 

och tid läsning mer medvetet än vad som görs i tidigare åldrar. Detta är den största 

anledningen till att den vuxne läsaren är pragmatisk. Det är även viktigt att vara 

medveten om att den vuxne läsaren bär med sig alla de olika läsroller som denne har 

haft i sin uppväxt, och kan förhålla sig till tidigare läsning utifrån sin nuvarande 

livserfarenhet och kunskaper. Denna medvetenhet visar sig i de motiv som ligger bakom 

valet av läsning för den vuxne. Dessa motiv kan kombineras i en och samma läsning, 

ibland förändras de under livets gång och ibland är det ett motiv som är det 

dominerande under hela det vuxna livet. Appleyard visar på tre olika motiv, eller 

anledningar till läsning, som vuxna läsare har. Det första motivet är att fly vardagen, det 

andra motivet är att ge ökad medvetenhet om världen/letandet efter sanningen, och det 

tredje och sista motivet är att upptäcka meningsfulla bilder.
24

 

 

Det första motivet; att fly vardagen, är mycket konkret. Det är just den känslan som 

läsaren vill åt, en flykt från de vardagliga problemen, och lösandet av dessa problem. 

Detta är en aspekt som framkommer när människor talar om denna typ av läsning. Barn 

och ungdomar brukar skilja på skolläsning och fritidsläsning, medan vuxna skiljer på 

fly-vardagen-läsning och läsning som är krävande eller utmanande. Under perioder i 

livet då det är mycket som händer i det privata livet eller på arbetet, som till exempel 

föräldraskap och stress, eller när läsaren är på semester, så väljer denne ofta att läsa en 

fly-vardagen-bok.
25

  

 

Janice Radways undersökning av medelklasskvinnor som läser romantiska böcker visar 

att flera av dem använder sig av just detta motiv, att-fly-vardagen. De ser det som ett 

sätt att få göra och uppleva någonting annat, samtidigt som böckerna är lätta att lägga 

ifrån sig om de behövs på annat håll. Läsningen av de romantiska böckerna ses även 

som ett mycket bättre alternativ än att ta till piller eller alkohol för att fly vardagen. 

Dessa kvinnor lade ner två betydelser i begreppet att fly-vardagen. Det första var att de 

bokstavligen flyttades från en plats till en annan genom sin läsning. Och den andra var 

att de genom identifikationen med hjältinnans liv, som inte liknade deras 

överhuvudtaget, upplevde en lättnad. Radway visar på att läsningen av den romantiska 
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litteraturen gav dessa kvinnor en möjlighet att komma ifrån den omgivande stressen på 

två sätt. Den ena genom att ge sig själva en enskild njutningsfull upplevelse, och den 

andra en flykt från det ansvar och de plikter de har som fruar och mödrar.
26

 

 

Motivet handlar även om vad läsaren väljer att fly till, vilken värld som läsaren väljer 

att dras in i, och absorberas av. En av deltagarna i Ross’ studie jämför valet av fly-

vardagen-läsning med att åka på semester. Båda sätten handlar om att fly, men det 

viktiga är inte vad du flyr från utan vad du flyr till, vilket resmål du väljer för din 

semester. Det kan vara en isolerad sandstrad eller en mullrande storstad. Poängen är att 

böckerna låter dig fly till en typ av plats än den du befinner dig i till vardags.
27

 

 

Furhammars läskategori; den opersonliga upplevelseläsningen, är ytterligare ett 

exempel på det första motivet. Som jag visar nedan så karaktäriseras denna kategori av 

att läsningen har gett läsaren möjlighet att förflytta sig i tid och rum, glömma nuet och 

uppleva något utanför sig själv och det egna livet. Utmärkande är betoningen på läsning 

som ett tidsfördriv, och läsarens önskan om att få veta hur berättelsen ska sluta.
28

 

 

Det andra motivet; att ge ökad medvetenhet om världen/letandet efter sanningen, har sin 

grund i att läsaren söker efter kunskap och vänder sig till skönlitteratur för att få veta 

mer om sig själva och sin omgivning. Det kan även vara ett sätt att medvetet se hur 

författarens eget liv har påverkat den skönlitterära boken, det blir en självbiografisk 

läsning utifrån sitt eget och, eller författarens liv.
29

 Sökandet i motivet kan beskrivas 

med följande ord: 
 

The truth that adult readers seek may have more to do with questions and contradictions 

and fruitful puzzles than with clear conclusions and it may have more to do with 

particular images of experience that provoke and disturb and force the reader to confront 

his or her own choices than with larger-than-life fantasies that end happily.
30

 

 

They [avid readers: ivriga läsare, min anm.] find it easy and natural to turn to texts as a 

favored source of information. They use their own life experience to make sense of texts 

and conversely use texts to make sense of life in a wide variety of situations.
31

  

 

En av de saker som visar på mogenhet hos den vuxne läsaren inom detta motiv är 

tolerans. En insikt i sina egna kunskaper och dess begränsningar, tolerans gentemot 

andras åsikter, och att personen tar ett ansvar för sina egna gärningar. Det handlar även 

om en medvetenhet kring att det inte finns några absoluta sanningar, och detta leder till 

att erfarenheterna kommer både inifrån och utifrån. Inom detta motiv ryms även en typ 

av läsning som kräver mod. En del böcker kan vara väldigt krävande, då de blir som en 

spegel av läsarens problem och dåliga sidor. För att klara av den läsningen, och kunna 

hantera den bild av sig själv som ges krävs mod.
32

  

 

Detta motiv passar in på Furhammars läskategori den personliga instrumentella 

läsningen (se nedan mer utförligt), där det handlar om att läsningen ska ge kunskap eller 

insikt i förhållanden och situationer där läsaren själv ingår. En form av terapeutisk 

läsning, det vill säga en läsning som ger självinsikt.
33
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Det tredje motivet; att upptäcka meningsfulla bilder, är något som Appleyard menar att 

vuxna läsare gör. Genom sin läsning, och under berättade historier genom livets gång 

samlar läsaren på sig till exempel karaktärer, bilder, ord och metaforer som har en viss 

betydelse och en mening för läsaren. Det blir en personlig antologi av meningsfullhet 

som förklarar läsarens person och dennes liv. Ju äldre en människa blir ju större 

antologi, och större livserfarenhet och förhoppningsvis förståelse och tolerans, får en 

människa. Dessa berättelser om livet kan vara både positiva och negativa, beroende på 

vilka aspekter av livet som de påminner om, vilket kan skapa en viss känsla hos läsaren 

om dennes liv, som meningsfullt eller inte.
34

 

 

Inom detta tredje motiv kan vi placera Furhammars läskategori den personliga 

upplevelseläsningen, då den genom identifikation ger läsaren erfarenheter utifrån sin 

läsning. Läsningen berikar läsaren, på liknande vis som händelser och känslor berikar 

när läsaren upplever dem i det egna livet.
35

 

 

Catherine Sheldrick Ross ger en sammanfattning, utifrån flera olika forskares fall-

studier, av vad läsare beskriver sin läsning som. Det visar på att när läsare själva får 

berätta om sin läsning, så är de eniga om att det finns flera anledningar till att de väljer 

att läsa. Och att läsningen är en positiv aktivitet för dem: 
 

Books give me comfort; make me feel better about myself; reassure me that I am normal 

and not a freak because characters in books have feelings like mine; and provide 

confirmation that others have gone through similar experiences and survived. Books are a 

way of recharging my batteries and helping me keep my life in balance when day-to-day 

pressures are intense. Books help me clarify my feelings; change my way of thinking 

about things; help me think through problems in my own life; help me make a decision; 

and give me strength and courage to make some major changes in my own life. They give 

me a sense of mastery and control; give me courage to fight on; make me think that if the 

hero(ine) can overcome obstacles, then so can I; give me the hope to rebuild my life; and 

help me accept things I can’t change. They broaden my horizons; provide a window onto 

other lives and other societies; and put me in touch with a larger, more spacious world. In 

short, reading is like the patent medicines advertised in nineteenth-century religious 

magazines: it will do anything you want it to do. It will stimulate or calm down; provide 

confrontation with life’s problems or escape from them; provide a form of engagement 

with the world or a retreat from it.
36

 

 

2.2 Tidigare forskning kring läsecirklar 
 

Independent, maverick, unpredictable, and not to be bought off, reading groups are a 

treasure in the house of literature.
37

 

 

Läsare har så länge det har funnits böcker träffats och diskuterat dem med varandra. 

Men under de senare årtiondena har förekomsten av läsecirklar, bokklubbar och 

diskussionsgrupper ökat. Du kan finna dem på bibliotek, pubar, bokbutiker, 

restauranger, fängelser, mentalsjukhus, ålderdomshem, arbetsplatser, hemma hos 

deltagarna och på internet. Varje grupp är unik; till sin storlek, medlemmarnas kön och 

ålder, sina diskussioner, sitt bokval, sin mötesfrekvens och dess struktur och formalitet. 

Det de har gemensamt är att de diskuterar böcker. En del är formella, det vill säga drivs 

av en organisation med en uttalad ledare, till exempel en bibliotekarie. Andra är 
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informella och drivs helt och hållet av medlemmarna själva. Den stora fördelen med en 

läsecirkel är att den låter läsare diskutera sina upplevelser och erfarenheter av läsning 

tillsammans med andra. Läsningen går från att vara en enskild företeelse till att bli en 

medverkande social aktivitet.
38

 För de flesta av läsarna är den första kontakten med 

läsning en social aktivitet, med diskussioner kring boken. Den högläsning som till 

exempel en förälder gör för sitt barn är en form av liten, intim och trygg läsecirkel.
39

 

 

2.2.1 Läsecirkeln som fenomen 

 

Elizabeth Long har studerat kvinnliga läsecirklar i Houston, och för att få en bredare 

bild av läsecirkeln som fenomen jämför hon dagens läsecirklar med de historiska 

föregångarna. Hon finner många likheter mellan de moderna och de historiska 

läsecirklarna. Främst i hur grupperna bildas, via olika sociala konstellationer som 

kvinnorna befinner sig i. Här har dagens kvinnor en bredare front att arbeta utifrån, då 

sociala och kulturella skillnader idag gör att kvinnor befinner sig på fler platser, i till 

exempel arbetslivet. Men grunden är den samma. Ett gemensamt intresse av läsning, 

och att få diskutera den tillsammans med andra likasinnade. Det finns liknande 

variationer i de bokval som görs, även om många av dagens läsare inte känner till alla 

de titlar som lästes under 1800-talet. Likheten finns i att läsa det som är aktuellt i 

samhället, det som påverkar och intresserar den egna människan samt äldre och nyare 

litteratur. Även den närhet som utvecklas inom grupperna finner Long hos dagens och 

de historiska läsecirklarna. Skillnader hon visar på är framförallt att dagens kvinnor har 

en högre utbildning än sina föregångare. Hon kan även se att de moderna läsecirklarna 

tar lättare på strukturen och formaliteten i gruppen. Förr var det vanligare att ha en 

sekreterare och föra bok över gruppen. Att helt enkelt ge läsecirkeln en officiell 

framtoning. Troligen så är anledningen den att idag behöver kvinnor inte bevisa att de 

kan röra sig inom kretsen för litterära diskussioner. För många av de som gör detta har 

redan genomgått en högre utbildning, och därmed bevisat sin kompetens för sig själv 

och för andra. 
40

 

 

Long lyfter även fram den positiva självkänsla, och det stöd genom livet som en 

läsecirkel kan innebära för dess deltagare. Då gruppen ofta är intakt under en flera år, så 

lär medlemmarna känna varandra, och genom de diskussioner som väcks utifrån 

böckerna och de personliga erfarenheter som påverkas av texten, sker en självreflektion 

och kanske även en bearbetning av svårare perioder i livet. Många grupper tycker 

däremot att det blir problematiskt om diskussionen blir för personlig och terapeutiskt 

inriktad. Men genom att diskutera karaktärer och se likheter och skillnader kan ett stort 

stöd infinna sig hos deltagarna.
41

 

 

Immi Lundin har en fast övertygelse att läsecirklar är någonting bra. Inte bara för den 

enskilda deltagaren utan även för samhället i stort: 
 

Den enskilda läsupplevelsen väcker hos de flesta av oss lust till gemenskap, lust att dela 

upplevelsen med andra. Delandet fördjupar och utökar vår förståelse. Litteraturen gör oss 

inte till bättre människor som det ibland hävdas. Det är det som vi kan göra med 

litteraturen, inte minst tillsammans, som erbjuder oss en chans att öka vår förståelse för 

                                                 
38

 Elkin 2003, s. 40f, Hartley 2002, s.1f, s. 10f. Ross 2006, s. 222f. 
39

 Hartley 2002, s. 2. Long, Elizabeth 2003. Book clubs: women and the uses of reading in everyday life, 

s. 8f. 
40

 Long 2003, s. 59ff,  s. 68f 
41

 Long 2003, s. 71ff. 



