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Inledning  

Sverige har för närvarande fyra bokhandelskedjor eller gruppkonstellationer: 
Akademibokhandeln, Bokia, JB (tidigare Julbocken) och Ugglan. Samtliga 
dessa har i dag lånebibliotek eller bokcirklar, som de även kallas. Dessa 
bokcirklar består av 52-75 titlar nyutkomna böcker som man som medlem får 
låna hem. När boken är utläst kan man byta och låna en ny. Villkoren för 
medlemskapet skiljer sig åt i de olika bokhandelskedjorna och 
gruppkonstellationerna men varar c:a  ett år. När året har gått får man behålla 
en bok. 

Bokhandeln räknar med att lånebiblioteken/bokcirklarna skall ge merköp, 
på så vis att medlemmen kan frestas att köpa någonting, när han eller hon är 
inne för att låna. Personalen kan också se att människor är mer benägna att gå 
in i en butik om det rör sig folk där, än om den är tom. Men varför väljer 
medlemmarna denna form i stället för exempelvis kommunala folkbibliotek? 

Som medarbetare i bokhandel under många år har jag förvånats över att 
intresset för bokhandelns lånebibliotek varit så stort medan folkbiblioteken 
samtidigt arbetar för att gratis tillhandahålla skönlitteratur till allmänheten. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför medlemmarna i 
bokhandelns lånebibliotek betalar pengar för att gå med i en bokcirkel, trots att 
de kan låna dessa böcker gratis på folkbiblioteket, samt om bokcirkeln fått 
ersätta folkbiblioteket eller om man utnyttjar båda två. 

Jag kommer också att undersöka om skillnader i bokurval, antal böcker, 
pris och låneregler i olika kedjornas lånebibliotek påverkar medlemmarna och 
om så är fallet, i vilken grad? 

Begreppsdefinition 
Det finns en del begrepp som jag kan behöva förklara för att göra det lättare att 
följa med i mina resonemang.  

I min uppsats använder jag uttrycken ”bokcirkel” och ”bokhandelns 
lånebibliotek” synonymt för det fenomen jag undersöker. Enligt 
Nationalencyklopedin är lånebibliotek ett ”bibliotek som har böcker för 
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utlåning”1, medan ordet ”bokcirkel” däremot varken finns med i NE eller i 
SAOB. Däremot finns det med i SAOL, men utan definition.2

Jag har också valt att benämna de olika bokhandelskedjorna och 
gruppkonstellationerna ”kedjor”, trots att inte alla är så fast organiserade att 
begreppet är korrekt.  

”Läsecirkel” är ett begrepp som är närbesläktat med mitt forskningsämne. 
När jag använder uttrycket i min uppsats menar jag ”organized groups of 
readers who get together […] to discuss a book they’ve chosen to read”.3 En 
synonym är litteraturcirkel. 

I de fall ”bokklubbar” används menar jag en organisation med 
medlemstidning, där medlemmen om han eller hon inte avböjer får en utvald 
bok sig tillskickad med inbetalningskort.  

”Bokhandel” och ”boklåda” används synonymt.  

Forskningsöversikt 
Jag har inte lyckats hitta någon forskning som studerar nutida lånebibliotek 
eller bokcirklar. Därför kommer jag i min forskningsöversikt att ta upp 
områden som gränsar till mitt forskningsfält. Allteftersom internet gjort sitt 
intåg har studier av hur bokläsning och cirklar struktureras med hjälp av detta 
medel tagit fart. I detta sammanhang kan nämnas de projekt som bedrivits vid 
Uppsala universitet, avdelningen för litteratursociologi ”IT, berättandet och det 
litterära systemet”. Petra Söderlund ingår i detta projekt och i Bokringen – 
läsarnas navigatör på internet beskriver hon fenomenet Bokringen som ett 
mellanting mellan bokklubb och läsecirkel.4 Hon talar också om navigatörer 
som hjälper intresserade att hitta i det stora bokutbudet. ”Några sådana 
navigatörer är bokklubbarna, olika former av bokcirklar, bibliotekarier, 
recensenter och litteraturprogram i radio och TV”.5 En del av dessa tar jag upp 
i min forskningsöversikt. 

                                                 
1 (2004-11-27) Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=0233911 
uppslagsord lånebibliotek. 
2 Svenska Akademien, 1998, Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, s. 87. 
3 Long, Elizabeth, 2003, Book Clubs: Women and the Uses of Reading in Everyday Life, s. 225 not 1. 
4 Söderlund, Petra, 2002, Bokringen – läsarnas navigatör på Internet: Om böcker och läsning på 62 
nätplatser, s. 80-81. 
5 ibidem, s. 82. 
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Kommersiella lånebibliotek 
Forskningen om bokhandelns nutida lånebibliotek är minimal, men det finns 
forskning om de lånebibliotek som lade grunden till våra folkbibliotek. I 
Sverige har Margareta Björkman skrivit en avhandling med namnet Läsarnas 
nöje: kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783-1809.6 I uppsatsen ”Om 
lånebibliotekarier i allmänhet och Magnus Swederus i synnerhet” beskriver 
Björkman den tidsanda som rådde på bokmarknaden när pionjärerna i Sverige 
startade sina lånebibliotek med början 1757.7 Hon presenterar också Magnus 
Swederus, initiativtagaren till Uppsalas första lånebibliotek.  

Läsecirkel: informella och formella 
Ett närbesläktat forskningsområde är läsecirklar. Elizabeth Long har i Book 
Clubs: Women and the Uses of Reading in Everyday Life från 2003, presenterat 
sin forskning om amerikanska vita medelklasskvinnors läsecirklar och Jenny 
Hartley presenterar i the Reading Groups Book (2002) läget i Storbritannien. 
Som svenskt exempel på forskning har jag tagit två magisteruppsatser från 
Borås; Ann-Sofi Bjarne och Katarina Larsons Läsaren i den informella 
läsecirkeln (informella cirklar) som kom 2004 och Boksamtal – intervjuer med 
bibliotekarier och deltagare i olika litteraturcirklar (formella cirklar) från 
2003 av Lena Havel och Solveig Kraft.  

I Läsaren i den informella läsecirkeln undersöker författarna genom 
intervjuer hur sju kvinnor ser på sitt läsande och sin medverkan i sju olika 
informella läsecirklar. Då dessa författare tidigare skrivit en B-uppsats i ämnet 
ville de undersöka och utveckla sitt tidigare resultat; att huvudskälen till att 
delta i litteraturcirklar är samvaro och diskussion. Uppsatsen gör också ett 
försök att koppla begreppet biblioterapi till litteraturcirklar. Man tar även upp 
gruppsykologiska aspekter och flera teorier om läsning och bokdiskussion.  
Resultatet blir att man förutom de positiva impulser en trevlig och engagerad 
samvaro ger även kan se ”två utvecklingsprocesser - bokens och individens.”8 
Man vill dock inte gå så långt att man tillerkänner cirkeln terapeutiska 
funktioner utan stannar vid begreppet ”social stöttning” som lanseras av en 

                                                 
6 Björkman, Margareta, 1992, Läsarnas nöje: kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783-1809.  
7 Björkman, Margareta, 1996, ”Om lånebibliotekarier i allmänhet och Magnus Swederus i synnerhet” i 
Carin Bergströms Hand & Penna: Sju essäer om yrken på 1700-talet,  s. 188. 
8 Bjarne, Ann-Sofi och Larson, Katarina, 2004, Läsaren i den informella läsecirkeln, s. 77. 
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informant.9 De viktigaste är att ”[d]iskussionen, likväl som mötet, upplevs som 
något roligt och berikande.”10

Boksamtal handlar om fyra olika formella litteraturcirklar drivna i 
bibliotekets regi. En av dessa ingår som ett obligatorium i 
svenskundervisningen för flickor i årskurs åtta. I två cirklar läser alla 
deltagarna samma bok; i ungdomscirkeln och i en vuxen cirkel där litteraturen 
som väljs är uteslutande norsk litteratur. De två andra är strukturerade så att 
man tipsar varandra, en av dessa är en talbokscirkel. Uppsatsförfattarna 
undersöker hur bibliotekarierna arbetar med läsecirklarna genom att intervjua 
några deltagare och de bibliotekarier som leder dem, samt låter 
gruppdeltagarna svara på en enkät. Resultatet visar att läsfrekvensen ökat. 

Cirkelbevis, en ”inspirationsbok och bruksbok” för läsecirklar på bibliotek, 
av Immi Lundin kom 2004.11 Ungefär hälften av boken handlar om olika 
undersökningar och projekt som pågår i Storbritannien. Dessa hoppas hon ska 
ge impulser och idéer för hur bibliotek i Sverige kan tänka och arbeta.12 De 
andra avsnitten ger inblick i hur några svenska bibliotek redan i dag arbetar 
med cirklar för att främja ’läsarutveckling’: ”ett begrepp för den enskilde 
läsarens möjlighet till växande livskvalitet via litterära upplevelser.”13 Hon tar 
också upp två noveller och visar hur man i läsecirkeln kan jobba med dessa.14

Immi Lundin har också utkommit med en handledning för läsecirklar 
tillsammans med Kerstin Aronsson: Bokläsarnas kunskapskälla: För 
läsecirklar och andra litteraturälskare om boksamtal, förlagsverksamhet och 
bokbransch.15 Denna är uppdelad i två delar; en guide för blivande läsecirklar 
och en beskrivning av ett manus väg ”från författarens sista punkt till 
bokläsarens hand”. 

Bokklubb 
Bokklubbar finns som fenomen i ett flertal länder och det har också bedrivits 
forskning internationellt, jag har däremot haft svårt att hitta svensk forskning 

                                                 
9 Bjarne, Ann-Sofi och Larson, Katarina, 2004, Läsaren i den informella läsecirkeln, s. 79. 
10 ibidem, s. 81. 
11 Lundin, Immi, 2004, Cirkelbevis: läsecirklar på bibliotek, s. 5. 
12 ibidem, s. 58-106. 
13 ibidem, s. 59. 
14 ibidem, s. 42-57. 
15 Lundin, Immi & Aronsson, Kerstin, 2003, Bokläsarnas kunskapskälla: För läsecirklar och andra 
litteraturälskare om boksamtal, förlagsverksamhet och bokransch. 

7 



inom området. En C-uppsats refereras till i Petra Söderlunds bok16 och en 
svensk sammanställning om bokklubbarnas historia finns i Bokbranschen i 
Sverige: Utvecklingen mellan 1973 och 2003 där Jonas Byström skrivit ett 
kapitel.17 Janice Radway beskriver i Books and Reading in the Age of Mass 
Production18 hur ”the Judges” arbetade för att välja ut böcker till The Book-of-
the-Month Club. Denna bokklubb som startade 192619 kom att bilda mönster 
för en hel bransch och var den som införde ”negative option”; att man måste 
avbeställa den bok som är ”månadens bok”.  En mera utförlig redovisning av 
The Book-of-the-Month Club går att läsa i Charles Lees The Hidden Public: 
The story of The Book-of-the-Month Club från 1958, eller i Radways A Feeling 
for Books20. I The Hidden Public beskriver Lee (som doktorerade i ämnet redan 
195521) hur man i ”the Club” arbetade med reklamutskick och premier vid 
förnyelser samt månadsmagasinet News22 vilket påminner mycket om det 
arbetssätt man använder i dag både i bokklubbar och i bokcirklar. Han 
beskriver också hur revolutionerande Harry Scherman var när han lanserade 
sin idé om att via posten förse det amerikanska folket med böcker.23 Bekvämt 
både att slippa besöka bokhandeln, som var ganska sällsynt och att få 
”guidance among the thousands of new titles published every year.”24

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att den forskning jag hittat till stora 
delar handlar om att ta reda på vad man läser eller hur bokklubbens 
initiativtagare tänker, inte som i mitt fall varför man väljer en viss förmedlare 
av sin läsning. Jag hoppas trots detta kunna ansluta min undersökning till 
denna forskning även om jag till stora delar beträder jungfrulig mark. 

