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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to investigate the    

meaning the reading group of the public library has to a 

number of users. To fulfill the aim the following three 

questions have been formulated: 1) What do a number of 

users expect from the reading group of the public library? 2) 

Which approach/attitude or approaches/attitudes do a number 

of users have to reading and to talking about reading? 3) How 

do a number of users experience the ongoing reading group?  

 

The research is founded on qualitative interviews with five 

users that take part in three different reading groups in public 

libraries. The theories that are used is the theory of three so 

called strategies - the pragmatic, the traditionalistic, the 

emancipatory – and the theory of flow. The theories have 

been used to analyze the results and as a way to describe the 

meaning of the reading group to a number of users. In the 

review of the literature existing studies of reading groups and 

relevant literature about reading and reading promotion 

activities have been examined. 
 

Several meanings of the reading group of the public library to 

a number of users have been discovered and described. The 

part of the emancipatory strategy that concern personal 

development is an important meaning. The reading group 

also turned out to have, outside the theories, a clear social 

meaning. The meaning can also be described with flow and 

with the pragmatic strategy. The traditionalistic meaning is 

limited.  
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1 Inledning 

Efter åtskilliga frågor till mina föräldrar om ”Vad står det där?”, bläddrande i böcker 

och tittande på mitt favoritprogram ”Fem myror är fler än fyra elefanter” så knäckte jag 

i fyraårsåldern den så kallade bokstavskoden. Jag ”erövrade” med Elisabeth Björklunds 

ord skriftspråket.
1
 Man kanske kan säga att jag älskade att läsa redan innan jag kunde 

läsa. Att samtala om det jag läst har för min del gett ytterligare aha-upplevelser, insikter, 

lustkänslor och igenkännande att lägga till det som själva läsningen i de bästa stunderna 

ger mig. När jag växte upp var biblioteket oumbärligt för mig. Det var väldigt 

tillgängligt och låg precis vid skolan, kanske var det ett kombinerat skol- och 

folkbibliotek. Och där fanns, upplevde jag, obegränsat med böcker att välja bland. Och 

det fanns vuxna att prata med och inspireras av.  

 

Min positiva upplevelse av biblioteket har jag kvar och det är säkert huvudanledningen 

till att jag valt att läsa biblioteks- och informationsvetenskap. Jag hade redan innan jag 

började utbildningen förstått att läsning och litteratur inte längre var centrala inslag, 

men jag hade nog inte väntat mig att de skulle vara så frånvarande. Det var därför 

självklart för mig när jag i samband med uppsatsarbetet fick välja själv, att jag skulle 

undersöka något som har med bibliotekens läsfrämjande arbete att göra.   

 

Jag intresserade mig snart för folkbibliotekens bokcirklar. Där deltar användare som, 

liksom jag, frivilligt läser och samtalar om det de läst. Varför? Vad ger det dem? Det är 

för mig en personlig nyfikenhet. Eftersom att jag upplever att jag har något gemensamt 

med dem hoppas jag få lära mig något om mig själv. Det är en professionell nyfikenhet. 

Som blivande bibliotekarie vill jag veta mer om en av bibliotekens läsfrämjande 

aktiviteter. Det är en vetenskaplig nyfikenhet. Vad betyder bokcirkeln egentligen för 

användaren? 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Den här uppsatsen handlar om den betydelse folkbibliotekets bokcirkel har för ett antal 

användare. De huvudsakliga aktiviteterna i en bokcirkel är att läsa och att samtala om 

det lästa. I det här delkapitlet ges en bakgrund till olika synsätt/förhållningssätt till 

läsning samt betydelser av läsning och samtal om läsning, som redan finns beskrivna. 

Här ges också en bakgrund till vad vi redan vet om bokcirklar. Med utgångspunkt i 

bakgrunden beskrivs sedan vilken kunskap den här studien hoppas bidra med.  

 

På senare tid har vi överösts av larmrapporter om att läsningen och läsförståelsen bland 

unga har minskat.
2
 Vi talar då om traditionell läsförståelse av böcker, den digitala 

läsförståelsen är åtminstone enligt PISA-undersökningen bättre.
3
 När det gäller vuxna 

finns inte lika mycket undersökningar. Läsningen av böcker har i många år legat på en 

jämn nivå även om den sedan 1995 långsamt gått nedåt.
4
 Vi kan konstatera att 

utlåningen av traditionella böcker på biblioteken minskar
5
, liksom bokförsäljningen.

6
  

                                                 
1
 De yngsta barnens läs- och skrivhandlingar, ingår i Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i 

barnbibliotekets omvärld (2010: 55). 
2
 Se till exempel: Fredriksson & Taube, Läsning, läsvanor och läsundersökningar (2012: 172) och 

Hedemark, Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek (2011: 4). 
3
 Läsandets kultur. Slutbetänkande av Litteraturutredningen (SOU 2012:65: 57). 

4
 Ibid. (2012: 42). 

5
 Ibid. (2012: 115). 
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Att läsning, helst av kvalitetslitteratur, från samhällets sida betraktas som något positivt 

råder det i alla fall ingen tvekan om. I den senaste litteraturutredningens delbetänkande 

Läsarnas marknad, marknadens läsare - en forskningsantologi (SOU 2012:10)
7
  skriver 

Ulla Carlsson: “I grunden handlar det om samma fråga som har varit utgångspunkt för 

de tidigare utredningarna: Hur får man fler att läsa böcker - av god kvalitet?”. Och 

målsättningen för utredningarna har främst varit att öka läsningen (SOU 2012:10: 17-

18). Enligt litteraturutredningens slutbetänkande Läsandets kultur (SOU 2012:65)
8
 har 

läsningen ett egenvärde och på så sätt spelar det ingen roll vad som läses. Men samtidigt 

är det viktigt att kunna läsa längre, komplexa texter för att utveckla en ”mer utvecklad 

läsförståelse”. Enligt utredningen behöver vi det för att kunna vara aktiva i det 

demokratiska samhället; för att få framgång i skolan; ur ett ”bildningsperspektiv”; 

uppleva värdet i ”den estetiska upplevelsen av verket” och för att ”vara förtrogen med 

det litterära kulturarvet” (2012: 30-31). 

 

Det handlar alltså om en slags faktisk nytta och om litterär bildning. Men läsningen kan 

också ha andra betydelser. Enligt Ross, McKechnie och Rothbauer i Reading Matters. 

What the Research Reveals about Reading, Libraries, and Community (2006) kan 

läsning dessutom ge verklighetsflykt, personlig utveckling och en känsla av identitet 

(2006: 162). Amira Sofie Sandin är en av de som visar att läsning också kan ge en 

lycko- och närvarokänsla som kan uttryckas som flow.
9
 

 

Unikt för bokcirkeln är samtalet. Deltagarna inte bara läser, de samtalar om det de läst. 

Tidigare forskning, studier och erfarenheter av samtal om läsning visar på många 

möjligheter. Att samtala om lästa böcker har till exempel potential att utveckla 

personligheten och till och med att fungera terapeutiskt
10

, att vidga läsupplevelsen
11

, att 

ge flowupplevelser
12

 och att leda till ställningstagande i samhällsfrågor
13

  för att nämna 

några saker.  

 

Av alla dessa betydelser, av läsning och samtal om läsning, är jag intresserad av vilka 

som går att känna igen hos användare som deltar i folkbibliotekens bokcirklar. Idag 

ordnar människor egna bokcirklar både lajv och på nätet, de organiseras i studieförbund, 

på arbetsplatser och inom organisationer - men de lever även i högsta grad på 

folkbiblioteken. Som blivande bibliotekarie är jag intresserad av bokcirklar som en av 

bibliotekens läsfrämjande aktiviteter och det jag är intresserad av är vad denna aktivitet 

betyder för användaren.  

 

Det är lätt att få bilden att det råder konsensus om att läsning är något positivt och att 

alla kommer att inse det bara de sätter igång. Därför är det viktigt att komma ihåg att det 

faktiskt finns de som aktivt väljer att inte läsa. Ross, McKechnie och Rothbauer tar upp 

att alla inte ser det som något positivt, att det finns de som tycker att det är obegripligt 

                                                                                                                                               
6
 Göteborgs-Posten 24 januari 2013 (2013: 66). 

7
 Redaktörer: Ulla Carlsson och Jenny Johannisson. 

8
 I kommittén Litteraturutredningen ingår Tomas Lidman, Johanna Koljonen, Martin Ingvar och Annina 

Rabe. 
9
 Sandin (2004). Läslust en brinnande känsla i magen: en studie av 9-12-åringars upplevelser och 

uppfattningar av läslust. Passim. 
10

 Litteratur som livskunskap – tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning (2009). 

Red. Nilsson & Pettersson. Passim. 
11

 Chambers (1998). Böcker inom oss - om boksamtal. Passim. 
12

 Sandin (2004). Passim. 
13

 Thorson (1988: 169). Tendenser i efterkrigstidens läroböcker i svenska. Skolböcker 3. Den (o)möjliga 

läroboken. 
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att läsning kan uppfattas som en njutning (2006: 158). Jag har själv en mycket nära vän 

som vid den tid när han gått ut gymnasiet frivilligt bara hade läst en enda bok i sitt liv. 

Han är fortfarande glad att han inte läste mer, för han känner att då hade han inte fått bli 

den han är. Han upplever alltså att läsningen kan stå för ett begränsat sätt att tänka eller 

vara. För mig är det tvärtom – jag upplever att läsningen har vidgat min värld, mitt jag 

och mina möjligheter.  

 

Det handlar bland annat om olika förhållningssätt. Förhållningssätt hos bibliotekarier 

har studerats
14

, men om användarnas finns det inte mycket kunskap. En som har tittat 

lite grann på det är Åse Hedemark i Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på 

läsning och bibliotek (Svensk Biblioteksförenings rapport 2011:1). Hon betonar vikten 

av att vi känner till vilka förhållningssätt användarna (i hennes fall barnen) har och 

anser att biblioteken ska ha lässtimulerande aktiviteter som passar för barn med olika 

förhållningssätt. Jag håller givetvis med och anser att det inte bara gäller barn utan alla 

användare. 

 

Det finns inte mycket forskning på vuxna användare som deltar i bokcirklar. Människor 

i fristående bokcirklar i framför allt USA och Storbritannien har skildrats i 

forskningen.
15

 Genom dessa studier får vi veta en del om vad bokcirkeln betyder för 

dem. Men bland bokcirklarna på folkbiblioteken i Sverige finns mängder av användare, 

vars berättelser ännu inte fångats upp. Vi vet inte mycket om den betydelse deltagandet 

har för dem.  

 

När läsningen och dess betydelse beskrivs i det offentliga Sverige handlar det mycket 

om nytta och bildning. Läsningen kopplas också till möjligheten att delta i vår 

demokrati. Här hittar vi ofta syftet med samhällets och bibliotekens läsfrämjande 

aktiviteter. Men forskning och erfarenheter visar att läsning och samtal om läsning även 

kan ha andra betydelser för människor. De förväntningar, förhållningssätt och 

upplevelser som finns hos användare i folkbibliotekens bokcirklar är ännu mycket lite 

beskrivna. När vi talar om den funktion bokcirkeln har anser jag att den betydelse 

användarna själva ger den är en av de viktigaste faktorerna att titta närmare på. Det 

tänker jag göra här. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilken betydelse folkbibliotekets bokcirkel har för ett antal 

användare. Jag har velat studera bokcirklar i regi av ett folkbibliotek, med en 

bibliotekarie närvarande på träffarna och cirklar öppna för alla (även om det inte alltid 

innebär att de är tillgängliga för alla).  

 

Den här uppsatsen har en övergripande forskningsfråga med direkt anknytning till 

syftet, nämligen:  

 Hur kan den betydelse folkbibliotekets bokcirkel har för ett antal användare 

beskrivas? 

För att besvara forskningsfrågan och uppnå syftet kommer jag att utgå från följande tre 

frågeställningar: 

 

                                                 
14

 Se delkapitel 3.2 Läsning och läsfrämjande verksamheter. 
15

 Se avsnitt 3.1.1 Forskning och studier. 
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1. Vad förväntar sig ett antal användare av folkbibliotekets bokcirkel? 

2. Vilket eller vilka förhållningssätt har ett antal användare till läsning och samtal 

om läsning? 

3. Hur upplever ett antal användare den pågående bokcirkeln? 

 

Jag kommer att besvara de här frågeställningarna genom att genomföra kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer med fem användare som deltar i tre olika bokcirklar på tre 

olika bibliotek. Jag kommer sedan med hjälp av uppsatsens teorier att analysera 

intervjusvaren i enlighet med Kvale och Brinkmanns metod med 

meningskoncentrering.
16

 

1.3 Begrepp 

Jag har valt att använda begreppet bokcirkel. Att jag har gjort det beror på att jag fann 

att det begreppet oftare användes på folkbiblioteken än alternativen läsecirkel eller 

litteraturcirkel. Jag ansluter mig därmed till Kerstin Rydbecks begrepp och definitioner. 

Rydbeck håller just nu på med en större studie om bokcirklar och i Läsningens cirklar – 

på gränsen mellan privat och offentligt. En studie av bokcirklars funktioner i ett nutida 

svenskt folkbildningssammanhang (2009) har hon beskrivit den. Rydbeck definierar en 

bokcirkel på följande sätt: “en verksamhet där en organiserad grupp människor läser 

litteratur när det passar var och en och sedan samlas till möten vid regelbundna tillfällen 

för att diskutera och delge varandra sina läsupplevelser” (2009: 1). Jag instämmer i den 

definitionen.  

 

Rydbeck delar upp bokcirklar i två huvudtyper: bokcirklar med huvudman och 

fristående bokcirklar. Med den första gruppen menar hon cirklar som är knutna till 

någon organisation, som till exempel ett folkbibliotek, studieförbund eller 

frivilligorganisation. Med den andra gruppen menar hon en bokcirkel som inte är knuten 

till någon organisation och inte får ekonomiskt stöd. Jag kommer att använda mig av 

Rydbecks definitioner (2009: 1). I min studie förekommer bara bokcirklar som är 

organiserade av folkbibliotek, en av cirklarna i samarbete med en frivilligorganisation. 

De är alltså bokcirklar med huvudman. Jag håller med Rydbeck om att det här är 

huvudtyperna, men det finns även varianter som inte helt passar in i någon av 

ovanstående. I Storbritannien är det till exempel vanligt att fristående bokcirklar 

ansöker om något slags bidrag från ett privat företag som vill sponsra verksamheten. 

 

I uppsatsen använder jag även andra begrepp som kan vara av betydelse att förtydliga. 

Användare står för de som använder bibliotekets tjänster. I det här fallet handlar det om 

de som använder sig av bibliotekets bokcirkel. Deltagare använder jag framför allt för 

att beskriva deltagare i fristående bokcirklar. Jag använder det även när det är oklart 

vilken slags bokcirkel det handlar om. Informanter betecknar de användare som jag 

intervjuat. I litteraturen handlar det oftast om fristående bokcirklar och därmed om 

deltagare. I diskussionen kommer jag dock att använda begreppet användare även som 

en gemensam term för de deltagare (och i vissa fall användare) som framträder i 

litteraturen och informanterna i min studie. Min förhoppning är att sammanhanget 

tydliggör dessa begrepp så att läsaren inte ska behöva känna sig förvirrad.  

 

                                                 
16

 Se kapitel 4 Metod. 
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Jag använder pronomen hon eller han när det är tydligt om/att det är en kvinna eller man 

jag skriver om. Samtliga informanter är till exempel kvinnor. I övriga fall använder jag 

pronomenet hen. 

1.4 Litteratursökning 

För att hitta lämplig litteratur till att uppfylla uppsatsens syfte och besvara 

frågeställningarna samt forskningsfrågan så började jag med att söka i ett antal 

databaser. Förutom i Högskolan i Borås Summon sökte jag bland annat i LISA, LISTA, 

Scopus, Web of Science, ERIC, Google, BADA, DIVA, LIBRIS och SwePub. Jag sökte 

på en variation av orden bokcirkel, bokcirklar, läsecirkel, läsecirklar, litteraturcirkel, 

litteraturcirklar, reading group och book club i olika former - företrädesvis de senaste 

tio åren. Något jag hade mycket stor nytta av var referenslistor i intressanta böcker, 

uppsatser och studier. 

 

Jag har i den här uppsatsen och därmed i min sökning fokuserat på bokcirklar. Jag 

intresserar mig inte för de angränsande ämnena biblioterapi eller social reading. 

Biblioterapi handlar kortfattat om att läsa och samtala om en bok i terapeutiskt syfte. 

Social reading är ett vidare begrepp som kan sägas handla om alla slags samtal om eller 

med en text, där bokcirklar är en del. Även om det i uppsatsen finns ett intresse för 

betydelser av läsning och samtal om läsning är det inte i någon direkt anknytning till 

begreppet social reading.  

 

2 Teorier 

I det här kapitlet presenteras teorierna om den pragmatiska, den traditionalistiska och 

den emancipatoriska strategin samt flow. Kapitlet börjar med en genomgång av 

strategierna och följs av en beskrivning av hur de tillämpas i den här uppsatsen. Det 

fortsätter sedan med en presentation av flow, följt av en beskrivning av hur den teorin 

tillämpas i den här uppsatsen. Kapitlet avslutas med ett tydliggörande av hur de tre 

strategierna och flow förhåller sig till varandra i den här uppsatsen.  

 

När jag läste Amira Sofie Sandins Barnbibliotek och lässtimulans. Delaktighet, 

förhållningssätt, samarbete (2011) blev jag inspirerad på många sätt. Det var genom 

henne jag först kom i kontakt med de tre strategierna. Jag märkte snart att de skulle vara 

användbara redskap för att besvara mina frågeställningar om användarnas 

förväntningar, förhållningssätt och upplevelser samt den övergripande forskningsfrågan 

om den betydelse bokcirkeln har för dem. Här ryms förklaringar som att användaren har 

nytta av bokcirkeln, att hen vill läsa kvalitetslitteratur eller utvecklas som person. Men i 

den tidigare forskningen beskrivs även läsare och/eller deltagare i bokcirklar som 

upplever en total närvarokänsla som inte kan beskrivas med hjälp av de tre 

strategierna.
17

 Även där kom Sandin till min hjälp. I ovan nämnda bok tog hon även upp 

teorin om flow och beskrev hur hon tidigare använt sig av den i uppsatsen Läslust en 

brinnande känsla i magen: en studie av 9-12-åringars upplevelser och uppfattningar av 

läslust (2004). Jag insåg att där fanns pusselbiten jag saknat. Därför används även flow i 

denna uppsats, som ett lämpligt redskap för tolkning. 

                                                 
17

 Se kapitel 3 Tidigare forskning och annan litteratur. 

https://www.gotlib.goteborg.se/record=b1736532~S6*swe
https://www.gotlib.goteborg.se/record=b1736532~S6*swe
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2.1 Den pragmatiska, den traditionalistiska och den 
emancipatoriska strategin 

De tre strategierna användes från början av Sven Andersson och Aant Elzinga på ett 

vetenskapsteoretiskt symposium i Linköping 1986. Anderssons och Elzingas föredrag 

Humanistisk forskningsetik under förändrade forskningsvillkor finns att läsa i 

Vetenskap, etik, samhälle : Föredrag från symposiet Vetenskapsteori 86 vid 

institutionen för tema, Linköpings universitet, juni 1986 (1986/1987:  53-81). Men det 

var inte Andersson och Elzinga som använde begreppet strategi. De talade ömsom om 

linjer, strömningar, ståndpunkter eller förhållningssätt. De beskrev också människorna i 

sig som pragmatiker, traditionalister eller emancipatoriker. De använde dessa begrepp 

för att granska rapporten Kulturvetenskaperna i framtiden från Humanistiska och 

samhällsvetenskapliga forskningsråd. Det var sedan Staffan Thorson som 1988 

renodlade dessa begrepp till strategier (se nedan).  

 

För att kunna visa vad Andersson och Elzinga menade med de tre begreppen beskriver 

jag här kort hur de kopplade dem till nämnda rapport. De såg i rapporten spår av alla tre 

strömningarna, men ansåg att den präglades allt för mycket av den pragmatiska. Med 

det menar de att den syn på humanioras framtid som framkom är att den ska vara nyttig 

för samhället. Den traditionalistiska linjen vänder sig mot nyttotänkandet. I det här fallet 

handlar det om humanister som vill “sluta in sig inom sin egen disciplin” (1986/1987: 

53). Utgår man från den traditionalistiska ståndpunkten vill man bevara och förvalta 

kulturarvet och det “offentliga minnet” (1986/1987: 58). 

 

Dem emancipatoriska linjen är den mest komplexa. Här handlar det om en utgångspunkt 

att humaniora ska “frigöra människors kulturella potential” och “överskrida nuet” 

(1986/1987: 53). Den emancipatoriska strategin är samhällskritisk. Andersson och 

Elzinga skriver att där “ryms en förhoppning om ett annat framtida samhälle” 

(1986/1987: 57). De menar också att det som framför allt skiljer den pragmatiska och 

emancipatoriska linjen är att det i den sistnämnda ligger en upprorsfilosofi. Likheten 

mellan traditionalister och emancipatoriker är att de inte drivs av nyttoargument. “Både 

de som vill överskrida det nuvarande samhället och de som vill tillbaka till något 

förflutet i sin verksamhet som humanister implicerar en kritik av det existerande och det 

framtida högteknologiska samhället. Pragmatikerna däremot tycks ha detta samhälle 

som utgångspunkt för sina nyttoargument” (1986/1987: 59). De som företräder den 

pragmatiska linjen vill uppfylla mål, de som företräder den emancipatoriska kritiserar 

själv målen. 

 

Hur kan då allt det här kopplas till bokcirklar och läsning förutom att de kan sägas vara 

aktiviteter inom humanioras fält? Vi närmar oss det stegvis när vi ser hur strategierna 

sedan har använts av andra.  

 

Staffan Thorson var 1988, som tidigare nämnts, den förste att ta upp Andersson och 

Elzingas tre ”linjer”. Han renodlar och utvecklar betydelsen av dem och kallar dem för 

strategier.
18

 Sedan dess har de i litteraturen refererats till som den pragmatiska, den 

traditionalistiska och den emancipatoriska strategin, eller helt enkelt de tre strategierna. 

                                                 
18

 Möjligen har Thorson någon annan, för mig okänd, version av Humanistisk forskningsetik under 

förändrade forskningsvillkor - för i brödtexten anger han att den bara är skriven av Elzinga och är en 

rapport från institutionen för vetenskapsteori i Göteborg (i referenslistan anger han dock även 

Andersson). Thorson skriver också att Elzinga i den redogör för tre strategier [min kursivering] och inget 

annat (1988: 127). 
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Det är också de definitionerna jag använder.
19

 Staffan Thorson använde dem för att 

analysera efterkrigstidens skolböcker i svenska i kapitlet Tendenser i efterkrigstidens 

läroböcker i svenska i Skolböcker 3. Den (o)möjliga läroboken (1988: 111-179), en 

rapport från Läromedelsöversynen, Utbildningsdepartementet (Ds 1988: 24).  

 

Det är lätt att känna igen Andersson och Elzinga i Thorsons tolkning. Den pragmatiska 

strategin betonar nyttan och resultaten ska vara läsbara. Thorson skriver att det “spelar 

alltså inte så stor roll vad man läser, huvudsaken är att man läser” (1988: 127), något 

som senare användare av strategierna tagit fasta på. Inom det pragmatiska ryms enligt 

Thorson “individualisering, fragmentarisering, drill, parallellisering” (1988: 137).  

 

När det gäller den traditionalistiska strategin betonar Thorson att, förutom traditionen 

och kulturarvet, bildningsfunktionen är viktig. Stor litteratur har “ett värde i sig, som är 

viktigt att förmedla och föra vidare /…/ den svenska ’finkulturen’ hävdar en viss kanon 

med tonvikt på klassiker och kulturarv” (1988: 157). 

 

När det gäller den emancipatoriska strategin tar Thorson fasta på den politiska aspekten. 

Den kritiska verksamheten är central och inom sitt politiska och sociala sammanhang 

ska man i det man gör sträva efter frigörelse och omprövning. “Litteraturen etc. 

uppfattas inte primärt som ett mål i sig utan som ett medel, en inspirationskälla för 

svaga grupper i samhället i deras kamp för större rättvisa” (1988: 127). 

 

Det är ingen tvekan om vilken strategi Thorson värderar högst - den emancipatoriska. 

Han ger en del tips om hur man som lärare [skulle gå lika bra med bibliotekarier] kan 

arbeta i enlighet med den strategin. Utgångspunkten är elevernas egen verklighetsbild. 

Han citerar [med felstavning] 1980 års läroplan: “’Läraren måste försöka bygga vidare 

på elevernas egen nyfikenhet, låta dem formulera och söka svar på frågor, ställa 

problem som eggar deras vergirighet.’ (Lgr 80 s. 48)” (1988: 166). Till skillnad från 

pragmatikernas fragmentisering handlar det om sammanhang och samband. När 

eleverna läst en text diskuterar man saker som: Vill jag känna mig som henne? Vad ska 

jag göra för att en sådan situation inte ska behöva uppstå? “[Samtalet] om läsningen 

mynnar ut i ett ställningstagande och en handling” (1988: 169).  

 

Det är intressant att Andersson, Elzinga och Thorson på ett självklart sätt tar med 

politiska förhållningssätt i sina beskrivningar av de tre strategierna. Frigörelse handlar 

inte här bara om individens frigörelse, som vi är vana med i det individualistiska 

tidevarvet med betoning på individens egen, personliga utveckling som på något sätt 

fristående från det sammanhang hen befinner sig i. Här framstå individens frigörelse 

som en del av den underordnade gruppens, som individen tillhör, frigörelse. De tycks 

inte kunna särskiljas.  

 

Den som nästa gång uppmärksammar de tre strategierna är Louise Limberg. Året är då 

2002 och de politiska aspekterna i den emancipatoriska strategin har mattats av något, 

även om de fortfarande finns kvar. I kapitlet ”Bibliotekets roll för läsning och litteratur” 

i Skolbibliotekets pedagogiska roll - en kunskapsöversikt (2002) har Limberg de tre 

strategierna som utgångspunkt när hon resonerar kring en studie Mark Dressman gjort 

om tre skolbibliotekarier i Literacy in the library : Negotiating the Spaces Between 

Order and Desire (1997). Limberg har inte läst Andersson och Elzinga (utifrån det som 

framgår) utan utgår helt från Thorson i sin beskrivning av de tre strategierna (2002: 63): 

 

                                                 
19

 Läs mer i avsnitt 2.1.2, underavsnittet Begreppet strategi. 
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Den traditionalistiska strategin hävdar främst bildningsfunktionen och kulturarvet i 

litteraturundervisningen. I den pragmatiska strategin är nyttoaspekten central. Man läser för 

att läsa, urvalet av texter är underordnat intresset att läsa för att utveckla sitt språk eller för 

att lära sig något annat. Hållningen till läsning är instrumentell. Betoningen av mängd, av 

att barnen läser så många böcker som möjligt är ett uttryck för denna strategi. I den 

emancipatoriska strategin är den kritiska verksamheten central. Litteraturen ses i sitt 

politiska och sociala sammanhang ‘som en möjlighet i en strävan efter frigörelse och 

omprövning’. (Thorson, 1988, s 127-128)  

 

Ytterligare en som till viss del använt de tre strategierna är Åse Hedemark i Barn 

berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek (2011). Hon analyserar 

intervjuer med barn för att studera deras förhållningssätt till läsning och deras 

upplevelser av bibliotekens lässtimulerande arbete. Hon kommer där in på de tre 

strategierna, som hon kallar förhållningssätt. Hon utgår helt från Limbergs beskrivning 

av dem.  

 

Som jag skrev inledningsvis tar även Amira Sofie Sandin upp de tre strategierna i 

Barnbibliotek och lässtimulans. Delaktighet, förhållningssätt, samarbete (2011). Också 

hon utgår helt från Limbergs tolkning av Thorson och beskriver hur både Limberg och 

Hedemark använt sig av dem. Om det pragmatiska förhållningssättet skriver hon att det 

”innebär ett instrumentellt förhållningssätt där läsning kopplas till olika nyttoaspekter 

som att barn genom läsning utvecklar nya kunskaper och utvecklar språket” (2003: 

142). Sandin skriver apropå Dressmans studie att målet för bibliotekarien med det 

traditionalistiska förhållningssättet var att barnen skulle “kunna urskilja olika litterära 

och estetiska kvaliteter” (2003: 143). Om den emancipatoriska strategin skriver Sandin 

att läsningen där sätts in i “en social och historisk kontext och som förhållningssätt 

innebär det att bibliotekarien ska hjälpa barn att utvecklas till självständiga och kritiska 

läsare” (2003: 143). Även om hon har med den sociala kontexten så har den politiska 

innebörden kraftigt tonats ner i förhållande till Anderssons och Elzingas ursprungliga 

beskrivning.  

 

Min användning av de tre strategierna kommer att utgå både från den ursprungliga 

beskrivningen av dem och hur de sedan har utvecklats. I nästa kapitel presenteras en 

modell för hur strategierna används i den här uppsatsen. 

 

2.1.2 Tillämpning av de tre strategierna i den här uppsatsen 

I det här avsnittet renodlas hur de tre strategierna tillämpas i den här uppsatsen. Med 

utgångspunkt i hur de har använts och utvecklats presenteras här en modell som sedan 

används i analys och diskussion. Avsnittet inleds med ett underavsnitt som diskuterar 

begreppet strategi. 

 

Begreppet strategi 

Som vi har sett var det Thorson som introducerade begreppet strategi i sammanhanget.
20

 

Begreppet har sedan levt kvar i litteraturen som en del av definitionen, även om flera 

författare/forskare i sina brödtexter använt ordet förhållningssätt. Även Thorson skrev i 

sammanhanget om strategiska förhållningssätt (1988: 126). Förhållningssätt beskriver 

egentligen bättre vad det handlar om. Förhållningssätt betyder enligt ne.se 

(Nationalencyklopedin) ”uttryck för viss inställning”.
21

 Begreppet strategi används idag 

inom psykologi, försäljning, kommunikation med mera, men dess huvudbetydelse finns 

                                                 
20

 Se dock fotnot 17. 
21

 Hämtat från ne.se 2013-03-31. 

https://www.gotlib.goteborg.se/record=b1736532~S6*swe
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inom det militära. Enligt ne.se är det ”läran om staters användning av militära och 

övriga maktmedel för att nå övergripande mål”.
22

 Och det är förstås inte alls vad det 

handlar om här. 