15 

 

oss själva och andra. Läsecirkelns utvecklingsmöjligheter är stora, flexibiliteten likaså, 

samtidigt som idén är enkel och självklar och genomförandet måttligt resurskrävande.
42

 

 

Jenny Hartley skriver att läsecirkeln som fenomen har existerat länge. Uppskattningsvis 

fanns det i början av 2000-talet cirka 50 000 läsecirklar i Storbritannien, och cirka 500 

000 i Amerika. Medvetenheten om att läsaren kan vara mycket aktiv och socialt 

delaktig i sin läsning blir större och större. Som har nämnts ovan kan en läsecirkel 

beskrivas ur olika aspekter, med många skillnader och en del likheter. Den vanligaste 

typen av läsecirkel, cirka 80 % i Hartleys undersökning, träffas regelbundet hemma hos 

deltagarna. Och består därmed oftast av människor som bor i varandras närhet. 

Möjligheten att få träffas ansikte-mot-ansikte och diskutera böcker, är ofta grunden till 

varför man har valt att gå med i en läsecirkel. Det är det sociala som lockar. För att en 

läsecirkel ska kunna fungera krävs det tillit och förtroende för varandra mellan 

deltagarna. Här spelar även atmosfären på den plats man träffas på in, vilket är en av 

anledningarna till att man väljer att träffas i varandras hem. Det är en trygg plats. Mat 

och dryck är vanligt förekommande, skillnaderna ligger i vad och hur mycket. En del 

grupper köper färdiga kakor och dricker te, för att det inte ska bli någon mattävlan inom 

gruppen, en del lagar trerättersmiddagar, och allt där emellan. Storleken på grupperna 

kan även de variera. Drygt hälften av de i Hartleys undersökning var mellan sex och tio 

personer. Ute på landet var det vanligare med större grupper än inne i städerna. Ju 

mindre storlek på läsecirkeln, ju mer troligt är det att alla kan komma på varje träff. Det 

vanligaste är att läsecirklarna träffas varje månad, sedan kommer intervaller på mellan 

sex och åtta veckor. En del cirklar har valt att lägga upp sina träffar efter skol-

terminerna, eller ses en gång i kvartalet.
43

  

 

2.2.2 Läsecirkelns bokval 

 

Varje läsecirkel har sitt eget sätt att välja de böcker som de ska läsa. En del låter en 

utomstående välja böcker, för att ingen i gruppen ska behöva känna sig utpekad för att 

man har valt en illa omtyckt bok. Det kan röra sig om en vald kommitté, listor i 

tidningar och från bokhandlare, eller av rekommendationer från vänner och bekanta. En 

del lottar eller diskuterar tills konsensus är nått. Ytterligare en del grupper låter de 

individuella medlemmarna turas om att välja bok. För att detta ska kunna fungera krävs 

en öppen och trygg stämning inom gruppen, för att ingen ska må dåligt på grund av den 

bok som valts. Bokvalet kan utgå ifrån olika teman, så som geografiska områden, olika 

författare, årtionden, pris-nomineringar eller genrer. 
44

  

 

De flesta grupper vill ha en varierad läsning, och för att uppnå detta använder de sig av 

olika strategier. Det kan vara att byta teman, att inte läsa samma författare två gånger, 

att våga välja något som man inte har hört talas om eller vet så mycket om, och om att 

blanda moderna nyare böcker med gamla klassiker. En del grupper har som regel att 

någon ska ha läst boken innan, och i en del grupper är det tvärtom, där får ingen ha läst 

boken innan läsecirkelsläsningen.
45
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Blandningen i de boklistor som Hartley tog del av var stor. Många av böckerna som 

under halvåret hade funnits på topplistor över sålda böcker återfanns i läsecirklarnas 

listor, men det var även en stor del av annan litteratur. Det som var intressant var att av 

1 160 olika titlar, så var det tre fjärdedelar, närmare bestämt 882 titlar, som var lästa 

enbart en gång i någon av de 284 grupperna. Detta visar verkligen på att läsecirklar vill 

ha en egen identitet, en personlig variation i sin boklista. Samtidigt som de vill läsa en 

del av de böcker som det talas om ute i samhället.
46

 

 

Tillgängligheten kan vara en avgörande fråga i bokvalet. Priset på boken är också 

betydelsefullt, om läsecirkeln väljer att köpa sina böcker. Om böckerna lånas på 

biblioteket är det bra att i förväg ha kollat upp i hur många upplagor som titeln finns, 

och om den ofta är utlånad. Just för att alla ska både hinna få tag på boken och läsa den 

inom utsatt tid. En del grupper väljer att planera ett par månader i förväg.
47

 

 

2.2.3 Diskussionerna i en läsecirkel  

 

Formaliteten och strukturen på diskussionerna i en läsecirkel varierar mellan de olika 

grupperna. En del grupper följer ett strikt mönster, de kan ha en diskussionsledare, följa 

en diskussionsmall eller till exempel först låta varje person tala i två minuter själv om 

boken, innan alla släpps in i diskussionen. Många grupper har en kort presentation av 

författaren och eventuellt andra recensioner som inledning till diskussionen. Ytterligare 

en del grupper menar istället att de låter diskussionerna vara helt spontana, och att de 

medvetet har undvikit att ha auktoriteter eller guider till ledning i diskussionerna.
48

  

 

Long berättar om hur viktig skillnaden mellan deltagarna i läsecirkeln är för att kunna 

ge den erfarenhet som deltagarna förväntar sig av en diskussion: 
 

This experience is predicated on members revealing their different perspectives on the 

book under consideration, but it is also predicated on discussants revealing things about 

themselves when they explain how they responded to the book or how they relate it to 

their own lives. It is only through the sharing of differences that a book discussion 

becomes something more than reading a book alone. On the other hand, people must have 

enough in common to be able to talk to rather than past each other and, as well, to be 

comfortable enough with each other to sustain a deep and sometimes personal 

discussion.
49

 

 

Det Long visar på är att det är de olika uppfattningarna i diskussionerna som ger 

deltagarna det de vill åt i läsecirkeln, nämligen att lära sig nya saker om boken, sig 

själv, läsecirkelsmedlemmarna och världen i övrigt. Diskussionen, eller samtalet, tar 

ofta sin början i den bok som lästs, sedan vidgas den till att innefatta de ovan nämnda 

personliga perspektiven på boken, livet och världen.
50

 

 

För att det ska bli en bra diskussion i grupperna är beroende av fyra olika faktorer. Det 

är först och främst själva boken, skillnaderna i deltagarnas åsikter, den kontext i form av 

bakgrund och information som deltagarna tar med sig och till slut den atmosfär som är 

rådande i gruppen. Vilken typ av bok som har bra diskussionsmaterial i sig är helt 

beroende på vilken grupp av läsare som läser den. Då alla läsare är olika, har olika 
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erfarenheter och noterar olika saker i texterna de läser. Det kan skilja stort mellan olika 

grupper vilka böcker som har lett fram till livliga diskussioner eller vilka som har fallit 

platt. Det de flesta menar är det viktigaste för att det ska bli en bra diskussion, är att 

deltagarna har olika åsikter. Ju starkare och mer åtskilda åsikter desto bättre 

diskussion.
51

  

 

För att hitta de olika perspektiven är det vanligt att utgå från just boken, speciellt i 

början av diskussionen. Deltagarna kan, till exempel, var för sig beskriva vad boken 

handlar om, och oftast skiljer sig sammanfattningarna åt. Härifrån kan man sedan utgå i 

diskussionen, genom att se på skillnaderna i det man uppfattar. Att diskutera kring vem 

som är huvudperson, vem som är berättaren och vem som ser det som sker i handlingen, 

öppnar även det upp för olika synvinklar. Ytterligare en aspekt som har sin grund i 

boken är dess olika tidsrum. Där finns handlingens tid, och där finns berättelsens tid. En 

bok kan utspela sig under endast ett kort ögonblick, så som en dag eller ett 

dödsögonblick, men berättelsen kan rymma ett eller flera hela liv.
52

 På det här sättet blir 

de många alternativa upplevelserna av boken en grund för diskussionen. 

 

Förmågan att kunna knyta an till karaktärerna i en bok, menar Long, är en viktig del för 

att få en givande, engagerad diskussion. ”Characters whom readers can identify with 

and learn from appear to be most central to this process, so believable settings and plots 

serve mainly to ground the characters more fully in ’reality’.”
53

 Det som gör en bok 

realistisk för läsaren är därför om denne kan föreställa sig det som sker. Om det är 

troligt att det som står beskrivet kan ske med den här karaktären. Det gäller att 

författaren har lyckats gripa tag i läsaren så att texten kommer till liv. För det är först 

när det känns som att texten är på riktigt, som läsaren kan förhålla sig till den subjektivt 

och reflektera kring den. Annars blir det mer en form av textanalys som hör skolan till, 

och i läsecirkeln är det nöjesläsningens reflektioner som är det viktiga, inte en korrekt 

genomförd textanalys av ett verk. Därför är det just diskussionen kring karaktärerna 

som dominerar i läsecirklar. Att tala om, och se karaktärerna som riktiga människor 

med verkliga känslor skapar det här engagemanget som driver en diskussion och skapar 

reflektioner kring sig själv och andra. Det är främst genom identifikationen med 

karaktärerna som en självreflektion sker hos läsaren, och genom diskussionen breddas 

bilden och förståelsen av den karaktären, och därmed sig själv.
54

 

 

Här kommer även atmosfären på gruppen in. Om det är en grupp som har en trygg, och 

tolerant atmosfär vågar deltagarna uttrycka sina åsikter. Att ha skilda åsikter, och 

kanske till och med högljutt diskutera mot varandra, innebär inte att man blir ovänner 

efteråt. Något som kan tillföra mycket till diskussionen är det som deltagarna för med 

sig av egna personliga erfarenheter och bakgrunder, likväl som information om 

författaren, de historiska karaktärerna eller platsen och tiden, där boken utspelar sig.
55

 

 

2.2.4 Nöjet att få läsa tillsammans 

 

Anledningarna till att en person väljer att gå med i en läsecirkel kan vara många, menar 

både Hartley, Long och Lundin, och de är ofta kombinerade. Två av de vanligaste är 

först och främst nöjet i att läsa en bok, och det andra är den sociala delen av läsecirkeln. 
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Att tillsammans med andra människor få göra någonting som man älskar att göra, 

nämligen att läsa. Att tillsammans med dem få möjligheten att utmana sin läsning, och 

utveckla den är för många drivkraften till att vara med i en läsecirkel. Den sociala 

kontakten med andra människor, både dem du känner sedan innan och dem du lär känna 

genom läsecirkeln, är en stor drivkraft. Många mammor går med i en bokcirkel för att 

dagarna inte enbart ska vara fyllda av blöjbyten, eller prat med en tre-åring. Just detta 

att få aktivera sig intellektuellt tillsammans med andra i områden som inte har med det 

dagliga arbetet att göra lockar många till en läsecirkel. Genom att vara flera som läser 

tillsammans kommer olika erfarenheter och tankar fram i diskussionerna, och breddar 

därmed de egna horisonterna. Ingen läsning av en bok är den andra lik, och det är först i 

jämförelserna med varandras upplevelser som detta kommer fram och kan ge nya 

perspektiv. Gällande sig själv, boken, dess egenskaper och de man diskuterar med.
56

 

 

Long presenterar ytterligare ett alternativ till varför de väljer att gå med i eller bilda en 

läsecirkel. Det är för att visa, för sig själv och andra, vilka de är som sociala och 

kulturella människor. Det kan även visa på en kritisk hållning gentemot samhället, att 

det inte kan tillgodose de behov som finns att underhålla och utveckla sitt intellekt 

tillsammans med likasinnade, på en nivå som inte kräver prov och skrivningar, utan sker 

för nöjes skull.
57

 

 

Immi Lundin visar på att det är i mötet, och i samtalet med varandra om en bok som 

läsupplevelsen utvecklas. När man läser en bok bara för sig själv är det inte vanligt att 

fundera över varför man upplever boken på ett visst sätt. Men när man samtalar om den 

blir man tvingad att förklara sin upplevelse. Här finns det som berikar och engagerar i 

en läsecirkel, nöjet i att utveckla sin läsning på olika vis. Det kan handla om att bli 

överraskad av en text, som man inte hade valt att läsa i vanliga fall. Att just få vidga sin 

läsning och hålla den levande och återkommande. Genom andras perspektiv få en 

djupare uppfattning om boken, kanske till och med ändra sin egen uppfattning om den. 