                                                 
16 Söderlund, Petra, 2002, Bokringen – läsarnas navigatör på Internet: Om böcker och läsning på 62 
nätplatser, s. 84 (Cecilia Nordströms ”Bokklubben Månadens Bok 1973-1982. – grundandet, utgivningen 
samt 1970-talets debatt” Uppsala universitet 1993).  
17 Byström, Jonas, 2003, ”Bokklubbarna” i Bokbranschen i Sverige: Utvecklingen mellan 1973 och 2003, 
s. 29-32. 
18 Radway, Janice, 1996, Book and Reading in the Age of Mass Production: The Book- of-the- Month 
Club, Middlebrow Culture and the Transformation of the Literary Field in the United States, 1926-1940.   
19 Lee, Charles, 1958, The Hidden Public: The story of The Book-of-the-Month Club, s. 19. 
20 Radway, Janice A., 1997, A Feeling for Books: The Book-of-the-Month Club, Litery taste, and Middle-
class desire. 
21 ibidem, s. 405. 
22 Lee, 1958, s. 133-157. 
23 ibidem, s. 28. 
24 Ibidem, s.28. 
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Frågeställningar 
Mina funderingar tillsammans med de förkunskaper jag har om bokhandeln 
och folkbiblioteket leder fram till tre frågeställningar som jag försöker besvara: 

Varför väljer kunderna att gå med i dessa cirklar? Handlar det om 
folkbibliotekens minskade resurser till inköp av bästsäljare och en minskad 
servicenivå till låntagarna eller är motivet något annat?  

I vilken utsträckning utnyttjar bokcirkelmedlemmarna samtidigt det 
kommunala folkbiblioteket? 

Vilka skillnader och likheter finns mellan de olika kedjornas lånebibliotek och 
i vilken utsträckning har bokcirkelmedlemmarna jämfört utbudet innan 
man blev medlem?  

Hypoteser 
För att förklara varför bokhandlarnas bokcirklar är så pass populära har jag 
ställt upp följande hypoteser som jag tänker testa mot mitt empiriska material: 

För det första att folkbiblioteken i dag satsar så mycket på att hjälpa besökarna 
med referensfrågor och olika typer av sökfrågor att litteraturtipsen kommit 
på undantag. 

För det andra att det datoriserade folkbiblioteket får många att känna sig 
utestängda och att det därför kännas tryggare att låna i bokhandeln. 

För det tredje att människor önskar hjälp med avgränsningen i den stora 
bokfloden; ett begränsat antal att välja från. Att någon valt en bok att ingå i 
en bokcirkel kan också ses som en kvalitetsgaranti. 

För det fjärde att medlemmarna tror att de fortare kan få tag i de populäraste 
böckerna genom bokhandelns lånebibliotek än via folkbiblioteket. 

De tre första hypoteserna bygger på ett förmodande att intresset för bokcirklar 
ökat, eller åtminstone varit konstant de senaste åren. Hur det stämmer överens 
med verkligheten kommer jag därför också att försöka ta reda på. 
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Teoribildning 

Library anxiety 
Som en teoretisk utgångspunkt har jag tagit hjälp av de tankar som finns om 
Library anxiety. Ämnet är i Sverige nästan helt outforskat, men en genomgång 
av forskning som bedrivits i USA och i vissa delar av världen går att hitta i 
Library Anxiety: Theory, Research, and Applications.25 På svenska har jag 
hittat Cecilia Herdenstams magisteruppsats; Library anxiety: En undersökning 
av psykologiska aspekter kring studenters upplevelse av sitt 
universitetsbibliotek, som undersöker hur några studenter upplever Uppsala 
universitetsbibliotek Carolina Rediviva. 26  

Library anxeity handlar om biblioteksrädsla; i de flesta fall en rädsla som 
är så stark att man inte kan kontrollera den utan man blir panikslagen och går 
ut från biblioteket med oförättat ärende. Många återkommer inte förrän de är 
absolut tvungna. Constance A. Mellon anses vara den som först myntade 
begreppet27 och i sin doktorsavhandling konstruerade sedan Sharon L. Bostick 
”the library anxiety scale”28, som används till att mäta graden av ”biblioteks-
ångest” i olika undersökningar. En kortfattad version av hur detta gick till 
inleder Library Anxiety.29 Det följande kapitlet ger en överblick över de teorier 
som finns inom forskningsfältet och sedan ett kapitel om fem modeller som är 
användbara vid forskning om ”biblioteksångest”.30 Eftersom författarna tycker 
att de flesta studenter inom bibliotek- och informationsvetenskap har för lite 
kunskap i forskningsstrategier ägnas de tre följande kapitlen åt att gå igenom 
de forskningsverktyg som finns inom ämnet, samt tar upp de felaktigheter som 
har uppstått i vissa undersökningar.31 Efter detta presenteras olika åtgärder för 
att förebygga library anxiety och boken avslutas med förslag på hur man kan 
gå vidare med forskning i ämnet32. 

De flesta som har undersökt library anxiety har studerat 
universitetsbibliotek, men jag vill visa att det går att tillämpa samma teori på 

                                                 
25 Onwuegbuzie, Anthony J., Jiao, Qun G. och Bostick, Sharon L., 2004, Library Anxiety: Theory, 
Research, and Applications. 
26 Herdenstam, Cecilia, Library anxiety: En undersökning av psykologiska aspekter kring studenters 
upplevelse av sitt universitetsbibliotek. 
27 Mellon, Constance A. ,1986, ”Library anxiety : a grounded theory and it´s development”. 
28 Bostick, Sharon L. ,1992, The development and validation of the Library anxiety scale, Doctoral 
dissertation, Wayne State University. 
29 Onwuegbuzie, Jiao och Bostick, 2004, s. 1-18. 
30 ibidem, s. 25-56 och 57-80. 
31 ibidem, s. 84 och 81-234. 
32 ibidem, s. 235-274 och 275-310. 
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folkbibliotek. Skälet till detta är att dagens folkbibliotek mer och mer liknar 
forskningsbiblioteken, då de datoriseras och de öppna samlingarna blir mindre 
och mindre. Det närliggande området computer anxiety får i min undersökning 
utgöra en del av library anxiety. 

Man skulle om denna teori är tillämpbar på mitt material kunna tyda det 
som att bokhandeln för dessa människor är mindre skrämmande än 
folkbiblioteket och därför går man hellre dit för att låna.  

Mot denna teori talar den artikel i Upsala Nya Tidning där bokhandlarna i 
Uppsala uttalade sig om sina ”låntagare”. Dessa hävdar att det är de litterära 
storkonsumenterna som är medlemmar. ”De är med i allt – också de vanliga 
bokklubbarna – och lånar på bibliotek, och handlar i butik.”33 Frågan är alltså - 
hur ser det ut? Stämmer det med verkligheten? 

”Eskapism” 
En annan teorietisk utgångspunkt som jag använder på materialet är 
socialpsykologen Erich Fromms (1900-1980) teorier så som de framförs i 
Flykten från friheten.34 Fromm menar att människan har ett inbyggt behov av 
att leva i grupp och inrätta sig efter gruppens regler och normer, men när hon 
får allt för stor valmöjlighet känner hon sig ”ensam, isolerad, hotad från alla 
håll och sidor.”35 Detta gör att hon begränsar sin frihet och låter andra 
bestämma. Hon skaffar sig en ”magisk hjälpare”, vars uppgift är att skydda och 
hjälpa.36 Fromm vill visa att friheten gör människorna ”mera oberoende, 
hänvisade till sig själva och kritiska, och […] mera isolerade, ensamma och 
ängsliga.”37 Fromm menar också att människan strävar efter ”att bli en del av 
ett större och mäktigare helt utanför det egna jaget, att uppgå i och absorberas 
av detta”38. Jag vill undersöka om dessa teorier är tillämpbara i detta 
sammanhang, och huruvida det handlar om att medlemmarna väljer 
bokhandeln istället för folkbiblioteket för att man är ute efter att begränsa 
urvalet, kvalitetssäkra och avhända sig delar av beslutsprocessen. Enligt 
Fromm lider människan av ”en längtan efter ledning”.39 Här kan man även dra 

                                                 
33 Svalander, Ann, ”Läsning till låns.” (UNT 2003-11-15) s. 16. 
34 Fromm, Erich, 1990, Flykten från friheten. 
35 ibidem, s. 49. 
36 ibidem, s. 128. 
37 ibidem, s. 77. 
38 ibidem, s. 114. 
39 ibidem, s. 130. 
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paralleller till de försök som görs med ”bokomat” på Lidingö.40 I ”bokomaten” 
har man bara ett begränsat urval av folkbibliotekets bestånd att välja på.  

Källmaterial 
Många av Sveriges boklådor har för att överleva organiserat sig i kedjor och 
marknaden består i dag av fyra sådana: Akademibokhandeln, Bokia, JB 
(tidigare Julbocken) och Ugglan.41  

Som kedja är Akademibokhandeln äldst och startade sin första butik 1970. 
Lånebiblioteket startade dock inte förrän 1998 i central regi. Det är också den 
enda kedja där det är samma ägare till alla medlemsbutiker. 

Bokia organiserade sig som kedja 1986. Den består av bokhandlare som 
själva äger sina boklådor men valt att anställa en gemensam administration för 
att kunna samordna sina butiker och göra de flesta inköpen tillsammans. Man 
har gemensam reklam och profilerar sig utåt på likadant sätt. Bokia har i dag 
87 butiker.  

JB som fungerar på ett likartat sätt är något mindre centralstyrt. 
Organisationen startade 1988 under namnet ”Julbocken”; då detta var namnet 
på några butikers gemensamma julkatalog. Gruppen har idag 51 butiker. Man 
samköper de stora boktitlarna och har även gemensamma reklamutskick. För 
JB är inte den gemensamma profilen så tydlig.  

Ugglan är den organisation som är minst reglerad. Den startades 1994 av 
några fristående boklådor som ville få ner priserna på sina varor genom att 
samköpa och även dra ner kostnaderna för reklam genom vissa samutskick. 
Gruppen består i dag av 56 butiker. 

Dessa kedjor samt ett flertal fristående boklådor har i dag ett lånebibliotek 
eller en bokcirkel. Ett medlemskap ger tillgång till 52-75 stycken nyutkomna 
böcker som man får låna hem. Man byter själv i sin egen takt och antalet lästa 
titlar varierar därför från medlem till medlem.  

Gemensamt för bokhandelns lånebibliotek är att man som medlem betalar 
en årlig medlemsavgift och får välja en bok i taget ur ett utvalt sortiment, samt 
att man i slutet av medlemsåret får behålla den bok man då har hemma. Hos 

                                                 
40 Ångström, Anna, ”Världens första Bokomat” (SvD 2004-11-29) s. 3. 
41 Information om Akademibokhandeln genom e-post med Matilda Mccarthy (050117), Bokia genom e-
post med Pia Zvorc (041203), JB genom telefonsamtal med Torsten Bengtsson (november 2004) och 
Ugglan genom telefonsamtal med Anders Billing (december 2004). Viss information går att hitta i 
kedjornas reklambroschyrer. 
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boklådorna i Ugglan lottar man dock ut den bok man får behålla. Eftersom 
bokutgivningen är som störst på hösten börjar cirklarna i Akademibokhandeln, 
Bokia och många fristående bokhandlar 1 september och slutar 31 augusti året 
därpå. JB- och Ugglangruppen har valt att ha ett gemensamt slutdatum 15 
augusti, men flexibelt startdatum, vilket i vissa fall betyder att medlemskapet 
blir mer än ett år.  