 

I den här uppsatsen har de tre strategierna flera betydelser. Det är innebörden i orden 

pragmatisk, traditionalistisk och emancipatorisk som står i fokus, inte ordet strategi. 

Med utgångspunkt i frågeställningar och forskningsfråga kan här förväntningar, 

förhållningssätt, upplevelser eller betydelser vara pragmatiska, traditionalistiska eller 

emancipatoriska. Men tolkningen av dessa begrepp finns att hitta i hur de tre 

strategierna använts i litteratur och forskning. Jag använder därför de etablerade 

begreppen den pragmatiska, den traditionalistiska och den emancipatoriska strategin, 

eller helt enkelt de tre strategierna. 

 

Den pragmatiska strategin 

En användare som helt anammar den pragmatiska strategin förväntar sig av bokcirkeln 

att få läsa mycket, bredda sitt läsande och få kunskaper och/eller färdigheter hen har 

nytta av i ett annat sammanhang. Förhållningssättet är att läsning är bra i sig. Man bör 

läsa mycket, oavsett vad som läses. Genom att läsa utvecklas förmågor som behövs för 

att klara sig bra i samhället. Man läser för att få nytta av det i andra sammanhang. Av 

samtalen hoppas man utveckla sin samtalsteknik eller få ökade kunskaper som man har 

nytta av i ett senare sammanhang. Upplevelsen är att man läser mer och/eller annat än 

man annars skulle ha gjort och att man får nya kunskaper man har nytta av. Den 

pragmatiska betydelsen av bokcirkeln är att den ökar eller breddar ens läsande, ökar ens 

kunskaper eller förmågor, eller att man har nytta av den på något sätt. 

 

Drivkraften till eller betydelsen av att delta i bibliotekets bokcirkel utifrån den 

pragmatiska strategin kan vara att användaren: 

- vill läsa mer än hen annars skulle ha gjort/läser mer än hen annars skulle ha gjort.  

- vill läsa annan litteratur än hen annars skulle ha gjort/breddar sitt läsande. 

- vill få nytta av det /har nytta av det. 

 

Den traditionalistiska strategin 

En användare som helt anammar den traditionalistiska strategin förväntar sig av 

bokcirkeln att få läsa klassiker eller annan litteratur av god kvalitet som kan sägas 

tillhöra en litterär kanon. Användaren hoppas få lära sig analysera och värdera litteratur. 

Förhållningssättet är att det finns litteratur som är mer värd än annan, det finns ett 

litterärt kulturarv eller en kanon som är bra att känna till. Det är bra att kunna analysera 

böcker, att lägga märke till och förstå ett verks estetiska och kvalitativa värden. Det är 

bra att vara bildad. Upplevelsen är att man läser klassiker eller annan litteratur som man 

anser är värdefull utifrån någon allmän bedömning. Man upplever att man lär sig 

analysera litteratur och bedöma dess estetiska och kvalitativa värde. Den 

traditionalistiska betydelsen av bokcirkeln är att den ökar ens läsande av klassiker eller 

verk från någon slags litterär kanon. Den ökar ens bildning och förmåga att analysera 

och värdera litteratur. 

 

Drivkraften till eller betydelsen av att delta i bibliotekets bokcirkel utifrån den 

traditionalistiska strategin kan vara att användaren: 

- vill läsa klassiker eller annan litteratur av god kvalitet/läser klassiker eller annan 

litteratur av god kvalitet.  

- vill få (lära sig att) analysera och värdera litteratur/får (lära sig att) att analysera och 

                                                 
22

 Ibid. 
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värdera litteratur.  

- önskar bli mer bildad/upplever sig bli mer bildad. 

 

Den emancipatoriska strategin  

En användare som helt anammar den emancipatoriska strategin förväntar sig av 

bokcirkeln att få utvecklas eller frigöras som människa. Hen hoppas få nya insikter om 

sig själv, om sin omgivning eller sin roll i samhället. Hen hoppas få inspiration att 

förändra samhället ur ett underifrånperspektiv. Förhållningssättet är att alla människor 

är lika värda och att man eftersträvar ett jämlikt samhälle. Man uppskattar samtal som är 

öppna och inkluderande, där alla får plats, och som stimulerar kritiskt tänkande. Man 

vill läsa litteratur och delta i samtal som ger nya insikter om en själv eller om samhället. 

Man uppskattar att få inspiration att förändra samhället ur ett underifrånperspektiv. 

Upplevelsen är att man utvecklas som person, får nya insikter om samhället och sin roll 

i det och att man inspireras att vilja förändra samhället ur ett underifrånperspektiv. Den 

emancipatoriska betydelsen av bokcirkeln är att den utvecklar en som person, ökar ens 

medvetenhet om samhället och inspirerar till att vilja förändra det ur ett 

underifrånperspektiv.  

 

Drivkraften till eller betydelsen av att delta i bibliotekets bokcirkel utifrån den 

emancipatoriska strategin kan vara att användaren: 

- vill utvecklas eller frigöras som person/upplever att hen utvecklas eller frigörs som 

person.  

- vill förstå mer om samhället och sin roll i det/upplever att hen förstår mer om 

samhället eller sin roll i det. 

- vill (inspireras att) påverka samhället ur ett underifrånperspektiv/upplever att hen får 

en ökad medvetenhet eller inspiration till att förändra samhället ur ett 

underifrånperspektiv. 

2.2 Flow 

Teorierna i denna uppsats har valts för att vara ett redskap att beskriva den betydelse 

bokcirkeln har för användaren. De tre strategierna täcker som vi sett flera möjliga 

beskrivningar. Men de är inte tillräckliga för att beskriva den lust till läsning och/eller 

till samtalet om läsning som vi i litteraturen har sett är en möjlig betydelse. Amira Sofie 

Sandin har i sin magisteruppsats Läslust en brinnande känsla i magen: en studie av 9-

12-åringars upplevelser och uppfattningar av läslust (2004) tydliggjort hur flow kan 

användas för att beskriva människors upplevelser när de läser.
23

 I uppsatsen tydliggör 

hon också hur teorin kan användas för att beskriva upplevelser i samband med samtal 

om läsning, något hon även skriver om i Barnbibliotek och lässtimulans. Delaktighet, 

förhållningssätt, samarbete (2011: 149). Läsning och samtal om läsning är just de 

aktiviteter som äger rum i en bokcirkel. Flow kommer därför användas som 

komplement till de tre strategierna för att möjliggöra ytterligare en beskrivning av 

bokcirkelns betydelse för användaren. 

 

                                                 
23

 Sandin var inte först med att använda begreppet flow i samband med läsning. Det har till exempel 

använts av Alan David Flurkey (1997) i Reading as flow: A linguistic alternativ to fluency. Han använder 

dock begreppet i en annan betydelse än vad som görs i den här uppsatsen. I hans text handlar flow bland 

annat om att en läsare skapar en personlig betydelse när hen tar till sig en text.  

https://www.gotlib.goteborg.se/record=b1736532~S6*swe
https://www.gotlib.goteborg.se/record=b1736532~S6*swe
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Teorin om flow kopplas framför allt till Mihály Csíkszentmihályi som har skrivit om 

den i ett flertal böcker och artiklar.
24

 Det här kapitlet inleds med en beskrivning av flow. 

Jag tar då utgångspunkt i Csíkszentmihályis Finna flow: den vardagliga entusiasmens 

psykologi (1999) samt i Sandins nämnda texter, framförallt magisteruppsatsen. Sandin 

renodlar på ett övertygande sätt hur flow kan användas för att beskriva just läs- och 

samtalsupplevelser och hennes tolkning är därför synnerligen relevant här. Sedan följer 

ett avsnitt om hur flow tillämpas i den här uppsatsen. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 

där relationen mellan flow och de tre strategierna tydliggörs. 

 

En flowupplevelse är enligt Csíkszentmihályi en upplevelse där ”det vi känner, det vi 

önskar och det vi tänker [är] i harmoni med vartannat” (1999: 51). Sandin beskriver det 

som “att en människa helt går upp i en handling och upplever känslor av exempelvis 

välbehag, och inspiration” (2011: 149). Man förlorar rums- och tidsuppfattningen. Flow 

är ingen känsla som uppnås genom passivitet. Det är inte den njutning vi kan känna när 

vi sitter i soffan och ser på ett underhållningsprogram som inte kräver något av oss. För 

att kunna uppleva flow krävs en aktivitet, en flowaktivitet. ”I motsats till det normala 

livet låter flowaktiviteter personen koncentrera sig på mål som är klara och som ligger i 

linje med vad han vill och kan”, skriver Csíkszentmihályi. Det är en aktivitet där dina 

förmågor tas i anspråk, men med omedelbara belöningar eller feedback (1999: 51-52). 

Känner man sig tvingad att göra något är det svårt att uppnå flow.  

 

Sandin menar att allt det här kan stämma väl överens med läsning. Flera av våra 

förmågor krävs: koncentration, inlevelse, förmågan att omvandla ord till bilder (2004: 

28). Läsning ger också belöningar. Sandin nämner känslan av kontroll, verklighetsflykt, 

avkoppling, välbefinnande och att vi har “möjlighet att prova på olika identiteter och 

känslor” (2004: 28). Feedback får läsaren enligt Sandin genom att hen “upplever sig 

förstå texten och de sammanhang som beskrivs i den” (2004: 29). För att uppnå flow 

ska det som krävs ligga på en lagom nivå, det får inte vara för krävande eller för lätt. 

Lättlästa böcker kan ha svårt att skapa flowupplevelser hos vana läsare och allt för 

komplexa böcker har nog svårt att skapa det hos en ovan läsare. 

 

Sandin lade bland sina intervjupersoner märke till att alla dessa känslor eller upplevelser 

också kunde uppstå när barnen efter läsningen pratade med sina kompisar om det de 

läst. Sandin menar att det inte var en belöning de vill uppnå efter de läst (det skulle ju då 

inte vara en flowupplevelse, utan snarare gå att koppla till den pragmatiska strategin) 

utan en upplevelse i sig (2004: 55-56). 

2.2.1 Tillämpning av flow i den här uppsatsen 

I det här avsnittet presenteras en modell för hur flow tillämpas i den här uppsatsen, som 

sedan används för analys och diskussion. 

 

Flow innebär att en person helt går upp i något och upplever att tid och rum försvinner.  

Det är en känsla av inspiration och välbehag. För att uppleva den krävs att människan 

på något sätt är aktiv. Aktiviteten ska vara på en lagom nivå, inte för svår och inte för 

lätt, den ska ta dina förmågor i anspråk. Men det är inte en aktivitet som upplevs som 

jobbig eller påtvingad, tvärtom den ger belöningar här och nu. Belöningen kan till 

                                                 
24

 Se framför allt Csíkszentmihályi (1999). Finna flow: den vardagliga entusiasmens psykologi, 

Csíkszentmihályi (1992). Flow: den optimala upplevelsens psykologi och Csíkszentmihályi (1990). Att 

uppleva “flow” i Om kreativitet och flow. 
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exempel vara välbefinnande, inspiration, avkoppling, verklighetsflykt eller en känsla av 

kontroll. 

 

Drivkraften till eller betydelsen av att delta i bibliotekets bokcirkel utifrån flow kan vara 

att användaren: 

- vill uppleva en total närvarokänsla där tid och rum försvinner/upplever en total 

närvarokänsla där tid och rum försvinner. 

- vill känna sig inspirerad eller engagerad/upplever inspiration eller engagemang. 

- vill uppnå avkoppling på ett aktivt sätt/kopplar av utan att känna sig passiv. 

2.2.2 Relationen mellan flow och de tre strategierna 

De positiva upplevelser användarna har av bokcirkeln kan inte alltid beskrivas med 

teorin om flow, utan passar ibland bättre in på någon av strategierna eller till och med 

något annat. I det här avsnittet förtydligas vilka upplevelser som hör hemma var. 

 

Om en intervjuperson berättar att hen upplever lust när hen läser innebär det inte 

automatiskt att det är flow hen känner. Hen kan känna att det är roligt att läsa för att hen 

lär sig något. Den betydelsen beskrivs bättre med hjälp av den pragmatiska strategin. En 

annan person kan tycka att det är roligt att känna att hen läst och kan förstå klassikerna. 

Den betydelsen beskrivs bättre med hjälp av den traditionalistiska strategin. En tredje 

person kan säga att det är roligt att lära känna sig själv och sin roll i samhället bättre. 

Den betydelsen stämmer bättre med den emancipatoriska strategin. Om informanten 

däremot beskriver att hen förlorade uppfattningen om tid och rum och fick en kittlande 

känsla i magen när hen läste så beskrivs det bäst med hjälp av flow. 

 

 

3 Tidigare forskning och annan litteratur 

Det här kapitlet är indelat i två delar, den första delen handlar om bokcirklar och den 

andra om läsning och läsfrämjande verksamheter. Den första delen är indelad i tre 

avsnitt: Forskning och studier, tidigare uppsatser och handbokslitteratur.  

 

Syftet med att presentera forskning och studier om bokcirklar är att göra läsaren 

medveten om vilken kunskap som redan finns om ämnet och att sätta in den här studien 

i sitt sammanhang. I avsnittet Tidigare uppsatser presenteras två magisteruppsatser som 

bidrar till att ytterligare fördjupa kunskapen inom området. Uppsatserna har också 

anknytning till syftet för den här studien. Avsnittet Handbokslitteratur tar upp väsentlig 

litteratur om bokcirklar och samtal om läsning. Den litteraturen är intressant av flera 

skäl. Böckerna är skrivna av personer med stor erfarenhet inom området och som med 

sitt tydliga engagemang påverkar och har påverkat människors förhållningssätt till 

bokcirklar och samtal om läsning. Det är därför viktigt att ha en viss kunskap om det de 

skriver. I en kvalitativ studie som den här är förstås deras erfarenhet i sig också av 

betydelse.  

 

Den andra delen tar upp forskning och studier om läsning och läsfrämjande 

verksamheter. Dessa aktiviteter har självklart en stark anknytning till bokcirklar. Det 

finns en enorm mängd litteratur om läsning. Den som har valts ut här har anknytning till 

den här studiens syfte, forskningsfråga, frågeställningar eller teorier. Den visar också att 

det redan finns en del studier som behandlar bibliotekariers förhållningssätt till läsning 

och läsfrämjande aktiviteter, men nästan inga som tar upp användarnas. 
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3.1 Bokcirklar 

I det här delkapitlet ges en genomgång av den kunskap som redan finns om bokcirklar. 

Kapitlet är indelat i tre avsnitt där det första behandlar forskning och studier, det andra 

tar upp tidigare uppsatser och det tredje berör väsentlig handbokslitteratur. 

3.1.1 Forskning och studier 

Syftet med det här avsnittet är att belysa relevanta studier och forskning om bokcirklar. 

I enlighet med uppsatsens syfte kommer fokus att ligga på den kunskap som redan finns 

om den betydelse bokcirkeln har för deltagaren. Bokcirklar är än så länge ett relativt 

outforskat område, men en del studier finns från framför allt USA och Storbritannien. 

De handlar främst om fristående bokcirklar.  

 

Elizabet Long undersöker i en stor fallstudie vita kvinnors fristående bokcirklar i 

Houston, Texas. Hon kallar dem för reading groups eller book clubs. Undersökningen 

och resultaten presenterar hon i Book clubs : Women and the Uses of Reading in 

Everyday Life (2003). Genom observationer, intervjuer och en mindre 

enkätundersökning har hon bland annat undersökt vad bokcirklarna betyder för 

deltagarna (2003: xi). 

 

Long visar att bokcirkeln är viktig för deltagarna på många olika sätt. Den sociala 

aspekten är central. Deltagarna känner, eller har lärt känna, varandra. Det gör att de har 

förtroende för varandra vilket också leder till tillitsfulla samtal. Många upplever att de 

reflekterar mer över sina liv, att de blivit mer toleranta och trygga att hantera människor 

i grupp (2003: 111). Deltagarna använder berättelserna i böckerna för att gemensamt 

reflektera över livet. Det ger dem nya insikter “both of their own situations in the world 

and of their own desires or judgments, and new understandings of who they can or want 

to become” (2003: 221). Det går alltså att tala om att deltagarna utvecklas som personer 

av bokcirkeln.  

 

Inom bokcirklarna läser man framför allt böcker som anses tillhöra den goda 

litteraturen. Men i samtalen kan man kanske ana en protest mot den synen på litteratur. 

Long skriver att de inte tvekar att såga klassiker eller böcker som fått bra recensioner. 

Det de söker i samtalet är sådant i boken som intresserar dem och som hjälper dem att 

leva sina liv (2003: 220). 

 
Bokcirkelverksamheten i framför allt Storbritannien undersöktes för cirka tio år sedan 

av Jenny Hartley i The Reading Groups Book : 2002-2003 Edition (2002). Hon 

genomförde två stora enkätundersökningar och besökte vissa grupper. Bokcirklarna 

verkar framför allt vara fristående, även om en del har uppstått ur cirklar arrangerade av 

bibliotek eller någon annan huvudman. 

 
Hartley är framför allt intressant i den här studien för att hon gör nedslag i synpunkter 

deltagarna har lämnat i enkäterna och under författarens besök, som visar vad 

bokcirkeln betyder för dem. En betydelse är att bokcirkeln ger egentid. En annan att den 

ger den egna läsningen en skjuts framåt (2002: 126). Liksom i Longs studie upplever 

deltagarna att det ger nya insikter att läsa och diskutera tillsammans och även här är den 

sociala kontakten en viktig del (2002: 128). Deltagarna blir med tiden nära vänner som 

delar svåra saker i livet: “Very supportive group, as there have been several traumatic 

life events in members’ families”, skriver en person (2002: 130).  
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Pamela Schultz Nybacka beskriver i Människans väg till boken- en studie om böcker 

och läsande efter momssänkningen (2005) en fristående bokcirkel där samtliga 

deltagare är män. Som titeln visar är det egentligen en studie om konsekvensen av 

momssänkningen på böcker, men i samband med den besöker hon två bokcirklar. De 

läsupplevelser de manliga deltagarna får av sin cirkel beskrivs som en resurs de sedan 

kan använda i jobbet. En av deltagarna har “använt bokcirkeln som idé för att bygga 

upp ett projekt på sitt arbete” (2005: 57).  

 

I Reading Groups & Public libraries Research (2002) finns en undersökning beställd av 

London Library Development Agency där bokcirkelverksamheten i London har 

kartlagts. Det är en bred undersökning med kvantitativa data, men också viktiga 

kvalitativa aspekter. De aspekter av undersökningen som är mest intressanta för den här 

uppsatsens syfte är frågeställningarna om varför människor väljer att delta i bokcirklar 

(reading groups) och vilken inverkan eller effekt (impact) det har på deltagarna. Här 

undersöks både fristående bokcirklar och cirklar med huvudman. I Storbritannien är det 

även vanligt att fristående cirklar sponsras av privata företag, vilket kanske ställer dem i 

en mellanställning i förhållande till de två huvudkategorierna av bokcirklar. Studien 

bygger på kvantitativa enkäter som deltagarna besvarat.  

 

Den främsta anledningen till att deltagarna går med i en bokcirkel är att de vill prata om 

och utbyta åsikter om böcker (2002: 11). Nära hälften av de som deltar i bibliotekens 

bokcirklar och en tredjedel i de fristående hoppades att deltagandet skulle bredda deras 

läsvanor. Cirka 25 procent av deltagarna i bibliotekens cirklar och cirka 30 procent i de 

fristående gick med för den sociala aspektens skull eller för att de älskar att läsa. Andra 

orsaker var att de hoppades läsa mer än tidigare, att vänner uppmuntrat dem att gå med, 

att de fått mer tid, att de ville ha en mer disciplinerad läsning, att de hoppades få ut mer 

av sin läsning eller hoppades öka sina kunskaper (2002: 12). 

 

Deltagandet i en bokcirkel gav också en ökad bredd i läsandet. Nästan alla läste böcker 

de inte annars skulle ha läst. Hälften av användarna i bibliotekens bokcirklar och två 

femtedelar i de fristående läste överhuvudtaget fler böcker. Deltagarna diskuterade och 

rekommenderade allt oftare böcker även utanför själva cirkeln. Nästan alla deltagare 

uppskattade att dela åsikter med de andra i cirkeln. Över 60 procent av samtliga 

deltagare tyckte att bokcirkeln gjorde att de fick ut mer av sin läsning. Lika många 

tyckte att deltagandet var en ren njutning (2002: 14). En stor andel uppskattade den 

sociala aspekten. Det var ännu tydligare i de fristående cirklarna. Många, både i 

fristående cirklar och de organiserade av bibliotek, tyckte att de fått ökade kunskaper, 

att cirkeln var avkopplande och att de fått större självförtroende när det gällde att tala 

om böcker med andra även utanför cirkeln (2002: 15). 

 

I Reading Matters. What the Research Reveals about Reading, Libraries, and 

Community (2006) har Ross, McKechnie och Rothbauer ett mindre avsnitt om 

bokcirklar, eller “book clubs”. Det verkar även här handla om fristående bokcirklar som 

pågått ett tag. Den vanligaste orsaken till att delta i bokcirklar är även här möjligheten 

att få träffa andra människorna och samtala om böcker (2006: 233). Deltagarnas 

beskrivningar av vad bokcirkeln ger dem täcker många områden. Vi känner igen att den 

breddar läsandet, ger en djupare förståelse av boken och ett mer eftertänksamt läsande. 

Samtalen ger också nya perspektiv, självinsikt, ökat självförtroende inom vissa 

områden, socialt utbyte, inspiration och glädje. Men deltagarna här talar också om att 

bokcirkeln ger läsandet en större status och att man får bekräftat att det är okej att läsa 

de böcker man tycker om (2006: 234). 
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Det vi kan se i den tidigare forskningen är att bokcirkeln har många olika betydelser för 

deltagarna. De läser mer och annat än tidigare. Samtalen ger nya insikter, självreflektion 

och utbyte av tankar och åsikter. Bokcirkeln kan ge ökad självkänsla eller status, glädje 

och inspiration. Den ger nya vänner. Den sociala aspekten är viktig, vilket är ännu 

tydligare bland de fristående bokcirklarna. 

3.1.2 Tidigare uppsatser 

Syftet med det här avsnittet är att titta närmare på två magisteruppsatser som anknyter 

till den här studien. De handlar båda om bokcirklar på bibliotek, framför allt ur 

användarnas och till viss del ur bibliotekariernas perspektiv.  

 

Lena Havels och Solveig Kraft studerar i sin magisteruppsats Boksamtal – intervjuer 

med bibliotekarier och deltagare i olika litteraturcirklar (2003) hur bibliotekarier 

arbetar litteraturpedagogiskt med bokcirklar (litteraturcirklar i deras definition) och hur 

cirklarna påverkar deltagarna och bibliotekarierna när det gäller läsning och personlig 

utveckling. De undersöker även gruppdynamiken (2003: 6). Havels och Kraft studerar 

bokcirklar på både skol- och folkbibliotek. De använder sig av kvalitativa intervjuer och 

kvantitativa enkäter.  

 

Deltagarna i studien upplever att de genom samtalen får nya infallsvinklar på 

litteraturen och de uppskattar att få boktips (2003: 75). De läser mer än tidigare, men 

Havels och Kraft vågar inte sia om hur länge den effekten håller i sig. Deltagarna läser 

för att de söker “nöje, kunskap, problemlösning eller flykt” (2003: 71). Enligt Havels 

och Kraft fyller bokcirkeln en social funktion – för elever för att de får en positiv 

vuxenkontakt och för vuxna frivilliga deltagare för att de får trevlig samvaro (2003: 71, 

74). De anser att bokcirkeln “främjar både ungdomars identitetsutveckling och 

läsintresse” (2003: 72). De tycker däremot inte att de har fått svar på om de vuxna 

deltagarna utvecklats personligen (2003: 74). 

 

Bibliotekarierna tycks inte förespråka någon litterär kanon utan böckerna ska passa de 

flesta och var och en får ha sin åsikt om en bok. Däremot bidrar bibliotekarierna till att 

deltagarna hittar böcker de kanske inte annars skulle ha läst (2003: 70). Havels och 

Kraft skriver att bibliotekarierna har en lyssnande hållning och “skapar en tillåtande 

atmosfär i gruppen t ex genom att få med deltagarna i diskussionen ... Den goda 

stämningen leder till att cirkeln får en social funktion” (2003: 73). 

 
Anna Carin Karlsson och Anneli Pettersson jämför i magisteruppsatsen ”Ibland så kan 

en bok som jag har tyckt var lite halvdöd plötsligt få liv och piggna till”. En kvalitativ 

studie av formella och informella läsecirklar (2007) kvalitativa upplevelser hos 

deltagare i fristående bokcirklar och bokcirklar med bibliotek som huvudman. Karlsson 

och Pettersson söker svar på vilka behov och funktioner bokcirkeln fyller, vilken 

betydelse uppläggningen, målsättningen och ambitionerna för cirkeln har samt vilka 

upplevelser cirkeln ger (2007: 7). De använder kvalitativa intervjuer som metod. 

 

Även här har deltagarna gått med i en bokcirkel för att de tycker om att läsa och 

diskutera det lästa med likasinnade samt till viss del på grund av den sociala samvaron 

(2007: 32). En av de fristående cirklarna startades från början av lärarkollegor för att 

hitta ny litteratur till gymnasieeleverna, men har nu utvecklats i en annan riktning. 

Karlsson och Petterssons informanter läser för att få avkoppling, för att lära sig något 

eller för att kunna sätta ord på sina tankar (2007:40- 41).  
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Informanterna upplever att samtalen ger nya tankar. Alla anser att de utvecklats av 

cirkeln, men det är otydligt om de utvecklas som personer, som läsare eller på annat 

sätt. De flesta tycker inte att de blivit bättre på att “analysera texter och se nyanser i 

språket”. Att de personer som läst litteraturvetenskap delar med sig av sina kunskaper 

uppskattas mycket i både bibliotekens cirklar och de fristående bokcirklarna - 

litteraturvetarna kan “se sådant som en läsare utan dessa ämneskunskaper inte kan se”. 

Att man i cirkeln får boktips uppskattas också av deltagarna. Några informanter anser 

att de fått nya kunskaper fast det inte var därför de gick med i cirkeln. Den sociala 

aspekten har betydelse för deltagarna i både fristående bokcirklar och de anordnade av 

bibliotek, men har större betydelse i de fristående (2007: 52-56). 

 

Det finns alltså gemensamma drag hos användarna i de två uppsatserna. De upplever att 

de utvecklas, bokcirkeln fyller en social funktion, de får nya infallsvinklar på det de läst, 

de får eller söker kunskap, de läser böcker de inte annars skulle läst och de uppskattar 

boktips. Karlsson och Petterssons informanter berättar dessutom att de uppskattar när de 

som läst litteraturvetenskap delar med sig av sina kunskaper. När det gäller 

bibliotekarierna finns det de i Havels och Krafts studie som vill skapa ett bra 

samtalsklimat och utgå från deltagarnas behov samt de som med sin litterära kompetens 

vill bidra till att användarna hittar passande böcker.  

3.1.3 Handbokslitteratur 

Det finns flera personer med stor erfarenhet av bokcirklar som skrivit intressanta och 

tankeväckande böcker om fenomenet. När man som i den här uppsatsen studerar 

kvalitativa upplevelser och förhållningssätt hos människor är även de här berättelserna 

relevanta. Syftet med det här avsnittet är att belysa dessa erfarenheter.  

 

Immi Lundin har länge varit en stark anhängare av det hon kallar läsecirklar. Det 

framkommer till exempel i hennes bok Cirkelbevis. Läsecirklar på bibliotek (2004). För 

henne är det inte bara läsandet i sig som är viktig utan vad vi gör med litteraturen, inte 

minst tillsammans. Det “erbjuder oss en chans att öka vår förståelse för oss själva och 

andra” (2004: 10). Immi Lundin anser att litteraturpedagogiska termer kan hjälpa till att 

öppna upp textens möjligheter ytterligare. Hennes uppfattning är att många vill öva upp 

sin förmåga att läsa även för formens skull, men hon betonar att det inte handlar om att 

göra verksamheten “finare” (2004: 32).  

 

Immi Lundins erfarenhet är att det är bra att ha en samtalsledare. Det behöver inte vara 

bibliotekarien utan man kan turas om. En samtalsledare bidrar till att alla får komma till 

tals (2004: 34). Att ett möte med bokcirkeln kan vara fyllt av närvaro förstår man när 

Immi Lundin beskriver samtal som avslutas med frågor om vart tiden tog vägen (2004: 

42). 

 
Storbritannien sågs, som vi redan anat, åtminstone för tio år sedan som ett 

föregångsland när det gäller bokcirklar. Lundin har försökt kartlägga fenomenet utifrån 

vad hon får fram på nätet. Ett nyckelbegrepp är Reader Development. Det lanserades av 

Rachel Van Riel för att betona att det handlade om att läsaren (reader) skulle utvecklas 

och få bättre livskvalitet, inte läsningen (2004: 59-60). Och det handlar om 

läsupplevelsens kvalitet, inte bokens. Enligt Lundin är vi i Sverige vana att koppla 

läsfrämjande aktiviteter med satsningar på “den goda litteraturen” (2004: 65-66). 
Längre fram i boken skriver Lundin dock att grundtanken i Reader Development är att 

uppmuntra läsandet generellt, hur och där det förekommer. Med den definitionen får 
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begreppet en mer pragmatisk anknytning, något som Lundin själv uttrycker (2004: 67-

69). 

 
Nina Frid är bibliotekarien som 2007 startade sajten bokcirklar.se, som numera drivs av 

Sveriges länsbibliotek och där människor kan skapa egna digitala bokcirklar. Nina Frid 

har skrivit Slutet på boken är bara början - om läsarsamtal, bokcirklar och bibliotek 

(2012). Frid refererar Schultz Nybacka
25

 om att boken är navet i en bokcirkel, medan 

medlemmarna kan skifta. Frid tycker att då kan biblioteken [vilket redan sker på vissa 

ställen, min kommentar] “bjuda in till öppna bokcirklar med en gemensam bok i fokus, 

utan att oroa sig för att läsarna inte vill delta om cirkeln inte bygger på en fast 

gruppgemenskap” (2012: 74).  

 

Frid anser att det är bibliotekens uppgift att skapa förutsättningar för djupa samtal kring 

böcker för de som inte själva har de sociala kontakterna eller tillgång till böcker. 