Att få lära sig något nytt, om sig själv, om sin omgivning och om samhället i stort. 

Läsecirkeln utnyttjas även som ett medel att ta sig an de svårare och mer komplicerade 

texterna som finns, då läsaren i diskussionerna får möjlighet att reda ut alla sina 

frågetecken kring texten. I den rätta atmosfären är det okej att inte förstå. Att ha olika 

uppfattningar berikar ger ofta fler dimensioner till diskussionen, och gör den mer livlig, 

och värd att minnas.
58

  

 

2.3 Analysmodell 
 

Jag är intresserad av att undersöka den relation som uppstår mellan en läsare och en 

text, det vill säga personens läsupplevelse, och den funktion som läsningen fyller för 

läsaren; läsarens läsutbyte. Sten Furhammars fyra olika kategorier av läsning beskriver 

just denna läsare-text-relation, vilket gör att jag väljer att använda mig av hans 

dimensioner och kategorier som min analysmodell. Den undersökning som kategorierna 

utvecklades och användes inom, SKRIN-projektet beskrivs mer utförligt senare i 

uppsatsen när jag presenterar den tidigare forskningen inom läsning och läsupplevelser. 

 

Grunden är att det finns två dimensioner. Den ena är Personlig vs Opersonlig vilken 

innebär att man antingen tolkar in sin egen personliga verklighet i berättelsen, det vill 
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säga identifierar sig med karaktärerna, eller om man håller det personliga utanför, vilket 

innebär att det opersonliga låter läsningen bli till avkoppling eller till en 

informationskälla. Den andra dimensionen är Upplevelseläsning vs Instrumentell 

läsning. Skillnaden här är om läsningen är till för att ge läsaren upplevelser eller om 

läsningen fyller ett mål i att lära läsaren någonting. Det kan vara av både i form av 

direkta kunskaper eller läsning som hjälper läsaren att förstå sig själv bättre. I den 

instrumentella läsningen finns ett konkret kunskapsmål med läsningen, som inte finns i 

upplevelseläsningen där förströelsen är det viktiga. Genom att kombinera dessa två 

dimensioner bildas fyra kategorier. Dessa beskriver den funktion som läsningen har för 

läsaren, det vill säga den relation mellan text och läsare som finns. De fyra kategorierna 

är personlig upplevelseläsning, opersonlig upplevelseläsning, personlig instrumentell 

läsning och opersonlig instrumentell läsning.
59

 De fyra kategorierna beskrivs nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personlig upplevelseläsning har som sin viktigaste funktion upplevelsen av texten, 

tolkad och påverkad av läsarens egen person och liv. Här reflekterar och identifierar sig 

läsaren med karaktärerna och det som sker i texten. Det viktiga är inte hur det ska sluta, 

utan vägen fram till upplösningen. Identifikationen med karaktärerna i berättelsen ger 

läsaren möjlighet att känna och uttrycka samma känslor, och uppleva samma saker som 

karaktärerna som sina egna. Läsningen blir ett samspel mellan texten och läsaren. 

Läsaren blir medagerande i texten, genom att identifikationen ger denne erfarenheter 

utifrån sin upplevelseläsning. Läsningen berikar läsaren, på liknande vis som händelser 

och känslor berikar när läsaren upplever dem i det egna livet.
60

 

 

Opersonlig upplevelseläsning innebär att läsningen i första hand är förströelseinriktad, 

utan att läsaren engagerar sig personligt i upplevelsen. Man kan se det som att läsaren är 

en observatör av texten. Texten blir ett tidsfördriv, där en berättelse eller ett händelse-

förlopp utspelar sig framför läsaren. Den opersonliga upplevelseläsningen innebär inte 

att läsaren inte blir engagerad av texten, genom att till exempel tycka att någonting är 

roligt, skrämmande, spännande eller är nyfiken på vad som ska ske och hur det ska 

sluta. Utan den opersonliga upplevelseläsningen innebär att läsaren inte reflekterar över 

textens påverkan på läsarens egna liv. Läsupplevelsen avger inte någon erfarenhet utan 

har istället gett läsaren möjlighet att förflytta sig i tid och rum, glömma nuet och 

uppleva något utanför sig själv och det egna livet. Utmärkande för den här kategorin är 
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betoning på läsning som ett tidsfördriv, en önskan om att få veta hur berättelsen ska 

sluta. Läsningen blir till ett konsumerande av text istället för ett begrundande av text.
61

 

 

Personlig instrumentell läsning har en nyttofunktion för läsarens personlighet. Det 

handlar om att läsning ska ge kunskap eller insikt i förhållanden och situationer där 

läsaren själv ingår, en form av terapeutisk läsning, läsning som ger självinsikt. Det 

bygger på att läsaren medvetet reflekterar över sig själv i förhållande till den kunskap 

som texten bidrar med. Det utmynnar inte alltid i självinsikt, utan kan användas för att 

till exempel dämpa oro eller hantera problem i läsarens omgivning eller person. Men det 

viktiga är att läsaren medvetet reflekterar över den terapeutiska effekten av läsningen.
62

 

 

Opersonlig instrumentell läsning kan sammanfattas med att dess funktion är att ge 

läsaren objektiv kunskap. Det handlar om att läsaren är ute efter att lära sig någonting, 

inte för sin egen personliga del, utan som denne kan omsätta i andra situationer. Den 

opersonliga dimensionen i kategorin visar att det inte rör sig om kunskap i områden som 

rör läsarens egen person, därav beskrivningen som objektiv kunskap. Det handlar inte 

om att nå självinsikt, utan att lära sig nya saker som kan appliceras i olika situationer 

och sammanhang.
63

 

 

Med hjälp av dessa fyra kategorier sker min analys av mina informanters läsupplevelser. 

Då det inte rör sig om fastlagda typologier, utan om generella beskrivningar av vilken 

funktion läsning fyller för läsare, är det fullt möjligt att mina informanter varierar sina 

läsupplevelser mellan olika kategorier. Det återstår att se om det är så, och i så fall om 

det finns ett återkommande mönster mellan den kategorifunktion som läsningen fyller 

för dem i läsningen av privata böcker till skillnad mot läsecirkelsböcker. Jag kommer att 

utgå från mina intervjuer och det som sades under min observation av ett av deras 

läsecirkelsmöten för att se vilken, eller vilka kategorier som respektive informant faller 

inom. Genom att se på hur de talar om sin läsning, på vilket sätt som mina informanter 

beskriver sina upplevelser kommer jag att kunna härleda den funktion som läsning 

fyller för dem till en, eller flera kategorier. I min analysmodell, och även i den tidigare 

forskningen, finns det exempel på hur människor ofta beskriver sin läsning utifrån de 

olika kategorierna.  

 

För att kunna se om det sker en förändring med läsupplevelsen, när den går från att vara 

privat till att bli social i interaktion med de andras läsupplevelser under läsecirkelns 

diskussioner, har jag utgått ifrån respektive informants egna utsagor under intervjun. Jag 

har sedan jämfört det de sagt med hur jag uppfattade skeendet under det mötet jag 

observerade. Till min hjälp har jag både mina anteckningar och transkriberingarna från 

observationen och intervjuerna.  

 

För att kunna nyansera och ge en fylligare bild av mina informanters läsupplevelser 

kommer jag, förutom att hänvisa till Furhammars kategorier, se hur deras läsupplevelser 

överensstämmer med de olika typer och roller av läsning och läsupplevelser som 

framkommit i den tidigare forskningen på området. 
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3. Metodavsnitt  
 

Under detta avsnitt kommer jag att beskriva de metoder som jag har använt mig av i 

min undersökning. Jag har använt mig observation och intervjuer som undersöknings-

metoder, nedan beskriver jag hur jag har gått tillväga och de fördelar och nackdelar som 

finns med observation och intervjuer. Jag beskriver även det urval jag har gjort, och de 

etiska aspekterna som spelar in i mitt metodval. Jag beskriver även hur genomförandet 

av intervjuerna har gått, och mina tankar kring genomförandet.  

 

Jag har själv varit med i en läsecirkel, vilket ger mig erfarenheter från hur det kan gå till 

och fungera, både med de praktiska detaljer, och med hur diskussioner kring en bok kan 

fungera. Jag skrev i inledningen att läsecirkeln har gett mycket till min egen läsning. Då 

jag har den här erfarenheten ger det mig en förförståelse till den problematiken jag 

undersöker. Jag ser inte att det har försvårat min studie, utan den här förförståelsen har 

snarare gjort det lättare för mig att genomföra undersökningen. 

  

3.1 Mitt urval och etiska aspekter kring urvalet 
 

Genom en bekant fick jag kännedom om en informell läsecirkel vars deltagare kunde 

vara intresserade av att medverka i en undersökning av deras läsupplevelser och 

läsecirkeln. Jag tog kontakt med dem via telefonsamtal, och de tyckte alla tre att det 

verkade både roligt och intressant att delta. Det rör sig om en liten läsecirkel med tre 

deltagare. Den vanliga rekommendationen på omfånget är drygt det dubbla, mellan 6-10 

personer.
64

 Den främsta anledningen till att de valt att ha en mindre läsecirkelsgrupp är 

att en av deltagarna bland annat har syn- och hörselnedsättningar. Det är för hennes 

möjligheter att följa med i diskussionerna som gruppens storlek hålls nere. Ytterligare 

en anledning är att deras träffar inte ska bli för långa. De tre kvinnorna är strax under 

trettio år och befinner sig mitt i karriärer och barnpassning, (för två av dem).  

 

I min undersökning använder jag mig av människor som informanter. Här finns det flera 

forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till. Jag ska, som forskare ha respekt för 

människor, min forskning är till för att göra gott och jag ska vara rättvis. En princip för 

att uppfylla speciellt den första aspekten, respekt för människor, är principen om att jag 

som forskare använder mig av informerat samtycke. Informerat samtycke innebär att jag 

som forskare ger information om undersökning till mina informanter, ser till att de har 

förstått vad undersökningen innebär och att de är medvetna om att det är frivilligt. Och 

att frivilligheten även innebär att de när som helst kan avbryta sitt deltagande om de inte 

känner att de vill fortsätta.
65

 Inför varje kontakt och möte som jag har haft med 

deltagarna har jag berättat om undersökningen, deras roll i den och att det är helt 

frivilligt från deras sida att medverka. 

 

Eftersom jag har gjort mitt urval utifrån en gemensam bekants rekommendation kan 

detta påverka mina informanter, då de redan innan jag genomför min observation och 

har mina intervjuer med deltagarna har en uppfattning om vem jag är. Detta kan göra att 

de kände sig tvingade till att vara med i undersökningen, och att de försöker ge de svar 

som de tror att jag vill ha.
66

 För att minimera risken för detta, var jag mycket tydlig i 

min första kontakt med läsecirkels-deltagarna att det var helt frivilligt från deras sida att 
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medverka i undersökningen. Jag berättade då även om min undersökning, att jag var 

intresserad av deras personliga läsupplevelse, både i den privata och i deras sociala 

läsning. Det kan också påverka mig som forskare att mitt urval har skett inom min egen 

bekantskapskrets. Jag har innan mitt möte med informanterna en förförståelse om vilka 

de är. Detta kan påverka mina möjligheter att betrakta dem kritiskt och hålla en 

analytisk distans i mitt analysarbete. Jag har därför varit noga med att inte studera deras 

privatliv och deras relationer till varandra inom gruppen som vänner, och deras relation 

till mig. Jag har gjort mitt bästa för att förhålla mig till min egen förförståelse, och min 

mening är att det inte har inverkat negativt på min undersökning.  

 

En annan aspekt som kan försvåra min undersökning är att mina informanter kommer 

kunna känna igen varandra i min uppsats. Detta påverkar min möjlighet att genom 

intervjuer komma åt eventuella problem som kan existera mellan mina informanter. Jag 

har därför valt att inte koncentrera mig på en sådan problematik i läsecirkeln. Det jag 

kan göra för att underlätta för dem är främst att se till att de är helt införstådda med 

undersökningens inriktning, utifrån begreppet informerat samtycke, att de vet om att jag 

kommer anonymisera dem som personer, genom att ge dem andra namn och inte nämna 

bostadsorter etc. De fick även veta att de var helt i sin fulla rätt att inte vilja svara på 

någon fråga om de inte ville det.
67

 Då det är troligt att de kommer känna igen varandra 

har jag därför varit noga med att fråga dem om hur de förhåller sig till detta, innan jag 

har genomfört observation och intervju. De har alla tre uttryckt att det inte är något 

problem.  