Boklådorna inom Ugglangruppen har andra regler för sina lånebibliotek än 
de övriga, då man enligt den tryckta informationen bara får ha böckerna i tre 
veckor. Det är dock inte alltid som detta efterlevs i bokhandeln. Denna regel 
med tidsbegränsning tillämpades även av Akademibokhandeln när de började 
sin cirkelverksamhet, men är sedan en tid tillbaka borttagen. Bokia har som 
enda kedja utskrivet i sin katalog att man kan byta sin bok i vilken Bokiabutik 
man vill i Sverige. Akademibokhandeln har inte varit så tydlig med att 
informera om att denna möjlighet även finns i deras lånebibliotek. Inom JB har 
vissa boklådor ett samarbete, vilket gör att man också här kan byta i annan 
butik än den man är medlem i. Böckerna man väljer bland är nyutkomna. Det 
finns ingen garanti för att den bok man vill läsa finns inne, när man vill låna 
den. 

För att försöka förstå varför medlemmarna går med i cirklarna valde jag att 
intervjua några medlemmar om deras inställning till bokhandeln, bokcirklarna 
och till folkbiblioteket. 

Mina undersökningsställen är BokCompaniet i Solna som övergått från 
Bokia till JB i år (antal medlemmar 108 st.) och Nordmarks bokhandel i 
Uppsala som övergått från Bokia till fristående bokhandel i år (antal 
medlemmar 635 st.). Nordmarks cirkel består av Bokias urval men med några 
titlar utbytta. En fördel med att välja två boklådor, som nyligen bytt 
organisation är att man lättare kan fråga informanten om detta byte och om den 
urvalsförändring detta medfört spelat någon roll vid val av boklåda. 

Ett annat skäl till att välja dessa två boklådor är att de representerar två 
olika sätt att arbeta med cirklar, då den ena låter lånebiblioteket sköta sig självt 
(Solna) medan den andra bokhandeln arbetar aktivt med cirkelns medlemmar i 
form av olika träffar och aktiviteter enbart för medlemmarna. Man är också 
hjälpsam och känner sina medlemmar, så att man kan tipsa om lämpliga titlar 
(Uppsala). Dessa olikheter, samt skillnader i den samhälleliga kontext som 
boklådorna verkar i, kan hjälpa till att påvisa vad i resultaten som är 
generaliserbart. Med kontext menar jag hur aktivt närmaste folkbibliotek är 
och hur många konkurrerande bokhandlare man har i den närmaste 
omgivningen. 
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Nordmarks bokhandel i Uppsala42

Nordmarks startade 1910 som pappershandeln Malmbergs, men gick mer och 
mer över till bokförsäljning. 1947 köptes butiken av Elving Nordmark och fick 
sitt nuvarande namn. Hur länge man har haft lånebibliotek är svårt att få fram 
uppgifter om, men bokcirkeln var åtminstone igång 1973. 1981 gick butiken 
med i det som kom att bli Bokia och 2004 gick man ur och blev fristående 
bokhandel efter ett ägarbyte.  

I Uppsala finns också Akademibokhandeln och Celsiusbokhandeln (JB) 
som har bokcirklar, liksom barnbokhandeln Läslusen (med bokcirkel för barn). 
Andra boklådor är English Bookshop, Bokbörsen, och Studentbokhandeln. 
Dessa har inte lånebibliotek. Även Åhléns säljer böcker på samma gata som 
Nordmarks och en bit bort ligger stadsbiblioteket. 

Nordmarks lånebibliotek har vid undersökningstillfället 635 medlemmar 
och i min undersökning intervjuade jag 136 stycken (21,4 procent). 60 titlar 
ingår i bokcirkeln och ett medlemskap kostar 365 kronor. 

BokCompaniet i Solna43

Bokcentrum öppnade butik i Solna våren 1997 och var då medlem i JB. Ägaren 
hade ytterligare två butiker med samma namn. Hösten 2000 anslöt man sig till 
Bokia och sommaren 2004 bytte butikerna tillbaka till JB samt bildade 
tillsammans med tre andra butiker BokCompaniet. 

I Solna centrum finns även Akademibokhandeln och Åhléns. Vägg i vägg 
med BokCompaniet ligger Solna stadsbibliotek. 

BokCompaniets lånebiblioteket har vid undersökningstillfället 108 
medlemmar och i min undersökning intervjuade jag 36 stycken (33,3 procent). 
I Läslustan, som boklådans lånebibliotek kallas, ingår 67 böcker och ett 
medlemskap kostar 369 kronor. 

                                                 
42 Information genom samtal med butiksföreståndare Margareta Sundberg (februari 2005). 
43 Information genom samtal med butiksföreståndare Sara Victorin (februari 2005). 
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Metod 

Intervjuerna 
För att ta reda på varför man väljer att gå med som medlem i ett lånebibliotek i 
en bokhandel intervjuade jag medlemmar under två veckor i bokhandeln. 
Intervjuerna ägde rum i februari 2005; en vecka i vardera boklådan. Dessa två 
veckor valdes eftersom de infaller när halva året har gått av bokcirkeln. Skälet 
till att välja denna tidpunkt är att också de nya medlemmarna har hunnit bilda 
sig en åsikt om cirkeln. 

Intervjuerna gick så till att jag i bokhandeln frågade dem som kom för att 
byta böcker om jag fick ställa några frågor och berättade vad jag skulle ha 
intervjuerna till. Jag hade en frågeguide, som innehöll några frågeområden och 
färdigformulerade frågor, men valde i vissa fall att omformulera och byta ut 
ordningen på frågorna. Det blev vad Steinar Kvale beskriver som en 
halvstrukturerad intervju.44

Min urvalsmetod blev ett bekvämlighetsurval (convenience sample).45 Jag 
har valt denna metod då medlemsregister inom bokhandeln oftast ses som 
konfidentiella och är svåra att få tillgång till. Antalet medlemmar har dock gått 
att få fram. Detta ger mig möjlighet att avgöra hur stor del av min population 
jag kommit i kontakt med. Jag kan se som ett problem med urvalsmetoden att 
det inte finns någon möjlighet att komma i kontakt med de medlemmar som är 
missnöjda (nonusers) och därför slutat låna i cirkeln. Deras åsikter hade säkert 
tillfört utredningen en hel del information, men den undersökningen är svår att 
göra utan tillgång till medlemsregister. Det kan också vara ett mycket vinklat 
urval jag stött på. Jan Trost varnar i Kvalitativa intervjuer för att ”de personer 
vi på detta sätt får fram alls icke är representativa i statistisk mening.”46  

Jag använde inte bandspelare på grund av lokalen och miljön. Bandspelare 
är annars att föredra, men enligt Steinar Kvale kan ibland bakgrundsljud göra 
banden oanvändbara.47 Det kändes även som om en bandspelare skulle ha 
kunnat skrämma och hämma mer än hjälpa i den här miljön. Miljön var också 
ett problem när de gällde anonymitet. Det var svårt att undvika att andra hörde 
det som sades. Detta tycktes dock inte hämma informanterna.  

                                                 
44 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 117. 
45 Trost, Jan, 2002, Enkätboken, s. 30 och Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, s. 120. 
46 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, s. 120. 
47 Kvale, 1997, s. 149.  
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Till varje informant ställde jag delar av eller alla de frågor jag hade i min 
frågeguide och även de följdfrågor som kändes relevanta. Svaren skrev jag ner 
i stödordsform under intervjun för att sedan renskriva. Dessa ”renskrifter” har 
jag sedan jämfört för att se om det går att få fram något mönster. De 
informanter jag refererar i uppsatsen är således inte ordagrant citerade, utan jag 
har försökt återge andemeningen i det som sades.  

I min uppsats kommer jag därför att referera till mina informanter med 
begynnelsebokstaven i boklådans namn, B för BokCompaniet och N för 
Nordmarks och före det ett nummer. Nummer ett fick första informanten på 
måndagsmorgon.    

Det förhållande att jag inte bestämde tid i förväg med informanterna kan ha 
orsakat att jag fick något kortfattade svar. Men då jag var intresserad av att 
möta en större mängd medlemmar för att se om det fanns ett mönster eller 
gemensamma drag, valde jag den här modellen. Att jag fick så uttömmande 
svar som jag ändå fick, kan eventuellt ha med min placering i butiken att göra. 
På Nordmarks finns cirkelns böcker framme vid utgången, nära kassan och 
personalen. Man har 635 medlemmar (till skillnad från BokCompaniets 108) 
och här fick jag ibland välja en informant ur en grupp medlemmar som bytte 
bok samtidigt. I Solna finns Läslustan längst in i butiken, längst bort från 
kassan och personalen. Där var mindre stressigt och fler som var villiga att 
svara och flera personer gav också längre svar.  

Ett annat skäl till att man gav mer uttömmande svar i Solna skulle kunna 
vara ett behov av att diskutera böcker. Som informanterna i Lena Havel och 
Solveg Krafts undersökning uttrycker det; ”[D]et är mycket givande att samtala 
om böcker med andra”48.  På Nordmarks finns möjlighet att diskutera litteratur 
både med personal och med andra medlemmar i cirkeln medan man byter bok. 
I Solna har man inte den möjligheten, eftersom det sällan förekommer att flera 
medlemmar byter samtidigt och lånebiblioteket är placerat långt från kassan.  

Jan Trost återger i Kvalitativa intervjuer att han som ung student fick det 
generella rådet att vara klädd som en bokhandelsmedhjälpare vid intervjuer.49 
Detta var dock inte ett råd jag kunde följa i just detta sammanhang, då jag ville 
markera tydligt att jag inte arbetade i butiken. Jag valde därför att klä mig 
något striktare än personalen. Detta för att minimera risken för att mina 
informanter skulle svara vad de trodde att boklådans personal ville höra. Det är 

                                                 
48 Havel, Lena och Kraft, Solveig, 2003, Boksamtal: intervjuer med bibliotekarier och deltagare i olika 
litteraturcirklar, s. 75. 
49 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, s. 56. 
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enligt Donald O. Case ett mycket vanligt fenomen att man vid en intervju ger 
de svar som man tror intervjuaren förväntar sig få.50  

Innan jag genomförde undersökningen bestämde jag att ingen skulle bli 
intervjuad flera gånger, då detta skulle ha motverkat syftet med 
undersökningen, eftersom det inte var mängden av svar (kvantitet) jag ville ha 
utan innehållet (kvalitet). Om det var ett par som bytte bok tillsammans, 
intervjuade jag den vars namn stod på medlemskortet. Här gjorde jag dock ett 
undantag en gång på Nordmarks då den ena i paret (mannen) var flitig 
besökare på stadsbiblioteket och därför hade åsikter om service och annat. 
Kvinnan hade däremot inte varit på ett folkbibliotek på flera år. De delade på 
medlemskapet i cirkeln, men finns i mitt material med som två informanter. 

Under veckan på Nordmarks var det sex personer som återkom. Det var 3-
5 personer per dag som inte ansåg sig ha tid att svara på mina frågor. Det 
skedde även ett bortfall när många medlemmar bytte samtidigt och jag bara 
kunde välja en informant. 