Bokcirkeln är en möjlighet att reflektera kring livets stora frågor och att möta varandras 

tankar (2012: 75). Frid bemöter kritiken att bokcirklar bara skulle locka till sig vuxna 

som redan är vana läsare. Hon anser att även dessa användare kan vara i behov av 

bibliotekariens vägledning och att det kanske är därför en del av dem deltar i en 

bokcirkel (2012: 86). 

 

Ett annat skäl för att bibliotek ska erbjuda bokcirklar, enligt Frid, är att de är öppna för 

alla. På biblioteket kan människor mötas som inte annars skulle ha mötts, här är vi alla 

inkluderade. “Att samtala kring en gemensam läsupplevelse skapar en bra utgångspunkt 

för skilda infallsvinklar, åsikter och erfarenheter att mötas” (2012: 86). Och det är inte 

bara vi, personligen, som utvecklas. Nina Frid menar att de här mötena kan bidra till 

minskad segregering (2012: 86, 89). Men det finns också mer pragmatiska drag i Frids 

resonemang. Även om bokcirkeln bara skulle locka redan läsvana, så kan den ju bidra 

till att deltagarna läser mer och andra böcker än tidigare (2012: 90).  

 

En klassiker när det gäller att samtala om böcker är Aidan Chambers Böcker inom oss - 

om boksamtal (1993). Den kan ses som en handbok i, eller en idébok om, hur man lär 

barn att samtala om böcker de läst. Chambers utvecklade tillsammans med kollegor en 

inriktning han kallar “Tell me”, som har översatts med “Jag undrar”. Syftet var att de 

ville göra barn till läsare och i den processen insåg de samtalets betydelse (1993: 11).  

 

Chambers beskriver tre ingredienser i ett samtal. Den första är att utbyta entusiasm, det 

är ofta för att någon blivit entusiastisk över en bok och vill dela med sig som ett samtal 

börjar. Den andra ingrediensen handlar om att utbyta frågetecken, samtalet handlar om 

det i boken man inte förstår. Den tredje ingrediensen kallar Chambers för att “utbyta 

kopplingar”, det handlar om att upptäcka mönster och samband i texten (1993: 18-21).  
 

Chambers beskriver även fyra sätt att säga något. Man kan säga något för sin egen skull, 

något till andra, något tillsammans, eller något nytt (1993: 24-30). Om det sistnämnda 

skriver Chambers: 

 
Den gemensamma konsekvensen av en så konstruktiv upplevelse är att folk lär sig förstå 

litteraturläsningens sociala betydelse … De får en förstahandsupplevelse av hur läsandet - 

hela läsandets cirkel - övergår från att vara en stunds tidsfördriv, en mysig stund vid 

läggdags eller ren nyttoläsning, till att i stället ge oss bilder att tänka med och bli ett medel 

för att skapa och återskapa det som är själva kärnpunkten i våra individuella och kollektiva 

liv. (1993: 30) 

                                                 
25

 Läs mer om Schulz Nybacka i avsnitt 3.1.1 Forskning och studier. 



 

18 

 

 

Om ett samtal ska bli bra behöver alla vara överens om att “allt är värt att berättas”. 

Om vuxna inte lyssnar på barnen utifrån deras perspektiv kommer barnen, enligt 

Chambers erfarenhet, att “tycka illa om all läsning som har med skolan att göra” (1993: 

56). 

 

Vi kan lätt se gemensamma drag i Lundin, Frid och Chambers erfarenheter. Läsningen, 

och att samtala om läsning, ger oss en möjlighet att förstå oss själva och andra bättre. 

Man växer som människa. Som i Reader Development - det är läsaren som ska 

utvecklas, inte läsningen. Vi reflekterar, tillsammans, om livets stora frågor. Nina Frid 

är till och med inne på att inte bara vi som personer utvecklas, utan gruppen eller till 

och med samhället. Samtidigt hittar Lundin och Frid även mer nyttoinriktade vinster 

med läsandet och bokcirkeln. Det är bra att uppmuntra läsning generellt och att läsa 

böcker man inte annars skulle ha läst.  Bibliotekarien kan även bidra med sin kunskap, 

vägleda användarna, för Lundins del även med litteraturpedagogiska termer. Chambers 

beskriver hur samtalet kan göra att vi förstår saker i boken vi inte annars förstod. 

Samtidigt är lustkänslan också närvarande. Chalmers skriver om entusiasm och Lundin 

om hur tiden försvinner. 

3.2 Läsning och läsfrämjande verksamheter 

Syftet med det här delkapitlet är att belysa relevant litteratur om läsning och 

läsfrämjande verksamhet. Läsning är en central aktivitet i bokcirkeln och bokcirkeln är 

en del av bibliotekens läsfrämjande eller lässtimulerande arbete. Fokus i det här 

delkapitlet kommer att ligga på förhållningssätt. Det är för att det anknyter till den här 

uppsatsens teorier och en av frågeställningarna. Vi kommer se att när det gäller 

användares förhållningssätt finns det inte mycket studerat. Vi känner igen en del 

litteratur i det här kapitlet från teorikapitlet - men här står resultaten i fokus, inte teorin. 

 

Louise Limberg har i kapitel fyra av Skolbibliotekets pedagogiska roll - en 

kunskapsöversikt (2002) tittat på skolbibliotekens roll för läsning och litteratur. Jag 

börjar det här kapitlet med henne därför att flera andra författare/forskare hänvisar till 

henne. Limberg granskar, vilket nämnts i teorikapitlet, Mark Dressmans studie Literacy 

in the library : Negotiating the Spaces Between Order and Desire (1997, se nedan). 

Dressman har studerat tre bibliotekarier på olika skolbibliotek. Limberg använder sig av 

de tre strategierna för att analysera bibliotekariernas olika förhållningssätt och vilka 

effekter de har på eleverna.
26

 Limberg lyfter fram att det är viktigt att bibliotekarier 

utvecklar en medvetenhet om vad olika förhållningssätt innebär och får för 

konsekvenser och hon menar att det behövs fler studier om det.
27

  

 

Mark Dressman (1997) undersöker hur skolbibliotekariers agerande och förhållningssätt 

påverkar eleverna och hur elevernas socialisering och motstånd påverkas. Den 

bibliotekarie som Limberg tolkar som pragmatisk beskrivs så här av Dressman. Hon vill 
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att barnen ska älska skönlitteratur för hur ska de annars lära sig att läsa? Genom 

läsandet kan barnen klara sig i livet och få ökad kännedom om världen (1997: 165). 

Eleverna reagerade generellt på det förhållningssättet med motstånd (1997: 171). Den 

bibliotekarie som Limberg tolkade som traditionalistisk beskriver Dressman så här. Hon 

vill att eleverna ska utveckla en korrekt smak annars kommer eleverna alltid att känna 

sig bortkomna (1997: 166). På det förhållningssättet reagerade eleverna med anpassning 

(1997: 171). Bibliotekarien med ett, i Limbergs tolkning, emancipatoriskt 

förhållningssätt beskriver Dressman så här. Hon vill skapa en plats där eleverna känner 

sig älskade och känner värme och där de känner sig fria att göra saker på sitt eget sätt 

(1997: 166). Eleverna där hanterar, enligt Dressman, texter på ett lekfullt sätt. De 

plockar i sär och sätter ihop och återskapar kunskaper på ett sätt som “[make] pragmatic 

sense to them” (1997: 171). Det är intressant att det pragmatiska här får en koppling till 

det emancipatoriska i den betydelsen att det betyder nåt för eleven, det är viktigt för 

hen.  

 

I Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek (Svensk 

Biblioteksförenings rapport 2011:1) har Åse Hedemark analyserat gruppintervjuer med 

barn utförda av medlemmar i Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för barns 

och ungas läsning. Syftet har varit att få veta mer om 10-åringars erfarenhet av och syn 

på läsning och bibliotekens roll i det hela. En del av de intervjuade barnen har deltagit i 

bibliotekens läsfrämjande aktiviteter, andra inte. Hedemarks studie anknyter till denna 

uppsats på flera sätt. Den handlar om läsning och bibliotekens läsfrämjande aktiviteter. 

Den använder till viss del de tre strategierna i sin analys av resultaten.
28

 Och framför allt 

- den studerar användarnas upplevelse av dessa aktiviteter. 

 

Det finns avgörande skillnader hos användarna i den här uppsatsen och i Hedemarks 

studie. Användarna här är vuxna personer som frivilligt valt att delta i en bokcirkel på 

ett folkbibliotek. Användarna i Hedemarks studie är barn som också ibland har rollen av 

elever. Om de deltagit i en aktivitet på biblioteket rör det sig ibland om folk- och ibland 

om skolbibliotek och det är inte alltid frivilligt. De här omständigheterna är synliga i 

Hedemarks studie. Hedemark anar förhållningssätt hos de vuxna som barnen kommit i 

kontakt med och som barnen reagerar på. Hedemark beskriver till exempel barn som 

försöker fuska sig igenom läsuppgifter och funderar på om det kan uppfattas som ett sätt 

att göra motstånd, utifrån det Dressman och Limberg beskrivit (se ovan). Kanske de 

“helt enkelt har ‘avslöjat’ skolans läsprojekt som ett mindre lyckat försök från de 

vuxnas sida att göra skolans arbete till en form av lek” (2011: 39). 

 

Hedemark skriver att det i barnens berättelser inte finns något som visar på någon 

läsfrämjande aktivitet som har utgått från ett emancipatoriskt förhållningssätt. 

Hedemark kopplar det emancipatoriska förhållningssättet till att barn själva får påverka 

vad de läser och att de har möjlighet att utvecklas till självständiga och kritiska läsare 

(2011: 39). Att flera barn i studien har upplevt läsning i skolan som något negativt 

kopplar hon till “att skolan inte i tillräckligt stor utsträckning stödjer läsutvecklingen 

eller lämnar utrymme för reflektion och samtal kring böcker” (2011: 29). Barnen i 

Hedemarks studie talar om sina läsupplevelser med framför allt kompisar, men även 

med föräldrar och syskon (2011: 29). En del läsintresserade barn är med i så kallade 

bokklubbar eller book worms på biblioteket. Det kommer inte fram så mycket om deras 

upplevelse av det, men de uppskattar i alla fall både bokklubben och biblioteket. Det 

verkar inte vara en bokcirkel där de talar om en gemensam läsupplevelse, utan de träffas 
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och pratar om böcker i allmänhet. En flicka säger att hon tycker att bibliotekarien borde 

berätta mer om boken (2011: 34-35). 

 

Barnen själva har olika förhållningssätt till läsning. Ett par barn tycker att de vuxna 

borde berätta mer om varför det är viktigt att kunna läsa för då skulle fler göra det. 

Hedemark skriver att de har “mer nyttoinriktad syn på läsning” (2011: 44). Det är lätt 

att ta steget ut och kalla den pragmatisk. 

 

Generellt upptäcker Hedemark tre förhållningssätt till läsning hos barnen, hon kallar 

dem för den lustfyllda läsningen, läsning som tvång och den instrumentella läsningen. 

Hedemarks beskrivning av den lustfyllda läsningen stämmer nästan helt med hur man 

kan beskriva flow.
29

 Böckerna får gärna vara spännande. Jag tolkar det som att de 

upplever en spänning och närvaro när de läser böcker de tycker är bra. Det finns klara 

belöningar med läsningen, den är avkopplande och mysig. Att barnen blir “uppslukade 

av boken” tyder på att de är fullständigt här och nu. Läsningen är frivillig, vilket ofta är 

en förutsättning för en flowupplevelse.  

 

Barnen lever sig in i och identifierar sig med personer och miljöer. Genom inlevelsen 

gör de även kopplingar till sitt eget liv. De här barnen känner en ökad läslust när de 

deltagit i bokklubbar eller bokprat (2011: 46). De barn Hedemark kopplar till “läsning 

som tvång“ är negativt inställda till läsning och läser bara om de måste. De här barnen 

gör motstånd och fuskar när det deltar i aktiviteter som genom filmvisning, godis och 

annat vill locka dem till att läsa mer. 

 

När det gäller den instrumentella läsningen ser Hedemark själv likheterna med den 

pragmatiska strategin. Barnen läser inte för att det är roligt utan för att uppnå något. De 

vill till exempel lära sig något eller utveckla sitt språk. Hedemark skriver till och med 

att barnen “som ger uttryck för detta förhållningssätt visar också en medvetenhet om att 

det är viktigt att kunna läsa för att klara sig i samhället, inte minst när de blir vuxna” 

(2011: 47). Genom att läsa populära böcker kan de även hänga med i samtal med 

kompisar. Hedemark menar att det instrumentella synsättet premieras i skolan och ofta 

också ligger till grund för läsundervisningen (2011: 47).  

 

I Barnbibliotek och lässtimulans. Delaktighet, förhållningssätt, samarbete (2011) 

undersöker Amira Sofie Sandin läsfrämjande projekt för barn utifrån 

projektbeskrivningar och eventuella utvärderingar. Sandin tittar närmare på de 

förhållningssätt som de läsfrämjande projekten motiveras av. Hon visar, bland annat i 

analysen av projektet Folkbildning av småfolk, att ett projekt kan motiveras av 

förhållningssätt som har anknytning till alla de tre strategierna (2011: 158).  

 

Ett mer övergripande grepp på bibliotekens roll för läsningen tas av Skans Kersti 

Nilsson i “Biblioteken, litteraturen och läsaren” i den tryckta versionen av Läsarnas 

marknad, marknadens läsare. En forskningsantologi utarbetad för 

Litteraturutredningen (2012). Här kan vi, framför allt genom de olika 

litteraturutredningarna i Sverige, följa de strategier eller förhållningssätt samhället haft 

till läsning och läsningens roll.  

 

Nilsson visar hur utredningarna från 1960-1980-talen har en inställning som går ut på 

att läsning är bra i sig och att biblioteken inte ska lägga någon värdering i olika böcker 

(2012: 153). Inställningen skulle kunna kallas pragmatisk. I utredningen Boken i tiden 
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(SOU 1997:141) anar vi en motreaktion mot den inställningen. Kanske har man 

påverkats av de nedskärningar biblioteken under tiden utsatts för. Nu ska 

distributionsstödet “bidra till att komplettera den kvalitetsinriktade, ‘smala’ litteratur, 

som biblioteken inte köpt in” (2012: 154). Här kan vi börja känna igen Immi Lundins 

resonemang om att vi i Sverige är vana att koppla läsfrämjande aktiviteter med 

satsningar på ”den goda litteraturen”.
30

  

 

När det gäller resonemanget kring bibliotekariernas syn på den läsfrämjande 

verksamheten tar Nilsson hjälp av Jofrid Karner Smidts avhandling Mellom elite og 

publikum (2002). En grupp bibliotekarier vill gärna medverka till att höja användarnas 

litterära kompetens, medan en “annan grupp menar att demokrati och jämlikhet gäller 

också litterära preferenser, vilket innebär en neutralisering av distinktionen i hög och 

låg litteratur” (2012: 158). Uppenbart väldigt olika förhållningssätt. Nilsson menar “att 

det inte längre går att tala om ett gemensamt strategiskt tänkande” (2012: 159).  

 

Skans Kersti Nilsson tar även upp vad forskningen säger om vad litteratur och läsning 

kan betyda för oss. Hon skriver till exempel att läsningen kan utveckla empati och att 

den kan vara ett stöd när livet förändras (2012: 154-156). Förhållningssätt till och 

upplevelser av läsning fördjupar sig annars Ross, McKechnie och Rothbauer i (2006). 

De tar till exempel upp Csikszentimihalyi och flowteorin.
31

 De beskriver också 

läsarupplevelser som är lätta att koppla till just den teorin. Entusiastiska läsare säger till 

exempel att de upplever sig som trollbundna och att tiden försvinner (2006: 151). 

Läsning kan också vara kopplad till en känsla, till exempel av kompetens och 

oberoende. Barn kan känna sig stolta över att kunna läsa (2006: 152-153). Böcker och 

läsning kan även fylla andra funktioner. De kan vara som vänner eller en 

verklighetsflykt (2006: 152-154). Vissa läsare gläds helt enkelt åt språket (2006: 156). 

 

Enligt Ross et al. är läsning något som går bortom det instrumentella, vi kan också säga 

pragmatiska, för de entusiastiska läsarna. Att läsa ger nyttovinster som att språket och 

språkförståelsen utvecklas, nya kunskaper eller att man lyckas bättre i skolan eller på 

jobbet - men det är liksom inte poängen. Läsningen är personlighetsutvecklande eller en 

“part of their identity” (2006: 160-162). Men som tidigare nämnts
32

 älskar inte alla att 

läsa. Ross et al. skriver att för frustrerade läsare är det nästan obegripligt att läsning kan 

uppfattas som en njutning, “[the] imagery used by these frustrated readers shows that 

they regard reading as a chore or punishment” (2006: 158). 

 

Vi kan alltså i Limbergs (2002) och Dressmans (1997) studier se att de förhållningssätt 

som styr läsfrämjande aktiviteter har stor betydelse för hur aktiviteterna påverkar 

användaren. Det går även att se en viss bekräftelse på det i Hedemarks (2011) studie. 

Sandin (2011) har å sin tur tittat närmare på vilka förhållningssätt som faktiskt styr olika 

läsfrämjande projekt och hon kan visa att det ofta är flera i kombination. Hedemark 

visar också att förhållningssätten hos användarna (i hennes fall barn) varierar och det 

tycks också påverka deras agerande. Hedemark betonar vikten av att det finns 

läsfrämjande aktiviteter till användare (barn) med olika behov och förhållningssätt.  

 

Att olika bibliotekarier har olika förhållningssätt visar även Skans Kersti Nilsson 

(2012). Nilsson menar att man idag inte kan tala om ett gemensamt strategiskt tänkande. 

Men oavsett så är synen i alla fall att läsning alltid är något gott. Den inställningen 
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känner vi igen i de olika litteraturutredningarna - till viss del, efterhand, uppblandad 

med inställningen att det finns litteratur som är extra värd att läsa.  

 

Att läsningen kan ha många betydelser för människor visar både Nilsson och Ross et al. 

(2006). Det handlar inte bara om vinster som ett utvecklat språk eller ny kunskap, utan 

om en verklig personlig utveckling, lust, verklighetsflykt eller ett stöd i livet. 

 

4 Metod 

I det här kapitlet kommer metodvalen att presenteras och motiveras. Kapitlet är upplagt 

så att det efter en inledning börjar med att beskriva urval av bokcirklar och 

intervjupersoner. Det fortsätter sedan med insamling av data och genomförande, där 

bland annat etiska överväganden ingår. Därpå följer beskrivningen av analysen, innan 

kapitlet avslutas med att beskriva studiens avgränsningar. 

 

Uppsatsens forskningsfråga och frågeställningar relaterar helt till användarnas 

subjektiva upplevelser. Vad förväntar de sig, vilka förhållningssätt har de, vad upplever 

de och vad betyder bokcirkeln för dem. Det är därför lämpligt att använda en kvalitativ 

metod. En kvalitativ metod passar när man, som Bryman uttrycker det i 

Samhällsvetenskapliga metoder, är ute efter att ”få fram hur deltagarna uppfattar den 

frågeställning [man] presenterar för dem” (uppl. 2, 2011: 447). Ska jag få veta något om 

hur användarna upplever bokcirkeln behöver jag på något sätt fråga dem. Kvale och 

Brinkmann skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun ”Om man vill veta hur 

människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” (2009: 15). Så 

jag bestämde mig för att göra det. 

4.1 Urval 

En första fråga att ställa sig när det gäller urval är hur många informanter som behövs 

för att besvara uppsatsens frågeställningar. Enligt Kvale och Brinkmann hade många 

vunnit på att intervjua färre personer och istället fokusera på att genomföra intervjuerna 

och analysen väl (2009: 130). Min tanke var att intervjupersonerna bör komma från 

olika bokcirklar för att undvika risken att samtliga kom från en atypisk bokcirkel. Jag lät 

i övrigt slumpen avgöra.  

 

När det gäller urval av bokcirklar e-postade jag frågor till samtliga folkbibliotek inom 

en viss area samt några i andra delar av Sverige, som hade bokcirklar som var öppna för 

alla, där en bibliotekarie deltog på träffarna och där mötestider passade mina 

förutsättningar.
33

 Jag beskrev min studie och undrade om jag fick observera ett möte 

(under förutsättning att användarna också godkände det förstås). De som jag fick ja av, 

och där det i slutändan också visade sig vara praktiskt möjligt, besökte jag. Det visade 

sig vara tre bokcirklar med ganska olika upplägg.
34

 På träffen presenterade jag mig, min 

studie, mitt syfte och mitt önskemål om intervjupersoner.  

 

Jag e-postade senare samtliga deltagare för att höra vilka som kunde tänka sig att bli 

intervjuade.
35

 Från början fick jag ja från två personer från varje bokcirkel, men en 
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person ändrade sig sedan. Sammantaget blev det därför fem personer som jag 

intervjuade. Så här skriver Kvale och Brinkmann om antalet intervjuer: 

 
I vanliga intervjustudier brukar antalet intervjuer ligga kring 15 +/- 10. Antalet kan skifta 

beroende på den tid och de resurser som finns tillgängliga för undersökningen och på lagen 

om avtagande avkastning (bortom en viss punkt ger fler intervjupersoner allt mindre ny 

kunskap). (2009: 130) 

 

Man skulle kunna uttrycka det som att efter ett visst antal intervjuer blir 

informationsinhämtningen mättad. När jag genomfört min sista intervju upplevde jag att 

det inte längre kom någon information som var egentligt ny. Det tolkar jag som att fem 

informanter från tre bokcirklar var en bra nivå i den här undersökningen. 

 

Urvalet av informanter när det gäller kön och ålder avspeglar sammansättningen i 

grupperna. Samtliga grupper dominerades i antal av kvinnor. I den feministiska 

bokcirkeln var deltagarna mestadels runt 30 år och i de två övriga var majoriteten i 

pensionsåldern.  

4.2 Insamling av data 

Av olika sätt att tala med de jag skulle studera valde jag att använda mig av kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer. Det är enligt Wildemuth i Applications of Social Research 

Methods to Questions in Information and Library Science (2009) en av de mest 

användbara datainsamlingsmetoderna (2009: 240). Orsaken till att jag valde enskilda 

intervjuer istället för fokusgrupper eller gruppintervjuer är att jag var intresserad av 

varje persons unika upplevelser och synsätt. Med fokusgrupper kan personerna i 

gruppen påverka hur andra uttrycker sina upplevelser och bevekelsegrunder
36

  - det ville 

jag undvika.  

 

Hade jag bara fokuserat på min tredje frågeställning: "Hur upplever ett antal användare 

den pågående bokcirkeln?" hade fokusgrupp eller gruppintervju varit att föredra. Då är 

det intressant vad gruppmedlemmarna väcker i varandra. En fokusgrupp är ju också ett 

bra sätt att se hur synpunkter på och upplevelser av ett fenomen skiljer sig åt i gruppen, 

men jag hoppades ändå få med det genom att intervjua fler än en i varje bokcirkel. Det 

är också så att enskilda kvalitativa intervjuer är, tror jag, en bra metod för den 

fördjupning jag är ute efter i min övergripande forskningsfråga: "Hur kan den betydelse 

folkbibliotekets bokcirkel har för ett antal användare beskrivas?". Fokusgrupper och 

gruppintervjuer möjliggör inte samma fördjupning i varje persons berättelse. 

 

Det är också denna ambition till fördjupning i intervjupersonens subjektiva upplevelser 

som gör att jag väljer en semistrukturerad och inte en strukturerad intervjumetod. Det är 

inte relevant att göra exakta jämförelser, men det är relevant att samtalet till viss del 

styrs av det som är viktigast för intervjupersonen.
37

 

 

Innan jag genomförde intervjuerna valde jag att observera bokcirklar där jag hoppades 

finna, och fann, mina intervjupersoner. Kvale och Brinkmann skriver att man ”behöver 

vara bekant med temat för att kunna ställa relevanta frågor” (2009: 122). Jag använde 

inte observationerna som någon egen metod som jag sedan analyserar och gör till en del 

av mina resultat. Jag observerade bokcirklarna för att: 
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- hitta möjliga intervjupersoner och genom min närvaro skapa förtroende för mig innan 

intervjun,  

- kunna sätta in intervjuerna i ett sammanhang och en verklighet jag känner till, 

- få en ökad kunskap om hur bokcirklar på folkbibliotek går till. 

 

För att uppnå mina syften med observationerna (framför allt punkt 2 och 3) genomförde 

jag det Bryman kallar icke-deltagande och ostrukturerade observationer (2011: 266). 

Jag som observatör iakttog men deltog inte i det som skedde och jag använde mig inte 

av något observationsschema utan noterade så detaljerat som möjligt det som skedde. 

4.3 Genomförande 

För att läsaren ska kunna bedöma och skapa sig en uppfattning om min studie och dess 

betydelse beskriver jag i det här delkapitlet mer ingående hur arbetet har gått till, hur de 

olika delarna växt fram och hur metoderna använts. Delkapitlet är upplagt så att det 

börjar med att beskriva intervjuförberedelserna, fortsätter med de etiska övervägandena 

och avslutas med att beskriva hur intervjuer och analys gått till. 

4.3.1 Intervjuförberedelser 

Med utgångspunkt i mitt syfte, mina frågeställningar och mina teorier skapade jag en 

intervjumanual.
38

 Kvale och Brinkmann skriver om intervjufrågornas tematiska och 

dynamiska dimensioner, ”tematiskt med hänsyn till kunskapsproduktionen och 

dynamiskt med hänsyn till det mellanmänskliga förhållandet i intervjun” (2009: 146). 

Intervjumanualen formulerade jag för att vara ett stöd åt mig i intervjusituationen och 

för att försäkra mig om att intervjun blev en hjälp i min analys. Jag formulerade i 

manualen mina teman, som kan sägas vara de samma som mina teorier. Jag utgick 

sedan från mina tre frågeställningar
39

 i själva intervjuguiden. Under dem formulerade 

jag frågor som skulle fungera som stöd för mig i intervjusituationen så att jag inte skulle 

missa något som var viktigt för min studie. Jag skulle ju genomföra en semistrukturerad 

intervju, inte en strukturerad. Jag såg därför mina frågor mer som stolpar, men i själva 

intervjusituationen skulle det sedan finnas en viss frihet att följa eventuella trådar som 

kom från intervjupersonen. I intervjumanualen har jag skrivit mer om syftet med och 

tankarna kring den.
40

  

 

Orna och Stevens skriver i Managing information for research. Practical help in 

researching, writing and designing dissertations (2009) att man tidigt bör tänka på 

utformningen och testandet av frågor (2009: 58). För att se om min intervjumanual var 

användbar genomförde jag därför en pilotintervju med en person som deltar i en 

fristående bokcirkel. Det visade sig att intervjun flöt på bra och att den sedan fungerade 

väldigt bra att analysera i enlighet med de metoder jag valt. Jag gjorde bara några 

smärre ändringar i manualen efter pilotintervjun.  

 

Jag kom tidigt fram till att jag i den här processen ville besöka och observera några 

bokcirklar för att, som tidigare beskrivits, hitta intervjupersoner, skapa förtroende för 

mig samt bli mer insatt i området.
41

 Jag upplever att min närvaro gjorde att 

intervjupersonerna redan hade ett visst förtroende för mig när vi träffades för intervjun. 
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 Frågeställningarna har efter det formulerats och strukturerats om något. 
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 Se Bilaga 1. 
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Det kan också ha bidragit till att de ställde upp. Jag upplevde också att det blev lättare 

för mig att förstå vad intervjupersonen menade eftersom att jag deltagit på en träff. I och 

med att de tre bokcirklarna hade ganska olika upplägg
42

 upplevde jag också att jag fick 

en viss uppfattning om hur bokcirklar på bibliotek kan gå till, vad de har gemensamt 

och hur de kan skilja sig åt. 

4.3.2 Etiska överväganden 

Människor är mina huvudsakliga källor och det ger i sig, som Orna och Stevens 

påpekar, anledning till etiska överväganden (2009: 58). CODEX drivs av bland annat 

Vetenskapsrådet. På deras hemsida kan man läsa vilka etiska regler som gäller enligt 

etikprövningslagen eller god forskningssed. Jag kommer utifrån några av punkterna där 

resonera kring hur jag gjort och tänkt. 

 
Forskningspersonen skall informeras om 

- Den övergripande planen för forskningen 

- Syftet med forskningen 

- De metoder som kommer att användas 

- De följder och risker som forskningen kan medföra 

- Vem som är forskningshuvudman 

- Att deltagande i forskningen är frivilligt 

- Att forskningspersonens har rätt att när som helst avbryta sin medverkan.
43

 

 

I det e-brev jag skickade ut för att fråga om intervjupersonen ville delta informerade jag 

om allt detta.
44

 Jag gick även igenom informationen grundligt när vi träffades innan 

intervjun. I det frivilliga deltagandet ingår att deltagaren ska ge sitt tydliga medgivande. 

Descombe skriver i Ground Rules for Social Research. Guidelines for Good Practice att 

”voluntary consent of the human subject is absolutely essential” (2010: 67). Jag gjorde 

så att efter vi muntligen gått igenom all information och intervjupersonen fått möjlighet 

att ställa frågor så skrev hon under det e-brev hon fått.
45

 Genom att skriva under visade 

hon att hon tagit del av och förstått informationen, att hon valde att delta men samtidigt 

visste att hon när som helst får dra sig ur. När det gäller risker i det här fallet bedömde 

jag att den risk som fanns var att bibliotekarien eller övriga deltagare i bokcirkeln skulle 

kunna, om de läste uppsatsen, räkna ut vem som intervjuats. Det informerade jag om i 

e-brevet. 

 

Till god forskningssed hör också att deltagaren utlovas konfidentialitet, något både 

Bryman och Denscombe skriver om (2011: 131-132 och 2010: 65-69). Det 

informerades deltagarna om på samma sätt som ovan. För att kunna hålla fast vid 

konfidentialiteten kommer intervjupersonerna att figurera med fiktiva namn. Det 

kommer heller inte att presenteras på vilka bibliotek bokcirklarna äger rum.  

 

Denscombe är även en av dem som tar upp att man ska se till att den person som deltar i 

studien slipper ”stress and discomfort” (2010: 64). Jag valde därför att genomföra 

intervjuerna på det bibliotek där bokcirkeln äger rum. Min tanke var att 

intervjupersonen skulle känna sig mer hemma i en välkänd miljö. En informant 

intervjuade jag i enlighet med hennes önskemål i hennes hem. Att jag observerade ett 

möte var också till viss del ett led i detta. Jag ville att intervjupersonen skulle ha fått 
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möjlighet att träffa mig innan intervjutillfället för att skapa ett större förtroende och en 

större trygghet. 