 

När det gäller anonymiteten finns ytterligare en forskningsetisk aspekt. Jag kan i min 

undersökning inte lova mina informanter full anonymitet, eftersom jag som forskare 

kommer veta vilka de är, och vem som har sagt vad. I detta fall är det också troligt att de 

själva kan komma fram till detta.  Det jag kan lova dem är konfidentialitet, det jag 

har/får kännedom om håller jag för mig själv. Om de skulle berätta någonting som kan 

påverka informanten negativt, kommer inte jag att delge detta till en tredje person.
68

 Jag 

har gjort ett medvetet val att i min intervjumall inte fokusera på frågor som lätt kan leda 

till avslöjanden om missförhållanden. Jag har gjort denna avgränsning utifrån två 

avvägningar. Den första är för att skydda och inte frammana problem för mina 

läsecirkelsdeltagare gentemot varandra. Den andra är att mitt undersökningsområde inte 

berör en eventuell problematisk gruppdynamik. Under intervjuerna kom vi inte in på 

någon osämja eller andra problem. De trivdes alla väldigt bra i sin läsecirkel och med 

varandra. Jag behövde därför inte ta ställning till hur jag skulle göra med ett eventuellt 

problematiskt material. 

 

Jag hade kunnat ta kontakt med en annan läsecirkel, där jag inte var bekant med 

medlemmarna sedan innan. Anledningen till att jag valde att välja dessa tre kvinnor och 

deras läsecirkel var att jag här visste att det fanns ett engagemang inom läsning. Jag 

trodde, och detta blev bekräftat genom intervjuerna, att dessa tre hade olika tankar kring 

sin läsning och deras medverkan i en läsecirkel. Det finns alltid en risk när man 

använder sig av intervjuer för att få ett analysmaterial att informanterna inte har de 

tankar som man hoppas få studera. Och det kan då krävas många intervjuer för att det 

ska bli ett material. Min förkunskap om denna läsecirkel och dessa kvinnor gjorde att 

jag hade en god förhoppning om att det inte skulle vara rädda att dela med sig av sina 

tankar kring både sin privata och sociala läsning.  
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3.2 Observation som metod  
 

Observationsmetoden brukar delas in i två huvudsakliga typer av observation. Den ena 

är direkt eller indirekt observation, och den andra är deltagande observation. Direkt 

innebär att de observerade kan se dig, och att du till exempel har talat med dem innan 

eller satt upp väl synliga lappar om att det pågår en observation. Indirekt observation 

innebär att du håller din observation hemlig för de observerade, detta är forskningsetiskt 

komplicerat och bör undvikas om andra möjligheter finns. Deltagande observation är 

när du som forskare är med i sammanhanget som deltagare, det finns olika nivåer på hur 

delaktig du är.  I båda de huvudsakliga fallen används metoden för att ge forskaren 

möjlighet att själv se hur, vad och när människor agerar på en viss plats under en 

bestämd tidsperiod. Ofta kombineras observationer med att forskaren genomför 

intervjuer, eller enkätundersökningar med de observerade människorna. Detta sker för 

att ge forskaren en förståelse för varför människorna agerade som de gjorde, eftersom 

detta inte kan observeras utan finns inom människorna. Genom att använda sig av flera 

metoder kan forskaren ge en större bild av det område som denne studerar.
69

  

 

För att få en djupare bild av hur mina informanters läsupplevelser påverkades och 

behandlades bad jag att få delta under ett av deras läsecirkelsmöten. I efterhand kan jag 

känna att det hade varit intressant att få genomföra flera observationer under en längre 

tidsperiod. Det får kvarstå till en annan studie, som har mer tid till sitt förfogande, att 

göra en mer djupgående undersökning av en läsecirkel över tid. Med fler observationer 

och även fler intervjuer kan resultatet troligen nyanseras ytterligare. Det observationen 

bidrar till i min undersökning är att jag kan kontrollera om det som mina informanter 

gjorde under mötet stämmer överens med den bild av mötet som de ger i intervjun. Jag 

får en egen uppfattning om hur ett möte går till, vad som diskuteras och hur det 

diskuteras, istället för att enbart förlita mig på informanternas utsagor.  

 

Innan jag genomförde min observation bestämde jag mig för vad jag skulle titta efter, 

utifrån mina frågeställningar. Jag skrev ner dessa i en observationsplan.
70

 Jag tog även 

kontakt med läsecirkelns deltagare och frågade dem om det var okej att jag var med på 

ett av deras möten. Jag fick tillåtelse och fick då även veta var och när denna skulle äga 

rum. I samband med detta frågade jag även om det var okej att jag gjorde en ljud-

upptagning av mötet. Genom att jag frågade redan i förväg så gav jag dem möjlighet att 

hinna fundera på om det var okej för dem att bli inspelade. Inför själva observationen 

frågade jag ytterligare en gång, för att säkerställa mig om att det var okej för dem (se 

nedan där jag berättar om hur jag genomförde observationen).  

 

3.2.1 Genomförandet av observationen 

 

När det blev dags att genomföra observationen åkte jag hem till Therese,
71

 där 

läsecirkelsmötet skulle hållas den här gången. Jag var där i tid och innan alla hade 

samlats passade jag på att prata med de som redan var där, för att skapa en mer 

avslappnad stämning inför min observation och ljudupptagning. Mötet började med att 

de fikade tillsammans. Under tiden som vi åt passade jag på att informera dem 

ytterligare om min undersökning, och de fick tillfälle att ställa frågor om det var något 
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de undrade över. Den här inledningen från min sida medförde att jag fick ett informerat 

samtycke från dem. Begreppet beskrivs nedan där jag diskuterar intervjuer som 

undersökningsmetod. Jag fick även deras tillåtelse göra en ljud-upptagning av mötet. 

 

Observationen gick således till som så att jag var hemma hos Therese tillsammans med 

de andra deltagarna Kerstin och Hanna.
72

 Hemma hos Therese fanns även hennes sambo 

och dotter, samt Kerstins assistent. Jag frågade även dem, inte dottern då hon bara är 

drygt ett år, om det var okej att jag var med och att det skedde en observation av mötet, 

samt en ljudupptagning. Då de inte medverkade under själva mötet så har jag inte gett 

dem egna namn, men de fanns med på platsen för observationen. Jag startade ljud-

inspelningen i samband med att vi satte oss ner vid matsalsbordet och började äta.  

 

Vad jag kunde märka blev deltagarna inte störda av min närvaro, vilket annars kan vara 

ett problem när det gäller observationer.
73

 Jag tror att min närvaro underlättades av att vi 

hade pratats vid under avslappnade former i början av samlingen, och att de visste att 

jag inte skulle försöka hitta något konstigt eller något som var väldigt privat för dem. 

Det jag i min undersökning var intresserad av, är något som även de finner intressant. 

Detta tror jag bidrog till deras öppenhet gentemot mig som forskare. Ytterligare en 

anledning till att, enligt min mening, deras diskussion flöt på bra var att jag påbörjade 

ljud-upptagningen redan under fikat. Detta medförde att de hade hunnit glömma sin 

koncentration på inspelningen när det blev dags att diskutera böckerna.  

 

När själva diskussionen tog sin början tittade jag bland annat på hur diskussionerna 

fördes, och vad som togs upp. Jag utgick ifrån min förberedda observationsplan.
74

 Jag 

öppnade även upp för att de fick fråga mig om böckerna om de ville, då jag hade läst de 

som diskuterades. Detta ökade min delaktighet i observationen, men var ett sett för mig 

att ge deras möte en mer naturlig karaktär från deras perspektiv. Jag var noga med att de 

först fick diskutera sina upplevelser av boken innan jag berättade om min upplevelse. 

Min forskar-roll och delaktighet under observation blev därmed tvåfaldig. Först förhöll 

jag mig passiv under den tid då de diskuterade sin upplevelse. Sedan blev jag mer 

delaktig då jag blev involverad i diskussionen, innan jag återigen drog mig tillbaka. Jag 

kände att det troligen skulle bli en mer obekväm situation om jag enbart satt som helt 

passiv observant under mötet, än om jag gav dem möjlighet att släppa in mig i deras 

värld. Jag är medveten om att min medverkan i diskussion kan ha påverkat den 

efterföljande diskussionen. Jag försökte därför vara noga med att anknyta till den 

diskussion som de hade hållit, och med namn hänvisa till den av dem som hade varit 

inne på det spåret tidigare. Jag tror att detta även medförde att de var positivt inställda 

då vi senare genomförde de personliga intervjuerna. De hade redan fått möjligheter att 

diskutera sina läsupplevelser vid ett tillfälle då jag var delaktig till en viss grad. 

 

Vi var hemma hos Therese i cirka två timmar. Min ljudinspelning från själva mötet är 

på 1½ -timme. När diskussionerna började ebba ut och det började bli tal om att bryta 

upp så tackade jag för mig. Vi gjorde där på plats upp om var, och när jag skulle träffa 

dem för att genomföra intervjuerna. Det var en trevlig kväll, där jag fick möjligheten att 

observera och delta i ett av deras läsecirkelsmöten. De kommenterade själva att de 

tyckte att det hade varit som det brukar vara. Vilket jag tog som positivt, både för min 

undersökning och för att min närvaro då inte hade påverkat dem negativt. 
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När jag sedan kom hem transkriberade jag ljudinspelningen och gick igenom mina 

anteckningar utifrån min medhavda observationsplan. Transkriberingen och mina 

anteckningar har jag sedan använt mig av under mitt analysarbete, som presenteras 

senare i uppsatsen. Jag har försökt att göra en så ordagrann transkribering som möjligt. I 

transkriberingen av denna observation har jag dock gjort valet att inte transkribera de 

avsnitt där de diskuterar varandras privata liv, innan de kommer in på själva bok-

diskussionen. Jag har noterat i mina transkriberingsanteckningar att de samtalar om 

personliga händelser, men inte skrivit ut vilka. 

 

3.3 Individuella intervjuer som metod  
 

Intervjuer är vanligt att använda som metod när forskaren vill ha reda på människors 

åsikter, erfarenheter, känslor och inre upplevelser.
75

 Det är ofta ett samtal ansikte-mot-

ansikte mellan två människor kring ett ämne som är förbestämt. Båda är införstådda 

med vad som ska diskuteras, och det blir ett samtal kring detta. Det är viktigt att det är 

frivilligt från bådas sida, både intervjuaren och informantens, att delta i intervjun. Samt 

att det är tydligt vad som är intervjuarens, forskarens, mål med intervjun.
76

 Här har 

informerat samtycke en viktig roll i kontakten mellan informant och forskare. Jag har 

gentemot mina informanter varit noga med att berätta och klargöra om undersökningen 

och om deras roll i den som intervjupersoner. 

 

Intervjuer brukar traditionellt delas upp på tre nivåer. De är strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade. Det framgår tydligt utav deras namn att det är den 

struktur som ligger bakom intervjun som är avgörande för till vilken nivå intervjun 

tillhör. Den strukturerade intervjun kan liknas vid en enkät. Det är enkla frågor, med ett 

visst antal svarsalternativ. Inga utsvävningar, utan ja eller nej svar är det vanliga. Den 

ostrukturerade intervjun ligger i den andra änden av skalan. Här är frågorna uppbyggda 

utifrån teman, och intervjun är som ett samtal där alla samtalsämnen inte är bestämda i 

början. Här är det till stor del informantens svar som styr vad som kommer att tas upp 

under intervjun, beroende av de följdfrågor som intervjuaren ställer.
77

  

 

Den semistrukturerade intervjun, vilken är den jag kommer att använda mig av, befinner 

sig mitt emellan den strukturerade och den ostrukturerade intervjun. I likhet med den 

strukturerade intervjun innehåller den semistrukturerade färdiga frågor, vilka är en 

blandning av öppna och slutna frågor. Skillnaden är att det inte är viktigt att de ställs i 

en viss ordning, eller att de kanske ställs alls. De ses mer som ett stöd för intervjuaren 

att kunna kontrollera och styra intervju-samtalet i en viss riktning. I likhet med den 

ostrukturerade intervjun kan den semistrukturerade utgå ifrån olika teman, men den 

semistrukturerade intervjuaren är mer styrande i samtalet och ser till att det denne är 

intresserad av att veta diskuteras någon gång under intervjun.
78

 

 

När det kommer till mitt val av metod, intervjuer, finns det en del saker att tänka på. Jag 

formulerar en genomtänkt intervjumall som har möjligheten att ge de svar som jag är 

intresserad av i min undersökning, där jag även tänker på hur frågorna är formulerade.
79

 

För att undvika problem med min intervjumall har jag låtit andra forskare inom mitt 
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ämnesområde titta på den innan för att ge mig tips och möjlighet att upptäcka problem 

med frågeformuleringarna. Vissa justeringar av frågor har skett inför mina intervjuer. 