På BokCompaniet mötte jag tre under hela veckan som inte hade tid att 
svara. Två stycken återkom under veckan.  

Uppsatsens disposition: 
I de följande kapitlen av min uppsats kommer jag att redovisa min empiriska 
undersökning. Detta gör jag med mina tre frågeställningar som utgångspunkt.  

Undersökningskapitlet har därför tre underrubriker. Den första om varför 
man väljer att bli medlem i en bokcirkel delas upp i åtta teman: Pris, Platsbrist, 
Färskvara, Familjärt och bokhandeln, Folkbibliotekskritik, Utbud och urval, 
Läslust samt Övrigt.  

Frågan om folkbiblioteket är bortvalt eller används som komplement 
redovisas först jämförande mellan de båda undersökningsbutikerna och sedan 
ämnesvis under sex rubriker: Nyutkommet, Vana och tidsbrist, Öppettider, 
Datorer och svårt att hitta, Bra med folkbiblioteket samt Vad gör man på 
folkbiblioteket och när är man där?  

Sedan redovisar jag min delundersökning om i vilken grad medlemmarna 
har jämfört de olika bokcirklarna på marknaden. Därefter gör jag en 
genomgång av de olika alternativ som erbjuds medlemmarna i de olika 

                                                 
50 Case, Donald O., Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs, and 
Behavior, s. 214. 
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kedjornas bokcirklar. Detta redovisas under sex olika rubriker: Pris och antal, 
Sortiment, Lånetid, Tidsperiod, Byte i annan boklåda och Sista boken. 

Sist i kapitlet gör jag en jämförelse med bokklubbar och avslutar med 
några ord om vem som väljer att gå med i bokhandelns lånebibliotek. 

I analyskapitlet försöker jag knyta mina resultat till det forskningsläge och 
de teorier jag presenterat. Med min första frågeställning gör jag så att jag 
presenterar förslag på vad folkbiblioteken kan göra för att motverka de 
aspekter mina informanter listat som skäl till medlemskap i bokcirkel i stället 
för att välja folkbiblioteket. 

Min andra del handlar om vad folkbiblioteket kan göra för att motverka 
den kritik man får av mina informanter och hur man kan ta tillvara det beröm 
man får. 

Den tredje delen handlar om skillnader och olikheter mellan de olika 
cirklarna. 

Under kapitlet Analys har en aspekt tillkommit. Det är tid. Jag har 
nämligen funnit att tid går som en röd tråd genom hela uppsatsen och ger den 
därför en egen avdelning. 

Kapitlet avslutas med idéer om framtida forskning. Sist i uppsatsen 
försöker jag sammanfatta mina resultat och som bilaga finns den frågeguide jag 
använde under mina intervjuer. 
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Undersökning 

I detta kapitel går jag igenom mina tre frågeställningar och försöker visa hur 
mitt empiriska material svarar på dessa frågor. Eftersom jag inte citerar mina 
informanter utan återger deras åsikter redovisas vilken informant som anfört 
vad fortlöpande i texten. 

 Jag har också med en redovisning av skillnader och likheter i de olika 
lånebiblioteken. Som avslutning tittar jag litet på kopplingen bokcirkel och 
bokklubb, samt vem som är medlem i bokhandelns lånebibliotek. 

Varför väljer kunderna att gå med i dessa cirklar? 
Den första av mina tre valda frågeställningar handlade om varför kunderna 
väljer att gå med i dessa cirklar? Är orsaken folkbibliotekens minskade 
resurser till inköp av bästsäljare eller en minskad servicenivå till låntagarna 
eller är motivet något annat?  

För att svara på detta studerar jag vad informanterna har angivit för skäl 
och motiv till att de är med i bokcirkeln. Informanternas svar på frågan har jag 
efter genomgång av materialet delat upp i åtta teman: Pris, Platsbrist, 
Färskvara, Familjärt och bokhandeln, Folkbibliotekskritik, Utbud och urval, 
Läslust samt Övrigt. I vissa fall har mina informanter angett svar som faller 
inom flera av dessa kategorier och förekommer därför på flera ställen. 

Pris: 
Pris handlar om att man jämför priset på ett medlemskap med vad böckerna 
kostar om man köper enstaka exemplar inbundna. Att det är billigt är därför ett 
vanligt svar (bl.a. 11N). Flera informanter påpekar att man inte behöver vänta 
på pocketutgåvan (bl.a. 16B). Medlemmarna framhåller skillnaden i att köpa en 
bok eller vara med i cirkeln och läsa många böcker till priset av en (1B). Priset 
i Solna är som tidigare nämnts 369 kronor för 67 titlar, medan man på 
Nordmarks betalar 365 kronor för 60 titlar. De flesta av mina informanter byter 
en gång i veckan eller var fjortonde dag och hinner då med att läsa 26-52 
böcker på ett år. Detta betyder att varje läst bok kostar mellan 7,09 kr och 
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14,19 kr på BokCompaniet och 7,01 kr–14,03 kr  i Uppsala. Hos informanterna 
på Nordmarks delar Pris fjärde platsen när det gäller vad som är skäl till ett 
medlemskap. I Solna kommer Pris på andra plats. 

Platsbrist: 
Platsbrist handlar om att bokhyllorna hemma är fulla (30B) och att man sällan 
läser om böcker (25N) och därför inte behöver äga böckerna (79N). Detta att 
man sällan läser om en bok diskuteras även i Läsaren i den informella cirkeln. 
Där drar man slutsatsen att det är avsaknad av tid som gör att man sällan läser 
en bok ytterligare en gång. Att man deltar i läsecirkel tycks dock verka 
befrämjande för att man ska ta sig tid att läsa om en bok.51 Det som är 
intressant är att om man rangordnar skälen till att vara med i bokcirkeln 
kommer Platsbrist på tredje plats oavsett om man bor i Solna eller i Uppsala. 
Jag trodde när jag startade min undersökning att om man bodde i Stockholm 
skulle man ha mindre med utrymme; vara mer trångbodd. Eftersom Nordmarks 
bokhandel funnits längre än BokCompaniet har även cirkelmedlemmarna 
deltagit i flera år. På Nordmarks har informanterna varit med i c:a tio år och på 
BokCompaniet omkring fem år. Men oavsett boklåda är medlemmarna trogna 
och deras hem skulle bara bestå av böcker vid det här laget om man inte valt 
den här modellen eller lånat på bibliotek.  

Färskvara: 
Färskvara handlar om att informanterna anser att nyutkomna böcker är svåra att 
få tag på i folkbiblioteket (18B). Några menar också att man får hjälp att hitta 
nya författare genom cirkeln i bokhandeln (35N). En informant trycker extra på 
att böckerna i lånebiblioteket är fräscha till skillnad från folkbibliotekets (4B). 
Att man slipper anstränga sig för att få tag på nyutkomna titlar om man är med 
i bokcirkel, kan sammanfatta detta tema (20B). Informanterna som anger 
färskvara som skäl till att gå med i bokhandelns bokcirkel är den största 
gruppen i min undersökning. 

 Eftersom tiden är en viktig faktor för dessa medlemmar (man vill inte 
vänta på att få läsa den nyutkomna boken), får Nordmarks se upp. Flera 
medlemmar svarade på frågan om vad som förändrats sedan Nordmarks bytte 
ägare, att det finns färre inne av varje titel (bl.a. 77N). Man kan därför få vänta 
på att vissa titlar ska bli tillgängliga även i bokcirkeln. 

                                                 
51 Bjarne, Ann-Sofi och Larson, Katarina, 2004, Läsaren i den informella läsecirkeln, s. 51. 
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Att det är viktigt att tiden blir så kort som möjligt, mellan det att boken 
kommit ut och att folkbiblioteket har den, har även uppmärksammats inom 
folkbiblioteket.52

Familjärt och bokhandeln: 
Under rubriken Familjärt och bokhandeln hamnar argument och synpunkter om 
bokhandeln respektive folkbibliotekets läge, om hur trevlig och bekant 
personalen upplevs (81N). Bokhandeln ligger på vägen, men folkbiblioteket 
ligger långt bort (44N och 17N). Närheten, trevlig affär och bra rykte listar en 
informant som skäl till att han är med i lånebiblioteket (7B). Andra argument 
är till exempel att servicen i bokhandeln är väldigt bra och personalen känner 
igen en (31B). Jag har jämfört de olika cirklarna, men jag tycker om den här 
butiken (15N). Jag är igenkänd i butiken (27B). Lånebiblioteket i bokhandeln 
är lätt tillgängligt (23B). Det är så orolig stämning på de folk/skolbibliotek jag 
besöker så jag går hellre hit (71N). Miljön är ett skäl till att jag väljer 
bokhandeln, det är ingen läxläsning här (49N).  Jag hittar här i bokhandeln 
(29N). Eftersom behovet att känna sig hemmastadd är så starkt kan 
folkbiblioteket ta hjälp av forskningen inom library anxiety för att hjälpa sina 
besökare. I boken Library anxiety ägnar forskarna ett helt kapitel åt vad man 
kan göra för att lugna sina besökare.53 Att inte flytta om så ofta är ett råd54 och 
hur man bäst placerar möbler och skyltar är andra.55 Att omflyttningar gör det 
svårare att hitta i folkbiblioteket anger en av mina informanter som skäl till att 
han inte besöker biblioteket så ofta längre (12N).  

Folkbibliotekskritik: 
Folkbibliotekskritik handlar till största delen om lånereglerna. Dessa upplevs 
som generösare i bokcirkeln. Inga böter för försening var det en informant som 
svarade (50N). Det är lättare att låna här än biblioteket (105N). Det är öppen 
lånetid och man slipper väntetiden på nyutkommet (109N och 80N). På 
biblioteket fanns inte det man ville ha, så jag slutade gå dit (42N). 

En aspekt, som jag innan undersökningen inte förutsett, var att den korta 
lånetiden (bl.a. 14B) på folkbiblioteken av nya titlar kunde vara en variabel till 
                                                 
52 Se bl.a. Cecilia Öhnfeldt, ”Biblioteket ät ingen gratisbokhandel!” Hur folkbiblioteket har köpt in 
skönlitteratur från 1980-talet till idag. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd 
vid Inst. för biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, nr 2005:259. 
53 Onwuegbuzie, Anthony J., Jiao, Qun G. och  Bostick, Sharon L., 2004, Library Anxiety: Theory, 
Research, and Applications, s. 235-274. 
54 ibidem, s. 235. 
55 ibidem, s. 242-245 och 239-242. 
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bokcirkelns fördel. Lästiden är för kort på biblioteket och så får man vänta på 
nya böcker (21B). 

Datorerna kan också ställa till problem; det är så besvärligt med den nya 
tekniken så jag ids inte ta mig dit (29N).  

Vissa informanter framhåller även möjligheten att byta på annan ort som 
en fördel (33B). Denna fördel har försvunnit på Nordmarks i samband med 
ägarbytet och gynnar Akademibokhandeln, som under året sett en stor 
ökning.56

Även på BokCompaniet har bytesrätten i och med bytet från Bokia till JB 
inskränkts, då man inom JB bara har detta samarbete mellan vissa butiker. 
Flera av informanterna i båda boklådorna tar upp den försämrade bytesrätten 
som negativt och ett skäl till att man nu funderar på att byta bokcirkel (bl.a. 
93N). Folkbibliotekskritik kommer dock på sista plats i Uppsala och näst sista i 
Solna när man listar varför man är med i bokcirkel. 