4.3.3 Intervjuer och analys 

Intervjuerna genomfördes med en person i taget inom loppet av tre veckor i november 

2012. Jag skrev ut intervjuerna efter hand. Intervjun gick till ungefär så som jag hade 

planerat i min intervjumanual
46

, förutom att jag efter inledningen började med att be 

informanten beskriva sin bokcirkel. Jag var trygg i min planering och lät informantens 

svar i mycket styra nästa fråga, men hade också intervjumanualen för att se att jag inte 

missade något.  

 

Intervjun skedde i ett rum på det bibliotek som informantens bokcirkel ägde rum, med 

undantag av en person där intervjun skedde i hennes hem. Jag förklarade varför jag 

spelade in allt på en mp3-spelare och det fungerade bra. Varje intervju tog cirka en 

timme.  

 

Efter att jag skrivit ut samtliga intervjuer påbörjade jag analysen i enlighet med Kvale 

och Brinkmanns metod med meningskoncentrering (se kapitel 4.4). Först när jag gjort 

en genomarbetning av hela uppsatsen gjorde jag sedan den slutliga analysen med 

resultat, diskussion och slutsatser. 

4.4 Analys 

Jag använder mig i analysen av Kvale och Brinkmanns metod med 

meningskoncentrering. När forskaren har skrivit ut hela intervjun sker sedan analysen i 

följande fem steg: 

 
Först läser forskaren igenom hela intervjun för att få en känsla av helheten. Sedan fastställer 

han de naturliga ’meningsenheterna’ i texten som de uttrycks av intervjupersonen. För det 

tredje formulerar forskaren det tema som dominerar en naturlig meningsenhet så enkelt som 

möjligt och tematiserar uttalandena utifrån intervjupersonens synvinkel som de uppfattas av 

forskaren. … Det fjärde steget består i att ställa frågor till meningsenheterna utifrån 

undersökningens specifika syfte. I det femte steget knyts hela intervjuns centrala, icke 

överflödiga teman samman i en deskriptiv utsaga. (2009: 221-222) 

 

Jag valde den här analysmetoden framför till exempel Brymans kvalitativa dataanalys 

(2011: 510). Fördelen i det här fallet med meningskoncentrering var bland annat att det 

fjärde steget, att ställa frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens specifika 

syfte, passade mitt mer deduktiva förhållningssätt där jag med mina teorier som 

utgångspunkt vill ställa frågor till texten. Jag utgår alltså från de tre strategierna samt 

teorin om flow i min analys. Jag undersöker om meningsenheterna går att koppla till 

dessa teorier. Men jag kommer också att undersöka om de inte gör det och vad de i så 

fall säger. I uppsatsens resultat- och analysdel kommer de deskriptiva utsagorna att 

presenteras. De analyseras sedan med hjälp av teorierna och med utgångspunkt i 

uppsatsens frågeställningar.
47

 Den analysen bygger på det arbete som redan genomförts 

i steg fyra i enlighet med Kvale och Brinkmanns metod. I diskussionskapitlet förs en 

diskussion med utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar och analysen av empirin 

kommer då att relateras till tidigare forskning och annan litteratur.
48

 I kapitel 7 förs en 
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avslutande diskussion där det undersöks om uppsatsens frågeställningar samt den 

övergripande forskningsfrågan besvarats.  

  

I min analys använder jag alltså metoden med meningskoncentrering för att se om jag 

med hjälp av teorierna eller på annat sätt kan beskriva svaren på mina tre 

frågeställningar samt forskningsfrågan. 

4.5 Avgränsningar 

Jag har inte låtit mig begränsas av om man i cirkeln läser skönlitteratur och/eller 

facklitteratur eller om man har något särskilt tema eller inte. Jag har inte intresserat mig 

för cirklar som primärt har någon annan huvudman än ett folkbibliotek (så som 

studieförbund eller någon frivilligorganisation), men inte heller låtit mig hindras av om 

cirkeln varit ett samarbete med någon annan organisation. Jag har i den här studien inte 

alls intresserat mig för fristående eller nätbaserade cirklar. 

 

5 Resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras empirin och analyseras i relation till uppsatsens teorier. 

Kapitlet är uppbyggt så att en informant i taget presenteras, i den ordning de 

intervjuades. I enlighet med Kvale och Brinkmanns analysmetod skapas i det femte 

steget en deskriptiv utsaga av det informanten berättat.
49

 Jag kommer här att presentera 

de fem informanternas utsagor så som jag har sammanställt dem. Direkt efter varje 

utsaga följer analysen av den informantens berättelse. Jag tittar då på vilka utryck av de 

tre strategierna och flow som återfinns och om några övriga teman framträder som inte 

täcks av teorierna.
50

 I kapitel 6 förs en diskussion med utgångspunkt i uppsatsens 

frågeställningar. Resultaten kommer då att relateras till tidigare forskning och annan 

litteratur. 

 

Jag har intervjuat fem personer från tre olika bokcirklar. Två av cirklarna äger rum i en 

större stad i Sverige, en i ett mindre samhälle. Den första bokcirkeln har tema 

Strindberg. Alla läser samma bok till träffen. Den andra bokcirkeln har ingen speciell 

inriktning. Där varierar de mellan att läsa facklitteratur och skönlitteratur. Ibland har 

alla läst samma bok, ibland har de läst olika böcker men om ett gemensamt tema. Den 

tredje bokcirkeln är uttalat feministisk. Den arrangeras i samarbete med en ideell, 

feministisk förening. Där läser man både skön- och facklitteratur. Alla läser samma bok 

och man samtalar sedan om den ur ett feministiskt perspektiv.  

 

Jag har namngett informanterna med namn i bokstavsordning: Agnes, Beata, Cecilia, 

Doris och Elin. De kursiverade texterna i utsagorna av informanternas berättelser är 

direkta citat. De är bara minimalt bearbetade från talspråket och då för att göra det mer 

begripligt. De kursiverade orden i analysavsnitten representerar uppsatsens 

frågeställningar och forskningsfråga – till exempel förväntningar, förhållningssätt
51

 - 

eller teorierna – till exempel pragmatisk, flow – eller viktiga teman som inte kan 

beskrivas med hjälp av uppsatsens teorier – till exempel social, boktips. 
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5.1 Agnes 

Agnes är pensionär och är med i bokcirkeln med Strindbergtema. Hon går på 

bibliotekets bokcirkel framför allt för att få komma hemifrån. Hon har valt den framför 

en annan aktivitet eller en annan bokcirkel för att den ligger nära, hon vill inte åka långt 

med kollektivtrafiken, framför allt inte på kvällen. Bokcirkeln är ett sätt att förena nytta 

med nöje - nyttan är att komma hemifrån och att lära sig något, nöjet är att träffa 

människor man inte skulle ha träffat annars.  

 

när man blir pensionär så är det så mycket tid som går åt till ingenting 

Man går bara och drar [skratt] lite grann å så och då tycker jag att det här var ju ett 

tillfälle att komma ut att komma hemifrån och att träffa andra å 

samtidigt som man då fick en liten repetition av Strindberg då i det här fallet 

 

Hon såg också fram emot att läsa Strindberg som hon läst i skolan. Hon tycker om 

klassiska, nordiska författare som Strindberg, Linna och Undset eftersom att de är så 

realistiska och lätta att förstå och känna igen sig i.  

 

Den här cirkeln har hon varit på två gånger. Den första gången var de ganska många, 

men då var det en skådespelerska som hela tiden läste ur Röda rummet, andra gången 

var de bara två deltagare och bibliotekarien. Hon gick tidigare i en bokcirkel om Selma 

Lagerlöf på samma bibliotek. Nu på hösten började hon först på en cirkel som 

deltagarna skötte själva, utan bibliotekarie, men nu har hon valt den här och då finns det 

ingen anledning att byta. 

 

Det hon hoppades på med cirkeln har inte helt uppfyllts. Hon hade trott att 

bibliotekarien skulle vara mer påläst och berätta mer om boken, istället ställde hon mest 

frågor till deltagarna. Agnes säger att de försökte svara så gott de kunde. Hon hade trott 

att bibliotekarien skulle “ge” mer, men nu var det mest de som fick prata. Bibliotekarien 

ställde många frågor om karaktärerna. Agnes säger att hon inte hade tänkt på det så 

mycket, men det kanske man ska, och inte mindes så detaljerat. Nu ska hon 

uppmärksamma karaktärerna mer när hon läser. Olika situationer i boken hade också 

tagits upp och Agnes återkommer till att hon inte minns så detaljerat. 

 

Nej, eh jaja eh vi svarade väl så gott vi kunde men att .. eh .. det kändes liksom .. eh jag 

förväntade mig att det var hon som skulle vart insatt, att det var hon som skulle ha 

kunnat leda det hela 

 

Men hon frågade som sagt var mycket oss istället för att ge oss, men det kanske, hon 

kanske inte ska göra det ge oss sin uppfattning om boken, det kanske inte ska va så 

 

På frågan vad hon känner när hon är på cirkeln svarar hon att hon, när hon är där, undrar 

vad hon har där att göra, hon har ju inget att bidra med. Den andra deltagaren var bra på 

alla sätt. Hon var trevlig och hon kunde mer och hade läst mer än Agnes, så det gav 

mycket att lyssna på henne. Nu var de bara två där och bibliotekarien ställde hela tiden 

frågor så det gjorde att Agnes pratade, men på de tidigare cirklarna med många 

deltagare pratade hon inte. På den utan bibliotekarie var det några som pratade hela 

tiden, men det var enligt Agnes för att de kan så mycket, så det är bra på det sättet. En 
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deltagare hade läst litteraturhistoria
52

, det fick Agnes ännu mer att känna att hon skulle 

hålla tyst så att hon inte sa nåt som var fel.  

 

Å så kände jag ju, då när man är så där många å många är så väldigt insatta då, det 

var ju en, nu gick inte hon, men hon läste eh litteraturhistoria på universitetet så att det 

var ju så väldigt stort skillnad. 

 

Å då tänkte man så här när hon uttryckte sig där så att .. då känner man sig att, men det 

är bäst att jag är tyst [skratt] utifall det jag säger är fel 

 

I cirkeln om Lagerlöf hade två bibliotekarier deltagit, men de hade enligt Agnes bara 

gett ordet till de som kunde. På frågan om bibliotekarien kan ha en roll där att fördela 

ordet till alla, sa Agnes att det var hon tveksam till. Då skulle hon kunna få känslan “vad 

ska jag säga, jag har inget att komma med”. Hon tyckte att det var trevligt när hon var 

med i samtalet när de bara var två - men hon tycker inte att bibliotekarien ska gå in och 

styra i en större cirkel. Det är de som kan som talar mest och man får med sig något av 

att lyssna på dem, även om det kanske inte bara är roligt när endast andra pratar.  

 

Ja fast då kanske man kommer att tänka vad ska jag säga å då blir nog inte det heller 

liksom för jag har ingenting att komma med precis för att det är så inom alla 

yrkeskategorier, ju mera du kan ju mera framstående är du ju å ju mera självförtroende 

har du ju också 

 

Det unika bokcirkeln ger är eftertänksamheten säger Agnes. När hon går därifrån 

funderar hon på det som sagts, nu sist på karaktärerna och deras roll i boken. Det hon 

önskar av biblioteket är att de ska lägga mer arbete på cirkeln. Att en insatt bibliotekarie 

ska kunna berätta om författaren och tala om vilka av författarens böcker som är 

värdefulla och vilka som är möjliga för en som läst lite och en som läst mycket att ta till 

sig. Nu är det så löst.  

 

men om man nu skulle tycka att man skulle vilja nåt mera så tycker jag att hon skulle 

vart mera påläst och mera insatt … Jag tycker hon låg lite för lågt 

 

Men alltså, man kanske skulle tänka sig att om vi nu ska läsa nästa år till exempel nån 

annan författare, Ibsen till exempel då, att man då fick lite mera eh upplysning om hans 

böcker och vilka som är mest värdefulla att läsa 

 

Det är som sagt nordiska klassiker hon pratar om när hon beskriver vad hon läser. Och 

det är för att de är realistiska och för att hon lätt lever sig in som hon läser dem. Hon vill 

ha litteratur som ger något, hon läser inte bara för nöjes skull. Men det är inte heller så 

att hon läser vad som helst som betraktas som god kvalitet. Nobelpristagarna från andra 

länder har hon haft svårt att förstå och hon tycker att det är meningslöst att läsa om man 

inte förstår. Förr tänkte hon att hon skulle försöka läsa klart en bok hon inte kom in i om 

den fått en bra recension, men det gör hon inte längre. Hon läser inte heller klart en bok 

bara för att hon tror att hon ska få nytta av den på något sätt. 

 

Hon tycker att hon utvecklas som människa och medborgare av att läsa. Igenkänningen 

är viktig för då funderar hon kring sitt eget liv och kan även jämföra hur det var förr och 

nu. Hon beskriver hur hon känt igen sig i Strindbergs religiösa tvivel. Går det att tro? 

Hon känner också igen sin egen barndom i hans beskrivningar av skolan och 
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 Agnes uttryck. 
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strängheten, även om det var värre på Strindbergs tid. Han beskriver också hur olika det 

är för de som tillhör finare folk och de som inte gör det. Hon drar paralleller till sina 

barnbarn där några gått i kommunal skola och några i privat [friskola med hög status]. 

Hon får insikter om sig själv och samhället, men hon säger inget som visar att hon vill 

förändra det. Men hon beskriver att hon genom att läsa ändrat uppfattning om 

invandringen.  

 

Jo, det är för att man [] ju själv å funderar på vissa saker å man tänker tillbaka på sitt 

eget liv å olika situationer 

Det kan till exempel handla om konfirmation eller nånting sånt där hur lärarna var 

eller så, å då märker man ju hur, nu när jag har barn och barnbarn 

När de går i skolan hur deras skolgång är för då kan jag göra en jämförelse liksom 

 

Å så skolan å invandringen å  

som är aktuellt tycker jag å då e de ju intressant om man kan få en annan persons, för 

många gånger har jag ju liksom haft en helt bestämd in, inställning till invandringen 

men sen när jag har läst och fördjupat mig lite så får jag en annan aspekt på det, att det 

kanske inte är alldeles riktigt som jag har tänkt 

 

Nuförtiden glömmer hon inte bort tid och rum när hon läser, men så kunde det vara förr. 

Hon ger som exempel när hon läste Linnas Okänd soldat och Undsets Kristin 

Lavransdotter. Den första var så spännande, det hände saker hela tiden och hon ville 

veta hur det skulle gå. Den andra handlade, som hon tänker den, om en kvinna som inte 

känner lika starkt för sin man som han för henne och undrar om hon bör stanna i 

äktenskapet. Agnes tycker att det är en intressant frågeställning och hon “greps 

fullständigt” av boken och kunde känna igen sig och sina tankar.  

 

Ja, men den var ju så att man liksom greps fullständigt av de å man  

… 

kunde ju känna igen .. hennes tankar och hennes liv på nåt sätt å tyckte jag. Det är 

också en av de bättre böckerna som jag tycker att jag har läst 

 

Nu känner hon inte så när hon läser längre och inte när hon läser Strindberg. Han är inte 

en sån författare man sträckläser tycker hon och där man vill veta hur det ska gå. Hans 

styrka är hur han formulerar sig och hans förmåga att skildra olika saker. Att hon läser 

klassiker är för att hon vill fördjupa sig och lära sig något som gör det lättare att umgås i 

olika situationer. Hon läser hela tiden för att göra av tiden nånstans som pensionär, hon 

läste inte lika mycket tidigare. 

 

 jag läser inte för underhållningens skull utan för att, jag läser för att jag kanske ska 

fördjupa mig och möjligtvis lära mig nånting som [] kan  

..bli lättare så kanske när man umgås i olika situationer å så 

5.1.1 Analys av Agnes berättelse 

Om vi tittar på Agnes berättelse med hjälp av den här uppsatsens teorier och med 

utgångspunkt i frågeställningarna och forskningsfrågan kan vi se att två strategier 

dominerar – den traditionalistiska och den emancipatoriska. Den traditionalistiska 

dominerar när det gäller träffarnas betydelse och den emancipatoriska när det gäller 

läsningen.  
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I teorikapitlet definierades den traditionalistiska strategin med bland annat tre punkter.
53

 

Det är framför allt den första och den andra vi känner igen i Agnes berättelse, nämligen 

att användaren ”vill läsa klassiker eller annan litteratur av god kvalitet/läser klassiker 

eller annan litteratur av god kvalitet” och ”vill få (lära sig att) analysera och värdera 

litteratur/får (lära sig att) att analysera och värdera litteratur”. Båda dessa anknyter till 

vad Agnes förväntar sig av bokcirkelns träffar och hennes förhållningssätt till dem. 

Agnes förväntar sig att bibliotekarien ska vara påläst, berätta om det hon vet och tala 

om vilka böcker som är värdefulla. Hon vill verkligen lära sig tolka ett verks estetiska 

värde och få kunskap om vilka böcker som är värda att läsa. Därför tycker hon också att 

det är värdefullt att lyssna på de som hon upplever kan mer om litteratur.  

 

Det tycks också i hennes berättelse finnas sätt att läsa böckerna som är mer rätt eller fel. 

Bibliotekarien ställde många frågor om karaktärerna. Det är något Agnes inte brukar 

tänka på, men det kanske man ska, funderar hon. Att hon sökt sig till en bokcirkel där 

man läser den klassiske författaren Strindberg anknyter också till den traditionalistiska 

strategin, men som vi kommer se har den faktorn fler betydelser för Agnes. Om vi tittar 

på hur Agnes upplever bokcirkeln så har hennes traditionalistiska önskemål inte 

uppfyllts. Den litterära kunskap hon hoppats få av bibliotekarien får hon inte, istället är 

bibliotekarien den som ställer frågor till deltagarna. Den andra deltagaren däremot kan 

mycket, så det ger mycket att lyssna på henne. I den kontakten får Agnes mer av litterär 

bildning, mer av sina traditionalistiska önskemål uppfyllda.  

 

När det gäller Agnes förhållningssätt och upplevelse av läsning så ligger hon annars 

närmare den emancipatoriska strategin. I den definition som gjordes i teorikapitlet 

anknyter hon starkast till punkt ett och två, nämligen att användaren ”vill utvecklas eller 

frigöras som person/upplever att hen utvecklas eller frigörs som person” och ”vill förstå 

mer om samhället och sin roll i det/upplever att hen förstår mer om samhället eller sin 

roll i det”.
54

 Att hon läser nordiska klassiker beror på att de är lätta att förstå och känna 

igen sig i. Hon söker igenkänningen för att den gör att hon börjar reflektera kring sig 

själv och sitt eget liv. Hon reflekterar dessutom över samhället, till exempel om 

klasskillnader och invandring. Hon har till och med ibland bytt åsikt på grund av det 

hon läst. Vi kan alltså känna igen att hon utvecklas som person och får nya insikter om 

sig själv och samhället när hon läser. Det är också det hon söker i läsningen. 

 

Även om den traditionalistiska och den emancipatoriska strategin dominerar Agnes 

berättelse så finns det inslag som kan beskrivas på andra sätt. En aspekt av den 

pragmatiska strategin är att användaren deltar i bokcirkeln för att hen ”vill få nytta av 

det /har nytta av det”.
55

 Det inslaget hittar vi bland annat i Agnes förväntningar. Hon 

vill genom bokcirkeln uppnå nyttan att komma hemifrån och hon vill dessutom lära sig 

något. En orsak till att hon läser klassiker är också att hon vill lära sig något som gör det 

lättare att umgås i olika situationer. I hennes förhållningssätt kan vi också se att hon 

läser bland annat för att ha något att göra av tiden som pensionär, vilket också kan ses 

som en slags nyttovinst. Flow kan vi inte se i Agnes berättelse om bokcirkeln. Förr när 

hon läste kunde hon uppslukas helt och tid och rum försvann, men inte nu. 

 

I Agnes berättelse finns också ett socialt tema, även om det inte är särskilt dominerande, 

som inte riktigt går att beskriva med den här uppsatsens teorier. Hon vill träffa 
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människor hon annars inte skulle ha träffat och hon tycker att den andra deltagaren är 

trevlig.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att den traditionalistiska strategin är användbar för att 

beskriva den betydelse Agnes önskar att bokcirkelns träffar ska ha. Men det är bara i 

begränsad utsträckning som de får den betydelsen och då är det den andra deltagaren 

som tillgodoser det behovet, inte bibliotekarien. Läsningens betydelse för Agnes kan 

bäst beskrivas med hjälp av den emancipatoriska strategin. Hon utvecklas som person 

och reflekterar kring sig själv och samhället. Det finns även vissa pragmatiska drag i 

Agnes berättelse. Hon vill få, och får, viss nytta av läsningen och träffarna. Slutligen har 

bokcirkeln också en viss social betydelse för Agnes, men det draget är inte så starkt. 

5.2 Beata 

Beata är pensionär och går i den mer allmänna bokcirkeln. Ibland när Beata läser får 

hon som en aha-upplevelse. Hon beskriver att ju äldre hon blivit desto mer känner hon 

hur erfarenheterna och kunskaperna i livet rinner ihop i en å och när hon läser skapas 

ofta en igenkänning som blir som ett aha. Det handlar oftast om att hon får en insikt om 

något utanför henne själv, även om det också är kopplat till henne. Att hon kan få de här 

upplevelserna när hon läser tror hon beror på att hon då har hela sin uppmärksamhet på 

läsandet, till skillnad från många andra situationer i livet när det är mycket som stör. På 

frågan om Beata tycker att hon utvecklas som person av de här aha-upplevelserna svarar 

hon att hon tror det, “eller i alla fall hålla kvar”. Beata förklarar att som äldre har det 

uppstått flera begränsningar i livet. Dels har hon inte samma möjlighet att förflytta sig 

längre, dels har hon färre möjligheter till intellektuell stimulans och det är lättare att 

“snöa in” i begränsade tankebanor. Men hon talar samtidigt om att läsningen ger 

vidgade perspektiv, eller att samtalet vidgas och om nya synvinklar och ny kunskap om 

omvärlden.  

 

Ja. Det blir mer påtagligt, då riktar man ju hela sin uppmärksamhet åt läsningen å 

utgår från det liksom till skillnad från det vanliga livet där man håller på med massa 

olika grejer som stör  

 

U Men du känner ändå att [] alltså känner du att det får dig att utvecklas som person 

på nåt sätt 

B Ja, det tror jag ju 

U Hur tänker du 

B eller i alla fall hålla kvar. Som man får börja räkna med nu när man är så här 

gammal att man håller kvar så mycket som möjligt 

U Ja. Hålla kvar vad då till exempel? 

B Eh. Förmågan att tänka, att man inte snöar in, alltså risken tycker jag e mycket när 

man blir äldre att världen minskar eftersom de fysiska förutsättningarna blir sämre att 

ta sig till olika ställen 

 

Beata tycker att bokcirkelns träffar ger henne ett forum att diskutera, en arena att delta i 

världens skeende som hon förlorade när hon blev pensionär. Diskussionerna vidgar 

perspektiven och de får henne samtidigt att känna sig levande. När Beata får frågan hur 

länge deras träffar brukar pågå har hon svårt att svara. Hon tänker inte på tiden, säger 

hon, hon glömmer bort tiden eftersom att hon blir så engagerad i det som är. Efter 

träffen känner hon sig upplyft. 
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B Jag har inte tänkt på tiden men det e, en och en halv timma är det nog i alla fall … 

kanske två ... två lektionstimmar skulle jag tro att det e. Det har, jag har inte tänkt på 

tiden 

U Nej .. vad beror det på tror du? 

B Man blir engagerad i det som är 

 

Just att man ventilerar sånna här saker det gör att man känner sig mer levande 

 

ja det vidgar perspektiven liksom tycker jag va, för man förlorar, när man blir gammal 

så förlorar man ju eh .. arenor å kontakter som man får in naturligt när man är 

yrkesverksam för det blir ju inte samma .. sedan 

 

Beata vill att en bok ska fängsla och inte vara långtråkig. Hon lever sig väldigt mycket 

känslomässigt in i en bok och kan både skratta och gråta när hon läser. 

 

att den ska fängsla på nåt sätt, för man kan ju läsa böcker som inte, som man tycker är 

bara långtråkiga å man försöker å komma in i den å man kommer inte in i den liksom 

va 

 

Att samtalen öppnar för nya synvinklar beror till viss del på att deltagarna är i olika 

åldrar och att det är både kvinnor och män, tycker Beata. Hon tar som exempel när en 

man i gruppen tyckte att de inte skulle läsa så mycket “kvinnoböcker”. Beata frågade 

genast vad han menade och han sa att han ville läsa lite vetenskaplig litteratur och inte 

bara om relationer. Det ledde till att bibliotekarierna plockade fram sådan litteratur.  

 

å de har jag hört förut till exempel  

att män och kvinnor är, att kvinnor pratar om relationer å hur man känner sig å så här 

liksom medan män vill ha teknik till exempel /.../ så de e man medveten om men man, att 

ta upp å diskutera det här olika då nappar jag direkt liksom å frågar tillbaks liksom va 

hur tänker du då eller va för jag tycker det är intressant att höra de då 

 

Hur diskussionerna vidgas, eller hur de i diskussionerna vidgar problemet, eller att 

Beatas perspektiv vidgas återkommer hon till. För Beata handlar det om att världen inte 

ska bli för liten nu på äldre dagar. Samma sak var det när hon var hemma med barn. Då 

slukade hon böcker för att vidga tankarna så att de rymde mer än barn. Egentligen 

tycker hon att hon slukar böcker lika mycket nu som när hon var yngre, men nu för 

tiden kan hon lägga ifrån sig dem när det behövs. Beata ger flera exempel på hur 

samtalet har “vidgats”, till exempel från Moa Martinssons böcker till dagens 

dubbelarbetande mammor eller hur en symbolisk mur i en skönlitterär bok diskuterades 

och där kärnvapenhotet blev en möjlig tolkning. Bokcirkeln har i alla fall inte lett till att 

hon fått lust att engagera sig i någon särskild samhällsfråga, även om hon ofta känt den 

lusten i andra situationer i livet. 

 

ja så vidgade vi problemet å hur annorlunda det var å då insåg jag att vi kom in i en 

diskussion om dagis å mödrarnas lott å såhär va. Dubbelt yrkesarbete, alltså arbete 

utanför hemmet å och eh med barn å så vidgar vi många gånger tycker jag 

 

jag tror inte det är nån skillnad faktiskt ja jag fast eh .. nä jag tror att jag kan sluka lika 

idag om man säger 

 

Två ord som återkommer i Beatas berättelse är intressant och spännande. Det syns till 

exempel i hur hon beskriver sin inställning till Strindberg. Hon är intresserad av honom 
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och det är spännande att läsa honom. Det är spännande att läsa om hans innersta tankar i 

de ockulta dagböckerna. Eftersom att hon bland annat jobbat inom psykiatrin är hon 

intresserad av om han möjligen var psykiskt sjuk. Hon säger även allmänt om böcker att 

även om de inte är lustfyllda kan hon kanske få veta något intressant hon inte visste 

innan.  

 

ofta så är jag så pass intresserad i alla fall överhuvudtaget, men jag börjar ju tänka lite 

grann att jag har inte tid längre i min levnad å ägna mig åt för mycket skit 

 

Ett annat ord som återkommer, men inte lika mycket, är underhållning. Hon kan läsa 

böcker som hon inte förväntar sig ska ge några stora upplevelser för att de till exempel 

har ett underhållningsvärde. Även Strindberg säger hon sig främst ha läst för att han är 

underhållande, men ibland har hon nog läst honom för att hon känner att hon bör. På 

frågan varför svarar hon för att det tillhör bildningen. Men det är inte en inställning hon 

haft i samband med bokcirkeln. Ändå fnyser Beata åt ett påstående som har gjorts i 

någon artikel eller dylikt om att Bodil Malmsten skulle skriva ungefär som Strindberg. 

Det går inte att göra en sådan jämförelse, anser Beata, Strindberg är hundra gånger 

bättre. 

 

alltså det kan inte jämföras .. han är hundra gånger bättre än Bodil Malmsten 

 

Beata tycker att samtalen får ett större djup när alla läst samma bok. En av fördelarna är 

nämligen då att man får ta del av olika åsikter och tolkningar av boken. En drivkraft för 

Beata att läsa är att hon sedan kan diskutera med folk och fråga om de läst boken. När 

de hade miljötema på bokcirkeln var det så mycket fakta hon ville komma ihåg att hon 

förde anteckningar när hon läste. Annars har hon läst precis som vanligt, den enda 

skillnaden är att det finns en deadline så att hon måste läsa.  

 

Inför att Beata skulle börja bokcirkeln hade hon inte höga förväntningar, men hon 

trodde att det skulle ge något socialt att träffa andra människor. Nu tycker hon att 

bokcirkeln ger mer än hon trodde, mycket just för att det är spännande att träffa 

människor hon inte är van vid. Beata tycker att gemenskapen är viktig, men det hade 

inte gett samma om de diskuterat vad som helst. Här kommer de in på djupet i sådant 

som har betydelse för människan. På frågan om hon får något unikt av bokcirkeln svarar 

hon att hon får möjligheten att reflektera kring viktiga saker i samtal med andra. 

 

Ja en mer kanske social träff, å träffa andra människor å så va för att böckerna de har 

man ju ändå, de kan man ju läsa ändå, man behöver ju inte diskutera dem efteråt å så 

 

så spännande för att man träffar helt andra människor än vad vi är van 

 

man kommer in på djupet mera om .. verkliga saker liksom som har betydelse för 

människan 

 

Ja den ger ju möjligheten att reflektera kring vissa saker, som jag inte har idag 

 

Beata tycker att bibliotekarierna är bra. De lägger sig inte i så mycket, de kommer med 

förslag men pådyvlar inget. De sammanfattar efter önskemål deltagarnas omdömen om 

böckerna och vad de diskuterat på träffen och e-postar det sedan till deltagarna, liksom 

påminnelse om när det är dags för möte. De plockar fram böcker. Beata tycker att de är 

serviceinriktade och bra och har inget mer att önska av dem. Hon tycker dessutom att 

bibliotekarierna behandlar alla lika oavsett vilken befattning de haft i livet. 
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Situationen på träffarna är väldigt olika om alla läst samma bok eller olika. Det blir inte 

samma sak när hon hör någon berätta om en bok hon inte läst själv, men däremot kan 

det ge henne lust att läsa något. 