 

För undersökningens tillförlitlighet är det viktigt att intervjuerna på något sätt 

dokumenteras. Det kan ske genom anteckningar, ljud- och eller bildupptagning. Alla 

varianter har sina för- och nackdelar. Det kan vara svårt att få till ett samtal under 

intervjun om den som intervjuar sitter och antecknar hela tiden. Det kan även vara svårt 

att få med allting. En del människor tycker att det känns obekvämt att bli inspelade, 

vilket gör att de helst vill att intervjuaren för anteckningar istället.
80

 Inför mina 

intervjuer har jag frågat mina informanter om det är okej att jag spelar in, vilket det har 

varit under både observationen och under de tre intervjuerna.  

 

3.3.1 Genomförandet av intervjuerna 

 

Jag har genomfört tre stycken semistrukturerade intervjuer. Under alla intervjuer har jag 

utgått från min intervjumall, och jag har försökt att ställa öppna frågor.
81

 Jag har även 

försökt att få till ett samtal där min informant till största delen berättar om sina tankar 

och upplevelser. Jag tycker att jag lyckades med detta, och jag har haft tre intressanta 

och informationsrika intervjuer. Varje intervju tog cirka 1 timme att genomföra.  

 

Hanna och jag träffades en sen eftermiddag på ett av stadens caféer, där vi satte oss på 

en avskild övre våning. Nästan hela intervjun var vi ensamma, vilket medförde att vi 

utan svårigheter kunde samtala med varandra. Tid och plats hade Hanna bestämt, vilket 

gör att det troligen är en plats där hon känner sig bekväm och trygg. Jag inledde med att 

tacka för senast, att det hade varit intressant och roligt att få vara med under deras 

läsecirkels-möte. Jag berättade att det var frivilligt för henne att delta och att hon när 

som helst fick avbryta. Jag förklarade även att jag inte kan lova henne full anonymitet, 

utan att jag kan ge henne konfidentialitet. Med det förbehållet att de övriga i hennes 

läsecirkel troligtvis kan komma att förstå vem hon är. Det var inget problem från hennes 

sida att medverka och hon samtyckte till att jag spelade in intervjun.  

 

Ovanstående inledning hade jag även med Kerstin och Therese innan jag började själva 

intervjun och inspelningen av denna. Både Kerstin och Therese ville delta och gav sitt 

godkännande till att jag spelade in intervjuerna. 

 

Kerstin och jag träffades hemma hos henne under morgontimmarna. Då Kerstin har 

flera funktionsnedsättningar var det praktiskt och tryggt för henne att vi kunde ses 

hemma hos henne. Det var hennes lediga dag, men man och dotter var på jobb, 

respektive dagis. Under intervjun kom hennes assistent, då gjorde jag ett kort avbrott i 

intervjun och förklarade för assistenten (som inte var samma som var med på 

läsecirkelsmötet) vem jag var och vad jag och Kerstin gjorde. Jag kontrollerade med 

henne att det var okej att det skedde en ljud-inspelning, och fick ett samtycke.  

Therese valde att komma hem till mig en kväll efter jobbet för att genomföra intervjun. 

För henne kändes det bäst då hon inte behövde tänka på att intervjun störde hennes 

familj.  

 

Alla tre intervjuerna hade upplägget gemensamt. Vi började med att förse oss med fika 

alternativt en enklare soppa. Då en av intervjuerna, den med Therese hölls under 
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kvällstid då hon anlände direkt från jobbet, ville Therese gärna ha lite mer än en fika. 

Därmed blev det möjligen lite mer intimt än en enkel fika, men jag försökte att hålla det 

på en neutral och enkel nivå, genom att servera en enkel soppa. Först hade jag min 

inledande informationsdel (se ovan), och vi pratade lite allmänt för att vänja oss vid 

varandra och få igång ett samtal. Sedan började jag inspelningen och intervjun tog sin 

början i generella frågor om informantens liv och bakgrund. Sedan förde jag in samtalet 

på frågor kring läsvanor och läsupplevelser. Jag hade min intervjumall som vägledning, 

men jag ställde i de flesta fallen inte frågorna i den ordning som de står i mallen. Utan 

utifrån hur samtalet mellan mig och informanten utvecklade sig. Jag använde mig av 

mallen för att kontrollera att jag inte hade missat någonting. Jag förde sedan in samtalet 

på läsecirkeln och dess funktion för min informant, innan vi pratade lite om bibliotek. 

Det visade sig att bibliotek och bibliotekarier inte fyller en stor funktion för mina 

informanters läsvanor. Vilket gör att jag inte har gått in djupare på detta område i min 

analys eller tidigare forskning. Som avslutning frågade jag om det var någonting som 

min informant ville tillägga, om det var några lösa trådar eller om något område rörande 

hennes läsning som vi inte hade diskuterat. Detta för att jag skulle samla upp fler av de 

tankar, förhoppningsvis de flesta, som min informant har kring sin läsning. Sedan 

avslutades intervjutillfället med att jag tackade för hennes medverkan, och hennes tid. 

Under intervjun var jag artig och försökte att vara neutral gentemot min informant. Just 

för att inte påverka hennes svar i någon riktning genom mitt tonfall eller mitt 

kroppsspråk. 

 

Efter varje intervju har jag transkriberat dem. Wildemuth visar på att det finns olika 

nivåer av transkribering (detta gäller även min transkribering av min observation). Jag 

kan välja mellan att transkribera allt som sägs, eller att välja ut vissa avsnitt som jag 

transkriberar.
82

 Jag har valt att transkribera så mycket som möjligt. Jag har försökt att 

hålla min transkribering så ordagrann som möjligt, för att kunna förmedla den 

personliga beskrivningen och engagemanget hos mina informanter. Transkriberingarna 

har jag sedan använt mig av då jag har gjort min analys av kvinnornas privata och 

sociala läsupplevelse. 

 

4. Analys och resultat 
 

Här kommer jag att presenterna mitt material och genomföra min analys. Jag har valt att 

sammanfoga analys och resultat under samma rubrik för att undvika onödiga 

upprepningar. Jag har delat upp min analys utifrån mina frågeställningar, för att på ett 

överskådligt vis presentera det centrala i min undersökning. Först presenterar jag de tre 

kvinnornas olika typer av läsupplevelser utifrån min analysmodell, Furhammars två 

dimensioner och fyra kategorier, samt den tidigare forskningen. Sedan visar jag på den 

funktion som läsecirkeln fyller för mina informanter, och förhåller detta till tidigare 

forskning om läsecirklar. Efter detta går jag in på mötet mellan kvinnornas läs-

upplevelser i läsecirkeln, med fokus på bokdiskussionerna. Slutligen kommenterar jag 

den relation mellan enskild och kollektiv läsupplevelse som jag kan se i mitt material.  

 

4.1 Kvinnornas läsning och läsupplevelser 
 

Läsning är en aktivitet som alltid har varit närvarande för mina tre informanter, genom 

hela livet. De berättade att även om deras föräldrar inte alltid läste så mycket, förutom 
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på semestern, så fanns det böcker i hemmet. Det de alla tre har gemensamt är att de blev 

lästa för som barn, framförallt godnattsagor, ”… och det tyckte jag var jättemysigt”, 

uttrycker Hanna. Kerstin berättar att ”min pappa läste alltid för mig på kvällarna när jag 

var liten faktiskt … dels Kulla-Gullaböckern /…/ det var kul … och han läste mycket 

Atrid Lindgren … dom här lite tjockare böckerna … och Det blåser på månen”. Att det 

är viktigt för den kommande utvecklingen inom läsning att bli läst för som liten 

poängterade både Appleyard och Ross, och Hartley samt Long visade på att det är den 

första formen av social läsning. Att ägna sig åt läsning var någonting positivt under 

uppväxten för en fortsatt läsning även som vuxen. 

 

4.1.1 Personlig upplevelseläsning 

 

Jag beskrev ovan hur Furhammar visade att den personliga upplevelseläsningen berikar 

läsaren, ungefär så som händelser och känslor berikar läsaren när denne upplever dem i 

det egna livet. Läsaren vill få en upplevelse av sin läsning. Eftersom att läsaren 

identifierar sig med karaktärerna och reflekterar över sig själv och sitt eget liv utifrån 

berättelsen, blir läsningen ett samspel mellan texten och läsaren. Detta ger läsaren 

erfarenheter och kan lära läsaren någonting om sig själv och sin omgivning. I den här 

kategorin handlar det inte om en medveten terapeutisk läsning, utan det är fortfarande 

en upplevelse som läsaren söker. Kerstin förklarar det med orden: 
 

även om det kan vara en karaktär som egentligen är väldigt olik en … så kanske man kan  

känna igen … sig i personens handlande … eller känsloliv eller så där /…/ när man läser 

om hur nån annan tänker och gör saker så kommer man kanske på nånting om en själv 

liksom … att man själv kanske har fastnat i samma tänkande  

 

För Kerstin är både karaktärerna och handlingen viktig. Men hon vill inte att författaren 

bara ska berätta en historia med dem. Hon säger att: 
 

det ska finnas en sensmoral eller poäng … i boken … en anledning till att man 

[författaren, min anm.] vill att läsaren ska läsa den här boken … och att läsaren får ta med 

sig nånting ifrån den här boken /…/ jag försöker nog välja såna böcker och att det … jag 

tycker nog om att få tänka lite när jag läser … och sätta mig in i karaktärens känsler … 

och för mig är det viktigt att jag kan förstå karaktären, annars blir jag jättearg och ledsen 

… och speciellt när det är föräldrar, som har barn … är dom dåliga föräldrar så måste jag 

förstå varför dom är dåliga föräldrar, annars kan jag inte köpa den  

 

Det som Kerstin säger ovan, båda citaten, visar på hennes engagemang och anledningen 

till varför jag har karaktäriserat hennes läsning som personlig upplevelseläsning. Först 

och främst så relaterar hon till sig själv, om det är någonting i en karaktärs handlande 

eller tänkande som påminner henne om henne själv. Hon blir personligt engagerad i sin 

läsning. Inte så att hon söker efter en terapeutisk vägledning för personliga problem, 

utan just reflektioner om sig själv utifrån det som påminner henne om henne själv i 

texten. Det är viktigt för henne att författaren har tänkt igenom sina karaktärer och 

berättelsens handling, att det finns en mening bakom det som sker. Kerstin uttrycker i 

intervjun att hon är intresserad av psykologi, och det kan vara en av anledningarna till 

att det är viktigt för henne att få en förklaring till karaktärernas beteenden, att författaren 

har gett dem mänskliga psyken. Eftersom att hon själv har en dotter är det inte så 

underligt att hon reagerar gentemot elaka föräldrar, då det är ett scenario som är lätt att 

leva sig in i för henne, även om hon inte kan förstå varför någon skulle vilja vara elak 

mot sitt barn, men hon kan godta det om hon får en psykisk förklaring till varför så sker, 

och att det är viktigt för berättelsens handling. 
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Hanna är intressant, i och med att hon i sina beskrivningar av det hon vill få ut av en 

bok, och det hon menar att hon upplever när hon läser visar på en reflektion kring sin 

person och sin omgivning. Men när hon får en direkt fråga om hon känner igen sig själv 

när hon läser så svarar hon: ”det kanske är att man känner igen sig på nåt sätt som man 

inte tänker på säkert … men medvetet skulle jag nog inte känna att jag känner igen mig 

… så jättemycket”. Jag tolkar det som att hon ännu inte är medveten om hur hon tänker 

när hon läser. Hon beskriver nämligen sin läsning på följande vis: 
 

det finns så mycket himla bra livserfarenhet som man kan få ta del av utan att behöva gå 

igenom det själv /…/ och man får mycket mer tid att tänka efter också när man läser … 

man kan ju stanna upp på ett annat sätt och reflektera … så det är ju det absolut jag 

föredrar om jag får välja [skillnad mellan ljudbok och bok, min anm.] /…/ när man har en 

bok man verkligen gillar då känns det ju som … att det är en del av ens personlighet 

nästan /…/ om man hittar nånting som man tycker är sant om livet i böckerna, det är det 

bästa skulle jag tycka … och att man lär sig nånting som man verkligen känner … så här 

är det /…/ att man får lite bekräfta saker som man har tänkt eller varit med om kanske 

också  

 

Genom sina beskrivningar så är det tydligt att de böcker hon helst läser, är böcker som 

hon kan reflektera kring. Böcker som ger henne en erfarenhet, eller bekräftar saker som 

hon redan kan eller har varit med om. Böckerna hon tycker om är en del av hennes egen 

personlighet, det är med andra ord böcker som hon kan relatera till. 