Kritiken mot folkbiblioteket återkommer jag till under rubriken 
Folkbiblioteket – bortvalt eller komplement. 

Utbud och urval: 
Utbud och urval handlar om de olika genrerna och den stora mångfalden. Ett 
fantastiskt sätt att få bredd i sitt läsande (128N), säger en informant medan en 
annan tycker det är skönt med ett mindre urval (71N). Bekvämt (28B), första 
urvalet gjort (80N). Man läser böcker som man inte skulle läsa annars (111N). 
Varierat (62N) och med böcker för alla smaker (21B).  

Att man tycker att det är ett bra utbud (16B) och ett lagom sortiment (19N) 
är inte att förvånas över. Vore det så att man inte trivdes med det utbud som 
bokhandeln ställer till förfogande skulle man avbryta sitt medlemskap. Det 
finns också medlemmar som överväger att byta bokhandel inför nästa cirkelår 
på grund av sortimentet (t.ex. 16B och 77N).   

Katalogen (10N) eller reklambroschyren är mycket viktig och här kan man 
se en direkt koppling till the Book-of-the-Month Club och det sätt man 
arbetade med sitt magasin, som också innehöll recensioner och 
författarporträtt.57 Även bruket att premiera förnyelse av medlemskapet som 
Bokia använt tidigare år finns beskrivet som en försäljningsstrategi som 
BOMC använde.58 Idén om att hjälpa medlemmarna, genom att göra ett urval 

                                                 
56 Samtal med Eva-Brita Jonsson på LundeQ/Akademibokhandeln i Uppsala (januari 2005). 
57 Lee, Charles, 1958, The Hidden Public: The story of The Book-of-the-Month Club, s. 143. 
58 ibidem, s. 135. 
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som man sedan kan välja bland (selection) känns igen från bokklubbar och the 
Book-of-the-Month Club.59   

Läslust: 
Under Läslust hamnar sådant som att informanten läser mycket (t.ex. 16B och 
77N). Det blir av att man läser (110N) om man är med i bokcirkel, för man har 
alltid en bok hemma (111N). Man kommer igång att läsa (37N). Det är viktigt 
att läsa (103N) och stimulerande (115N). Eller som en informant uttryckte det: 
Man läser böcker man inte hittar annars.(35B) Man har alltid någonting att läsa 
(8B). I min undersökning anger informanterna på Nordmarks bokhandel läslust 
som det näst viktigaste skälet till att vara med i bokhandelns lånebibliotek. På 
BokCompaniet kommer det på delad fjärde plats.  

Övrigt: 
Under rubriken Övrigt listar jag sådana svar som: Har aldrig tråkigt (34B), 
populärt (22B) och praktiskt (96N) eller att det är bra med katalog (10N). För 
någon har det blivit en vana att vara med i cirkeln (41N) och en annan ser det 
som ett privilegium (82N). Det är roligt (8N) och trevligt (6N). Det är helt 
enkelt toppen (4B). Man läser mer (83N) och har friheten att lämna när man 
vill (61N). 

Sammanfattning 
Det finns en mängd skäl till att medlemmarna väljer att gå med i en bokcirkel 
och låna böcker i bokhandeln. Den viktigaste faktorn är den jag i min 
undersökning kallar Färskvara (tillgängligheten av nyutkomna titlar) följd av 
Läslust (att man läser mycket och att man alltid har en bok hemma) i Uppsala 
och Pris (att det är billigt för så många böcker) i Solna. Som tredje skäl uppges 
Platsbrist (att bokhyllorna är fulla) i båda butikerna. Den fjärde faktorn är 
Utbud och urval (sortimentet) som delas i båda butikerna, i Uppsala med Pris 
och i Solna med Läslust samt Familjärt och bokhandeln (service och miljö). På 
Nordmarks kommer sedan Familjärt och bokhandeln, Övrigt (har alltid en bok 
hemma) och Folkbibliotekskritik (nyutkommet går inte att få tag på) i fallande 
ordning, medan BokCompaniet avslutar med Folkbibliotekskritik följt av 
Övrigt. Slutsatsen blir att mycket skulle kunna göras för att locka tillbaka 

                                                 
59 Lee, Charles, 1958, The Hidden Public: The story of The Book-of-the-Month Club, s. 28. 
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läsarna av nyutkommen skönlitteratur till folkbiblioteket, men då måste man 
välja att satsa resurser på denna målgrupp.  

Folkbiblioteket – bortvalt eller ett komplement: 
I vilken utsträckning utnyttjar bokcirkelmedlemmarna samtidigt det 
kommunala biblioteket? Detta var min andra frågeställning. Tittar man på de 
frågor i intervjuguiden som handlar om medlemmarnas inställning till 
folkbibliotek, är de flesta positiva till dem och framför allt framhålls servicen, 
som är förträfflig enligt en informant. (2N) Jag har dock en informant som 
tycker att servicen är dålig på folkbibliotek, så därför trivs hon inte där. (82N) 

Solna och Uppsala 
Av mina informanter i Solna är de flesta inte stadsbiblioteksanvändare. Det här 
räcker. Det är svårt att hitta på folkbiblioteket. Jag vet inte vad jag vill ha (9B) 
svarar en informant på frågan om varför hon inte besöker stadsbiblioteket. Hon 
får medhåll att det kan vara svårt att veta vad man ska välja, av en informant 
som lånar en gång i månaden på folkbiblioteket: Det finns mycket att välja på, 
och att skyddsomslagen är borta gör att man kan inte läsa om författare och 
innehåll.(3B) 

I Uppsala är fördelningen bland informanterna omvänd, när det gäller 
folkbiblioteksanvändning. Här utnyttjar man stadsbiblioteket, även om det inte 
blir så ofta. Många använder stadsbiblioteket som faktatjänst, man läser 
tidningar där eller lånar äldre litteratur eller barnböcker. För nyutkomna böcker 
går inte att få tag på (96N), säger en informant. 

Nyutkommet 
Nyutkomna böcker är det kö på, om de ens finns.(87N) Det kan gälla som en 
sammanfattning av mina informanters inställning till biblioteket. Även de som 
inte besöker biblioteket vet att det är så. Nyutkommen litteratur måste man stå i 
kö för att få tag på (bl.a. 30B) och det kostar (20B). Det är dessutom kort 
lånetid på nya böcker.(109N) Det stora problemet med folkbiblioteket anses av 
en informant vara att det finns för få exemplar av varje titel. (21N) Precis som 
Färskvara var största skälet till att låna på bokhandeln är detta den främsta 
orsaken till att inte försöka låna nyutkommen skönlitteratur på folkbiblioteket. 
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Vana och tidsbrist  
För en del blir det inte av (10B och 35N) att gå till folkbiblioteket. Man uppger 
att man inte hinner (5B och 36N). Men framför allt, man känner inte att man 
behöver (10B och 35N ). Lästiden är för kort (21B) och hör man till dem som 
glömmer att lämna tillbaka i tid (114N) blir det böter (50N). Flera av 
informanterna förknippar folkbiblioteket med tidspress.(bl.a. 26N ) 

Någon säger sig inte ha ”vanan inne”(68N) och en är inte 
biblioteksvan(107N). Att den biblioteksovane informanten är lärare till yrket 
och informanten som inte har vanan är förskollärare känns lite oroande, då de 
inte kan förmedla en positiv bild av folkbiblioteket till sina elever.  

En informant sammanfattar det hela: Jag är lat, tiden räcker inte till och jag 
har inga rutiner för att gå dit [folkbiblioteket].(112N) Jag har aldrig börjat [gå 
dit](113N) är också ett svar jag får. 

Det finns även de som svarar ”trivs inte”(72N) om man frågar varför de 
inte lånar på folkbiblioteket. Ett annat omdöme är tråkiga böcker i dåligt 
skick.(99N) Nya fräscha böcker (108N och 4B) är mycket viktigt, anser några. 

 

Öppettider 
En av informanterna berättar att hon slutat gå på folkbiblioteket på grund av 
öppettiderna.(90N) En annan har gått med i bokcirkeln för att hon inte hinner 
passa bokbussen.(100N). Fel tider för mig (44N) och sällan öppet när jag har 
tid (101N) är andra omdömen. Men det finns även de som är positiva: Bra med 
söndagsöppet (2B) vilket ger öppet hela veckan (3B) [i Solna]. Bra med 
bokinkast (47N) och att man kan lämna tillbaka sina böcker även på andra 
stadsbibliotek i staden (109N) om man inte skulle hinna in när det är öppet [i 
Uppsala]. Gärna längre öppettider (60N) för de är bra, men bättre i bokhandeln 
(18B och 24B). Öppettiderna är dåliga på folkbiblioteket (14B), det öppnar för 
sent (7N och 25N). Mer öppet på helgen [i Uppsala] önskas (21N). För att 
sammanfatta det hela: Folkbiblioteket kunde öppna tidigare och ha öppet alla 
dagar (39N). Undersökningen visar att man i Solna är nöjdare med 
öppettiderna än man är i Uppsala.  

Datorer och svårt att hitta 
Det finns även de som anger att datorn skrämmer och att det är omständligt att 
låna på folkbibliotek (24B). Att datasystemet anges som skäl till att inte besöka 
folkbiblioteket (16N) är vanligt. En informant meddelade att det alltid är 
väntetid i disken och där hamnar man om man är dataovan (7N). Det är tur att 
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servicen är så bra eftersom datasystemet är så svårt (9N). Det är svårt att hitta 
på biblioteket (bl.a. 9B och 126N). 

På frågan vad som är dåligt med folkbiblioteket fick jag av en informant 
svaret att böcker finns i magasin så att man måste beställa och inte kan 
botanisera själv (94N). 

Svårt att få tag på det man vill ha (97). Svårtillgängligt(115N) eller 
otillgängligt är också ett omdöme om folkbiblioteket (75N). Eller som en 
informant uttryckte det: [Folkbiblioteket] är krångligt, jag vet inte hur jag ska 
göra – jag kan leta i datorn, men ser inte böckerna (119N). 

Bra med folkbiblioteket 
När bokcirkeldeltagarna ska lista sådant som är bra med folkbiblioteket 
kommer det stora utbudet (t.ex. 10N och 127N) och att allt finns (bl.a. 21N och 
132N ) främst. Eller som två informanter uttrycker det: Folkbiblioteket 
beställer hem det jag vill ha (43N) och meddelar när boken har kommit 
(121N). Att folkbiblioteket har flera funktioner är bra (25N). Allt är bra (11B) 
och inget är dåligt (23B). Folkbiblioteket har kunskap, utbud och närhet (35B). 
Allt finns gratis och man har kunnig personal (15N). 

Vad gör man på folkbiblioteket och när är man där? 
I den mån mina informanter berättar vad de gör på folkbiblioteket kan man se 
vissa drag. Man kan läsa tidningar och tidskrifter, fackböcker och reselektyr 
(2B). Fakta hjälp (54N) eller fakta insamling (124N) tillsammans med lån av 
fackböcker (t.ex. 14B) är vanligast förekommande. Speciella böcker (bl.a. 
128N ) kommer där efter och sedan äldre skönlitteratur (t.ex. 12N). Barnböcker 
(bl.a. 26N) är också sådant som man lånar på folkbiblioteket liksom 
kassettböcker. Men när det gäller kassettböcker är utbudet dåligt på 
folkbiblioteket, så det är svårt att få tag på nya kassettböcker och de flesta är av 
dålig kvalité (133N -en av två som specificerar att de lånar kassettböcker på 
folkbiblioteket). Man läser tidningen (t.ex. 130N) och lyssnar på musik (67N), 
lånar resehandböcker (21B) och bedriver släktforskning (69N). Men det är 
svårt att få lästips (14B). 