 

När man hör nån annan berätta då det blir ju inte samma sak utan snarare kan det ju 

va såhär att det lockar en att läsa boken själv 

5.2.1 Analys av Beatas berättelse 

När vi tittar på Beatas berättelse med hjälp av teorierna och med utgångspunkt i 

frågeställningarna och forskningsfrågan ser vi att bokcirkelns betydelse för Beata 

framför allt kan beskrivas med hjälp av flow och den emancipatoriska strategin. Det är 

dock inte något som syns i de förväntningar hon hade. Det enda hon egentligen trodde 

var att det skulle ge något socialt att träffa människor och där har bokcirkeln också 

överträffat förväntningarna. 

 

Beata vill att en bok ska vara fängslande. Kanske går det förhållningssättet att koppla 

till någon av de två första punkterna i den definition av flow som finns i teorikapitlet, 

nämligen att användaren ”vill uppleva en total närvarokänsla där tid och rum 

försvinner/upplever en total närvarokänsla där tid och rum försvinner” eller ”vill känna 

sig inspirerad eller engagerad/upplever inspiration eller engagemang”.
56

 Beatas 

upplevelser av bokcirkeln kan i alla fall främst beskrivas som en kombination av flow 

och den emancipatoriska strategin. Närvaron och engagemanget i flow känner vi igen i 

att hon fortfarande slukar böcker. Hon beskriver också att när hon läser har hon hela sin 

uppmärksamhet på läsandet till skillnad från många andra situationer i livet då mycket 

annat stör. Just den här uppmärksamheten leder i sin tur till att Beata får aha-upplevelser 

och insikter som lätt kan kopplas till den emancipatoriska strategin, nämligen att 

användaren ”upplever att hen utvecklas eller frigörs som person” eller ”upplever att hen 

förstår mer om samhället eller sin roll i det”.
57

 Hon beskriver det som en igenkänning 

där tidigare erfarenheter och upplevelser rinner ihop till ett aha. Insikterna handlar ofta 

om något utanför henne själv. Läsningen ger även vidgade perspektiv. För Beata 

innebär det frigörande annars inte alltid att hon ytterligare utvecklas, utan att hon trots 

en relativt hög ålder ”håller kvar” saker, som sin intellektuella kapacitet och rörlighet.  

 

Även träffarna, samtalen, går i Beatas fall att koppla till både flow och den 

emancipatoriska strategin. De får perspektiven att vidgas. Hennes värld vidgas också, 

hon får en arena att diskutera i som hon inte annars har. Men samtalen får henne också 

att känna sig levande och hon glömmer bort tiden – en närvaro starkt kopplad till flow.  

 

Beata har, åtminstone tidigare i livet, också haft inslag av det traditionalistiska 

förhållningssättet till läsning - att ”det finns litteratur som är mer värd än annan, det 

finns ett litterärt kulturarv eller en kanon som är bra att känna till”.
58

  Hon har då läst 

Strindberg för att man bör, för det tillhör bildningen. Idag verkar hon inte längre ha den 

drivkraften, men att hon anser att det finns böcker av bättre och sämre kvalitet visar 

hennes uttalande om Malmsten och Strindberg. Här värderar hon tydligt en författare 

som räknas till klassikerna högre.  
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Den traditionalistiska strategin är inte särskilt närvarande i Beatas upplevelser. Hon 

tycker att det ger ett större djup när alla läst samma bok, eftersom att man då får ta del 

av andras åsikter och tolkningar av den. Det kan möjligen anknyta till att användaren 

”vill få (lära sig att) analysera och värdera litteratur”.
59

 Beata tycker inte det blir samma 

sak när alla läst olika böcker, men det kan å andra sidan ge henne lust att läsa något nytt 

och därmed fungera som boktips.  

 

Den pragmatiska strategin är inte heller särskilt närvarande, men den dyker upp lite 

grann. När de hade miljötema ville hon komma ihåg alla fakta till mötet, så hon 

antecknade en hel del när hon läste vilket kan ses som en pragmatisk ”nytta”.
60

 Ibland 

läser hon för att sedan uppnå nyttan att kunna diskutera det lästa med andra. Den enda 

skillnaden att läsa för bokcirkeln mot annars är att hon har en deadline. Kanske ger det 

den pragmatiska vinsten att hon ”läser mer än hen annars skulle ha gjort”.
61

 

 

Sammanfattningsvis kan bokcirkelns betydelser för Beata framför allt beskrivas med 

flow och den emancipatoriska strategin. Beata har en stark närvarokänsla både i 

läsandet och på mötena. Läsningen ger aha-upplevelser och, liksom träffarna, vidgade 

perspektiv. Det finns en viss litterär bedömning i Beatas förhållningssätt, men inget som 

har någon direkt betydelse i bokcirkelns sammanhang. Det pragmatiska är inte särskilt 

närvarande, möjligen läser hon mer än hon annars skulle ha gjort. Det finns ytterligare 

ett viktigt tema i Beatas berättelse, det sociala. 

5.3 Cecilia 

Cecilia är pensionär och är med i samma bokcirkel som Beata. Det är två saker Cecilia 

poängterar och återkommer till. Den ena är att hon tycker om att läsa och läser mycket. 

Den andra är att det är trevligt på mötena och det var också det hon förväntade sig och 

hoppades på. Hon tycker inte att hon utvecklas som person eller i sin syn på samhället 

av bokcirkeln. Hon söker inte någon speciell sorts böcker, som till exempel klassiker 

och hon tycker inte att hon har någon nytta av bokcirkeln i något annat sammanhang. 

 

Nä, jag gillar att läsa, jag läser mycket å jag gillar att läsa, så tycker jag det är lite 

trevligt å träffa andra då som gillar att läsa så att säga 

 

Hon tyckte det såg trevligt ut när hon såg bokcirkeln ha möte på biblioteket innan hon 

gick med. Hon tycker att det är trevligt nu att träffa människor och prata om det 

gemensamma intresset att läsa böcker. Hon tycker om att hon träffar nya människor i 

folkbibliotekets bokcirkel. Hon är även med i en privat cirkel där hon tycker om att 

hålla kontakten med gamla arbetskamrater. 

 

det tycker jag är roligt att man träffar lite nya människor 

 

När Cecilia läser en bra bok går hon helt in i den och kopplar bort dagen. Det är 

avkopplande att läsa. En del böcker är svåra att komma in i, men fortsätter man läsa så 

gör man det. Om det inte är en tråkig eller dålig bok förstås. En del böcker är för lätta. 

Är boken tråkig eller barnslig läser hon inte klart den. En halvbra bok väljer hon kanske 

att skumma igenom, hon vill ändå veta hur det går. I en bra bok är det flyt och det finns 
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en spänning. Det är den här upplevelsen Cecilia vill komma åt i läsandet.  

 

Jag måste ha nåt, veta att jag har en bok att läsa .. det har alltid, alltid vart så det går 

inte .. å det är så skönt för man kopplar bort hela dan när man går in i en bok när man 

har gått och lagt sig .. /.../  .. så de e väldigt bra .. avkoppling 

 

ibland tar det lite tid innan man kommer in i boken. Den kan va tråkig i första kapitlet 

men sen så tar den sig boken också 

 

Cecilia säger att hon kanske inte upplever det lika mycket idag som förr, men sen visar 

det sig att hon ändå ofta har den här upplevelsen men att hon idag har lättare för att 

lägga ifrån sig boken. Hon har bättre disciplin idag, säger hon. Hon får alltså 

disciplinera sig för att lägga bort boken. Men alla böcker ger förstås inte den här 

upplevelsen – boken om vatten som hon läste när de hade miljötema var tråkig, trots att 

ämnet var intressant. När Cecilia ska berätta för de andra om en bok hon läst så är det 

roligare om det är en bra bok det handlar om, för då är hon mer engagerad. Det är inte 

lika spännande att prata om en tråkig eller dålig bok. 

 

C Om den har varit bra [skratt] 

U Ja. Då ger det mer att berätta om den 

C Ja 

U Varför det? 

C Det, det gör det, för det, för då är man mer inne i boken. Engagerad. Än om man ska 

prata om en bok som man tyckte var urtråkig eller urdålig 

U Då blir det inte lika spännande heller 

C Nej, nej, nej 

 

Cecilia uppskattar nog de tillfällen de har läst samma bok mer än de tillfällen de har läst 

olika, för då kan hon få fler vinklar på samma bok. Hon är väldigt intresserad av vad 

andra tänkt och tyckt om boken och ibland undrar hon då om hon kanske tänkt ”fel”. 

Hon tycker också att det är intressant att höra vad andra tycker om författaren. En 

författare hade hon varit lite osäker vad hon tyckte om, men efter träffen kom hon fram 

till att hon nog inte var så förtjust i henne. Det händer att Cecilia väljer en bok för att 

den till exempel fått ett pris, men oftast vet hon inte egentligen varför hon väljer en bok. 

Den ska intressera henne och det kan vara ämnet eller vad hon läser på baksidan eller 

vad någon tipsat om. Hon trodde nog att bibliotekarierna skulle välja ut böcker av god 

kvalitet, men det var inget hon tänkte särskilt på eller hoppades på. 

 

jag tycker nog att det kanske är roligare när vi läser samma bok lite grann /.../ för då 

får man liksom fler vinklar på samma bok 

 

kan säga jaha tyckte de så å .. har jag tänkt fel där 

 

Den enda aha-upplevelsen Cecilia beskriver som rör träffarna är när hon känner att det 

där ämnet ska hon läsa mer om eller den där författaren ska hon läsa mer av, efter att ha 

hört de andra berätta. Hon vill gärna få tips på böcker hon inte annars skulle ha 

upptäckt.  

 

Ja, å kanske man kan få nåt tips om eh böcker som man inte har tänkte läsa men som, 

eh, de kan va bra även om inte jag har tänkt läsa den så att säga 

 

Man kan väl få nya insikter på så sätt att man ‘aha, det ska jag läsa om’ eller .. man får 
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lust å läsa vidare om nånting kanske 

 

Cecilia tycker inte att hon utvecklas som person av cirkeln - då får de hålla på ett tag 

till, säger hon. Kanske att hon fått några nya insikter om samhället eller vad andra 

tycker om det, men inget större anser hon. Men ändå tycker hon att hon fick ett globalt 

perspektiv när de hade miljötemat och det var någonting hon tänkte på som förvånade 

henne i den bok hon läste då, men hon kommer inte nu ihåg vad. Cecilia berättar 

spontant om böcker hon läst av en författarinna som skrivit om sitt eget liv och om 

sådant författarinnan gjort som Cecilia upplever som modiga. Det fick Cecilia att tänka 

på sitt eget liv och vad hon själv skulle ha vågat.  

 

Ja, det är ju lite granna vad man skulle velat våga själv .. lite modigt så där 

 

Cecilia tycker inte att hon har nytta av bokcirkeln i något annat sammanhang. I den 

privata bokcirkeln Cecilia har tillsammans med gamla arbetskamrater läser de bara 

skönlitteratur. Hon tycker att folkbibliotekets cirkel ger henne en större bredd i hennes 

läsande. Och på frågan om hon tycker att hon blir mer bildad av cirkeln svarar hon att 

det kanske hon blir för att hon läser böcker hon inte annars skulle ha läst, om miljön till 

exempel.  

 

lite mer breddning kanske jag ska säga. Det blir bredare vad man lä .. ja .. vad heter 

det? 

 

Övrigt som kommer fram i Cecilias berättelse är att hon tycker om att cirkeln är på ett 

bibliotek, för hon har alltid trivts på bibliotek. Hon tycker också om att det är i 

samhället där hon bor, att biblioteket finns kvar. Bibliotekarierna är aktiva i 

diskussionen, plockar fram böcker och kommer med boktips. Det tycker Cecilia är en 

bra roll. Cecilia är en av de som inte pratar så mycket, hon har alltid varit tystlåten, men 

hon vill inte att bibliotekarierna ska gå in och fördela ordet för då blir det kanske för 

styrt och inte så spontant. Vad de läser i bokcirkeln beror på vad deltagarna önskat. 

Cecilia trivs nog bäst när de läst samma bok och man kan få flera infallsvinklar, men 

hon vill att de ska fortsätta att ibland läsa samma bok och ibland olika utifrån ett tema. 

Det blir mer variation då. 

 

Det är jättetrevligt att det finns nånting som är i, vad heter det, samhället man bor i … 

För de har ju tänkt lägga ner biblioteket väldigt många gånger här .. så det är ju .. 

jättebra att man kan hålla det 

5.3.1 Analys av Cecilias berättelse 

När vi tittar på Cecilias berättelse med hjälp av teorierna och med utgångspunkt i 

frågeställningarna och forskningsfrågan ser vi att bokcirkelns betydelse för Cecilia bäst 

kan beskrivas med flow. Den sociala betydelsen, som ligger utanför teorierna, är också 

viktig för henne.  

 

I Cecilias förhållningssätt till läsning kan vi se att hon kanske är den som mest av alla 

informanter drivs av ett behov att känna flow. Hon tycker om när hon kan gå helt upp i 

en bok och koppla bort dagen, vilket stämmer väl in på uppsatsens definition att 

användaren ”vill uppleva en total närvarokänsla där tid och rum försvinner/upplever en 

total närvarokänsla där tid och rum försvinner”.
62

 Flow finns också med lite grann i 
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Cecilias förhållningssätt till träffarna. Hon tycker att det är mer givande när hon får 

berätta om böcker som hon tycker är bra, då blir hon mer engagerad än när hon berättar 

om tråkiga böcker. Det känner vi igen i att användaren ”vill känna sig inspirerad eller 

engagerad/upplever inspiration eller engagemang”.
63

  

 

Cecilia är kanske den som också oftast upplever flow när hon läser. Är det en bra bok 

går hon helt in i den och kopplar bort dagen. Det är avkopplande att läsa. En del böcker 

är svåra att komma in i, men fortsätter man läsa så går det om boken är bra. De 

aspekterna stämmer med att användaren ”vill uppnå avkoppling på ett aktivt 

sätt/kopplar av utan att känna sig passiv”.
64

 Är boken för lätt läser hon inte klart den. 

Det stämmer med att aktiviteten ska vara på en lagom nivå, ”den ska ta dina förmågor i 

anspråk”.
65

 Kommer hon sedan in i en bok är belöningen omedelbar: avkopplingen, 

upplevelsen av här och nu, det som hänt tidigare på dagen försvinner. Vi känner igen 

det i: ”Belöningen kan till exempel vara välbefinnande, inspiration, avkoppling, 

verklighetsflykt eller en känsla av kontroll”.
66

 Cecilia säger att hon kanske inte upplever 

det lika mycket idag som förr, men sen visar det sig att hon ändå ofta har den här 

upplevelsen men att hon idag har lättare för att lägga ifrån sig boken. Hon har bättre 

disciplin idag, säger hon. Hon får alltså disciplinera sig för att lägga bort boken. Vi kan 

ana en viss flowupplevelse även på träffarna. När Cecilia ska berätta för de andra om en 

bok hon läst så är det roligare om det är en bra bok det handlar om, för då är hon mer 

engagerad.  

 

De olika strategierna är inte lätta att hitta i Cecilias berättelse. Möjligen finns det en 

koppling till att det ”är bra att kunna analysera böcker, att lägga märke till och förstå ett 

verks estetiska och kvalitativa värden”
67

 i den traditionalistiska strategin. Hon är 

nämligen väldigt intresserad av vad andra tycker och tänker, inte i största allmänhet 

utan just om boken. Och i det finns det också ett rätt eller fel närvarande, om någon 

säger något hon inte tänkt på funderar hon på om hon kanske tänkt ”fel”. Om hon vill få 

mer kunskap handlar det just om boken eller författaren. De upplevelserna kan hon få 

när alla har läst samma bok och hon tycker bäst om de tillfällena. När hon någon gång 

har ändrat åsikt om något har det inte handlat om samhällsfrågor utan om synen på en 

författare. 

 

Den emancipatoriska strategin är inte särskilt närvarande i Cecilias berättelse med ett 

ganska starkt undantag. Cecilia berättar spontant om böcker hon läst av en författarinna 

som skrivit om sitt eget liv och om sådant författarinnan gjort som Cecilia upplever som 

modiga. Det fick henne att tänka på sitt eget liv och vad hon själv skulle ha vågat. Det 

är lätt att koppla till att användaren ”upplever att hen utvecklas eller frigörs som 

person”.
68

 Det enda pragmatiska som går att hitta i Cecilias berättelse är möjligen att 

hon genom bokcirkeln ”breddar sitt läsande”
69

, hon läser sådant hon inte annars skulle 

ha läst.  

 

Den sociala betydelsen, som ligger utanför den här uppsatsens teorier, är också väldigt 

viktig för Cecilia. Den enda förväntan hon hade på bokcirkeln var egentligen att hon 

skulle få träffa nya människor, med det gemensamma intresset läsning. Hennes 
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förhållningssätt till själva träffarna är också att Cecilia vill ha det trevligt tillsammans 

med likasinnade människor hon annars inte skulle ha träffat. Och det hon upplever är att 

det är roligt att träffa nya människor som också tycker om att läsa och tillsammans med 

dem diskutera det de läst. Ytterligare en aspekt som är viktig i Cecilias upplevelse av 

bokcirkeln är att den ger värdefulla boktips. Cecilia tycker nog bäst om när alla läst 

samma bok, men samtidigt är hon hela tiden på jakt efter nya läsupplevelser. De aha-

upplevelser hon beskriver från mötena är när hon känner att det där ska hon läsa mer om 

eller den där ska hon läsa mer av.  

 

Sammanfattningsvis kan bokcirkelns betydelse för Cecilia bäst beskrivas med flow. När 

hon läser kopplar hon bort dagen, på träffarna tycker hon om att berätta om en bok som 

engagerar henne. Det sociala temat och att få boktips är också viktigt för Cecilia. Det 

finns lite av den traditionalistiska strategin i hennes förhållningssätt till och upplevelse 

av samtalen om böckerna. Hon har också i samband med läsningen av en författare fått 

nya insikter om sig själv i en emancipatorisk anda. Den pragmatiska betydelsen för 

Cecilia hittar vi i att bokcirkeln gör att hon läser böcker hon annars inte skulle läsa. 

5.4 Doris 

Doris är 30+ och småbarnsförälder. Kanske skulle hon ha gått en “vanlig” bokcirkel, 

men när hon såg att det fanns en feministisk kändes det självklart. Hon tänkte att då lär 

det nog bli fokus på, och ett sammanhang för, de frågorna. Egentligen tycker hon inte 

att bokcirkeln ger några nya insikter när det gäller samhället, det som kommer fram i 

diskussionerna tycker hon redan. Men hon får inspiration av samtalen och känner en 

bekräftelse på att det här är viktiga frågor som är värda att tänka på och jobba med. Hon 

känner en bekräftelse i sitt engagemang. Och det ger henne en inspiration att vilja 

förändra samhället. Böckerna får henne att reflektera kring sitt eget agerande ur ett 

feministiskt perspektiv. Då handlar det framför allt om hennes agerande som förälder. 

Hon relaterar det de läser och samtalar om till sitt personliga liv och förhållningssätt. 

Överhuvudtaget ger bokcirkeln henne nya synvinklar och en fördjupad reflektion över 

sig själv och Doris upplever att hon utvecklas som person av bokcirkeln. Att utvecklas 

som person är ibland kopplat till hennes samhällsengagemang, ibland inte. När det 

gäller bokcirkeln är det mest det. 

 

jag får inspiration /.../ det e för att det e en sån eh, det är diskussionen som gör det. Att 

sitta och diskutera de här frågorna i ett sammanhang där det e med, det handlar också 

om att det är andra personer, inte mina gamla vanliga kompisar utan andra personer 

som tycker väldigt likt men ändå har liksom egna infallsvinklar på allting som gör att 

det känns intressant 

 

men däremot har vi väl varit lite såhär jamen vi vill inte att hon ska ha rosa kläder 

såhär då liksom, ja. Ja, eh, men när man, nu har jag läst lite bara ur den här men den 

handlar ju om ja vad är det som är så dåligt med å ha rosa kläder då eller varför skulle 

det liksom va nåt negativt. Å då blir det ju liksom att man vänder på problemet eller får 

tänka ett varv till 

 

man får lite inspiration till att ja det här är viktiga frågor och det här är vik, jätteviktigt 

å det är klart att det är bra att tänka på det här å reflektera kring det här å jobba med 

det här liksom 

 

När Doris läser en bra bok kan hon verkligen gå in i den och tid och rum försvinner. 
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Den upplevelsen har hon fått av en del av de böcker de läst i bokcirkeln och det är också 

en upplevelse hon vill uppnå. Doris kan även gå helt upp i samtalen, hon känner sig 

väldigt närvarande och efteråt känner hon sig peppad och inspirerad. Hon tycker att 

träffarna är på samma gång väldigt avslappnande och väldigt aktiva. När de läste den 

första boken försökte hon först föra anteckningar om intressanta saker värda att ta upp, 

men hon slutade med det därför att det störde henne när hon kommit in i boken.  

 

U Men .. kan det också va .. när du läser nån av de här böckerna k kan det bli så att du 

verkligen eh att tid och rum försvinner å att du verkligen kommer in i den liksom 

D Ja 

U Så kan det va? 

D Ja så kan det va absolut. Ja 

U Är det ocks, är det också en av de sakerna du sökte så att säga eller 

D Ja. Ja, ja precis 

 

jag tycker det är väldigt såhär närvarande när man är där eller det är liksom fokus 

bara på det samtalet där. Å efteråt har det känts ganska såhär ah men kul å att man 

känner sig såhär peppad å liksom men ja. Ja, lite så inspirerad 

 

ja men sen när man väl kommer in i boken så blir det också såhär att man kommer in i 

att läsa bara å då blir det ett avbrott såhär å skriva ner å liksom å då kommer man 

igång bara å läser vidare 

 

Även om hon inte tänkt på det innan så tycker hon att bokcirkeln och bibliotekarien 

hjälper henne att hänga med i aktuell litteratur om genus, som feminist kan hon tycka att 

det är bra att göra det. Om hon har tänkt att någon bok i ämnet verkar intressant får hon 

det bekräftat på cirkeln. Doris har även uppskattat de tillfällen då de diskuterat hur en 

bok är skriven och uppbyggd och vilket som egentligen är bokens huvudtema. Doris 

återkommer också till att det ändå är boken som är i fokus i diskussionerna, vilket hon 

tycker är bra. 

 

min medvetenhet kring va, vilka böcker som har kommit å så blir bättre å sen även sånt 

som jag har läst själv att jag, ja det här var intressant å sådär, får man ju det bekräftat 

 

det handlade ganska mycket om hur den var uppbyggd också faktiskt. Hur hon hade lagt 

upp kapitlen och hur hon hade vävt in det här personliga i det här mer vetenskapliga 

texterna och vad man velat ha på ett annat sätt gällande det också 

 

Att det är bra att läsa märks i att hon tycker att det är positivt att bokcirkeln gör att hon 

läser mer än hon annars skulle ha gjort. Inom själva cirkeln skulle man kunna tala om 

att Doris läser för att få nytta av det senare. Hon tog sig igenom en bok hon tyckte var 

tung och svår och belöningen blev sedan att diskussionen blev jättebra. Hon har även 

nytta av bokcirkeln på andra sätt. Hon tycker att hon får övning i att formulera sig och 

att delta i ett tillåtande samtal där alla får ta plats, vilket hon har nytta av när hon 

hamnar i diskussioner på jobbet eller i andra sammanhang. 

 

jag har ju inte så jättemycket tid å jaa eh skulle väl nej det blir liksom inte av på samma 

sätt som jag skulle vilja å då är ju det här ett sätt att liksom eh jag måste ju läsa boken 

 

Doris tycker att det är roligt att prata om böcker hon läst med andra. En av orsakerna till 

att Doris gick med i bokcirkeln är att det ger henne möjlighet att träffa människor med 

ett gemensamt intresse som hon inte skulle träffa annars. Hon tycker att det är trevligt 
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att sitta tillsammans och ha samtal av en sådan kvalitet som de har i cirkeln. Det är 

tillåtande klimat med ingående diskussioner. Det finns inga prestationskrav, ingen bryr 

sig om vad du jobbar med eller kommer ifrån, det finns ingen argumentation eller rätt 

eller fel. Man berättar om sina reflektioner och lyssnar på de andra. 

 

Ja men det är det här att sitta å ha, alla sitter ner, ingen försöker å liksom eh å 

argumentera med varandra, det finns ingen prestation nånstans sådär utan man ska 

bara sitta och prata om hur man har upplevt en bok å så är det så här väldigt tillåtande, 

alla får säga sin, sin åsikt, det finns inget rätt eller fel eller nånting utan man bara 

diskuterar upplevelsen av det och vad det har väckt för tankar å så 

 

En av orsakerna till att Doris gick med i bokcirkeln är att hon tycker om att läsa. Hon 

vill gärna få boktips och hitta böcker hon annars inte skulle ha läst. En av böckerna som 

gav henne många intressanta reflektioner skulle hon inte ha valt att läsa om hon inte gått 

bokcirkeln.   

 

jag kan va lite dålig på det å speciellt att läsa lite oväntade saker själv utan då blir det 

mer såhär, ja det känns som man får mycket bra boktips 

 

Doris är en van bokcirkeldeltagare. Hon har en cirkel med kompisar, men hon tror att 

den är på väg att rinna ut i sanden. Hon var med i en bokcirkel på ett bibliotek som barn 

och har även varit med i en i samband med att hon var aktiv i ett politiskt 

ungdomsförbund. En fördel med att den här bokcirkeln är på ett bibliotek och att det är 

med människor hon inte känner, är att det är lättare att verkligen fokusera på den bok 

man läst. När hon har en bokcirkel med kompisar är det lätt att samtalet kommer in på 

en massa sidospår, tycker Doris. Andra fördelar med att det är på ett bibliotek är att en 

bibliotekarie som är inläst på ämnet håller i cirkeln, det är en trevlig miljö, det kostar 

inget och det är öppet för alla. Doris tycker att bibliotekarien har en bra roll, hon deltar 

som alla andra när samtalet flyter och om det behövs går hon in och leder samtalen lite 

till exempel utifrån någon recension av boken [de använder recensioner som underlag 

till reflektion och diskussion, inte som något rättsnöre om vad som är bra litteratur]. 

 

jag tänkte väl kanske, ibland kan det va lättare att ha så här en mer diskussion kring ett 

ämne med personer som man inte känner så väl för man kommer liksom inte in på en 

massa sidospår hela tiden å såhär utan man diskuterar det som man liksom gått dit för 

att diskutera 

 

hon går in och leder samtalen när det behövs å att om vi behöver om det avstannar lite 

grann såhär att hon har med sig recensioner om boken man kan diskutera kring å såhär 

eller dra paralleller till nån annan text eller sådär kanske. Men när diskussionen bara 

flyter på då ingår hon mer som en utav alla de andra som bara sitter och pratar kring 

boken. Å det är ju bra. 

5.4.1 Analys av Doris berättelse 

När vi tittar på Doris berättelse med hjälp av teorierna och med utgångspunkt i 

frågeställningarna och forskningsfrågan ser vi att bokcirkelns betydelse för Doris bäst 

kan beskrivas med den emancipatoriska strategin och flow. Den sociala aspekten har 

också betydelse. 

 

Redan Doris förväntningar kan sägas anknyta till att användaren ”vill (inspireras att) 

påverka samhället ur ett underifrånperspektiv/upplever att hen får en ökad medvetenhet 
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eller inspiration till att förändra samhället ur ett underifrånperspektiv”
70

 och därmed till 

den emancipatoriska strategin. Doris förväntade sig nämligen att bokcirkeln skulle lägga 

fokus på och vara ett sammanhang för de feministiska frågorna. Den feministiska 

ideologin, i den mån man kan tala om en enhetlig feministisk ideologi, kan sägas ha ett 

maktkritiskt underifrånperspektiv.  

 

Den emancipatoriska strategin finns inte så närvarande i informanternas berättelser 

överhuvudtaget när det gäller just deras förhållningssätt till läsning och samtal om 

läsning. Möjligen kan man hitta den i Doris syn på samtalen. Hon tycker att det är 

positivt att alla deltar i samtalet och att alla vågar uttrycka sina tankar utan 

prestationskrav. Det anknyter till det emancipatoriska förhållningssättet där ”alla 

människor är lika värda ... Man uppskattar samtal som är öppna och inkluderande, där 

alla får plats”.
71

  

 

Även om Doris inte tycker att bokcirkeln ger några nya insikter när det gäller samhället, 

det som kommer fram i diskussionerna tycker hon redan, så upplever hon att hon får 

inspiration av samtalen och känner en bekräftelse på att det här är viktiga frågor som är 

värda att tänka på och jobba med. Hon känner en bekräftelse i sitt engagemang. Det 

stämmer väl in med definitionen där användaren ”upplever att hen får en ökad 

medvetenhet eller inspiration till att förändra samhället ur ett underifrånperspektiv”.
72

 

Att användaren ”upplever att hen förstår mer om samhället eller sin roll i det”
73

 känner 

vi hos Doris igen i att böckerna får henne att reflektera kring sitt eget agerande ur ett 

feministiskt perspektiv. Då handlar det framför allt om hennes agerande som förälder. 

Hon relaterar det de läser och samtalar om till sitt personliga liv och förhållningssätt. 

Överhuvudtaget ger bokcirkeln Doris nya synvinklar och en fördjupad självreflektion 

och hon upplever i emancipatorisk anda att hon ”utvecklas som person”.
74

 Att utvecklas 

som person är ibland kopplat till hennes samhällsengagemang, ibland inte. När det 

gäller bokcirkeln är det mest det. 

 

Flow-upplevelsen att användaren ”vill uppleva en total närvarokänsla där tid och rum 

försvinner/upplever en total närvarokänsla där tid och rum försvinner”
75

 är också tydligt 

närvarande både i Doris förhållningssätt och upplevelser. Hon kan gå helt upp i en bok 

så att tid och rum försvinner och det är också det hon vill uppnå. Den upplevelsen har 

hon fått av en del av de böcker de läst i bokcirkeln. Att flow ligger närmare Doris än 

den pragmatiska strategin visar sig i att hon, när hon läste den första boken, först 

försökte föra anteckningar om intressanta saker värda att ta upp. Hon påbörjade alltså 

något hon ville få ”nytta av i ett senare sammanhang”.
76

 Men hon slutade med det 

därför att det störde henne när hon kommit in i boken.  