 

I den personliga upplevelseläsningen är inte slutet så viktigt för läsaren enligt 

Furhammar. Det är snarare vägen fram till slutet, själva berättelsen och de reflektioner 

som görs under läsningens gång som är behållningen för läsaren. Det här bekräftar 

Hanna då hon säger att: ”jag tycker inte det känns så viktigt faktiskt … för att jag tror 

jag … nä men jag tycker nog att man har ändå fått med sig så mycket av historien … jag 

tycker ändå jag har ju ändå andra slut i mig liksom … det kan jag bestämma själv”. Det 

här är en tydlig skillnad mot hur Therese beskriver hur viktigt det är att hon får ett slut i 

boken, se nedan. 

 

4.1.2 Opersonlig upplevelseläsning 

 

Den opersonliga upplevelseläsningen karaktäriseras av, som visats ovan, en betoning på 

läsningen som ett tidsfördriv där läsaren inte blir personligt engagerad. Texten blir ett 

händelseförlopp som utspelar sig framför läsaren, som lever sig in i texten och är väldigt 

angelägen om att få veta hur det ska sluta. Den opersonliga upplevelseläsningen ger 

ingen erfarenhet eller personlig reflektion, utan ger läsaren en möjlighet att förflytta sig 

i tid och rum genom att fly vardagen. Detta med att fly-vardagen visade även Appleyard 

och Ross, samt Radway på var en viktig anledning till varför en person väljer att läsa.  

Therese uttrycker detta när hon säger att: 
 

läsning för mig är ju ett sätt och fly verkligheten … jag … jag vill ju ha böcker som tar 

mig nån annanstans och det ganska fort, så händer det … eller känner jag inge speciellt 

dom första kapitlena så har jag väldigt svårt och fortsätta läsa /…/ spänningen … att det 

händer nånting annat är den grå dagen … vardan som liksom har samma lunk hela tiden 

/…/ jag blir väldigt engagerad … väldigt engagerad /…/ jag vill liksom in i tankesättet 

hos huvudpersonerna  /…/ jag hör när han och hon pratar /…/ jag lever mig ju in i … i så 

otroligt mycket i böckerna också … jag får ju liksom en plats i boken  

 

Precis som Furhammar var inne på så kan en läsare bli väldigt engagerad av sin läsning, 

trots att läsningen tillhör den opersonliga dimensionen. Therese visar ett stort 

engagemang i sin läsning. Främst genom att hon lever sig in i berättelsen så starkt att 
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hon känner det som att hon själv lever i berättelsen. Det händer att det till och med kan 

bli henne övermäktigt. Hon berättar om två böcker som har engagerat henne på djupet. 

Den första boken är Shantaram av Gregory David Roberts,
83

 som hon blev tipsad om av 

sin chef. Och den andra är Syskonkärlek av Katarina von Bredow,
84

 som hon läste 

mycket när hon var tonåring och nu för något år sedan har försökt att läsa om. 
 

ett exempel är när jag läste Shantaram … och det är ju … alltså det är ju … det är ju en 

självbiografi … på sätt och vis … och … och sen så helt … helt plötsligt så har han ihjäl 

ett par av karaktärerna … och det … det är ju liksom inte hans mening utan det hände ju 

verkligheten … men jag blev … jag blev så upprörd så jag var tvungen och lägga ner 

boken och låta den ligga i flera veckor, för jag orkade inte liksom med att just dom skulle 

försvinna … för det är likadant där att dom har så stor betydelse för hela berättelsen /…/ 

så jag kom ju där … morgonen efter att jag hade fått lägga ifrån mig boken i vredesmod 

… och alldeles … alldeles … alldeles hysterisk över hur han kunde få för sig och göra 

nånting så dumt … kommer inspringande på jobbet och bara: ”Va är det för jävla bok-

djävel som du har tipsat om?! Fattar du … hur … hur kan han göra så här mot mig?!” … 

så blir jag /…/ jag går in 100 % … över 100 % 

 

och sen när det kommer till ett visst kapitel i boken [Syskonkärlek, min anm.] … så blir 

det så här … nä det blir så mycket så jag kan inte ta in det … jag kunde inte slutföra den 

här boken … och jag har fortfarande idag inte tagit upp den igen … utan det blev … ja 

men … den här skämskudden … det är inte skämskudden heller men … känslorna … det 

blev så intimt … på nå vis … och det kunde jag helt plötsligt inte hantera /…/ det är mer 

det själva händelsen i boken … helt plötsligt förstår jag den på ett helt annat sätt … så att 

det går kalla kårar efter ryggen när jag bara inser vad det är dom har gjort egentligen /…/ 

jag har blivit äldre och fått ett annat perspektiv /…/ i tonåren så är det så mycket annat så 

man tar nog inte riktigt in allting som egentligen står … utan man väljer ut dom bitarna 

som kanske passar en bättre själv så … och nu … nu tog jag verkligen in allt … då blev 

det bara … krsssschzzzz (skratt) på en gång … jag vet att jag kastade boken ifrån mig 

och E [sambon, min anm.] blev så här: ”Men gud vad håller du på med” … nä jag kan 

inte det går inte! Hur … hur kunde jag tycka om den … och samtidigt så vet jag ju … att 

den … den är ju … för historien är ju så bra … men … den är alldeles för komplex för att 

jag ska orka med den idag 

 

Det Therese visar tydligt här är hennes aktiva engagemang i det som skrivs. Det jag 

tycker är speciellt intressant med hennes läsning av Katarina von Bredows 

Syskonkärlek är den förändring i sättet att läsa som hon har genomgått. Och den 

medvetenhet som hon visar att hon har kring detta. Hon är inne på samma spår som 

Appleyard menar är det som karaktäriserar läsningen under ungdomsåren, men skiljer 

den från läsningen som tolkare. Den första fasen som den vuxne läsaren kommer till. 

När Therese var yngre läste hon boken om och om igen, och identifierade sig med 

karaktärerna och de känslor som beskrevs. Men nu, då hon har blivit äldre har hon mer 

erfarenhet av livet och kan på ett annat sätt tolka det som står beskrivet i texten. Hon 

förstår nu vad det är som egentligen händer i berättelsen, och då hennes känslor är så 

intimt involverade i karaktärerna så blir det överväldigande för henne. Hon klarar inte 

av att avsluta boken.  

 

Detta att avsluta en bok, och få veta slutet är annars mycket viktigt för Therese. Hon 

pratade om det både under läsecirkelsmötet och i min intervju med henne. Detta är ett 

typiskt tecken på att hennes läsning stämmer in på Furhammars beskrivning om den 

opersonliga upplevelseläsningen. Då läsecirkeln diskuterar boken Utrensning av Sofi 

Oksanen,
85

 är Therese tydlig med sitt missnöje genom att säga att ”jag fick inget 

definitivt slut /…/ det vill jag ha i klartext … jag vill inte försöka … jag vill inte behöva 
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sitta och tänka det själv … för då kommer jag på massor med scenarior”. Det märks att 

detta är någonting som är viktigt för henne. Under intervjun jämför hon avsaknaden av 

ett riktigt, konkret och uttalat slut i böcker med att ”det är lite grann som och drömma 

den här superbra drömmen … och så helt plötsligt så ringer väckarklockan och sen vet 

man inte hur det  /…/ man kastas aldrig egentligen tillbaka in i samma dröm om man 

lyckas somna om heller /…/ jag tror det är samma grej /…/ att inte få veta vad det är 

som händer egentligen”. Bilden illustrerar hennes frustration över att inte få en 

berättelse med en tydlig början och ett tydligt slut. 

 

Kerstin visar den medvetenhet om sin läsning som Appleyard menar att vuxna har, till 

skillnad mot barn och ungdomar, att välja sin läsning. Hon säger att ”på semestern då 

vill man ju läsa nåt som är att plocka upp och lätt att lägga ner … nåt som inte 

engagerar en så mycket … känslomässigt”. Det hon menar här är att hon inte vill läsa 

någonting som är krävande då hon är på semester, och därför väljer hon att läsa böcker 

där upplevelsen engagerar henne opersonligt, istället för personligt enligt Furhammars 

kategorier. 

 

Precis som Kerstin väljer Hanna att läsa olika saker och med önskan om olika typer av 

upplevelser beroende på var och när boken ska läsas. Hanna berättar att när hon är på 

gymmet, diskar, bakar eller är ute och går så fungerar det väldigt bra att lyssna på 

böcker. Men då uttrycker hon att böckerna ”ska va som så här att om man missar en 

sida … så ska det inte göra så mycket … utan man ska kunna hänga med ändå”. Då 

passar en deckare eller en spänningsroman väldigt bra tycker hon, då de är 

”underhållning för stunden”. 

 

4.1.3 Personlig och opersonlig instrumentell läsning  

 

Den personliga instrumentella läsningen har en nyttofunktion istället för en upplevelse-

funktion för läsaren. Läsning är till för att, eventuellt, ge självinsikt. Det som är viktigt  

är att läsaren medvetet reflekterar över den terapeutiska effekten i sin läsning. 

Den opersonliga instrumentella läsningen har även den en nyttofunktion. Syftet för 

läsaren är att lära sig något som den kan omsätta i andra situationer. Det vill säga 

objektiv kunskap. Facklitteratur, eller annan arbetsrelaterad litteratur är vanligt 

förekommande i den opersonligt instrumentella läsningen. 

 

Då jag har valt att se på mina informanters privata läsning, och den läsning som sker i 

deras läsecirkel, har det visat sig att det de läser är skönlitterärt.
 86

  I intervjuerna har det 

även framkommit att det är dimensionen upplevelseläsning som informanterna är ute 

efter. De gör ingen medveten terapeutisk läsning, för att nå en eventuell självinsikt. 

Trots detta har jag valt att utgå från Furhammars analysmodell, på grund av att jag 

innan intervjuerna inte kan veta exakt hur mina informanters privata läsning ser ut.  

 

4.2 Läsecirkelns funktion 
 

Kerstin är den av mina informanter som för drygt två år sedan valde att tillsammans 

med Hanna och Therese starta läsecirkeln. Kerstin hade flera anledningar till varför hon 

ville starta en. De stämmer alla överens med det som Lundin, Long och Hartley menar 

är de anledningarna som brukar anföras för att starta eller gå med i en läsecirkel. 

                                                 
86

 Se Bilaga 1: Läsecirkelns boklista 



32 

 

Tanken på att starta läsecirkeln kom när Kerstin var gravid, och hon ville ha en 

fritidssysselsättning som inte innebar festande och alkohol. Hon ville även få prata om 

böcker, då hon uttrycker att hon ”saknade det, när man har läst en bok och bara … ååh 

… vill prata om den och så är det ingen som har läst den. Kerstin beskriver även hur 

viktigt det sociala är i läsecirkeln, ”det är verkligen ett sätt att lära känna varandra på ett 

annat sätt … det är jättespännande, jättekul tycker jag”. Hon berättar även att för hennes 

läsning har läsecirkeln betytt väldigt mycket. I och med att hennes syn och hörsel har 

försämrats så har det blivit en utmaning för henne att läsa. Och här spelar läsecirkeln en 

viktig roll, då den skapar ett engagemang och ger henne en utmaning i läsningen. 

 

Hanna är ett mycket bra exempel på hur mycket den sociala samvaron och möjligheten 

att få diskutera böcker med andra kan betyda, vilket både Long och Hartley påpekade. 
 

Jag är faktiskt positivt överraskad … för att … ja jag tyckte nog inte att det var en jätte 

jätterolig idé från början (skratt) … jag tänkte nu kommer jag nog va med typ nåt år och 

sen kommer jag och säkert hoppa av för jag kommer vilja göra annat … för att … det tar 

ju ändå ganska mycket tid och läsa dom här böckerna … men nu skulle jag inte vilja 

hoppa av för att … jag känner ändå att det ger en hel del … att man får diskutera … och 

sen få läsa nånting annat än vad man hade valt själv … det känns bättre än jag trodde /…/ 

för annars så skulle det kännas ganska så tomt /…/ man känner sig lite mindre som en 

nörd (skrattar) det är bra /…/ och sen kan jag säga igen att jag tycker det är mycket 

roligare än jag trodde innan och va med … ja jag känner att jag skulle tycka det va tråkigt 

utan bokklubben [läsecirkeln, min anm]. 