Några kvinnor specificerade att det var på sommaren de använde 
folkbiblioteket (sex personer i Uppsala och två i Solna). Männen tycktes ta till 
bokhyllan hemma på sommaren. Här har vi dock ett undantag.(49N) 
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Sammanfattning  
Medlemmarna i de båda lånebiblioteken använder folkbiblioteket i varierande 
grad. Vissa har helt valt bort det, medan andra använder valda delar av det 
utbud som finns. Mina informanter i Uppsala använder folkbiblioteket i större 
utsträckning än de gör i Solna. Varför man valt som man valt beror på att man 
anser att väntetiden på nyutkommen litteratur är för lång. Många påtalar även 
att tiden man får på sig att läsa ofta är för kort. Avsaknaden av rutiner att 
besöka folkbiblioteket gör att det inte bli av och många av mina informanter 
anser sig inte ha tid. Öppettiderna och datorerna är också aspekter som 
diskuteras och man konstaterar att det stora utbudet kan göra det svårt att hitta 
det man letar efter. De som besöker folkbiblioteket läser tidningar och lånar 
barnböcker eller faktaböcker. Äldre skönlitteratur lånas också samt 
kassettböcker. Några kvinnor påtalar att de besöker folkbiblioteket oftare på 
sommaren. 

Konkurrensen mellan cirklarna: 
Så kommer vi till min tredje frågeställning: I vilken utsträckning har 
medlemmarna jämfört de olika bokkedjornas lånebibliotek innan de blev 
medlemmar? Det skiljer sig litet mellan boklådornas medlemmar hur mycket 
man har jämfört. I Solna utgör de som jämfört 52 procent av dem jag 
intervjuat. Informanterna har dock oftast jämfört med hur de skulle ha varit om 
BokCompaniet fortsatt i JB. Av medlemmarna har sex stycken bytt från 
Akademibokhandeln till BokCompaniet. 

Nordmarks har många mycket trogna medlemmar och de flesta minns inte 
om de någon gång i tiden jämförde innan de valde bokcirkel (38 procent av 
mina informanter). Man har flera medlemmar som deltar i flera boklådors 
cirklar. Fem personer är med i både Nordmarks och Akademibokhandeln och 
två medlemmar är med i alla tre cirklar som finns i staden. Tio stycken har bytt 
från Akademibokhandeln. Enligt Akademibokhandeln har årets medlemsantal 
ökat betydligt på grund av de förändrade förhållandena på Nordmarks.60 På 
Nordmarks är det 27 procent av dem jag intervjuat, som har jämfört 
boklådornas priser och utbud.  

                                                 
60 Samtal med Eva-Brita Jonsson på LundeQ/Akademibokhandeln i Uppsala (januari 2005). 
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Skillnader och likheter i de olika kedjornas cirklar61

Hur ser då bokcirklarna ut? Vad har medlemmarna att välja mellan? 
I denna undersökning går jag igenom de fyra kedjornas lånebibliotek och 

tar även med Nordmarks bokhandels bokcirkel. 
Gemensamt för bokhandelns lånebibliotek är att man som medlem betalar 

en årlig medlemsavgift och får välja en nyutkommen bok, som jag redan 
påtalat. I slutet av medlemsåret får medlemmen behålla ett exemplar. 

Pris och antal 
Nordmarks bokhandel tar säsongen 2004/05 365 kr för 60 titlar (6,08 kr per 
bok om man läser alla) medan Akademibokhandeln vill ha 299 kr för 52 st. 
(5,75 kr). Bokia tar 369 kr för 61 titlar (6,04 kr) och Ugglan 364 kr för 56 st. 
(6,50 kr).  

JB är den kedja som har mest flexibel bokcirkel. Mängden böcker som 
ingår 2004/05 varierar mellan 65 och 75 st. Medlemspriset är dock detsamma, 
det vill säga 369 kr (4,92 kr-5,50 kr). 

Sortiment 
Av bokcirklarnas alla titlar under undersökningsåret är det nio som valts ut att 
ingå i samtliga lånebibliotek. Alla dessa är svenska etablerade författare: 
Majgull Axelsson: Den jag aldrig var, Per Olov Enquist: Boken om Blanche 
och Marie, Marianne Fredriksson: Skilda verkligheter, Marie Hermansson: 
Hembiträdet, Elsie Johansson: Näckrosträdet, Mari Jungstedt: I denna stilla 
natt, Viveca Lärn: Vi ses vid Röde Sten, Henning Mankell: Djup samt Håkan 
Nesser: Skuggorna och regnet. Av dessa är det bara en som inte är klassad som 
roman och det är I denna stilla natt, vilken är en deckare eller kriminalroman.  

Romanerna är flest, eller som JB kallar det: skönlitteratur, i alla 
bokcirklarna. Den kategorin följs av en grupp böcker som kallas deckare, 
spänningsromaner, kriminalromaner, thriller eller polisromaner. På tredje plats 
kommer biografierna i alla kedjorna utom Ugglan, som har en kategori som 
kallas ”En sann historia”. Här kommer biografierna först på fjärde plats. 

 Akademibokhandeln har det mest detaljerade och finfördelade 
klassificeringssystemet med åtta olika aspekter på valda böcker: biografiskt, 
spänning, exotisk miljö, historisk miljö, humor, kärlek, livsfilosofi och roman. 
Läslustan som Ugglans bokcirkel kallas är det lånebibliotek som har de flesta 

                                                 
61 Reklam från de olika bokhandelskedjorna angående deras lånebibliotek. 
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kategorier: tolv st. varav sex kan härledas till ”deckargruppen”. Läslustan heter 
även JB:s lånebibliotek och namnet hittades på av Ulla-Bella Ljunggren på 
1970-talet enligt Torsten Bengtsson.62  

Tittar man på vad mina informanter tycker om urvalet, så är de flesta 
nöjda. Några tycker att det är för många deckare, men samtidigt läser de flesta 
deckare. Det finns även de som tycker att det finns för många och för få 
deckare samtidigt.(t.ex. 47N ) Här är det en stor svaghet att jag inte har kunnat 
intervjua ”nonusers” för att få fram om urvalet har någonting att göra med 
deras beslut att avsluta sitt medlemskap. 

Förutom de titlar som presenteras i cirklarnas kataloger har vissa kedjor 
valt att låta årets Nobel- eller Augustpristagare ingå. Akademibokhandeln hade 
som enda kedja 2004 års Augustvinnare: Greorius av Bengt Ohlsson med i 
bokcirkelns ordinarie sortiment redan innan den valdes. I Akademibokhandeln 
och Bokia är det annars Nobelpristagaren som ingår. Under mitt 
undersökningsår fick medlemmarna i dessa kedjors lånebibliotek lära känna 
Elfriede Jelinek och hennes författarskap. JB-gruppen har valt att ta med båda 
pristagarna så snart namnen är meddelade. Bokhandlarna i Ugglan får själva 
välja vilken pristagare man tar med.63

Lånetid 
Medlemmarna får välja en bok i taget ur lånebiblioteket och får behålla boken 
tills den är utläst eller byts av annan orsak (öppen lånetid). Hos boklådorna 
inom Ugglan får man bara ha böckerna i tre veckor enligt den tryckta 
informationen i katalogen. Regeln med tidsbegränsning tillämpades även av 
Akademibokhandeln i början av deras cirkelverksamhet, men är borttagen 
sedan en tid tillbaka.  

Tidsperiod 
Som jag tidigare nämnt har de olika bokkedjorna varierande tidsomfattning på 
sina medlemsår.  Det som dock är gemensamt är att cirkeln börjar på hösten 
och avslutas i slutet av sommaren. Akademibokhandeln, Bokia och flera av de 
fristående boklådorna börjar 1 september och slutar 31 augusti året därpå. JB- 
och Ugglangruppen har ett gemensamt slutdatum den 15 augusti. Här kan 
bokhandlaren själv välja startdatum, vilket i vissa fall betyder att 
medlemskapet blir mer än ett år.  
                                                 
62 Telefonsamtal med Torsten Bengtsson (november 2004). 
63 Telefonsamtal med Ugglan i Sveriges kansli (2005-08-10). 
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Byte i annan boklåda 
Som medlem i Bokia eller Akademibokhandelns lånebibliotek kan du byta din 
bokcirkelbok i vilken Bokia boklåda eller Akademibokhandeln du vill i 
Sverige. Bokia är tydlig med att skriva ut detta i sin katalog, medan 
Akademibokhandeln inte är det. Några butiker inom JB-gruppen har också ett 
samarbete som gör att man även här kan byta i annan butik än den man är 
medlem i. Detta står tryckt på de butikskataloger där det gäller. 

Sista boken 
När cirkeln slutar för året får medlemmarna i de flesta lånebiblioteken behålla 
den bok hon/han har hemma. Boklådorna i Ugglan lottar däremot ut den bok 
man får behålla. Enligt Ann Svalanders artikel i Upsala Nya Tidning ”Läsning 
till låns” samlar JB-gruppens boklåda i Uppsala, Celsiusbokhandeln, in alla 
böcker och delar ut dem efter en önskelista.64

Sammanfattning 
Det är alltså rejäla skillnader om man tittar närmare på sortimentet i de olika 
kedjornas lånebibliotek. Endast nio titlar ingår i samtliga bokcirklar. Däremot 
är inte skillnaden så stor när det gäller priset eller medlemskapets tidsperiod. 
De flesta bokcirklarna tillämpar öppen lånetid, som betyder att man får behålla 
boken så länge man vill. Två kedjor (Akademibokhandeln och Bokia) erbjuder 
medlemmarna att byta bok i en annan butik än den lånades i. Även JB-gruppen 
har några butiker som samarbetar efter ett sådant koncept. Det är ingen större 
skillnad på hur butikerna gör med sista boken, den som man får behålla. Det 
visar sig dessutom att vissa medlemmar väljer att vara med i flera bokcirklar 
samtidigt.  

Bokklubbar 
Eftersom området bokklubbar gränsar till mitt forskningsfält och bokhandlarna 
antog att deras ”låntagare” även är med i bokklubbar65 hade jag också med 
frågan om medlemskap i bokklubbar vid mina intervjuer. Resultatet tyder på 
att många tidigare varit medlemmar i någon bokklubb men har avslutat 
medlemskapet. I Solna är det hela 77 procent av mina informanter som svarar 
nej på frågan om de är medlemmar i någon bokklubb. På Nordmarks är det 74 

                                                 
64 Svalander, Ann, ”Läsning till låns.” (UNT 2003-11-15) s. 16. 
65 ibidem. 
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procent av dem jag intervjuat som svarat nej. (3 st. informanter blev inte 
tillfrågade på Nordmarks.)  

Enligt Petra Söderlund befinner sig inte bokklubbarna ”på samma 
våglängd som internetgenerationen.66” Vilket skulle vara förklaringen till att 
fenomen som Bokringen uppkommer och tar kunder från dem.67 Detta torde 
dock inte vara skälet till mitt resultat, då spridningen på medlemmarna bland 
mina informanter i Solna är 37-87 år med ett medelvärde på 64,7 år och det i 
Uppsala handlar om 17-90 år och ett medelvärde på 60,4 år. Mina informanter 
är därför troligen inte den internetgeneration hon talar om.  