 

Doris kan även gå helt upp i samtalen, hon känner sig väldigt närvarande och efteråt 

känner hon sig peppad och inspirerad. Hon tycker att träffarna är på samma gång väldigt 

avslappnande och väldigt aktiva, vilket stämmer väl med definitionen att användaren 

”kopplar av utan att känna sig passiv”.
77
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Det kan finnas en liten touch av traditionalistisk strategi i Doris berättelse, även om den 

är liten. Hon beskriver hur hon upplever att cirkeln och bibliotekarien är en hjälp att 

hänga med i den feministiska litteraturen och som feminist kan hon tycka att det är bra 

att göra det. Kan man kanske se det som en feministisk ”kanon som är bra att känna 

till”?
78

 Doris berättar också att hon tycker om när själva boken är i fokus och när de 

analyserar den. Kanske är det då inte bokens estetiska värde i traditionalistisk mening 

som är i fokus, men Doris beskriver hur de till exempel diskuterat hur de hellre velat att 

en bok varit uppbyggd och i det ligger ändå en bedömning av dess kvalitet. Det kan 

kopplas till definitionen att det ”är bra att kunna analysera böcker, att lägga märke till 

och förstå ett verks estetiska och kvalitativa värden”.
79

 

 

Det finns även inslag av den pragmatiska strategin i Doris förhållningssätt och 

upplevelser. Hon tycker att det är positivt att bokcirkeln gör att hon ”läser mer”
80

 än hon 

annars skulle ha gjort. Hon väljer även att läsa klart en bok hon tycker är jobbig, för att 

få ”nytta av det”
81

 genom att sedan kunna delta i diskussionen. Hon upplever även nytta 

av bokcirkeln på andra sätt. Hon tycker att hon får övning i att formulera sig och att 

delta i ett tillåtande samtal där alla får ta plats, vilket hon har nytta av när hon hamnar i 

diskussioner på jobbet eller i andra sammanhang.  

 

Det sociala temat är också starkt närvarande i Doris berättelse. En av förväntningarna 

hon hade var att hon skulle få träffa människor med ett gemensamt intresse som hon 

inte annars skulle ha träffat. Vi ser även det sociala temat i Doris förhållningssätt till 

själva samtalen. Hon tycker att det är roligt att prata med andra om böcker hon läst. 

Doris upplever också att det är trevligt att sitta tillsammans och ha samtal av en sådan 

kvalitet som de har i bokcirkeln. Det är tillåtande klimat med ingående diskussioner. 

Bokcirkeln betyder också att Doris upptäcker böcker hon annars inte skulle läst, man 

kan säga att den fungerar som boktips. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att den emancipatoriska betydelsen är störst för 

Doris. Hon utvecklas som person och inspireras i sitt samhällsengagemang. Den sociala 

betydelsen, att träffa nya människor med gemensamma värderingar, är också viktig. 

Flow är också central, bokcirkeln betyder att hon får stunder av total närvaro både på 

mötena och i läsningen. Den traditionalistiska betydelsen kan vi kanske ana i att hon 

uppskattar att analysera själva boken och i att hon hänger med i den feministiska 

litteraturen. Den pragmatiska betydelsen är kanske minst närvarande för Doris, men 

bokcirkeln innebär ändå att hon läser mer och har nytta av att utveckla sin 

samtalsförmåga. 

5.5 Elin 

Elin är 30+ och småbarnsförälder. Hon är med i den feministiska bokcirkeln, vilket är 

ett medvetet val från hennes sida. Hennes utgångspunkt var att i en feministisk 

bokcirkel kommer hon att få läsa intressanta böcker och träffa människor hon har något 

gemensamt med. Hon upprepar detta vid flera tillfällen. I slutet av intervjun på frågan 

om bokcirkeln ger något unikt hon inte får i livet i övrigt just nu, svarar hon också att 

den ger möjligheten att läsa en bok och få prata om den med människor hon inte känner.  
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jag kände att jag tycker det är kul att läsa å jag tycker det är kul å prata om när jag 

läser och eh å då ville jag träffa likasinnade 

 

den betyder mycket dels för att jag får möjlighet att läsa eller jag tar mig då möjlighet 

att läsa 

får läsa böcker jag inte hade tänkt läsa ehh jag kommer ut det gör jag ju i vanliga fall 

också men jag ko alltså jag träffar folk som jag annars inte skulle träffa å de tycker jag 

är roligt för annars så har man sina vänner å man har sin familj å liksom å det här 

bara ekorrhjulet 

 

Elin blev förälder för något år sedan, sedan dess har hon inte haft tid och ork att läsa 

som tidigare. Tack vare bokcirkeln motiveras hon att läsa mer än hon annars skulle 

gjort, vilket hon tycker är bra och önskvärt. Cirkeln gör också att hon träffar nya 

människor hon har något gemensamt med, något hon inte heller har samma tid och ork 

till nu som tidigare. Man lär sig alltid något av en bok, tycker Elin och hon kan ha nytta 

av det hon läst i samtal med andra när man kommer in på något som anknyter till det 

hon läst.  

 

annars skulle jag nog inte, jag skulle väl kanske ha läst nån på tre månader kanske 

eller. Nu försöker jag ju ändå läsa lite varje kväll så 

 

om det kommer upp eller om man pratar med andra om böcker man har läst eller sådär, 

då kan man ju, då har man ju, då kan man prata om det. Sen så gör det ju, alltså det 

man läser, alla böcker så får man ju kunskap om nånting som man sen har med sig 

 

Elin vill förändra samhället, hon vill att det ska bli mycket mer jämställt. Hon säger att 

hon inte tror att en bokcirkel kan bidra till det. Men under intervjun framkommer det att 

Elin utvecklas i sina politiska tankar och sitt agerande av cirkeln. I slutet av intervjun 

säger hon spontant att det är “skönt” att cirkeln är feministisk. Hon slipper bli upprörd 

över människor som inte tänker på de här frågorna eller inte ens önskar sig ett jämställt 

samhälle. När hon sitter på mötet omgiven av människor hon inte tidigare känt, men 

som har samma inställning till feminism känner hon “hopp om världen”. Både böckerna 

i sig och samtalen ger Elin nya tankar och reflektioner, att så kan man också tänka. Hon 

upplever att hon utvecklas av att träffa nya människor och det är mötet med de andra 

och samtalen som är kärnan i bokcirkeln, enligt Elin. Hon ifrågasätter och 

utvecklar även sitt eget personliga, politiska agerande. Är det alltid fel att klä sin dotter i 

rosa kläder är en fråga hon ställer sig när hon läser en av cirkelns böcker. Hon tycker att 

bokcirkeln blir ytterligare ett steg i de tankar kring könsmaktordningen som blev 

aktuella för henne igen när hon blev förälder. Det var inte för att utvecklas personligt 

eller politiskt som hon gick med i cirkeln, men det är en stor del av vad hon får ut av 

den.  

 

det är väldigt intressant men man får tänka väldigt mycket å fundera själv å vad tänker 

jag när jag sätter på min flicka rosa eller väljer att inte sätta på rosa alltså det här man 

börjar tänka ja på ett annat sätt. 

 

man behöver inte gå in på och förklara nån sorts mm som jag tänker för givna saker 

liksom utan att nämen nej det finns en maktstruktur i samhället … Å då behöver vi inte 

prata om den här maktstrukturen utan då kan vi prata om det här, den här frågan man 

har utifrån det istället 

till exempel tycker jag är skönt. 
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Det handlar nog om att jag inte blir lika upprörd, det är skönt att slippa bli upprörd 

[skratt] å att man, lite så här hopp om världen här sitter vi flera stycken fast vi inte 

känner varandra å ändå så tänker vi tänker vi att jaa 

 

En sak Elin tänkte inför cirkeln var att hon skulle få läsa intressanta böcker eftersom att 

den var feministisk. Det skulle kunna ses som att hon hoppades få läsa någon slags 

modern feministisk kanon. Hon trodde nog det, men när det visade sig att det var en 

väldig blandning på böckerna och flera av dem inte alls feministiska i innehållet, så blev 

hon “positivt överraskad”. Hon tycker det är roligt att analysera böcker som inte har det 

budskapet, och kanske böcker som hon inte tycker är så bra, ur ett feministiskt 

perspektiv. När de talade om böcker att läsa inför våren tog hon och andra visserligen 

upp moderna, feministiska böcker de vill läsa - men Elin sa också att hon även vill läsa 

andra böcker. Att lära sig analysera en bok eller bedöma dess kvalitet var inget Elin 

eftersträvade när hon gick med i cirkeln och hon betonar att det är mest innehållet de 

talar om. Men efterhand tar hon upp flera exempel när de i samtalet faktiskt analyserat 

bokens upplägg och varför författaren valt att skriva på ett visst sätt eller redaktören att 

strukturera på ett visst sätt. En tydligare analys av själva boken än innehållet. Och på en 

fråga säger Elin att hon uppskattade det och gärna vill att det också ska vara en del av 

samtalen. Att höra vad de andra tänker ger också boken ett större djup och gör att hon 

upptäcker nya dimensioner av den. 

 

ja alltså i stora hela var den ju bra skriven men det var de här delarna som vi alla var 

överens om att, varför gick hon så djupt in i det här för det kändes inte relevant för 

själva titeln eller moderskapet som var temat så att 

 

Elin tycker mycket om när hon går helt upp i en bok. En bra bok gör att Elin bara vill 

fortsätta läsa, hon är nyfiken på hur det ska gå och när hon måste lägga ifrån sig boken 

tänker hon på den. En av de saker hon uppskattar med att läsa är att få leva sig in i andra 

världar, verkliga eller fantasivärldar. Men de böcker de läst i cirkeln tycker hon inte har 

fått henne att känna sig helt uppslukad, utom möjligen en. Men det är en känsla hon kan 

sakna och som hon önskar uppnå. Hon funderar på att läsa en skönlitterär bok parallellt 

för att uppnå den, hon vill gärna att de även ska läsa sådana böcker i cirkeln till nästa 

termin. Hon tycker att engagerande och/eller upprörande böcker gör henne till en aktiv 

läsare, de tar alltså hennes förmågor i anspråk. Böcker som inte engagerar - ofta inte så 

bra böcker - gör henne passiv. Elin tycker att det är avkopplande att läsa.  

 

Jag men då tänker [] på den boken och vad som händer och vad som ska hända nu 

å vad spännande att de gjorde så eller vad alltså då går man ju in i deras liv som 

som man läser om eller å de handlar väl om att man är nyfiken på hur va ska hända 

 

å jag undrar om jag ska växla med en skönlitterär nu för att kunna få det här ja det här 

att man inte behöver reflektera så mycket utan bara läsa å bara gå in i det på ett annat 

sätt 

 

Elin tycker om att möta nya människor som hon har något viktigt gemensamt med. 

Cirkeln ger henne en möjlighet att prioritera det. I övrigt tycker Elin att det är en bra roll 

bibliotekarien har, att hon håller i det praktiska och har ett huvudansvar för att samtalet 

ska flyta. De är ofta få, 5-8 personer, och Elin tror att det gör att alla kommer till tals - 

annars hade det nog behövts att bibliotekarien strukturerade upp det mer. Det är mysigt 

att vara på ett bibliotek och skönt med en bibliotekarie med ett verkligt intresse för 

böcker som håller i det. Hon tycker det är jättebra att bibliotekarien har plockat fram 

böckerna till nästa gång. Hon kan önska att bibliotekarien var tydligare med vikten av 
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att man kommer till träffen eftersom att det påverkar gruppen om man inte gör det, eller 

att man annars hör av sig. Det är också viktigt eftersom att det finns folk på kö som vill 

vara med i cirkeln. Elin tycker att det ska finnas ett nummer att ringa om man är sen 

eller inte kommer. Elin uttrycker inget behov av att bibliotekarien ska ha 

specialkunskap om god litteratur eller textanalys eller så. 

 

Vi sitter ju i ett jättemysigt, eller vi sitter i ett rum, men det är lite mysigt å gå till 

biblioteket å sen att det är nån annan som håller i det också en bibliotekarie som förstås 

har verkligen intresse för böcker 

 

Å så får vi alla ett exemplar å så går vi upp och lånar direkt så vi har den i handen vi 

slipper ju ut och köpa, försöka låna, jaga böcker du vet utan vi får det direkt, helt 

underbart ja å nästa gång så lämnar vi tillbaka den när vi är där å så får vi nya. 

Jättebra system. 

 

Att starta en bokcirkel med kompisar blir aldrig av även om man pratar mycket om det, 

därför tyckte Elin att det var skönt när hon såg den här där allt är ordnat, böckerna 

utvalda och det är bara att komma. Det är bra att man inte känner alla, för nu fokuserar 

de på boken i samtalet istället för att sväva ut för mycket i annat. Elin tycker att det är 

skönt att det inte är några prestationskrav. Inför träffen förbereder hon sig genom att 

läsa boken, men hon tänker lite mer medvetet när hon läser än hon brukar. Efter träffen 

känner sig Elin glad över att ha fått dela sina tankar om det de läst med andra och 

känner att hon vill dela dem med flera.  

 

det där tycker jag är lite skönt för hade det blivit, vart större krav på att man ska va 

jätteförberedd å sådär då hade jag inte orkat 

5.5.1 Analys av Elins berättelse 

När vi tittar på Elins berättelse med hjälp av teorierna och med utgångspunkt i 

frågeställningarna och forskningsfrågan ser vi att bokcirkelns betydelse inte domineras 

av en inriktning, utan har inslag av alla.  

 

Som feminist skulle Elins inställning till livet kunna beskrivas med hjälp av den 

emancipatoriska strategin och dess underifrånperspektiv, men det syns inte i vare sig 

hennes förväntningar på eller förhållningssätt till bokcirkeln. I Elins upplevelse av 

bokcirkeln däremot kan vi känna igen nästan alla emancipatoriska inslag, att 

användaren ”upplever att hen utvecklas eller frigörs som person ... upplever att hen 

förstår mer om samhället eller sin roll i det” och ”upplever att hen får en ökad 

medvetenhet eller inspiration till att förändra samhället ur ett underifrånperspektiv”.
82

 

Elin tror inte att bokcirkeln bidrar till att förändra samhället. Men hon utvecklas i sina 

politiska tankar och sitt agerande både av det hon läser och av samtalen. Bokcirkeln får 

henne att känna ”hopp om världen”. Hon upplever att hon utvecklas av att träffa nya 

människor och det är mötet med de andra och samtalen som är kärnan i bokcirkeln. 

 

De pragmatiska inslagen att användaren ”vill läsa mer än hen annars skulle ha 

gjort/läser mer än hen annars skulle ha gjort” och ”vill få nytta av det /har nytta av 

det”
83

 är också väl synliga i Elins berättelse. Hon förväntar sig att hon ska få läsa fler 

och intressanta böcker. Hennes förhållningssätt är att det är bra och önskvärt att läsa 

                                                 
82

 Se avsnitt 2.1.2, underavsnittet Den emancipatoriska strategin.  
83

 Se avsnitt 2.1.2, underavsnittet Den pragmatiska strategin.  



 

48 

 

mer och hon är glad att bokcirkeln får henne att göra det. Elin tycker också att hon har 

nytta av att läsa. Man lär sig alltid något av en bok, säger hon. Vi ser också det 

pragmatiska i Elins upplevelser. Tack vare bokcirkeln läser hon mer än hon annars 

skulle göra. Hon har nytta av det hon läst i samtal med andra. Som småbarnsförälder 

beskriver hon att bokcirkeln ger henne möjlighet att komma hemifrån och lämna 

ekorrhjulet för ett tag.  

 

Flow kan sägas vara närvarande i Elins förhållningssätt, men inte särskilt mycket i 

hennes upplevelse av bokcirkeln. Elin uppskattar att helt gå upp i en bok, som hon gör 

när den är bra. Det anknyter till flow där användaren ”vill uppleva en total 

närvarokänsla där tid och rum försvinner/upplever en total närvarokänsla där tid och 

rum försvinner”.
84

 Men den upplevelsen har hon knappt fått på bokcirkeln, möjligen av 

en bok. Bra böcker är engagerande och får henne att känna sig aktiv, samtidigt som hon 

tycker att det är avkopplande att läsa. Det stämmer med flow där användaren ”vill känna 

sig inspirerad eller engagerad … vill uppnå avkoppling på ett aktivt sätt/kopplar av utan 

att känna sig passiv”.
85

 Elin tycker det är bra att alla inte känner varandra för då 

fokuserar de mer på boken i samtalet istället för att glida in på en massa annat. Den 

fokuseringen kan kanske ha en viss koppling till känslan av här och nu i flow. 

 

Till och med den traditionalistiska strategin hittar vi inslag av i Elins upplevelser av, 

och en smula i förhållningssättet till, cirkeln. Att ”(lära sig att) analysera och värdera 

litteratur”
86

 var inget Elin eftersträvade när hon gick med i cirkeln och hon betonar att 

det är mest innehållet i boken de talar om. Men efter hand tar hon upp flera exempel när 

de i samtalet faktiskt analyserat bokens upplägg och på en fråga säger Elin att hon 

uppskattade det. Att höra vad de andra tänker ger också boken ett större djup och fler 

dimensioner. Hon beskriver ett samtal där de också talade om att boken kunde ha 

skrivits på ett bättre sätt. Det finns alltså en viss värdering. 

 

Ytterligare ett viktigt tema finns i Elins berättelse, nämligen den sociala aspekten. Det 

var en stor del i hennes förväntningar på bokcirkeln att hon skulle få träffa nya 

människor hon har något gemensamt med. Man kan också säga att det finns i hennes 

förhållningssätt att hon tycker om att möta nya människor hon har gemensamma 

värderingar med, det är ”skönt” att det är en feministisk cirkel. Att få prata med 

människor hon inte känner om det hon läst är också en av de unika saker Elin upplever 

att bokcirkeln ger henne. Hon ser samtalen som kärnan i bokcirkeln. Att vilja ha boktips 

kan också sägas vara ett tema i Elins förväntningar. Hon hoppades få läsa intressanta 

böcker. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att bokcirkelns betydelse för Elin kan beskrivas med 

samtliga inslag i teorierna samt med det sociala temat och indirekt önskan att få boktips. 

 

6 Diskussion 

Syften med den här studien är att undersöka den betydelse folkbibliotekets bokcirkel har 

för ett antal användare. Genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fem 

informanter på tre olika bokcirklar och med hjälp av teorin om de tre strategierna och 

teorin om flow har frågan undersökts. Med utgångspunkt i de tre frågeställningarna förs 
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i det här kapitlet en diskussion där analysen av empirin jämförs med tidigare forskning. 

I nästa kapitel utvärderas om uppsatsens frågeställningar och forskningsfråga kan anses 

besvarade samt förs en avslutande diskussion kring bokcirkelns betydelse för 

användarna. 

6.1 Användarnas förväntningar 

I det här delkapitlet diskuteras möjliga svar på uppsatsens första frågeställning:  

Vad förväntar sig ett antal användare av folkbibliotekets bokcirkel?  

 

Samtliga informanter i den här studien förväntar sig något som inte går att beskriva med 

den här uppsatsens teorier, nämligen att det ska ge något positivt socialt att delta i 

bokcirkeln. Flera ser fram emot att samtala om läsning med andra med samma intresse. 

Det är något vi kan känna igen från litteraturen. I Reading Groups & Public libraries 

Research (2002) uppgav 25-30 procent att de gick med i en bokcirkel av sociala skäl 

och den främsta orsaken var att de ville samtala om böcker (2002: 11-12). Det är även 

den vanligaste orsaken för Ross, McKechnie och Rothbauers (2006) informanter och vi 

känner även igen det från Anna Carin Karlsson och Anneli Petterssons magisteruppsats 

(2007: 32). 

 

En av de fristående cirklarna i Karlsson och Petterssons uppsats startades från början av 

lärarkollegor av det pragmatiska skälet att hitta ny litteratur till gymnasieeleverna 

(2007: 40- 41). De förväntade sig alltså att ”få nytta av det”.
87

 I den pragmatiska 

strategin ingår även att användaren förväntar sig att ”bredda sitt läsande och få 

kunskaper och/eller färdigheter hen har nytta av i ett annat sammanhang”.
88

 I Reading 

Groups & Public libraries Research (2002: 12) uppger mellan en tredjedel och nästan 

hälften att de hoppas få breddade läsvanor. Många hoppas också att de ska läsa mer 

eller få ökade kunskaper. Vi hittar inte de aspekterna så tydligt i informanternas 

förväntningar i den här studien. En person hoppas få lära sig något. Hon vill även få 

nyttan i att komma hemifrån. Två informanter ser fram emot att läsa intressanta böcker, 

men då det handlar om Strindberg och feministisk litteratur går det lika väl att koppla 

till andra strategier.  

 

Förväntningar på bokcirkeln som går att koppla till flow går inte direkt att hitta bland 

informanterna i den här studien eller i litteraturen. I Reading Groups & Public libraries 

Research uppger 25-30 procent av deltagarna att de gick med för att de älskar att läsa 

(2002: 12). Det kan där finnas en anknytning till flows känsla av ”välbefinnande”
89

, 

men det går inte säkert att säga utan en mer utförlig förklaring.  

 

Vi har sett att den vanligaste orsaken att gå med i en bokcirkel är att man vill samtala 

om böcker. I det går förstås att lägga fler förklaringar än den sociala, men vi vet inte vad 

informanterna här menar att de vill få ut av samtalen. Förväntningar på bokcirkeln som 

kan kopplas till den traditionalistiska strategin är inte så synliga vare sig i litteraturen 

eller hos informanterna. I den här studien hittar vi dem egentligen bara hos en 

informant. Hon hoppades att bibliotekarien skulle beskriva böckers värde, vilket 

stämmer med att användaren hoppas få lära sig att ” värdera litteratur”.
90
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En intressant sak är att den emancipatoriska strategin är i stort sett frånvarande i 

informanternas förväntningar både i litteraturen och i den här studien. Kanske kan vi 

hitta strategins ”underifrånperspektiv”
91

 hos den person som hoppades att bokcirkeln 

skulle lägga fokus på feminismen. Men det är ingen som har gått med i bokcirkeln för 

att utvecklas som person eller förändra världen. Det intressanta i det är att vi senare 

kommer att se att den emancipatoriska strategin har en dominerande roll när det gäller 

användarnas upplevelse av bokcirkeln. 

 

Ett tema som också ligger utanför den här uppsatsens teorier är boktips. Två informanter 

hoppades få det. I litteraturen kan vi kanske indirekt även koppla de som ville läsa mer 

eller bredda sin läsning till att de förväntad sig få bra boktips (se ovan). 

6.2 Användarnas förhållningssätt 

I det här delkapitlet diskuteras möjliga svar på uppsatsens andra frågeställning:  

Vilket eller vilka förhållningssätt har ett antal användare till läsning och samtal om 

läsning?   

 

Flow innebär bland annat ”att en person helt går upp i något och upplever att tid och 

rum försvinner. Det är en känsla av inspiration och välbehag”.
92

 När vi såg på 

informanternas förväntan på bokcirkeln fanns inte de aspekterna med. Ser vi däremot på 

deras förhållningssätt till att läsa i allmänheten så framstår längtan efter 

flowupplevelsen som den främsta drivkraften. Alla utom en talar om att de uppskattar 

att leva sig in i, fängslas, koppla bort dagen, känna lust eller spänning när de läser. Flera 

är också beredda att ta sig över hinder för att uppnå det, som att ta sig igenom en seg 

början på en bok för att sedan komma in i flytet. Det känner vi igen i att användaren 

”vill uppnå avkoppling på ett aktivt sätt” och att läsningen ska ”ta dina förmågor i 

anspråk”.
93

 Åse Hedemark hittar hos sina informanter i Barn berättar. En studie av 10-

åringars syn på läsning och bibliotek (2011) tre förhållningssätt till läsning, varav ett 

anknyter till flow. Det är de barn hon kopplar till den lustfyllda läsningen och som 

gärna vill att böckerna ska vara spännande (2011: 46). Det finns även drag i 

förhållningssättet till läsning hos informanterna i Havels och Krafts (2003) respektive 

Karlssons och Petterssons (2007) uppsatser, som skulle kunna kopplas till flow. De talar 

om nöje och flykt, respektive avkoppling (2003: 71, 2007: 40-41). 

 

Även om det var få som hade några förväntningar på bokcirkeln som knyter an till den 

pragmatiska strategin, så finns den i vissa av informanternas förhållningssätt. Två 

informanter säger att de tycker att det är positivt att de läser mer tack vare bokcirkeln. 

En tycker att man alltid har nytta av det man läst. Två talar om att de läser klart 

böckerna för att de har en deadline eller för att få belöningen att sedan kunna delta i 

diskussionen. Ett par talar om att en vinst med att läsa är att man sedan kan tala med 

människor (även utanför bokcirkeln) om det och en att det är ett sätt att få tiden att gå 

som pensionär. Allt detta känner vi igen i den pragmatiska strategin där användaren 

”vill läsa mer än hen annars skulle ha gjort” eller ”vill få nytta av det”.
94

 Hedemark 

kallar ett av barnens förhållningssätt till läsning för instrumentellt och hon kopplar själv 

det till den pragmatiska strategin. De barnen läser för att uppnå något och till och med 

för att klara sig bättre i samhället (2011: 47), vilket stämmer med uppfattningen att 
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genom ”att läsa utvecklas förmågor som behövs för att klara sig bra i samhället”.
95

 

Även i de nämnda uppsatserna kan vi se inslag av pragmatism. Informanterna vill få 

kunskap, lösa problem eller lära sig något (2003: 71, 2007: 40-41).  

 

Det är bara hos en av informanterna i den här studien som det traditionalistiska 

förhållningssättet dominerar och då gäller det förhållningssättet till träffarna och 

samtalen om läsning, inte läsningen i sig. Informanten ”vill få (lära sig att) analysera 

och värdera litteratur”
96

 genom att bibliotekarien bland annat ska berätta vilka böcker 

som är värda att läsa. Därför tycker hon också att det är värdefullt att lyssna på de som 

kan mer. Det känner vi även igen hos intervjupersonerna i Karlsson och Petterssons 

uppsats. De uppskattar mycket att de personer som läst litteraturvetenskap delar med sig 

av sina kunskaper (2007: 56). 

 

Men kanske finns det inslag av den traditionalistiska strategin även hos andra, även om 

det inte är glasklart att tolka de delarna så. Vi har sett att någon värderar en (klassisk) 

författare mer än andra, vilket stämmer med förhållningssättet ”att det finns litteratur 

som är mer värd än annan, det finns ett litterärt kulturarv eller en kanon som är bra att 

känna till”.
97

 Det finns de som är intresserade av att analysera boken eller höra vad 

andra tycker med inslag av att det kan finnas mer rätt sätt att se på saken. Att hänga med 

i den feministiska litteraturen skulle i en vid tolkning kunna ses som ett behov av 

kunskap om en feministisk kanon. Kanske kan vi i Hedemarks studie se ett 

traditionalistiskt inslag hos den flicka som vill att bibliotekarien ska berätta mer om 

boken (2011: 34-35). Annars är det svårt att hitta traditionalistiska förhållningssätt hos 

användare i litteraturen.  

 

Den emancipatoriska strategin är inte heller särskilt närvarande i informanternas 

förhållningssätt till läsning och samtal om läsning. Det är inte för att ”utvecklas eller 

frigöras som person” eller ”förändra samhället ”
98

 som de har gått med i en bokcirkel. 

Möjligen kan man hitta ett emancipatoriskt förhållningssätt i en av informanternas syn 

på samtalen. Hon tycker att det är positivt att alla deltar i samtalet och att alla vågar 

uttrycka sina tankar utan prestationskrav. Det stämmer med att användaren ”uppskattar 

samtal som är öppna och inkluderande, där alla får plats”.
99

 Även i litteraturen är det 

emancipatoriska förhållningssättet i stort sett frånvarande. Det vi kan hitta är att några 

av Karlssons och Petterssons informanter läser för att sätta ord på sina tankar, vilket kan 

tolkas som en ökad självkännedom (2007:40- 41).  

 

Det sociala förhållningssätten till själva träffarna ser vi i att flera av informanterna talar 

uppskattande om samtalen med de andra. De förhoppningar vi såg i litteraturen är också 

lätta att koppla till ett socialt förhållningssätt till träffarna. 

6.3 Användarnas upplevelser 

I det här delkapitlet diskuteras möjliga svar på uppsatsens tredje frågeställning:  

Hur upplever ett antal användare den pågående bokcirkeln?  

 

                                                 
95

 Ibid. 
96

 Se avsnitt 2.1.2, underavsnittet Den traditionalistiska strategin. 
97

 Ibid. 
98

 Se avsnitt 2.1.2, underavsnittet Den emancipatoriska strategin. 
99

 Ibid. 



 

52 

 

De flesta av informanterna har upplevelser av bokcirkeln som kan beskrivas med hjälp 

av flow. Det gäller då framför allt läsningen. Den ”närvarokänsla där tid och rum 

försvinner”
100

 hittar vi i att flera informanter – åtminstone ibland - går helt upp i en bok, 

uppslukas, förlorar tid och rum, har hela sin uppmärksamhet på läsandet och kopplar 

bort dagen. Det känner vi igen hos Ross, McKechnie och Rothbauer (2006). De 

beskriver läsare som upplever att de blir trollbundna och att tiden försvinner. Läsningen 

kan också ge en belöning i form av verklighetsflykt (2006: 151-154). Det ser vi även 

hos informanterna i den här studien. Även när läsningen tar deras ”förmågor i anspråk” 

får de flesta ” belöningar här och nu” i form av ”inspiration, avkoppling, 

verklighetsflykt”.
101

 Att användare blir uppslukade av boken och får belöningar i form 

av bland annat avkoppling känner vi även igen hos vissa av barnen i Hedemarks studie 

(2011: 47).  

 

Flera av informanterna har även upplevelser på själva träffarna som kan beskrivas med 

flow. De upplever ”engagemang”, går helt upp i samtalen, upplever träffarna på samma 

gång väldigt avslappnande som väldigt aktiva, glömmer bort tiden och känner sig 

levande. Det sistnämnda kan kopplas både till närvarokänslan och till en känsla av 

”inspiration”.
102

 Inspiration och glädje upplevde även deltagarna i Ross, McKechnie 

och Rothbauers studie (2006: 234). Det var även många av deltagarna i Reading Groups 

& Public libraries Research som tyckte att det var avkopplande att vara med i en 

bokcirkel (2002:15). Närvarokänslan känner vi igen i Immi Lundins beskrivning av 

bokcirkelträffar som avslutats med frågor om vart tiden tog vägen (2004: 42). 