 

Läsecirkeln har förvånat henne, och fått henne att ändra uppfattning. Hon betonar även 

att det är roligt att få diskutera böckerna, och att få läsa böcker som man inte skulle 

välja i vanliga fall. Det här är aspekter som även Therese instämmer med som 

anledningar till varför hon har gått med i läsecirkeln. Hon säger att ”man går ju inte med 

i en bokklubb [läsecirkel, min anm.] bara för att läsa böckerna utan man måste ha ett 

intresse av och /…/ och säga vad man tycker om dom … och så umgänget … och sen 

det att man får testa så mycket böcker som man förmodligen aldrig hade tittat åt innan”. 

Therese berättar även att deltagandet i läsecirkeln har förändrat hennes läsning, på ett 

positivt sätt. Hon säger ”att jag vågar mer … bokmässigt /…/ att jag inte kanske bara 

håller mig till dom gamla inkörda spåren utan jag försöker välja lite nya … lite nya 

författare /…/ lite nya typer av böcker /…/ man är mycket mer öppen nu än vad man var 

förut”. Alla tre i läsecirkeln uttrycker den positiva självkänsla som både Long och 

Lundin talade om är vanligt förekommande i läscirklar.  

 

När det kommer till valet av vilka böcker som ska läsas har mina informanters läse-

cirkel bestämt att det är de själva som ska turas om att välja bok, och att de meddelar 

vilken bok som står på tur vid varje enskilt läsecirkelsmöte. Just den här faktorn att det 

blir en bok som man själv inte skulle ha valt, och den spänning som finns i att vid varje 

möte få veta vilken nästa bok blir, talar alla tre om är viktigt. Kerstin säger att ”det är 

väldigt kul, och alla har alltid en förklaring till varför dom valde boken … det … alla 

har alltid funderat … vad dom vill tillföra liksom den här gången … vad för sorts 

läsning”. Hanna försöker välja lite svårare böcker till läsecirkeln, för då får hon hjälp att 

diskutera dem. Hon menar att det är den typen av böcker som hon gärna vill ha någon 

annans syn på. 

 

4.3 Mötet och relationen mellan enskild och kollektiv läsupplevelse 
 

I den läsecirkel som mina informanter har tillsammans, har de en väldigt spontan och 

avslappad hållning till formalitet och struktur. De har till exempel valt att inte ha en 
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diskussionsledare, utan låter samtalet mellan varandras läsupplevelser hållas spontant. 

De säger alla tre att de är mycket noga med att alla ska få komma till tals och få berätta 

om det de känner om en bok, vilket de även tycker att de brukar lyckas med. Det här 

visar på att de har en bra atmosfär och stämning mellan varandra inom gruppen. Hartley 

påpekade att detta var en viktig faktor, både för att gruppen skulle fungera, men 

framförallt för att leda till bra diskussioner. Det är i diskussionerna som de olika 

enskilda, privata, läsupplevelserna möter varandra och blir kollektiv och social. Hartley 

och Long var eniga om att en av de främsta anledningarna till att det ska kunna bli en 

bra diskussion är att deltagarna har olika åsikter. Alla tre berättade för mig att de tyckte 

det var roligt att allas upplevelser av en bok är så olika, Kerstin beskrev det så här: 
 

och ofta så har ju alla väldigt olika upplevelser, alla tycker inte likadant och det är 

jätteroligt … och ofta blir det ju också nån form av läger mot varandra … och så är det ju 

ganska skönt tycker jag att … vi kan diskutera… argt … utan att egentligen vara arga … 

VA TYCKER DU SÅ HÄR, DET KAN JU INTE BLUBBUBLUBBUBB … men 

egentligen så är ju ingen arg och … det är liksom ingen som … alla är bra på och 

diskutera tycker jag … och verkligen släppa fram känslerna 

 

Under det läsecirkelsmöte som jag var med på uppkom en stor skillnad i åsikterna kring 

en av karaktärerna i Arseniktornet, av Anne B. Ragde, mellan Hanna och Kerstin.
87

 

 
Hanna: och den tog mormorn ifrån flickan … och mamman tolkade det ju då som att 

hon skulle sälja den för att få pengar till det hära exklusiva levernet som hon körde med 

… men sen /…/ och då var ju guldmedaljongen en av dom sakerna som mormorn ville att 

barnbarnet skulle ha 

Kerstin: barnbarnet skulle ha 

Hanna: det var ju lite kul … tyckte jag 

Kerstin: fast det var ju lite 

Hanna: för då var hon ju inte helt egoistisk 

Kerstin: nä … det var jätteelakt mot mamman … för det här var ju mammans medaljon 

Hanna: ja 

Kerstin: som hon hade fått av en släkting som hon brydde sig väldigt mycket av … och 

mormorn tog den ifrån henne och gav den till barnbarnet … förstår du vilken spott i 

ansiktet! 

Hanna: fast jag tänkte nog att snarare att hon hade sparat den ändå och inte gjort sig av 

med den 

Kerstin: fast jag tolkade det helt som att det … var som att hon … kanske ville ha den 

själv eller … att av egoistiska skäl … tolkade jag det som 

Hanna: okej 

Kerstin: att hon när … för att det var inte så att hon sparade den åt dottern … utan hon 

gömde den för dottern och gav den … alltså det var som att … hon ville liksom … efter 

sin död liksom … ge en liten extra spark eller sånt 

 

Diskussionen var rapp och högljudd när Hanna och Kerstin uttryckte sina olika åsikter 

om anledningarna till mormoders val att ta guldmedaljonen från sin dotter och ge den 

till sin dotterdotter istället. Hanna berättade senare i intervjun om den här diskussionen 

att Kerstin hade haft en ”mycket mer negativ bild av mormodern än vad jag hade”, 

vilket även Kerstin bekräftar under mötet då hon säger att ”mormorn kunde jag förstå 

mig på för hon var ju psykopat”. Hanna kommer fram till att även om man har väldigt 

skilda åsikter, och kommer hålla kvar vid sin upplevelse av boken, så är det ”ändå kul 

och höra att man kan tolka så olika”. 

 

För Hanna innebar bokdiskussionerna den här möjligheten att få höra vad andra tycker 

om boken. Hon trodde inte att hon själv påverkades så mycket utan att ”man tycker lite 

det man tycker”, var hennes sätt att se på saken. Therese och Kerstin menade tvärtom, 
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att diskussionerna kring böckerna kunde ge dem en ny syn på böckerna. För Therese 

handlar det om att hon har ”lyckats knyta samman … en del trådar som jag liksom inte 

har fått ihop själv … så att det har blivit för … till det bättre för boken … faktiskt ett par 

gånger”.  

Kerstin är tydlig med att diskussionerna är viktiga och kan förändra synen på en bok, 

genom att man får lyssna till de andras upplevelser. Hon säger att: 
 

Absolut, absolut! Det kommer fram så mycket som man själv inte har tänkt på … när 

man pratar och det är ju det som är så roligt liksom … och när man missat saker själv 

liksom … som det ju va i söndags … när jag var superförbannad över ett slut och sen 

men vänta så där var det ju inte och så blir det: Jaha! Ja, just det, så var det ja. Ja men så 

är det okej då är jag inte arg längre (skratt) … ja men att man … jo… dels så är det ju att 

man hittar nya synvinklar som man själv inte såg … när man läste och småsaker som 

man kanske missade … så absolut … att det … att man får en  ny syn av boken liksom … 

vi har väldigt olika syner /…/ att vi är olika människor … man … och det påverkar ju 

väldigt mycket hur man själv mår när man läser boken och vart man befinner sig i liv … 

vad man har runt omkring sig … och det gör ju att man tar till sig olika saker i texten … 

och … själv så stannar jag ju till och kanske funderar på vissa saker och då kanske en 

annan person stannar till och funderar över helt andra saker i boken … och vissa saker 

kanske jag inte ens reflekterar över, medans nån annan tycker … att … det var ju det 

viktiga i boken … så att det är ju jättebra att diskutera en bok, man får ju ut så mycket 

mer utav den 

 

Det här är precis det som Long och Hartley menar är viktigt, och som kan ske i en 

läsecirkel. Att olika människor, med olika erfarenheter kommer tillsammans och läser 

en bok. Genom sina olika infallsvinklar blir deras upplevelse av boken olika, vilket 

kommer fram när boken diskuteras. Och den här diskussionen, mötet mellan de olika 

läsupplevelserna berikar den egna läsupplevelsen. För Therese till ofta till det bättre, 

som hon sa ovan. Kerstin fick till och med ett nytt slut på en bok, Sonat till Miriam av 

Linda Olsson,
88

 tillfället hon nämner ovan skedde på det mötet jag var med och gästade. 

 
Kerstin: jag tyckte väldigt mycket om boken … jag tyckte inte om slutet … det kommer 

jag ihåg /…/ jag tyckte det var väldigt spännande och väldigt liksom det 

Hanna: ja ... den där tyckte jag också om 

Kerstin: men slutet … det slutar liksom … halvmjäkigt … det slutar liksom inte riktigt 

… liksom det … var så där att man vänta hela boken på en … upplösning liksom … och 

… och det sluta inte ordentligt … hon bara fick veta att hennes barn hade dött … liksom 

… den här tjejen som var mamman … och sen så … jaha jaha … hej då … liksom … det 

vart inge slut … liksom när det … när de rätt ut sin relation och det vart inget utrett med 

hennes … alltså dotterns död heller … liksom det var ingenting … så här … jag hade 

väntat mig att det skulle komma fram nåt om hennes död … så … upprättelse på nåt vis 

… eller liksom … att det skulle hända nånting mellan dom … att dom skulle hitta tillbaka 

till varandra … eller om det … att dom skulle ha en stor fight … eller att det skulle hända 

nånting men det liksom … som skiljdes lika … liksom … det var fortfarande lika 

oavslutat … liksom … dom tog inte reda på om dom kunde va tillsammans och … 

liksom … ingenting 

Hanna: fast jag har för mig att jag fick uppfattningen att dom skulle fortsätta … dom 

skulle bygga upp nånting 

Kerstin: jaså 

Hanna: ja 

/…/ 

Kerstin: ni har ju rätt alltså … jag läser precis det sista i handlingen där på ön … och 

sista meningen är ju … alltså det sista är ju att … när dom börjar prata om Mimmi till slut 

Therese: mmm 

Kerstin: ”Mycket senare, när månen syntes genom sovrumsfönstret och din kropp låg 

stilla mot min,” det är tjejen som berättar ”började du berätta. Vi hade hela natten på oss, 
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och alla kommande nätter. Vi hade all tid i världen.”
89
… så att dom blir ju tillsammans 

faktiskt 

Hanna: (fniss) 

Kerstin: det förklarar ju slutet mycket mer … nu tycker jag om den här boken 

(allmänt skratt) 

 

Här får Kerstin ett helt nytt slut, en ny upplevelse av boken. Om hon inte hade varit med 

i en läsecirkel och fått möjligheten att diskutera den, så hade hon inte fått höra vad 

andra hade upplevt och tolkat i texten. Genom att hon valde att dela med sig av sin 

besvikelse över slutet i boken fick hon en ny upplevelse. Relationen mellan den 

enskilda och den kollektiva läsupplevelsen är en dynamisk process som kommer till 

uttryck i läsecirkelns bokdiskussioner, och som kan leda till en berikande förändring hos 

de enskilda deltagarna. 

 

Hanna berättade att hon inte trodde att hon brukade ändra sin upplevelse av en bok. 

Men hon säger att hennes läsning ändå har förändrats sedan hon gick med i läsecirkeln. 

Hon har ”börjat tänka lite mer på vad det är i en bok som gör att jag gillar den /…/ och 

samma sak om jag inte tycker om den”. 

 

5. Sammanfattande diskussion 
 

Mitt syfte med den här uppsatsen har varit att undersöka vad som sker när den 

personliga och privata läsningen blir till en social aktivitet i en läsecirkel. För att 

undersöka detta har jag använt mig av följande frågeställningar: 

 

 Vad innebär den enskilda läsningen för läsecirkelsdeltagarna och hur kan deras 

läsupplevelser beskrivas? 

 Vilken funktion fyller läsecirkeln för deltagarna? 

 Hur ser mötet och relationen mellan den enskilda och den kollektiva 

läsupplevelsen ut? 