Vem är med i bokcirkel? 
Frågan om vem som är med i en bokcirkel ingick egentligen inte som 

frågeställning, men mitt empiriska material svarar ändå till vis del på frågan. 
Mina informanters yrken eller tidigare yrken tänker jag inte gå in på men jag 
kan konstatera att två i Uppsala varit hemmafruar men ingen i Solna. 

Kuriosa är att en av informanterna i Solna tidigare arbetat i den bokhandel 
som i dag heter Nordmarks i Uppsala.68

En övervägande del av mina informanter är kvinnor. I Solna ingår tre män i 
min undersökning och tre informanter svarar att man är flera i familjen som 
delar på medlemskapet vilket kan betyda att antalet män är högre. På 
Nordmarks bokhandel är det 16 män som tillfrågats och 22 stycken av 
informanterna svarar att man delar medlemskap. I Uppsala var det 18 st. som 
inte tillfrågades om man hade eget medlemskap eller delade. 

Åldern hos mina informanter har jag redan redovisat när jag talade om 
bokklubbar i föregående avsnitt, och etnicitet har inte varit del av 
undersökningen. Jag kan dock konstatera att inga nysvenskar finns med i 
materialet. Några informanter har engelsk, tysk eller finsk bakgrund, men 
samtliga dessa hade varit bosatta en längre tid i Sverige.  
 

 

                                                 
66 Söderlund, Petra, 2002, Bokringen – läsarnas navigatör på Internet:Om böcker och läsning på 62 
nätplatser, s. 86. 
67 ibidem, s. 86. 
68 29B. 
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Analys 

I det här kapitlet försöker jag koppla mina resultat från undersökningskapitlet 
till de teorier och den forskning jag tagit upp tidigare.  

Varför blir man bokcirkelmedlem? 
Hur blev det då med mina hypoteser, stämde de? 

Mina fyra hypoteser handlade alla om min första frågeställning; varför 
medlemmarna går med i boklådornas lånebibliotek? 

• att folkbiblioteken i dag satsar så mycket på att hjälpa besökarna med 
referensfrågor och olika typer av sökfrågor att litteraturtipsen kommit 
på undantag. 

• att de datoriserade folkbiblioteket får många att känna sig utestängda 
och det kan därför kännas tryggare att låna i bokhandeln. 

• att människor önskar hjälp med avgränsningen i den stora bokfloden; 
ett begränsat antal att välja från. Att någon valt en bok att ingå i en 
bokcirkel kan också ses som en kvalitetsgaranti. 

• att medlemmarna tror att de fortare kan få tag i de populäraste böckerna 
genom bokhandelns lånebibliotek än via folkbiblioteket. 

 

Utifrån mitt ganska omfattande material kommer jag nu att dra några slutsatser 
utifrån storleksordningen på de tendenser jag ser. Området Färskvara är störst i 
de båda boklådorna. Pris jämförs med bokhandeln eftersom folkbiblioteket för 
dessa personer inte är ett alternativ, åtminstone inte när det gäller nyutgiven 
skönlitteratur. Folkbiblioteket har för bokcirkelns medlemmar blivit en 
blandning mellan informationscenter och arkiv. Förmedlingen av ny 
skönlitteratur får bokhandeln stå för. 
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Vad kan då folkbiblioteket göra för att attrahera den här gruppen av 
människor? Jag kommer nedan att ta upp några idéer jag fått under uppsatsens 
gång.   

Tre av mina teman; Pris, Platsbrist och Färskvara är det svårt att göra något 
åt. Redan i dag är litteraturen på våra folkbibliotek gratis och som jag tidigare 
tog upp under rubriken Färskvara gör folkbiblioteken allt vad de kan för att få 
tillgång till nyutkommen litteratur så snart det bara är möjligt.  

Informationsblad och tillgänglig personal: 
Tittar man på vad mina informanter listar under temat Familjärt och 
bokhandeln, så handlar det om att hitta och känna sig hemmastadd. Här kan 
man ta råd av forskningen om library anxiety och hur man gör för att motverka 
den. Förutom de råd jag redan tagit upp under rubriken Familjärt och 
bokhandeln, föreslår man även informationsbroschyrer om hur man lånar och 
hittar på folkbiblioteket.69 Man föreslår även roving; att man har personal ute 
bland besökarna, vilka är tillgängliga för frågor.70 Det här är inga nyheter utan 
så försöker våra folkbibliotek arbeta redan i dag.  

Låneregler: 
Den största folkbibliotekskritiken handlar om lånereglerna och att de 
nyutkomna titlarna inte finns hemma. Man tar även upp datorerna som ett 
problem. Här är det lite svårare att hitta lösningar. För skulle våra folkbibliotek 
börja med öppen lånetid i stil med vissa universitets- och högskolebibliotek så 
skulle det betyda att låntagarna i vissa fall måste beställa böckerna för att 
kunna låna dem. Det skulle också betyda att man får vänta ännu längre på 
nyutkommen litteratur. Eftersom en del informanter i dag i vissa fall både är 
ovilliga att befatta sig med datorer och med att köa för böcker (bl.a. 84N) blir 
det lite svårt. Problemen med och oviljan mot datorerna borde avta i takt med 
att dagens datorvana barn blir vuxna. 

Kataloger:  
Under rubriken Utbud och urval tar mina informanter bland annat upp att det är 
bra med ett urval att välja bland och med en katalog.  

                                                 
69 Onwuegbuzie, Anthony J., Jiao, Qun G. och Bostick, Sharon L., 2004, Library Anxiety: Theory, 
Research, and Applications, s. 249-251. 
70 ibidem, s. 270-271 
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Katalogernas reklamvärde och information går inte att överskatta och här 
kan man se likheter med the Book-of-the-Month Clubs News71 och dagens 
månadsmagasin, som innehåller en recension av den kommande boken, samt 
lite om bokens författare och även tips på andra böcker man kan välja. Janice 
A. Radway tar i A Feeling for Books upp den kritik klubben fick för att styra 
och likrikta den litterära smaken genom sina val och hur Harry Scherman 
bemötte den.72 Kritikerna menade att medlemmarna var ”[…] too lazy, or too 
busy to make their own choices”73.  Här tror jag Erich Fromms teorier om 
”automatisk likformighet”74 kan passa. Människan blir enligt Fromm ”precis 
sådan som alla andra och [---] [detta] kan liknas vid den skyddande förklädnad 
som vissa djur anlägger.”75  Petra Söderlund skriver också att vissa medlemmar 
i Bokringen ”använder bokklubbstidningar för att få lästips”76. Man producerar 
informationsmaterial på folkbiblioteket redan i dag, men här kan man bli 
bättre. För kvalitén är mycket viktig. En av mina informanter angav att 
bokcirkelkatalogen var bättre förr (22N) och en annan önskade bättre 
information om böckerna i lånebiblioteket (61N).   

Formella läsecirklar: 
De informanter som listar läslust som skäl till medlemskap skulle kunna lockas 
till folkbiblioteket av formella läsecirklar. Elizabeth Long och de andra som 
forskar om läsecirklar kommer fram till att identitetsskapande, 
informationsutbyte och förmedling av livserfarenhet är viktiga aspekter för 
kvinnor som är med i litteraturcirklar.77  Många kvinnor ser ”reading as 
’equipment for living’”78 och det är också här man kan prata om den ’sociala 
stöttningen’ som Ann-Sofi Bjarne och Katarina Larson tar upp i sin uppsats.79  
Enligt Jenny Hartley blir medlemmarna i läsecirklar aktiva läsare80 och att 
skapa aktiva läsare som vant sig att gå till folkbiblioteket för att få tag på sin 
skönlitteratur vore en bra idé, eller som Immi Lundin uttrycker det: ”Genom 

                                                 
71 Lee, Charles, 1958, The Hidden Public: The story of The Book-of-the-Month Club, s. 142.  
72 Radway, Janice A., 1997, A Feeling for Books: The Book-of-the-Month Club, Litery taste, and Middle-
class desire, bl.a. s.231 
73 Lee, 1958, s. 38 citerar  The Bookman.  
74 Fromm, Erich, 1990, Flykten från friheten, s. 137.  
75 ibidem, s. 137.  
76 Söderlund, Petra, 2002, Bokringen – läsarnas navigatör på Internet: Om böcker och läsning på 62 
nätplatser, s. 83 not 217. 
77 Long, Elizabeth, 2003, Book Clubs: Women and the Uses of Reading in Everyday Life, s. 220-221.  
78 ibidem, s. 220.  
79 Bjarne, Ann-Sofi och Larson, Katarina, 2004, Läsaren i den informella läsecirkeln, s. 79.  
80 Hartley, Jenny, 2002, the Reading Groups Book, s. 127. 
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fördjupade låntagarkontakter och ökad kunskap om avnämarens intressen och 
behov kan biblioteken ytterligare motiverar [sic] sin existens.”81

 

Nyutkommen litteratur fortare tillgänglig genom bokcirkeln: 
Den fjärde hypotesen är alltså den som äger störst giltighet. Medlemmarna tror 
att de fortare kan få tag i de populäraste böckerna genom bokhandelns 
lånebibliotek än via folkbiblioteket. Mycket talar även för att de har rätt i sitt 
antagande. Detta är det tydligaste resultatet av min undersökning och också det 
jag är mest förvånad över. Jag trodde när jag började min undersökning att 
förklaringen skulle vara mer komplicerad än så. 

Folkbiblioteket – bortvalt eller ett komplement: 
Väljer medlemmarna lånebibliotek i bokhandel istället för att besöka 
folkbiblioteket, eller använder man bokcirklarna som ett komplement till 
folkbiblioteken, var också en fråga jag ville ha svar på.  

Här tyder mina hypoteser på att biblioteket skulle vara bortvalt, men så illa 
är det dock inte. Många använder folkbiblioteket till annat än att låna 
skönlitteratur. Man läser tidningar och lånar faktaböcker, barnböcker och 
kassettböcker, släktforskar eller använder det som informationscenter.  

Som jag tidigare sagt tror jag läsecirklar är en väg att gå för att locka 
tillbaka läsarna av skönlitteratur. Men även de andra förslagen jag listat 
tidigare i detta kapitel kan användas för att konkurrera med bokcirklarna. Jag 
tror att man framför allt har mycket att hämta inom library anxietyforskningen. 
Här vore det intressant med närmare samarbete mellan forskarna och 
”fotfolket”; praktikerna, någonting som efterlyses av forskarna i Library 
Anxiety.82

Ökar eller minskar intresset för bokcirklarna? 
Eftersom tre av mina hypoteser byggde på att intresset för bokcirklar ökade 
hörde jag mig för med de kedjor som har centralt register över sina bokcirklar; 
Akademibokhandeln och Bokia. Enligt Akademibokhandeln är ökningen liten 

                                                 
81 Lundin, Immi, 2004, Cirkelbevis: läsecirklar på bibliotek, s. 10. 
82 Onwuegbuzie, Anthony J., Jiao, Qun G. och Bostick, Sharon L., 2004, Library Anxiety: Theory, 
Research, and Applications, s. 308. 
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men stadig. ”[A]llt fler går med år för år. Dels beror det på att vi utökar antalet 
butiker, dels beror det på att fler går med i de butiker som varit med i cirkeln 
sedan tidigare.”83 och i Bokia ökade man med 8% mellan 03/04 och 04/05.84

 

Hur skiljer sig de olika kedjornas lånebibliotek?: 
Den stora skillnaden mellan bokhandelskedjornas lånebibliotek består i de 
sortiment man valt ska ingå. Trots detta visar min undersökning att mina 
informanter inte jämfört de olika bokcirklarna i någon större utsträckning. Man 
är dock mer benägen att jämföra kedjornas utbud i Solna. 