 

Den emancipatoriska strategin var, som vi sett, inte särskilt synlig i informanternas 

förhoppningar eller förhållningssätt. När vi kommer till deras upplevelser ser det 

annorlunda ut. Informanterna får aha-upplevelser, insikter, nya synvinklar, reflektioner 

och vidgade perspektiv som är kopplade till både att ”utvecklas eller frigöras som 

person” och ”förstå mer om samhället och sin roll i det”.
103

 Det är både läsningen och 

samtalen som kan ge det här. För vissa av informanterna är det just igenkännandet och 

inlevelsen i en bok som skapar självreflektion. Det känner vi igen hos vissa av barnen i 

Hedemarks studie. Genom att leva sig in i och identifiera sig med personer och miljöer 

gör de kopplingar till sitt eget liv (2011: 46).  

 

Deltagarna i de fristående bokcirklarna i Longs studie utvecklas också som personer. De 

reflekterar över sina liv, blir mer toleranta och trygga och får nya insikter (2003: 111, 

221). Även deltagarna i Hartleys studie upplever att bokcirkeln ger dem nya insikter 

(2002: 128). En viss personlig utveckling kan även skönjas hos deltagarna i Reading 

Groups & Public libraries Research. De upplever i alla fall att de fått större 

självförtroende när det gäller att prata om böcker med människor (2002: 15). Även de i 

Ross, McKechnie och Rothbauers studie som deltar i bokcirklar utvecklas av det. 

Samtalen ger dem nya perspektiv, självinsikt och ökat självförtroende (2006: 234). 

Havels och Kraft tycker att de skönjer en identitetsutveckling hos ungdomarna i sin 

uppsats (2003: 72). Det är bara i Longs studie som vi kan se att insikterna också kan 

höra samman med synen på sin egen roll i samhället (2003: 221). 

 

Ett par informanter upplever att de i och för sig inte får några nya insikter när det gäller 

samhället, men däremot att de får inspiration, ”hopp om världen” och bekräftelse i sitt 
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feministiska engagemang. Det kan kopplas till att användaren ”får en ökad medvetenhet 

eller inspiration till att förändra samhället ur ett underifrånperspektiv”.
104

 

 

Samtliga delar i den pragmatiska strategin kan användas för att beskriva upplevelser 

informanterna haft. Flera läser mer än de ”annars skulle ha gjort … breddar sitt läsande” 

och ”har nytta av det”.
105

 Några har tagit sig igenom en bok för att få nyttan att sedan 

kunna tala om den på bokcirkeln eller utanför. Andra upplever nyttan att komma 

hemifrån eller att de utvecklar sin förmåga att samtala i grupp. En har antecknat för att 

komma ihåg fakta. Deltagarna i Hartleys studie läser också mer och har nytta av 

bokcirkeln. De tänker efter mer när de läser för att träffen ska bli bra. Bokcirkeln ger 

också nyttan att de får egentid (2002: 127, 126). Männen i Schultz Nybackas studie 

säger att de har nytta av erfarenheterna från bokcirkeln på jobbet. Ökad läsning och 

ökad bredd i läsandet får också deltagarna i Reading Groups & Public libraries 

Research. Många upplever också att de fått ökade kunskaper (2002: 14-15). Även 

deltagarna i Ross, McKechnie och Rothbauers studie breddar sitt läsande och upplever 

att de får nyttovinster som att språket och språkförståelsen utvecklas eller att de lyckas 

bättre i skolan eller på jobbet. Men de tycker inte att det är det som är poängen med 

bokcirkeln (2006: 160). Några av intervjupersonerna i Karlsson och Petterssons uppsats 

upplever att de fått nya kunskaper (2007: 53).  

 

Upplevelser som kan beskrivas med den traditionalistiska strategin är inte så 

dominerande i informanternas berättelser. Vissa talar om diskussioner om böckerna som 

skulle kunna kopplas till att de fått ”(lära sig att) analysera och värdera litteratur”.
106

 En 

informant upplever sig bara ha fått den upplevelsen tack vare en annan deltagare, men 

hon skulle ha velat få mycket mer från bibliotekarien. Hos Ross et al. upplever 

deltagarna att bokcirkeln ger dem en djupare förståelse av boken, vilket möjligen kan ha 

en traditionalistisk koppling (2006: 234). Detsamma gäller Havels och Krafts deltagare 

som får nya infallsvinklar på litteraturen (2003: 75). Men det skulle kunna ha andra 

betydelser. Immi Lundins uppfattning är att många även vill lära sig det formmässiga 

när det gäller läsning (2004: 32). 

 

Att informanterna har fått läsa ”klassiker eller annan litteratur av god kvalitet”
107

 

stämmer naturligtvis för informanten på Strindberg-cirkeln. I en annan bokcirkel har de 

också läst Strindberg. Men det är ingen som betonar vikten av att det handlar om 

klassiker. Det kan vi till viss del även känna igen i Longs studie. I bokcirklarna läser de 

främst böcker som anses tillhöra den goda litteraturen. Men samtidigt är det inte det 

deltagarna är ute efter, så de tvekar inte att såga klassiker eller välrecenserade böcker 

(2003: 220). En informant visar dock tydligt att hon värderar Strindberg högt. En annan 

upplever att bokcirkeln gör att hon hänger med i den feministiska litteraturen, vilket i en 

vid tolkning skulle kunna ses som att hon blir bildad i en slags feministisk ”kanon”.
108

 

 

Att den traditionalistiska strategin inte är särskilt närvarande i användarnas upplevelser 

vare sig i litteraturen eller hos informanterna stämmer med att de intervjuade i Karlsson 

och Petterssons uppsats inte upplever att de har blivit bättre på att “analysera texter och 

se nyanser i språket” (2007: 53). 
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Den sociala upplevelsen är mer eller mindre viktig för samtliga informanter. Flera 

uppskattar att träffa människor de inte annars skulle träffa, människor med ett 

gemensamt intresse eller gemensamma värderingar. Ett par talar särskilt om kvaliteten 

på samtalen. Flera talar om att det är trevligt eller att de andra deltagarna är trevliga. I 

Longs studie är den sociala aspekten central. Det här är fristående cirklar där deltagarna 

lärt känna varandra och har djupa förtroendefulla samtal (2003: 111). Det gäller även 

deltagarna i Hartleys studie – de blir med tiden nära vänner och delar svåra saker i livet 

(2002: 130). En stor andel av deltagarna i Reading Groups & Public libraries Research 

uppskattade också den sociala aspekten. Även här är det ännu tydligare för de fristående 

bokcirklarna, än de med bibliotek som huvudman (2002: 15). Så även i Karlsson och 

Petterssons uppsats - den sociala aspekten har betydelse för alla, men det är ännu 

tydligare i de fristående bokcirklarna (2007: 55). Enligt Havels och Kraft fyller 

bokcirkeln med sin vuxenkontakt en social funktion för eleverna i deras uppsats. För de 

vuxna ger den trevlig samvaro (2003: 73-74). 

 

Ytterligare ett tema som finns i informanternas upplevelser av bokcirkeln är att den ger 

värdefulla boktips. I en cirkel läser användarna inte alltid samma bok och det de övriga 

då berättar kan ge lust till nya läsupplevelser. En informant beskriver att de aha-

upplevelser hon kan få på mötena är när hon känner att det där vill hon läsa. Deltagarna 

i Havels och Krafts, liksom i Karlsson och Petterssons, uppsats uppskattar också att få 

boktips (2003: 75, 2007: 56).  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga strategier och flow är användbara för att 

beskriva upplevelser användare har av bokcirkeln både i den här studien och i 

litteraturen. Närvarokänslan, de omedelbara belöningarna och inspirationen i flow kan 

skapas av både läsningen och träffarna. Nästan alla informanter utvecklas som personer 

eller får nya insikter om sig själva och/eller samhället. Både läsningen och träffarna kan 

ge den effekten. I alla de större studierna ser vi att deltagarna utvecklas som personer, 

medan samhällsinslaget i den emancipatoriska strategin inte är lika representerat. Alla 

delar i den pragmatiska strategin kan användas för att beskriva upplevelser hos 

användarna både bland informanterna och i litteraturen i allmänhet. Den strategi som 

finns minst representerad i upplevelserna är den traditionalistiska. Det finns hos 

informanterna inslag av att analysera och värdera litteratur, i litteraturen ser vi det 

knappt. Både bland informanter och i litteraturen läses klassiker eller dylikt, men det 

framstår inte som högre värderat.  

 

Även här ser vi två teman utanför teorierna, boktips och det sociala. I stort sett alla 

informanter uppskattar boktips. I litteraturen ser vi det bara tydligt i ett par uppsatser, 

men med tanke på att många breddar sitt läsande lär det finnas ändå. Den sociala 

aspekten är viktig eller mycket viktig för nästan alla bland informanter och i litteraturen. 

Informanterna talar om det positiva med att träffa människor med gemensamt intresse 

de annars inte skulle ha mött. I litteraturen däremot ser vi att den sociala aspekten är 

ännu viktigare i de fristående cirklar där deltagarna verkligen lärt känna varandra och 

blivit nära vänner. 

 

7 Slutsatser och avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse folkbibliotekets bokcirkel har 

för ett antal användare. Det här kapitlet inleds med att undersöka om de tre 

frågeställningarna har besvarats. I påföljande delkapitel undersöks om den övergripande 

forskningsfrågan har besvarats och uppsatsens syfte uppnåtts. Därpå följer ett avsnitt 
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med en avlutande, mer fri reflektion kring resultatet. Kapitlet avslutas med reflektion 

kring metod och teori, följt av ett delkapitel med förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Användarnas förväntningar, förhållningssätt och 
upplevelser 

I det här delkapitlet utvärderas om uppsatsens tre frågeställningar har besvarats. Den 

empiri som ligger till grund för svaren är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med 

fem informanter på tre olika bokcirklar.  

 

Uppsatsens första frågeställning var: Vad förväntar sig ett antal användare av 

folkbibliotekets bokcirkel? Förväntningar på deltagande i bokcirklar finns inte mycket 

beskrivet i litteraturen, så det är svårt att här göra en jämförelse. Den förväntan som 

ändå med viss tydlighet finns där och dessutom hos samtliga informanter är ett tema 

som ligger utanför den här uppsatsens teorier – den sociala aspekten. Användarna ser 

fram emot att samtala om sin läsning med andra med samma intresse.  

 

I enstaka studier hittar vi pragmatiska förväntningar med en förhoppning att läsa mer 

eller bredare eller att ha nytta av bokcirkeln i jobbet. Det finns inte mycket av det hos 

informanterna. Någon hoppas få mer kunskap och ett par ser nyttan i att komma 

hemifrån. 

 

Traditionalistiska förväntningar på att få lära sig analysera och värdera litteratur hittar vi 

hos en informant och inte alls i litteraturen. Den informanten ser även fram emot att läsa 

Strindberg, men inte för att hon ser honom som mer värd än andra författare. De 

emancipatoriska förväntningarna är i stort sett frånvarande. Eventuellt kan man tolka 

den förväntan en informant hade på att feminismen skulle vara i fokus som 

emancipatorisk. Ett par informanter hoppades få boktips. 

 

Uppsatsens andra frågeställning var: Vilket eller vilka förhållningssätt har ett antal 

användare till läsning och samtal om läsning? Inte heller förhållningssätt ser vi mycket 

av i litteraturen. I några mindre studier ser vi förhållningssätt som handlar om att man 

läser för att få avkoppling, närvaro eller omedelbara belöningar i form av 

verklighetsflykt och spänning - vilka kan kopplas till flow. Det är också det 

dominerande förhållningssättet till läsning hos informanterna – det är vad de flesta 

önskar uppnå. På de få ställen i litteraturen där förhållningssätt beskrivs kan vi även se 

drag av den pragmatiska strategin. Användare läser för att utveckla förmågor att klara 

sig bra i samhället eller deltar i bokcirkel för att lära sig något. De flesta av 

informanterna har inslag av det pragmatiska i sina förhållningssätt. De tycker att det är 

positivt att läsa mycket eller att ha nytta av bokcirkeln i andra sammanhang.  

 

Det finns egentligen inte någon informant som visar ett traditionalistiskt förhållningssätt 

till själva läsningen. Ingen verkar längre läsa en bok för att man bör eller för att den 

tillhör en litterär kanon. För en informant dominerar dock förhållningssättet i relation 

till träffarna. Hon vill lära sig vad som är rätt och fel i litteraturen, att värdera och 

analysera. Vissa andra uppskattar också att fördjupa sig i själva boken och hur den är 

skriven, med en viss värdering inblandad. Men eftersom att de främst tar utgångspunkt i 

varje persons egen uppfattning är det inte glasklart att koppla det till den 

traditionalistiska strategin. I litteraturen förekommer det här förhållningssättet knappt 

alls. Det emancipatoriska förhållningssättet finns det bara vaga antydningar om hos ett 
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par informanter och inte alls i litteraturen. Alla informanter uppskattar det sociala 

inslaget på träffarna.  

 

Uppsatsens tredje frågeställning var: Hur upplever ett antal användare den pågående 

bokcirkeln? Det som tydligast framträder hos användarna både i litteraturen och i den 

här studien är upplevelsen av en aspekt i den emancipatoriska strategin – den som 

handlar om att utvecklas eller frigöras som person. Användarna reflekterar över sig 

själva och livet, får nya insikter och aha-upplevelser och känner sig ibland stärkta som 

personer på något sätt. De samhälleliga aspekterna i den emancipatoriska strategin 

finns, åtminstone till viss del, hos någon informant på varje bokcirkel - men främst hos 

de på den feministiska bokcirkeln. I litteraturen är den aspekten egentligen bara synlig i 

en studie.  

 

Nästan alla informanter upplever ibland, mer eller mindre, känslan av total närvaro när 

de läser – en känsla som kan kopplas till flow. Men flera säger att de hade den oftare 

eller starkare när de var yngre. Flowkänslan kan vi känna igen i flera studier, men i 

några av de större saknas den. Användarna både i litteraturen och i den här studien kan 

också uppleva inspiration, engagemang eller omedelbara belöningar i form av (aktiv) 

avkoppling som är typiska för flow. Några informanter upplever även de här känslorna 

på själva träffarna, vilket vi kan känna igen på ett par ställen i litteraturen. 

 

Vi hittar samtliga aspekter av den pragmatiska strategin i informanternas upplevelser. 

Flera läser mer, bredare och upplever att de har nytta av bokcirkeln. Det känner vi även 

igen i väsentliga delar av litteraturen. Traditionalistiska upplevelser hittar vi nästan inte 

alls i litteraturen och väldigt lite bland informanterna. Hon som hoppades på det har 

knappt fått det. Det hon fått har hon främst fått från en annan deltagare, inte 

bibliotekarien. Vissa beskriver samtal då de analyserat en bok och lite grann värderat 

hur den är skriven. Men eftersom, som nämnts, värderingen utgår från varje person är 

det inte självklart att koppla den till den traditionalistiska strategin. Upplevelsen att 

faktiskt ha läst klassiker på bokcirkeln har åtminstone två informanter. Det ser vi också i 

en större studie i litteraturen. Men användarna har generellt inte värderat böckernas 

författare högre än andra, med ett undantag. 

 

Den sociala upplevelsen är mer eller mindre betydelsefull för samtliga informanter. Det 

bekräftas övertygande av litteraturen. Där framkommer det att den sociala aspekten är 

ännu viktigare i fristående bokcirklar, där deltagarna blivit nära vänner. Flera 

informanter uppskattar också att de får värdefulla boktips. 

7.2 Bokcirkelns betydelse för användarna 

Den här uppsatsen har en övergripande forskningsfråga: Hur kan den betydelse 

folkbibliotekets bokcirkel har för ett antal användare beskrivas? Den är direkt kopplad 

till uppsatsens syfte, nämligen att undersöka vilken betydelse folkbibliotekets bokcirkel 

har för ett antal användare. I det här delkapitlet undersöks om forskningsfrågan 

besvarats och syftet därmed uppnåtts. Delkapitlet inleds med en diskussion kring vilka 

betydelser som går att hitta i de resultat som hittills presenterats. Sedan utvecklas en 

modell för att ytterligare belysa resultaten. Med utgångspunkt i vad som där 

framkommer förs sedan en kort diskussion kring hur olika betydelser möjligen kan 

påverka varandra. Delkapitlet avslutas med en sammanfattning av den betydelse 

folkbibliotekets bokcirkel har för ett antal användare. 
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Det är i användarnas upplevelser av bokcirkeln vi framför allt också tycks hitta den 

betydelse den har för dem. Betydelsen kan beskrivas med den emancipatoriska och den 

pragmatiska strategin. Ett minst lika viktigt tema är den sociala aspekten, som ligger 

utanför den här uppsatsens teorier. En betydelse som bokcirkeln också har för många är 

den som kan beskrivas med flow. En viss betydelse har även boktipsen, som också 

ligger utanför den här studiens teorier. Den traditionalistiska betydelsen finns, men 

framstår som begränsad.  

 

Det enda som går rakt igenom studiens förväntningar, förhållningssätt och upplevelser, 

och som gäller både informanterna och användarna i litteraturen, är något som ligger 

utanför den här uppsatsens teorier – den sociala betydelsen. Den efterlängtas av alla, 

den uppskattas av alla – i alla fall mer eller mindre. I litteraturen ser vi något intressant, 

den sociala betydelsen är ännu viktigare i de fristående bokcirklarna. Det har att göra 

med att deltagarna lärt känna varandra och blivit vänner på djupet.  

 

När det gäller förväntningar finns annars inte mycket i litteraturen. Det vi kan se lite 

grann är att det finns pragmatiska förväntningar på att läsa mer och bredare och att få 

nytta av cirkeln. Det ser vi knappt hos informanterna. En informant har traditionalistiska 

förhoppningar på att lära sig analysera och värdera litteratur. Ett par hoppas på boktips. 

Annars dominerar som sagt de sociala förväntningarna. 

 

När det gäller förhållningssätt så ser vi inte så mycket av det heller i litteraturen. I 

magisteruppsatserna (2003 och 2007) och hos Hedemark (2011) kan vi hitta vissa inslag 

av förhållningssätt till läsning eller bokcirklar som kan beskrivas med flow och med den 

pragmatiska strategin. Det traditionalistiska och emancipatoriska ser vi knappt alls. Men 

om vi ser till informanterna har alla utom en inslag i sina förhållningssätt som kan 

beskrivas med flow och det gäller då framför allt till läsning. Det är flowupplevelsen de 

vill åt. De flesta informanter har även inslag av den pragmatiska strategin i 

förhållningssättet. De ser något positivt med att de läser mer eller annat eller att de har 

nytta av det. Det emancipatoriska ser vi knappt alls i förhållningssätten och det 

traditionalistiska bara helt tydligt hos en, även om vi kan ana det hos andra. 

 

När vi istället ser på vad informanterna upplever att de får av bokcirkeln och därmed 

vilken betydelse den har, så framstår den emancipatoriska betydelsen nästan lika stor 

som den sociala. De utvecklas eller frigörs som personer och vissa får nya insikter om 

samhället. Ett par inspireras till och med i sitt samhällsengagemang. För vissa får 

bokcirkeln den här betydelsen av läsningen, för andra i mötet med de andra och för 

ytterligare några av båda. Den här betydelsen bekräftas i litteraturen, framför allt i de 

större studierna. Här står den personliga utvecklingen i centrum, inte samhället. Den här 

studien kan inte svara på hur den emancipatoriska strategin får sådant genomslag i 

betydelsen och upplevelsen av bokcirkeln, när det knappt finns i förväntningar och 

förhållningssätt. Två personer hade ett tydligt emancipatoriskt förhållningssätt till 

världen i övrigt, men hade i stort sett inga sådana drivkrafter när de valde att gå med i 

en bokcirkel.  

 

Den pragmatiska betydelsen är annars den som efter den sociala finns representerad i 

samtliga delar av studien. De flesta användare läser mer och bredare eller upplever att 

de får nytta av bokcirkeln i andra sammanhang, både bland informanterna och i 

litteraturen. Men även om det ses positivt så framstår det emancipatoriska ha en djupare 

betydelse.  

 



 

58 

 

Den traditionalistiska betydelsen var - när det gäller träffarna – viktig, men inte 

tillräckligt närvarande, för en informant. Annars är det här inte en stark betydelse hos 

användarna. Några uppskattar att de i cirkeln även analyserar och till viss del bedömer 

böcker - men det är främst kopplat till personliga reflektioner och synpunkter, inte till 

att förstå ett verks estetiska och kvalitativa värden i traditionalistisk mening. I 

litteraturen syns den traditionalistiska betydelsen knappt alls. Några läser klassiker, men 

de värderar dem inte högre än annan litteratur. Bland informanterna läser inte ens den 

med det mest traditionalistiska förhållningssättet klassiker för att de är klassiker, utan av 

andra orsaker. En annan visar dock en högre värdering av åtminstone en klassisk 

författare. I litteraturen syns det inte alls.  

 

Ytterligare ett tema finns som ligger utanför den här uppsatsens teorier. Flera 

informanter uppskattar nämligen den betydelsen bokcirkeln har för att tipsa om läsvärda 

böcker. Det är inte lika tydligt i litteraturen, men kanske finns det ändå indirekt i önskan 

att bredda läsandet och i själva kärleken till att läsa som framkommer. En betydelse som 

inte tidigare berörts i uppsatsen, eftersom att den inte är så dominerande, är den positiva 

känslan att befinna sig i biblioteksmiljön. Några informanter nämner en rad positiva 

saker med att vara just på ett bibliotek. Det är mysiga lokaler, nära hem, tillgång till 

böcker, kunnig personal och att någon annan har organiserat allt, för att nämna några 

saker.  

 

Sammantaget kan vi se sex mer eller mindre bärande teman som kan beskriva 

bokcirkelns betydelse i den här studien: flow, de tre strategierna - där den 

traditionalistiska betydelsen framstår som svag - den sociala aspekten samt till viss del 

betydelsen av att få boktips.  

 

En modell av bokcirkelns betydelse för ett antal användare 

För att förtydliga resultatet kommer de betydelser som hittats att här struktureras upp i 

en modell i två steg. I det första steget kommer samtliga sex väsentliga betydelser att 

beaktas. I det andra steget kommer resultatet från den här studien att renodlas och de 

viktigaste betydelserna lyftas fram och till viss del problematiseras. Modellen kommer 

helt att utgå från svaren i empirin. Vi har sett att de, i den mån underlag finns, i stort får 

stöd i tidigare studier och litteratur
109

. Det stämmer också med den här uppsatsens 

intentioner - att söka svar på vilken betydelse folkbibliotekets bokcirkel har för ett antal 

användare, nämligen informanterna. 

 

Betydelserna kommer i modellens första steg att relateras till uppsatsens tre 

frågeställningar – med den skillnaden att samtliga frågeställningar kommer att 

struktureras upp i bokcirkelns två huvudaktiviteter, läsning och samtal. Det görs för att 

förtydliga resultaten. En informant kan till exempel ha fått en stark flow-upplevelse av 

samtalen - men inte alls av läsningen, eller haft en pragmatisk förväntan på läsningen – 

men inte alls på samtalen. Dessa avgörande skillnader blir inte synliga i en modell som 

bara tar hänsyn till hur frågeställningarna är formulerade och betydelserna skulle då inte 

alltid ses i sitt rätta sammanhang. En konsekvens av detta är att den sociala betydelsen 

inte kan bli synlig i modellens samtliga delar. I de tre aktuella bokcirklarna har 

läsningen helt skett enskilt och kan därmed inte gärna ha någon social betydelse. 

 

Informanterna har i sina berättelser kommit in på betydelser som kunde gällt vilken 

aktivitet som helst, eller som inte är kopplade till den aktuella bokcirkel de deltar i, eller 
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 Den skillnad som främst framträtt är att den sociala betydelsen framstår som än djupare i fristående 

bokcirklar. 
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som inte gäller deras förhållningssätt till läsning och samtal om läsning idag. Det kan 

till exempel handla om den pragmatiska betydelsen ”att komma hemifrån”, betydelser 

andra bokcirklar de deltagit i har haft eller betydelser läsning har haft tidigare i livet 

men inte har nu. För att renodla resultaten i förhållande till uppsatsens syfte kommer 

dessa aspekter inte att tas med när tolkningen av empirin skrivs in i modellen.  

 

Modellens första steg kommer att presenteras i Modell 1. Modell 1 har en axel där de 

sex upptäckta betydelserna av bokcirkeln finns med. I den andra axeln finns de tre 

frågeställningarna representerade, men – för att göra resultatet mer tydligt och korrekt – 

med varje frågeställning uppdelad på bokcirkelns huvudaktiviteter läsning och samtal.  

 

Modell 1. Ett antal användares förväntningar, förhållningssätt och upplevelser av 

folkbibliotekets bokcirkel  

 

 Social Flow Pragmatisk Traditionalistisk Emancipatorisk Boktips 

Förväntningar 

Läsning 

* 
110

      

Förväntningar 

Samtal 

      

Förhållningssätt 

Läsning 

*      

Förhållningssätt 

Samtal 

      

Upplevelser 

Läsning 

*      

Upplevelser 

Samtal 
      

 

I modellens andra steg besvaras och diskuteras forskningsfrågan: Hur kan den betydelse 

folkbibliotekets bokcirkel har för ett antal användare beskrivas? I Modell 2 har den ena 

axeln fortfarande de sex upptäckta betydelserna. I den andra axeln finns komponenterna 

läsning och samtal, vilka här representerar bokcirkelns sammantagna betydelse för 

användarna utifrån dessa två huvudaktiviteter.  

 

Modell 2. Betydelsen av folkbibliotekets bokcirkel för ett antal användare 

 

 Social Flow Pragmatisk Traditionalistisk Emancipatorisk Boktips 

Läsning *       

Samtal       

 

Modell 2 kommer sedan att renodlas för att lyfta fram de teman som framträtt som de 

mest betydelsefulla.  

 

I modellerna markeras vilka av informanterna som stämmer in på den betydelse 

respektive cell står för. Om till exempel samtalen i bokcirkeln har en emancipatorisk 

betydelse för Elin, kommer det att markeras med bokstaven E i den aktuella cellen. 

 

Steg ett i modellen 

Vi inleder med steg ett. De parametrar som nu placeras in i tabell 1 är min tolkning av 

empirin så som den presenterats tidigare i uppsatsen.  
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 Läsning är i det här fallet en enskild sysselsättning och kan inte förväntas ha någon social betydelse. 
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Tabell 1. Ett antal användares förväntningar, förhållningssätt och upplevelser av 

folkbibliotekets bokcirkel 

 

 Social Flow Pragmatisk Traditionalistisk Emancipatorisk Boktips 

Förväntningar 

Läsning 

*   E (A)   

Förväntningar 

Samtal 

A, B, C, 

D, E 

 A A D (A), (E) 

Förhållningssätt 

Läsning 

* B, C, D, 

E 

A, (B), D, 

E 

(B),  A  

Förhållningssätt 

Samtal 

C, D, E (C)  A, (C), (D), (E) (D)  

Upplevelser 

Läsning 

* B, C, D, 

(E) 

(B), (C), 

(D), E 

 A, B, (C), D, E  

Upplevelser 

Samtal 

A, B, C, 

D, E 

B, (C), 

D, (E) 

D (A), (C), (D), 

(E) 
B, D, E (B), C, D 

Bokstäverna representerar de olika informanterna (A står för Agnes och så vidare). Bokstaven är 

fetad när betydelsen bedöms som extra viktig. Bokstaven är satt inom parentes när betydelsen 

finns, men är svag eller något otydlig.  

 

Det som här blir tydligt är att de sociala och emancipatoriska temana är starka. Samtliga 

informanter förväntade sig en social betydelse och fick det också. Den emancipatoriska 

betydelsen är tydlig i informanternas upplevelser, trots att den knappt fanns i 

förväntningarna. Flow framstår också som ett viktigt tema som har betydelse i både 

förhållningssätt och upplevelse. Den pragmatiska aspekten har en betydelse i 

förhållningssätt och upplevelse för flera, men den framstår inte som dominerande eller 

stark. Den pragmatiska betydelsen framstår faktiskt som mindre än vad som tidigare 

framkommit i uppsatsen. Det är troligen resultatet av att de aspekter i informanternas 

berättelser som inte är specifika för bokcirkeln, samt tidigare forskning, inte beaktas. 

Den traditionalistiska betydelsen framstår som begränsad för de flesta. Att få boktips 

uppskattas eller förväntas av flera, men den sammantagna betydelsen av det framstår 

inte som stark. 

 

Steg två i modellen 

I nästa steg undersöks uppsatsens forskningsfråga. Bokcirkelns betydelse presenteras 

med utgångspunkt i de två huvudaktiviteterna läsning och samtal. För att beskriva den 

betydelse folkbibliotekets bokcirkel har för ett antal användare bedömer jag med 

utgångspunkt i tabell 1 den sammantagna bilden av informanternas svar. Den 

presenteras i tabell 2. Särskild vikt läggs på informanternas upplevelse av bokcirkeln. 

Det beror på att hur de faktiskt upplever bokcirkeln starkare anknyter till den betydelse 

den har, än förväntningar och förhållningssätt. Utifrån resultaten i tabell 2 kommer jag 

sedan att lyfta ut de mest dominerande betydelserna och presentera dem i tabell 3. Den 

ligger sedan till grund för en diskussion om hur olika betydelser kan påverka varandra.  
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Tabell 2. Betydelsen av folkbibliotekets bokcirkel för ett antal användare 

 

 Social Flow Pragmatisk Traditionalistisk Emancipatorisk Boktips 

Läsning *  B, C, D, 

(E) 

(A), (B), 

(C), (D), E 

 A, B, (C), D, E  

Samtal A, B, C, 

D, E 

B, (C), 

D, (E) 

D A, (C), (D), (E) B, D, E C, (D) 

 

Tre betydelser framstår som dominerande för användarna i den här studien. För att lyfta 

fram dem ytterligare kommer jag att presentera dem i en egen tabell, tabell 3. Den är 

bara giltig för resultaten i just den här studien. Jag lägger därför in parametrarna direkt i 

tabellen. 

 

Tabell 3. De viktigaste betydelserna av folkbibliotekets bokcirkel för ett antal 

användare 

 

 Social Flow Emancipatorisk 

Läsning * B, C, D, (E) A, B, (C), D, E 

Samtal A, B, C, D, E B, (C), D, (E) B, D, E 

 

Självklart är det här min tolkning av resultaten. Kanske hade någon annan från samma 

material tagit bort en parentes eller en fetning för att därmed ge en betydelse en annan 

styrka. Men jag tror ändå att den sammantagna bilden hade blivit densamma. De tre 

viktigaste betydelserna för användarna i den här studien går att beskriva med den 

sociala aspekten, med den emancipatoriska strategin och med flow. 