 

För att beskriva mina informanters läsupplevelser har jag använt mig av Sten 

Furhammars läskategorier; personlig och opersonlig upplevelseläsning, samt personlig 

och opersonlig instrumentell läsning. Det visade sig att ingen av mina informanter läste 

i enlighet med den instrumentella dimensionen. Men kvinnornas läsupplevelser var både 

lika och olika. Therese var den av kvinnorna som mycket tydligt representerade en av 

Furhammars läskategorier, nämligen den opersonliga upplevelseläsningen. Kerstin och 

Hanna varierade sin läsning mellan den personliga och den opersonliga upplevelse-

läsningen. En anledning till detta kan vara att de båda två har genomgått en högre 

utbildning med vissa studier inom det litterära området, vilket Therese inte har. 

Erfarenheten av andra sätt att läsa kan vara det som gör att de var medvetna om flera 

sätt att närma sig en text. För Kerstins del spelade hennes ökande funktionshinder in, 

genom att hennes syn och hörsel har blivit sämre gör hon mer medvetna val om vad hon 

ska prioritera i sin läsning.  

 

Hanna var väldigt intressant att lyssna till då hon beskrev sin läsning under intervjun. 

Vid ett flertal tillfällen visade hon på hur viktigt det var för henne att få ta med sig 

någonting, erfarenheter och kunskap utifrån sin läsning. Detta är aspekter som passar 

väl in på den personliga upplevelseläsningen. Det som gjorde det intressant var just det 
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att hon även uttryckte att hon medvetet inte kände igen sig själv när hon läste, det vill 

säga att hon har en opersonlig upplevelseläsning. I min analys av vad hon berättar om 

sina upplevelser då hon läser har jag ändå valt att placera henne i den personliga 

upplevelseläsningen, då de flesta av hennes beskrivningar talar för att hon gör 

reflektioner kring sig själv och framförallt kring sin omgivning då hon läser. Jag 

upplever det som att hon inte har hunnit bli lika medveten om hur hon tänker när hon 

läser, som till exempel Kerstin har blivit. Hon säger själv att det är först genom att hon 

är med i en läsecirkel som hon har börjat fundera mer på vad det är i böcker som hon 

gillar. Hon visar väldigt tydligt på hur svårt det kan vara att placera människor i ett 

enskilt fack, vilket även Furhammar talade om. Detta är också anledningen till att både 

hon och Kerstin återfinns i två av läskategorierna. De varierade sitt sätt att engagera sig 

i läsningen mellan ett personligt och ett opersonligt mål. 

 

Anledningen till att de tre kvinnorna har valt att ha en läsecirkel tillsammans är främst 

det sociala, och att få umgås utan att festa. De anser även att det ger mer till deras 

läsning. Läsecirkeln gör att de läser mer varierat och att de har fått en mer tillit till sig 

själva, och det de klarar av att läsa. För Hanna har läsecirkeln blivit en positiv 

upplevelse. Hon trodde inte innan att det skulle vara så roligt att träffas med jämna 

mellanrum och prata om sina upplevelser av en bok, men nu kan hon inte tänka sig att 

sluta. De tyckte alla att det är intressant att få nya perspektiv och tolkningar av en bok 

de själva har en åsikt om. Deras tankar kring den funktion som läsecirkel har för dem 

stämde väl överens med de anledningar som Elizabeth Long och Jenny Hartley menade 

var ofta förekommande i läsecirkelsammanhang. 

 

Relationen mellan den enskilda och den kollektiva upplevelsen av läsning kom till 

uttryck i läsecirkelns bokdiskussioner, det vill säga i mötet mellan mina informanters 

olika läsupplevelser. Det visade sig att den enskilda läsupplevelsen kunde förändras då 

den ställdes mot en annan persons upplevelse. Både Therese och Kerstin menade att det 

brukade hända dem ibland. För Kerstins del så skedde detta på det läsecirkelsmötet som 

jag fick vara med och observera. Det mina informanter, tillsammans med Elizabeth 

Long och Jenny Hartley, menade var viktigt för att det skulle bli en givande diskussion 

var deras olika åsikter. De värdesatte att de kom till läsecirkelsmötena med olika 

erfarenheter, perspektiv och synvinklar på sin läsupplevese. Det visade hur viktigt det 

var att flera av Sten Furhammars läskategorier var representerade i läsecirkeln.  

 

6. Avslutande ord 
 

I min inledning skrev jag att jag hoppades att arbetet med den här undersökningen 

skulle vara givande, och det tycker jag att den har varit. Jag har fått lära mig mycket om 

hur olika personer tänker kring och upplever sin läsning. Jag har fått möjligheten att 

upptäcka hur berikande ett samtal kring böcker kan vara för de involverade.  

 

Jag kan nu i efterhand känna att det hade varit intressant att få delta i fler än ett 

läsecirkelsmöte, och göra ytterligare intervjuer med deltagarna. Jag tror att det 

tillvägagångssättet hade kunnat ge mig möjligheten att följa upp olika läsupplevelser 

kring vissa böcker på ett tydligare vis. Jag hade fått möjligheten att se om relationen 

mellan de enskilda läsupplevelserna kommer till uttryck på fler vis. För en framtida 

studie skulle det vara intressant att under en längre tid få följa en läsecirkel, genom 

observationer och intervjuer, för att kunna ge en fylligare bild av det som sker när den 

privata läsningen blir social. 
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8. Bilaga 1: Läsecirkelns boklista 
 

Läsecirkelns boklista 
 

Med på listan finns de böcker som blivit lästa fram till och med det läsecirkelsmötet 

som jag var med och observerade söndag 4 december 2011.  

 

1. Marianovi , Fausta, Sista kulan sparar jag åt grannen: roman, Bonnier, 

Stockholm, 2008 

 

2. Enquist, P. O., Kapten Nemos bibliotek, 3. pocketuppl., Norstedt, Stockholm, 

2008 

 

3. Ullmann, Linn, Ett välsignat barn, [Ny utg.], Månpocket, Stockholm, 2007 

 

4. Lehane, Dennis, Shutter Island: patient 67, [Ny utg.], Bonnier, Stockholm, 2010 

 

5. Vallgren, Carl-Johan, Kunzelmann & Kunzelmann: [roman], [Ny utg.], 

Månpocket, Stockholm, 2009 

 

6. Kudrischoff, Simon, Huset på Arlozorovgatan, Pocketförlaget, Stockholm, 2009 

 

7. Linna, Väinö, Okänd soldat, 1. pockettr., Alfabeta, Stockholm, 2008 

 

8. Linklater, Eric, Det blåser på månen, [Ny utg.], Rabén & Sjögren, 2004 

 

9. Thorvall, Kerstin, Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig, 

[Ny utg.], Bonnier, Stockholm, 2001 

 

10. Kadefors, Sara, Borta bäst, [Ny utg.], Pocketförlaget, Stockholm, 2010 

 

11. Barbery, Muriel, Igelkottens elegans, [Ny utg.], Sekwa, Helsingborg, 2010 

 

12. Loe, Erlend, Stilla dagar i Mixing Part, 1. pocketuppl., Alfabeta, Stockholm, 

2011 

 

13. Alcott, Louisa May, Unga kvinnor, [Ny utg.], Repris, Stockholm, 2011  

Här såg de även filmen Unga kvinnor från 1949. 

 

14. Gardell, Jonas, Fru Björks öden och äventyr, 3. pocketuppl., Norstedts pocket, 

Stockholm, 2006 

 

15. Ragde, Anne B., Arseniktornet, [Ny utg.], Månpocket, Stockholm, 2011 

 

16. Olsson, Linda, Sonat till Miriam, [Ny utg.], Bonnier, Stockholm, 2009 

 

17. Oksanen, Sofi, Utrensning: [roman], Bonnier, Stockholm, 2010 

 

18. Müller, Herta, Hjärtdjur, [Ny utg.], Bonnier pocket, Stockholm, 2009  
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9. Bilaga 2: Observationsplan 
 

Observationsplan 

 

Bakgrundsdetaljer  

Plats:  

Tid: 

Närvarande: 

 

Hur går träffen till? 

- Praktiska förfaranden 

- Eventuella avbrott 

 

Diskussionerna 

- Samtalsledare? 

- Diskussionsmall?  

- Vad diskuteras? 

- Hur diskuteras det? 

- Deltagarnas aktivitet? 

- Deltagarnas engagemang? 

- Deltagarnas förhållande till varandra? Kroppsspråk, tonfall, miner. 

 

Min närvaro 

Kan jag se, uppfatta reaktioner på min närvaro som påverkar läsecirkelmötet? 
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10. Bilaga 3: Intervjumall 

  
Intervjumall 
 

Bakgrund 

Berätta lite om dig själv. 

- Namn, ålder, sysselsättning, familjekonstellation nu  

- Familjeförhållanden under uppväxten  

- Synen på läsning och bibliotek hos föräldrarna och andra i din omgivning 

 

Läsvanor och upplevelseläsning 

Berätta om din läsning, när du började läsa och dina läsvanor då och nu. Vad upplever 

du när du läser? 

- Varför läser du? Är läsning viktigt för dig som person? 

- Vad läser du helst? Genrer, författare, kring teman, vuxen/barn/ungdom, 

medieformat 

- När läser du? Miljöer, situationer, tidpunkter 

- Hur får du tag på böcker? 

- Vad bidrar till ditt bokval? Humör, tips (från vilka), genrer, teman, författare 

- Skillnader i litteratur, läsning, förhållande till läsande som 

barn/ungdom/vuxen/förälder? 

- Vad vill du få ut av din läsning? 

- Berör böcker dig? På vilket sätt? Minns du någon speciell bok? 

- Vad händer med dig när du läser? Fantiserar du? Anknyter du till verkligheten? 

Antecknar?  

- Brukar du känna till bokens bakgrund? Författare, tillkomstperiod, ev debatt? 

Påverkar det läsningen? 

- Vad ger dig mest i din läsupplevelse? Ex) teman, språk, intimitet med 

karaktärerna, identifikation 

- Läser du om böcker? Varför/varför inte? 

- Hur tolkar du böcker? Är du påverkad av något när du tolkar/läser/upplever? 

Personligt, politiskt, religiöst. 

- Har det hänt att synen på dig/omgivningen blivit annorlunda efter att du läst 

något? Berätta, varför tror du att det blev så. 

- Har du förväntningar på böcker? Varifrån kommer de? Infrias de? Varför/varför 

inte? Påverkas din tolkning/syn av förväntningar? 

- Betyder bokens form, medieformat, omslag, titel, textstorlek etc någonting för 

upplevelsen? 

- Har du ett behov av att prata om lästa böcker? Vill du dela dina upplevelser med 

någon? Varför?  

 

Läsecirkeln 

Berätta om den läsecirkel du är med i 

- Varför är du med? 

- Kände ni varandra innan? 

- En vanlig träff, hur går den till? 

- Hur väljer ni böcker? Vad letar ni efter? 

- Vad diskuterar ni? Karaktärer, miljö, handling, språk, eget utbyte, kopplingar till 

det egna livet, kopplingar till annan litteratur, filmatiseringar 

- Tar ni upp författare, andra recensioner, tidsperiod utifrån vald bok? 

- Använder ni någon diskussionsmall? 
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- Tänker ni lika? Om/om inte påverkar ni varandra? Förstärks/förminskas din 

egen upplevelse? 

- Har din egen upplevelse/tolkning av boken ändrats efter att ni träffats och 

diskuterat? 

- Betyder vissa personers omdöme om boken mer än andras, och påverkas ditt 

omdöme av deras? 

- Har dina läsvanor och läsupplevelser förändrats sedan du gick med i läsecirkeln? 

- Påverkar läsecirkeln din egen privata läsning vid sidan om cirkelböckerna? På 

vilket sätt? 

- Hur tycker du att cirkeln fungerar?  

-  

Biblioteksanvändning  

Berätta om din syn på och relation till biblioteket rörande din privata läsning och din 

läsecirkelsläsning. 

- Använder du biblioteket för att hitta böcker? Till dig själv, till läsecirkeln?  

- Vad betyder bibliotekarien för dig? Brukar du be om hjälp? 

- Deltar du i bibliotekets aktiviteter? Vilka i så fall, varför och varför inte? 

 

Avslutande frågor 

Finns det någonting mer rörande läsning, läsupplevelser, läsecirkel och bibliotek som 

du vill ta upp eller kommentera igen? 

- Har du fått nya tankar och perspektiv på läsning efter att du och jag har samtalat 

om det? Vad och varför? 

- Har du fått nya perspektiv på läsecirkeln och dess innebörd för din egen läsning 

och läsupplevelse? Vad och varför? 

 

 
 

 