 

Kan vi utifrån empirin säga något angående om det finns några kopplingar mellan dessa 

tre betydelser? Är det möjligt att de påverkar varandra på något sätt? För Beata kan vi 

se starka kopplingar mellan alla tre teman. Uppmärksamheten, närvaron (flow) i 

läsningen möjliggör för henne (emancipatoriska) aha-upplevelser. Detsamma kan sägas 

om samvaron och (de sociala) samtalen om läsningen. Hon blir också så engagerad i 

samtalen (socialt) att hon tappar tidsuppfattningen (flow). Man kan alltså säga att den 

sociala samvaron möjliggör både en betydelse som går att beskriva med flow och en 

som går att beskriva med den emancipatoriska strategin.  

 

Hos både Doris och Elin är det tydligt att (de sociala) samtalen om läsningen med 

likasinnade ger inspiration i deras (emancipatoriska) samhällsengagemang. Både 

läsningen och (de sociala) samtalen gör att de reflekterar över sig själva och upplever att 

de utvecklas (emancipatoriskt). Mötet och de djupa (sociala) samtalen ger också Doris 

en stark närvaro (flow). Det sociala bidrar alltså till att ge både Doris och Elin en tydlig 

emancipatorisk betydelse och, framför allt för Doris, en upplevelse av flow.  

 

För Cecilia ligger den lilla emancipatoriska betydelse som finns helt i läsningen. Och 

det är framför allt den som också ger henne den starka betydelsen av flow. Det sociala i 

sig är viktigt för Cecilia och lite grann kan den bidra till en upplevelse av flow när hon 

får berätta om en bok som engagerat henne. Agnes är den som skiljer sig mest från 

övriga. Det finns en social och en emancipatorisk betydelse för henne, men de är inte 

alls kopplade till varandra. Den emancipatoriska betydelsen är stark för Agnes när hon 

läser, men inte på mötena. Men det är givetvis på mötena som den sociala betydelsen 

finns. För Agnes finns det däremot en önskan om att det sociala ska ge en 

traditionalistisk betydelse, en önskan som bara uppfylls till viss del.  
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Sammanfattningsvis kan bokcirkelns betydelse för användaren i mycket beskrivas med 

den emancipatoriska strategin och den sociala aspekten. Möjligheten att uppleva flow är 

också en viktig betydelse. Bokcirkeln har även en genomgående pragmatisk betydelse, 

även om den inte på samma sätt tycks gå på djupet. Den traditionalistiska betydelsen 

framstår inte som särskilt stark för de flesta. Att få värdefulla boktips saknar inte 

betydelse. Biblioteksmiljön i sig har också en viss betydelse för några av användarna.  

 

För flera av användarna tycks det vara kombinationen av den input litteraturen ger och 

de reflekterande samtalen, som skapar de betydelser av gemenskap eller bekräftelse, 

närvaro och personlig utveckling som syns i studien. Betydelser som kan beskrivas med 

det sociala temat, flow och den emancipatoriska strategin. Det sociala temat fanns inte 

med i den här uppsatsens teorier, men har växt fram som det kanske allra mest 

betydelsefulla. En mycket intressant aspekt av det är att det sociala inte bara framstår 

som viktigt för att det innebär mänskligt umgänge eller gemenskap utan för att det kan 

förstärka andra kvalitativa betydelser som den emancipatoriska och flow. 

7.2.1 Reflektioner kring bokcirkelns betydelse 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken betydelse folkbibliotekets bokcirkel har för ett 

antal användare. Jag kommer i det här avsnittet, med utgångspunkt i det som kommit 

fram i uppsatsen, att reflektera lite friare kring den betydelsen.  

 

Vi har sett hur det sociala mötet i bokcirkeln berikar användaren och tillför läsningen en 

djupare betydelse. Nya insikter, aha-upplevelser och igenkännanden skapas. Genom 

samtalen om det lästa tycks användaren utvecklas än mer som person, än som läsare. De 

som deltar i bokcirklarna har redan en positiv upplevelse av läsning. Det bästa är de 

tillfällen då de helt kan gå upp i boken och koppla bort dagen. De vill träffa andra som 

delar deras intresse. För vissa är det den här närvaron som redan i läsningen skapar nya 

världar, igenkänning och vidgade perspektiv. Flera upplever den närvaron även i 

samtalen. Det är som att flow och det emancipatoriska har kopplingar, att vi i den totala 

närvaron får nya upplevelser som vidgar oss, ger oss nya insikter och utveckling. På 

mötet har också det sociala en roll här. Glädjen i gemenskapen, i de utmanande 

samtalen, tycks kunna bidra till att skapa denna närvaro och denna vidgade värld. 

 

För alla finns även en pragmatisk betydelse, som också bekräftas i litteraturen. Visst får 

användarna nytta av bokcirkeln och visst läser de mer och bredare. Men som Ross et al. 

konstaterar, det är inte det som är poängen!
111

 Har folkbibliotekets bokcirkel någonting 

med samhällets pragmatiska och traditionalistiska ambitioner att göra, vilka vi kan se i 

en mängd litteraturutredningar?
112

 Nja. Nyttan och den litterära bildningen kommer på 

köpet, men är inte centrala. Vi kan inte se att bokcirkeln lockar de läsovana. Vi kan inte 

heller se att tidigare passiva människor genom bokcirkeln går ut och aktivt engagerar 

sig i samhället. Däremot känner vi igen Immi Lundins och Nina Frids resonemang om 

att den bidrar till en ökad förståelse för oss själva och andra samt funderingar kring 

livets stora frågor.
113

 Vi ser att användarna reflekterar kring sig själva, sin omgivning 

och sitt sammanhang, vilket kan ses som ett (från samhället önskvärt) demokratiskt 

förhållningssätt.  

 

                                                 
111

 Se delkapitel 3.2 Läsning och läsfrämjande verksamheter. 
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 Se delkapitel 1.1 Bakgrund och problemformulering samt delkapitel 3.2 Läsning och läsfrämjande 

verksamheter. 
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 Se avsnitt 3.1.3 Handbokslitteratur. 
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En fråga värd att ställa är om det är boken som är central i bokcirkeln eller samtalet. 

Nina Frid svarar boken på den frågan och tycker inte att cirkeln behöver bygga på 

någon fast gruppgemenskap.
114

 Men vad skulle det få för konsekvenser om vi istället 

svarade samtalet? Och om vi ur litteraturutredningarna tar fasta på vikten av 

demokratiska, reflekterande människor - inte läsandet för läsandets skull? Vad kan då 

folkbibliotekets roll bli? Inom biblioteks- och informationsvetenskapen studerar vi inte 

längre litteraturvetenskap i någon form. Vi får veta att boken bara är ett av flera 

medium. Vi ska bli experter på att organisera och förmedla information i alla former 

och fördjupa användarnas kunskaper inom detta. Skulle vi kunna erbjuda några slags 

temacirklar vid sidan om bokcirklarna, kanske till och med ibland på användarnas 

initiativ? Låt oss ta ett par exempel. En fantasycirkel. Kanske börjar deltagarna med att 

se The Hobbit eller Harry Potter och den flammande bägaren som film via någon kanal. 

Kanske blir de sedan nyfikna på att jämföra filmen med boken och läser den. Kanske 

tycker någon att gruppen ska starta en blogg eller en wiki om det de gör. Eller en 

Italiencirkel. Kanske börjar man med att samtala om sina erfarenheter av Italien eller tar 

del av italienska nyheter på nätet. Kanske fortsätter det med att deltagarna läser Ett rum 

med utsikt? Kan vi förvänta oss att dessa cirklar skulle ha samma emancipatoriska och 

sociala betydelser som bokcirklarna och ge samma möjligheter till flowupplevelser? Jag 

gissar det. Och kanske också öka läsförståelsen på flera plan, öka människors 

litteracitet
115

 och därmed indirekt uppnå samhällets pragmatiska ambitioner. Möjligen 

kan det vara ett sätt att nå de som inte skulle välja att delta i en bokcirkel – de, som vi 

tidigare sett, inte primärt uppskattar att läsa.
116

 

  

Den här uppsatsen ger inte tillräckligt med underlag för att svara på varför bokcirkeln 

har den betydelse den har för användaren, eller om bibliotekariens förhållningssätt 

spelar någon roll. Vi har i litteraturen sett två huvuddrag i bibliotekariernas 

förhållningssätt, ett med traditionalistiska inslag där man vill berika användaren med sin 

kunskap och ett med emancipatoriska inslag där man vill skapa ett bra samtalsklimat 

och sätta användarens behov och värderingar i centrum. Informanterna har uttryckt 

vissa synpunkter och önskemål när det gäller bibliotekarierna. Det finns de som tycker 

att det är bra om de tar ansvar för samtalet om det behövs så att alla kommer till tals och 

de som inte tycker att det är en bra idé. Vissa uttrycker att det är positivt med kunniga 

och insatta bibliotekarier. Jag vill inte underskatta den traditionalistiska betydelsen. För 

Agnes, och säkert flera andra, är den viktig. Vi såg även i andra uppsatser att deltagare 

uppskattar när litteraturvetare delar med sig av sina kunskaper.
117

 Flera informanter i 

den här studien såg positivt på att samtala om hur boken var skriven och vad som var 

bra eller mindre bra med det. Det stämmer med Immi Lundins erfarenhet.
118

 Finns det 

sådana önskemålen i gruppen är det kanske en chans att ta tillvara.  

 

Nina Frid är inne på att biblioteken har en uppgift i att skapa förutsättningar för djupa 

samtal för de som inte själva har de sociala kontakterna eller tillgång till böcker.
119

 

Tillgång till böcker verkar informanterna inte sakna, om inte annat har de tillgång till 

biblioteket med eller utan bokcirkel. De flesta har också sociala kontakter, om än inte 

alltid i samma utsträckning som förr. Men som Frid skriver, och som en av 
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informanterna påpekar, så är biblioteket öppet för alla.
120

 Det innebär också att 

användarna i bokcirkeln träffar människor de inte annars skulle ha mött. Något som i 

stort sett alla verkligen uppskattar och som kanske också bidrar till att ge nya 

perspektiv.  

7.3  Reflektioner kring metod och teori 

Jag kommer i det här delkapitlet att reflektera kring hur min metod och mina teorier har 

hjälpt mig eller begränsat mig i min strävan att uppfylla uppsatsens syfte. 

 

Jag har tittat på informanternas svar och på litteraturen genom de glasögon mina teorier 

utgör. Hade jag tittat från ett annat håll hade svaren fått – kanske inte helt andra 

betydelser men – lite andra nyanser. De hade kunnat beskrivas på andra sätt. Ändå tror 

jag att teorierna har bidragit till att lyfta fram betydelser bibliotekets bokcirkel kan ha 

som annars inte hade blivit lika synliga. De tre strategierna och flow har tillsammans 

visat sig täcka det mest väsentliga i bokcirkelns betydelse för användarna - med ett 

undantag, det sociala. Jag ser här att jag från början hade kunnat välja att se det sociala 

snarare som ett inslag i bokcirkeln än en egen betydelse. Jag kunde då i intervjuerna ha 

ställt fler frågor om vad det sociala ger. Många svar hade sedan kunnat bakas in i 

uppsatsens teorier, som personlig utveckling och närvaro. Men jag upplever ändå att det 

sociala har flera egna betydelser som inte kan sorteras in i andra fack, glädjen att träffa 

nya människor och känslan av gemenskap till exempel. Jag anser därför att det var ett 

tydligare val att låta det sociala lyftas ut som ett eget tema, ett eget tema som i den här 

studien inte fick huvudrollen.  

 

Kan det dessutom finnas något som helt har missats för att dess betydelse inte täcks av 

teorierna? Så kan det naturligtvis vara, men jag tror inte att något väsentligt i 

informanternas berättelser helt har uteslutits i den här uppsatsen. Jag valde att inte 

utveckla biblioteksmiljöns betydelse. Jag upplevde att den var värd att nämna, men i 

övrigt inte viktigare än så. 

 

Jag är väldigt nöjd med att ha valt kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som min 

insamlingsmetod. Jag upplever att de gav just det djup i svaren som jag hoppades på 

och som jag tror hade varit svårare att uppnå med fokusgrupper. Jag är dock medveten 

om att på samma sätt som det finns fördelar med att intervjuerna var semistrukturerade, 

så finns det även begränsningar. Exakt samma frågor ställs inte till alla informanter. Det 

finns en risk för att någon till exempel haft en pragmatisk upplevelse utan att det kom 

fram, för att den delen inte täcktes tillräckligt i samtalet. Men i och med att 

intervjumanualen har sina tydliga delar, bedömer jag att det för uppsatsen väsentliga i 

informanternas upplevelser sannolikt även kom fram i deras berättelser.   

 

Även analysmetoden med meningskoncentrering fungerade bra, vilket jag märkte redan 

i samband med pilotintervjun och därför behöll. Den hjälpte mig att ringa in det 

väsentliga i informanternas berättelser. Teorierna var sedan väldigt bra teman att utgå 

från när jag skulle tolka de koncentrerade meningarna. Men jag blundade inte heller, 

som vi sett, för att det kunde finnas teman i berättelserna som inte täcktes av dem.  

 

När jag genomförde mina observationer var jag lite osäker på om de kanske skulle 

kunna ge mer än vad som var min målsättning, om de faktiskt också skulle kunna bidra 
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till att svara på mina frågeställningar. Jag förde därför noggranna anteckningar. Den 

första observationen renskrev jag nästan ordagrant, men jag insåg sedan att det inte var 

meningsfullt. Skulle jag gjort om det skulle jag inte antecknat så noggrant under 

observationen, utan bara skrivit ner stödord. Observationerna gav annars det jag faktiskt 

önskade: jag hittade intervjupersoner, jag upplevde att de var tryggare med mig för att 

de redan träffat mig och jag kunde sätta in intervjuerna i ett sammanhang och en 

verklighet jag kände till.
121

 Observationerna påverkade inte, vad jag upplevde, hur jag 

utformade min intervjumanual eller genomförde intervjun. 

 

Modellen kom in väldigt sent i mitt arbete, tack vare inspiration från andra. I och med 

att jag i mina resultat såg ett antal tydliga teman - dels de som täcks av mina teorier och 

fanns med i hela arbetet och dels den sociala aspekten och boktips som jag upptäckte 

under arbetets gång – och hur de på olika sätt var kopplade till bokcirkelns aktiviteter att 

läsa och samtala, framstod en modell som ett möjligt och bra sätt att lyfta fram studiens 

resultat. I analys- och diskussionsarbetet hade jag också börjat ana att de olika temana 

påverkade varandra. Genom att förtydliga resultaten i en modell hoppades jag även få 

ett tydligare underlag att relatera den diskussionen till. Det var också i det arbetet jag 

sedan fann modellen mest användbar. Modellen med sina två steg presenterade i två 

eller tre tabeller ger också ett underlag som gör det lättare att jämföra mina resultat, om 

någon i framtiden skulle vilja det.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Jag kommer här att resonera kring områden där jag anser att fortsatta studier vore av 

intresse. 

 

Ett tema som låg utanför mina valda teorier, men som visade sig ha stor betydelse för 

användarna, var den sociala aspekten. I de större studier som presenteras i den här 

uppsatsen finns redan en del om den. Men de studierna handlar främst om fristående 

bokcirklar i USA och Storbritannien. I de bokcirklarna utvecklas efterhand en djup 

vänskap som har stor betydelse för deltagarna. Det skulle vara intressant att veta vad 

den sociala betydelsen står för hos deltagarna i folkbibliotekens bokcirklar i Sverige. 

Möjligen kommer Rydbeck att komma in på det i sin studie, bokcirkelns sociala 

funktion är ett inslag i den.
122

  

 

Något som är kopplat till det sociala är grupprocessen. Den finns med i Havels och 

Krafts (2003) uppsats, men jag anser att den aspekten skulle vara värd en djupare studie. 

Vad skiljer grupprocessen i fristående bokcirklar och cirklar med bibliotek som 

huvudman? Vad får det för konsekvenser för användarna? Vilken roll spelar 

bibliotekariernas, respektive användarnas förhållningssätt här? Har internetbaserade 

bokcirklar någon grupprocess? Nina Frid tycker att biblioteken kan “bjuda in till öppna 

bokcirklar med en gemensam bok i fokus, utan att oroa sig för att läsarna inte vill delta 

om cirkeln inte bygger på en fast gruppgemenskap” (2012: 74). Så sker redan på vissa 

bibliotek. Vad får det för konsekvenser? Elin i den här studien tyckte tvärtom att det är 

viktigt att alla dyker upp på mötena och att man är noga med att meddela om man inte 

kan, just för att det påverkar övriga i gruppen. Informanterna i den här studien har även 

väldigt olika syn på om bibliotekarien ska leda samtalet och i så fall hur.  
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Rydbeck kommer att lägga ett genusperspektiv på sin studie och bland annat sätta in 

bokcirklar i relationen privat och offentligt.
123

 Vad genus har för betydelse för 

bokcirklar, både fristående och med huvudman, skulle i mina ögon vara en intressant 

frågeställning i en studie. Det verkar ställt utom allt rimligt tvivel att fler kvinnor deltar 

i bokcirklar än män. Varför? Det finns vissa inslag i litteraturen som antyder att 

drivkrafterna hos män och kvinnor till att delta också skiljer sig åt. Stämmer det och i så 

fall varför? 

 

Ett annat perspektiv som jag skulle vilja veta mer om är klassperspektivet. Är det 

klassrelaterat vilka som deltar i eller startar bokcirklar? I så fall varför? 

 

8 Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken betydelse folkbibliotekets 

bokcirkel har för ett antal användare. En forskningsfråga direkt kopplad till syftet 

formulerades: Hur kan den betydelse folkbibliotekets bokcirkel har för ett antal 

användare beskrivas? För att undersöka det formulerades följande tre frågeställningar: 

Vad förväntar sig ett antal användare av folkbibliotekets bokcirkel? Vilket eller vilka 

förhållningssätt har ett antal användare till läsning och samtal om läsning? Hur upplever 

ett antal användare den pågående bokcirkeln?  

Uppsatsen inleds med en bakgrund och problemformulering där syftet med den här 

studien sätts i ett sammanhang. Här ges en bakgrund till samhällets syn på läsning, vilka 

möjliga betydelser läsning och samtal om läsning kan ha, vilka förhållningssätt till det 

som finns och varför det är aktuellt just nu. Här framkommer att det ännu inte finns 

särskilt mycket forskning om bokcirklar, framför allt inte om bokcirklar på 

folkbibliotek. 

 

I teorikapitlet presenteras de teorier som används för att tolka resultaten och för att 

beskriva betydelsen. Det är den pragmatiska, den traditionalistiska och den 

emancipatoriska strategin samt teorin om flow. De tre strategierna användes först av 

Sven Andersson och Aant Elzinga på ett vetenskapsteoretiskt symposium, men det var 

Staffan Thorson som renodlade dem till strategier. Teorin om flow utvecklades av 

Mihály Csíkszentmihályi. Amira Sofie Sandins tolkning av flow kopplad till läsning 

och samtal om läsning används också här.  

 

Den pragmatiska strategin handlar kortfattat om att det är bra att läsa mycket oavsett 

vad man läser och att det är bra att göra saker som ger kunskaper att klara sig i 

samhället eller ger nytta på annat sätt. Den traditionalistiska strategin står för att det 

finns klassiker eller en litterär kanon som man bör känna till, det är bra att kunna 

bedöma en boks kvalitet och estetik och det är bra att vara bildad. Den emancipatoriska 

strategin står för att du vill utvecklas eller frigöras som person, att du vill uppnå 

medvetenhet om din roll i samhället och att du föredrar ett jämlikt samhälle. Flow står 

för en närvaro bortom tid och rum, en aktiv avkoppling, en aktivitet som tar dina 

förmågor i anspråk med omedelbara belöningar. I teorikapitlet definieras hur flow och 

de olika strategierna tillämpas i den här uppsatsen.  
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I genomgången av tidigare forskning och annan litteratur behandlas de studier som 

redan finns om bokcirklar och deras betydelser för användarna. Viktiga här är Longs 

fallstudie av fristående bokcirklar i Texas (2003), Hartleys genomgång av framför allt 

fristående bokcirklar i Storbritannien (2002) samt Reading Groups & Public libraries 

Research (2002). De större studierna handlar, som vi sett, främst om fristående 

bokcirklar. Tidigare uppsatser och väsentlig handbokslitteratur om bokcirklar behandlas 

också. Studier om läsning och läsfrämjande verksamheter med anknytning till den här 

uppsatsen gås igenom. Viktig här är bland andra Limbergs analys av en tidigare studie 

av Dressman (2002, 1997). Den är också teoretiskt intressant. Hedemark (2011) är, 

framför allt med sitt användarperspektiv, intressant och Ross, McKechnie och 

Rothbauer har mycket att säga när det gäller läsare. 

 

I metodkapitlet presenteras de metoder som används för att samla in och analysera data. 

Fem användare från tre olika bokcirklar har intervjuats. Intervjumetoden är kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer. Som analysmetod används Kvale och Brinkmanns metod 

med meningskoncentrering där analysen sker i fem steg. Först läser forskaren igenom 

hela intervjun. Sedan delar hen upp texten i vad som framstår som naturliga 

meningsenheter. Sedan definieras det tema som dominerar varje meningsenhet. Efter 

det ställs frågor till meningsenheterna utifrån syfte och frågeställningar. Till sist skapas 

en berättelse utifrån intervjuns centrala teman.  

 

Varje informants berättelse presenteras för sig, följt av en analys med utgångspunkt i 

uppsatsens teorier. Sedan följer diskussionen där empirin jämförs med litteraturen och 

diskuteras i relation till respektive frågeställning. Sedan följer slutsatser och avslutande 

diskussion. De tar utgångspunkt i uppsatsens syfte och undersöker om 

frågeställningarna och forskningsfrågan besvarats. Här presenteras också en modell för 

att tydliggöra resultaten och som grund för diskussion. Kapitlet avslutas med 

reflektioner kring bokcirkelns betydelse, metod och teori samt framtida forskning. 

 

I arbetet upptäcks och beskrivs ett flertal betydelser som folkbibliotekets bokcirkel har 

för ett antal användare. Den sociala aspekten och den del av den emancipatoriska 

strategin som handlar om personlig utveckling visar sig vara viktiga betydelser. Den 

betydelse som går att beskriva med flow är också viktig. Bokcirkeln har även en tydlig 

pragmatisk betydelse. Den traditionalistiska betydelsen har bara varit synlig i begränsad 

omfattning.  
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Bilaga 1: Intervjumanual 

Teman 

De teman jag är intresserad av att få veta mer om i intervjuerna bygger på de tre 

strategier jag använder som teori samt teorin om flow. Jag är uppmärksam på om jag i 

intervjupersonernas svar kan känna igen något av de pragmatiska, traditionalistiska eller 

emancipatoriska förhållningssätten eller upplevelsen av flow. 

 

Intervjuguide 
Frågor och stödord med utgångspunkt i mina frågeställningar. 

 

1. Vad förväntar sig användaren av folkbibliotekets bokcirkel? 

- Varför är du med i en bokcirkel? 

- Vad förväntar du dig att det ska ge dig att vara med i bokcirkeln? 

- Varför valde du just den här bokcirkeln? 

- Varför valde du en bokcirkel på ett (folk)bibliotek? 

- Vilken roll tycker du att bibliotekarien ska ha i bokcirkeln? 

 

2. Hur upplever användaren den pågående bokcirkeln? 

- Beskriv er bokcirkel. 

- Hur förbereder du dig inför träffen? Hur känns det? Varför gör du så? 

- Hur går det till på träffarna? Hur känns det att vara där? Varför är det så tror du? 

- Hur är du under träffen? Hur känns det? Varför är du så? 

- Beskriv hur de andra deltagarna är under träffen? Vad tycker du om det? Vad ger det 

dig? 

- Hur är bibliotekarien? Hur känns det för dig? Vad tycker du om det? 

- Är det något mer du vill berätta om själva träffen? 

- Hur känns det efteråt? Hur brukar tankarna gå? 

- Är det något mer du vill säga om det? 

- Vad har det för betydelse att bokcirkeln är på (folk)biblioteket? 

 

3. Hur kan den betydelse folkbibliotekets bokcirkel har för användaren beskrivas? 

Den här delen av min frågeställning pekar mot analysen. Jag kan ändå tänka mig några 

frågor med utgångspunkt från den, till exempel: 

- Vad betyder bokcirkeln för dig? 

- Ger bokcirkeln dig något unikt som du inte får i övriga livet? 

 

Stödord: Läsning, samtala med andra om det man läst, lärdom, nytta, särskild litteratur, 

tradition, personlig utveckling, identifiering, samhällskritik, samhällsförändring, 

gemenskap, roligt, stimulerande utmaning. 

 

Kommentar 
Det här är en semistrukturerad, kvalitativ intervju. Jag är intresserad av användarens 

upplevelser och åsikter. Jag har en stomme som kan sägas utgöras av mina teman och 

frågeställningar. Utifrån dessa har jag formulerat ett fåtal öppna frågor. Öppna frågor 

ger vanligtvis utförligare svar och svar som kommer från intervjupersonen, inte från 

intervjuaren. Slutna frågor ger korta svar och passar bättre om man vill ha enkla fakta 

eller ett ja eller nej. Ledande eller laddade frågor påverkar intervjupersonens svar och 

passar sällan. 

 

Intervjupersonens svar på de öppna frågorna styr i hög grad vad följdfrågorna kommer 
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att bli. Stödorden använder jag som indikatorer på vad jag ska vara särskilt uppmärksam 

på i svaren och till viss del som möjliga riktningar i den fortsatta intervjun. 

 

Struktur på intervjun 

 

Småprat 

Jag kommer att börja med allmänt småprat för att skapa kontakt och trygghet i 

situationen. 

 
Inledning 

Jag kommer sedan att återigen förklara syftet med intervjun och tala om att 

intervjupersonen är lovad konfidentialitet. Jag berättar att jag är väldigt tacksam att hen 

ställer upp. Jag kommer att ta fram mp3-spelaren och berätta varför jag vill spela in det 

intervjupersonen säger och varför jag trots det kan komma att anteckna en del. 

 

Jag ställer sedan inledande frågor om personen, som ålder, utbildning och var personen 

bor. Jag bedömer inte att det för min studie är nödvändigt att känna till om personen är i 

en relation eller om hen har barn eller inte. Sådana frågor kan också vara mer känsliga, 

skulle jag ha ställt dem skulle jag ha gjort det i slutet av intervjun. De personliga frågor 

jag ställer har två syften. Dels att få viss information om mina intervjupersoner till 

studien. Dels att börja med frågor som är lätta att svara på för att öka möjligheten för 

intervjupersonen att slappna av. 

 

Intervjufasen 
Här genomför jag själva intervjun med utgångspunkt i min intervjuguide. 

 

Avslut 
Jag frågar om det är något mer intervjupersonen vill säga. Jag frågar hur hen har upplevt 

intervjun. För vissa kan det ha känts väldigt skönt att få prata öppenhjärtligt med någon 

som lyssnar uppmärksamt, andra kan uppleva det lite obehagligt. Det är bra att få 

uttrycka hur det känns. Jag säger att jag är tacksam att hen ställde upp, att det är viktigt 

för studien och frågar om det är okej att kontakta hen om det är något jag behöver 

komplettera. Troligen avslutar jag även med mer allmänt småprat. 

 

Kommentar 
Hela upplägget är att se som en utgångspunkt, en riktning och något att ha i bakhuvudet 

under intervjusituationen. Jag vet vad jag vill ha svar på. Jag har från tidigare yrkesliv 

stor erfarenhet av intervjusituationen. Eftersom att jag har förberett mig väl kommer jag 

att låta mig styras mycket av min känsla och av det som händer under intervjun utan att 

tappa fokus på det som är viktigt för min studie. 
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Bilaga 2: Inbjudan intervju 

Hej!  
Jag heter Ulrika Wahlström och skriver just nu min masteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Vi träffades när jag besökte er bokcirkel 
den XXX. Jag berättade vid det tillfället att jag framöver kanske skulle vilja intervjua 
någon eller några av er. Nu undrar jag om du kan tänka dig att vara en av mina 
intervjupersoner?  
 
Min uppsats handlar om bokcirklar på folkbibliotek. Det jag vill ta reda på är vad 
bokcirkeln betyder för den som deltar. Vad har deltagaren för förväntningar på 
bokcirkeln och hur upplever deltagaren den? Min huvudsakliga metod är att intervjua 
personer som deltar i en bokcirkel på ett folkbibliotek.  
 
Praktiskt  
Intervjun kommer att ta en timme. Vi kommer att sitta i ett rum på det bibliotek där 
din bokcirkel brukar träffas. Om det är någon fråga du inte vill svara på behöver du inte 
heller göra det. Du kan när som helst dra dig ur om du skulle ångra ditt deltagande. Du 
behöver inte berätta varför. För att undvika felaktigheter kommer intervjun att spelas 
in på en mp3-spelare. Jag kommer sedan att skriva ut hela intervjun innan jag 
analyserar den. Om du vill får du läsa den utskriften. Under intervjutillfället kommer 
jag också att göra en del anteckningar. Intervjun kommer att äga rum någon gång 
under veckorna XX-XX, alltså XXX.  
 
Konfidentialitet  
Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att inga 
uppgifter som gör att du som deltagare kan identifieras kommer att utelämnas125. Det 
är ändå viktigt att vara medveten om att det finns en risk att bibliotekarien eller övriga 
deltagare i din cirkel kan förstå vem som blir intervjuad.  
 
Övrigt  
Det som vi pratar om under intervjun kommer bara att användas i samband med den 
här studien. Om du bestämmer dig för att delta kommer jag att när vi träffas gå 
igenom den här informationen igen muntligt. Du har då möjlighet att ställa frågor. Du 
kommer sedan att få skriva under en kopia av det här brevet. Genom att skriva under 
visar du att du har fått och förstått informationen och haft möjlighet att ställa frågor. 
Du visar att du förstår att ditt deltagande är helt frivilligt och att du har rätt att dra dig 
ur när du vill utan att ange någon orsak.  
 
Meddela mig senast nu på torsdag den XXX om du vill delta. Berätta om det är några 
särskilda tider som passar dig extra bra, eller några tider som inte fungerar alls. Du kan 
när du vill kontakta mig för att ställa frågor. Ring 070-440 35 41 eller e-posta 
ulwa71@yahoo.se.  
 
Med vänliga hälsningar  
Ulrika Wahlström 

                                                 
125

 Det här var ett slarvfel från min sida. Det borde stått ”utlämnas”, inte ”utelämnas”.  