Tid: 
Något jag inte kunde förutse när jag startade undersökningen som redovisas i 
den här uppsatsen var att tid skulle ha en så framträdande roll i mitt empiriska 
material. Tid som mina informanter inte anser sig ha. Tid att vänta på att den 
nyutkomna boken ska inhandlas till folkbiblioteket. Tid att köa för nyutkomna 
böcker på folkbiblioteket. Tid att läsa den nyutkomna boken på den ”korta” tid 
man får låna den på folkbiblioteket. En av mina informanter uttryckte det: Jag 
hamnar inte där [folkbiblioteket], jag hinner inte dit (118N). Denna tidsbrist 
eller otålighet ser jag som den största orsaken till att bokhandelns lånebibliotek 
ökar i medlemsantal, trots att folkbiblioteken tillhandahåller skönlitteratur 
gratis.  Detta i en tid då författare skriver bestsellers om hur vi bör ta till vara 
vår tid. 

Tid är enligt Bodil Jönsson i Tio tankar om tid ”det enda kapital vi har”85 
trots att människan ”inbillar sig att den har ont om tid.”86

Någonting som flera av mina informanter inte ansåg sig ha var även tid att 
läsa om böcker (läsa ytterligare en gång). Här tycks, som jag tidigare påtalat, 
läsecirklar vara en motverkande faktor. 

                                                 
83 Mailkontakt med Therese Johansson (Akademibokhandeln) 050616. 
84 Mailkontakt med Pia Zvorc (Bokia) 050616. 
85 Jönsson, Bodil, 1999, Tio tankar om tid, s. 65. 
86 Ibidem, s. 65. 
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Framtida forskning: 
Hur ska man då gå vidare? Det är svårt att säga. Forskningsfältet hamnar gärna 
mellan stolarna, eller som Elizabeth Long beskriver situationen när hon 
började forska om läsecirklar: ”in a scholarly no-man’s-land.”87

Jag tror också att kopplingen till internet och dess påverkan och framfart kan 
vara intressant. Här finns tydliga likheter mellan det jag beskrivit att man 
arbetar med vid Uppsala universitet, avdelningen för litteratursociologi ”IT, 
berättandet och det litterära systemet” och mitt forskningsområde. 

En större studie under längre tid skulle vara givande. Då skulle man kunna 
se förändringar tydligare. Sedan förvånar det mig att jag inte hittat någonting 
liknande internationellt. Det känns otroligt att fenomenet 
bokcirklar/lånebibliotek i bokhandeln enbart skulle vara ett svenskt fenomen. 

                                                 
87 Long, Elizabeth, 2003, Book Clubs: Women and the Uses of Reading in Everyday Life, s. x. 
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Sammanfattning 

Jag försöker i min uppsats visa hur bokhandelns lånebibliotek fungerar i dag 
och vilken påverkan dessa har på folkbiblioteket. Syftet är att undersöka varför 
medlemmarna valt att gå med i en bokcirkel där man måste betala och i vilken 
utsträckning man utnyttjar folkbiblioteket, samt att undersöka skillnaderna i de 
olika kedjornas lånebibliotek.  

Till hjälp tar jag två användbara psykologiska teorier. Library anxiety som 
handlar om biblioteksångest och att man väljer att undvika biblioteket i det 
längsta för att det skrämmer en. Erich Fromms teori om människans 
flyktmekanismer, eller som jag har valt att kalla det eskapism. Eskapism 
handlar om att man avhändar sig ansvaret och möjligheten att välja fritt genom 
att likrikta sig och gå upp i massan. 

Mitt källmaterial är Sveriges fyra bokhandelskedjor och deras bokcirklar. 
Jag har också tagit med en fristående bokhandel och dess lånebibliotek. Först 
listar jag lite historik om kedjorna och deras cirklar för att sedan komma in på 
de två boklådor där jag utförde min empiriska undersökning i form av 
intervjuer med bokcirkeldeltagare. De båda boklådorna är BokCompaniet i 
Solna och Nordmarks bokhandel i Uppsala. Jag intervjuade 36 stycken 
medlemmar i Solna och 136 i Uppsala. 

Min undersökning redovisar jag med de tre frågeställningarna som 
underrubriker. Dessa är: varför man väljer att bli medlem i en bokcirkel? Om 
folkbiblioteket är bortvalt eller används som komplement till bokhandelns 
lånebibliotek?   Vilka olika alternativ som erbjuds medlemmarna i de olika 
kedjornas bokcirklar och i vilken grad medlemmarna har jämfört de olika 
bokcirklarna på marknaden?  

Den första om varför man väljer att bli medlem i en bokcirkel delas upp i 
åtta teman: Pris, Platsbrist, Färskvara, Familjärt och bokhandeln, 
Folkbibliotekskritik, Utbud och urval, Läslust samt Övrigt.  

Resultatet visar att den viktigaste faktorn för medlemskap i bokcirkel är 
tillgängligheten av nyutkomna titlar, de som hamnar under Färskvara. Detta 
gäller för båda butikerna.   
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Frågan om folkbiblioteket är bortvalt eller används som komplement 
redovisas först jämförande mellan de båda undersökningsbutikerna och sedan 
ämnesvis under sex rubriker: Nyutkommet, Vana och tidsbrist, Öppettider, 
Datorer och svårt att hitta. Bra med folkbiblioteket samt Vad gör man på 
folkbiblioteket och när är man där? 

Här visar min undersökning att informanterna i Uppsala är mer benägna att 
använda folkbiblioteket än de i Solna. Det största skälet till att inte besöka 
folkbiblioteket är väntetiden på nyutkommen litteratur, men även öppettider, 
datorrädsla och kvalitén på böckerna är avgörande. 

Sedan redovisar jag min delundersökning om i vilken grad medlemmarna 
har jämfört de olika bokcirklarna på marknaden. Här visar det sig att mina 
informanter i Solna jämfört i större utsträckning än de i Uppsala 

Därefter gör jag en genomgång av de olika alternativ som erbjuds 
medlemmarna i de olika kedjornas bokcirklar. Detta redovisas under sex olika 
rubriker: Pris och antal, Sortiment, Lånetid, Tidsperiod, Byte i annan boklåda 
samt Sista boken. Den största skillnaden är sortimentet.  

I sista delen av kapitlet gör jag en jämförelse med medlemskap i 
bokklubbar och resultatet blir att det i Solna är 77 procent som inte är medlem i 
någon bokklubb, medan det i Uppsala är 74 procent. Kapitlet avslutas med 
några ord om vem som väljer att gå med i bokhandelns lånebibliotek. Det flesta 
är kvinnor och c:a 60 år. 

I analyskapitlet försöker jag knyta mina resultat till det forskningsläge och 
de teorier jag presenterat. Med min första frågeställning gör jag så att jag 
presenterar förslag på vad folkbiblioteken kan göra för att motverka de 
aspekter mina informanter listat som skäl till medlemskap i bokcirkel.  

Jag föreslår informationsblad och tillgängligare personal, ändrade 
låneregler och kataloger. Jag påtalar även vinsterna med att driva formella 
läsecirklar. Detta med formella cirklar återkommer även under den andra delen 
som handlar om vad folkbiblioteket kan göra för att motverka den kritik man 
får av mina informanter och hur man kan ta tillvara det beröm man får. 

 Den tredje delen handlar om skillnader och olikheter mellan de olika 
cirklarna, där sortimentet, som jag påtalat tidigare är den stora skillnaden. 

 Under kapitlet analys har en aspekt tillkommit. Det är tid, jag har 
nämligen funnit att tid går som en röd tråd genom hela uppsatsen och ger den 
därför en egen avdelning. Kapitlet avslutas med idéer om framtida forskning. 
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Käll- och litteraturförteckning: 

Otryckt material  
(i uppsatsförfattarens ägo) 
E-post med Matilda Mccarthy (050117). 
E-post med Pia Zvorc (041203) och (050616). 
E-post med Therese Johansson (050616). 
Minnesanteckningar efter telefonsamtal med Torsten Bengtsson (november 

2004). 
Minnesanteckningar efter telefonsamtal med Anders Billing (december 2004). 
Minnesanteckningar från samtal med Eva-Brita Jonsson (januari 2005). 
Minnesanteckningar från samtal med Margareta Sundberg (februari 2005). 
Minnesanteckningar från samtal med Sara Victorin (februari 2005). 
Minnesanteckningar efter telefonsamtal med Ugglan i Sveriges kansli (2005-

08-10). 
Renskrivna intervjuer med medlemmar i BokCompaniets Läslustan (februari 

2005). 
Renskrivna intervjuer med medlemmar i Nordmarks bokhandels läsecirkel 

(februari 2005). 

Tryckt material 
Reklam från de olika bokhandelskedjorna angående deras lånebibliotek: 
Akademibokhandeln : Läsecirkeln. 
Bokia : Låna&Läs Bokiabiblioteket 2004-2005. 
Läslustan 2004-2005 BokCompaniet. 
Läslustan 2004-2005 Celsiusbokhandeln. 
Nordmarks bokhandel : Läsecirkel 2004-2005. 
Ugglan : Bokcirkeln Läslustan 2004-2005. 
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Övrigt tryckt material 
 
Bostick, Sharon L. The development and validation of the Library anxiety 

scale, Doctoral dissertation, Wayne State University 1992. 
Bjarne, Ann-Sofi och Larson, Katarina, Läsaren i den informella läsecirkeln, 

Magister uppsats biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Inst. 
för biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i Borås, nr 
2004:66. 

Björkman, Margareta, Läsarnas nöje: kommersiella lånbibliotek i Stockholm 
1783-1809. Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid 
Litteraturvetenskapliga institutionen, 29 (Uppsala 1992) diss. 

Björkman, Margareta, ”Om lånebibliotekarier i allmänhet och Magnus 
Swederus i synnerhet” i Carin Bergström (red.) Hand & Penna : Sju essäer 
om yrken på 1700-talet (Stockholm 1996). 

Case, Donald O., Looking for Information: A Survey of Research on 
Information Seeking, Needs, and Behavior (San Diego, 2002). 

Fromm, Erich, Flykten från friheten (Stockholm 1990). 
Hartley, Jenny, the Reading Groups Book (Oxford 2002). 
Havel, Lena och Kraft, Solveig, Boksamtal: intervjuer med bibliotekarier och 

deltagare i olika litteraturcirklar, Magisteruppsats biblioteks- och 
informationsvetenskap framlagd vid Inst. för biblioteks- och 
informationsvetenskap vid högskolan i Borås, nr 2003:33. 

Herdenstam, Cecilia, Library anxiety: En undersökning av psykologisk 
aspekter kring studenters upplevelser av sitt universitetsbibliotek, 
Magisteruppsats biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Inst. 
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Bilaga 1. 

1) Hur hörde du först talas om cirkeln? 
 
När under året gick du med? 
 
Betalar du själv eller får du de i present? 
 
Har du jämfört de olika cirklarna innan du gick med i den här? 
 
Vad tycker du om servicen i bokhandeln? 
 
Vad tycker du om öppettiderna i bokhandeln? 
 
2A) Har du varit med tidigare år? (Om JA) 
 
Hur många år? 
 
Den här bokhandeln bytte kedja/blev fristående förra året. Tycker du att det 
märks någon skillnad på cirkeln? 
 
Hur ofta byter du bok? 
 
Hur många böcker hinner du med på ett år? 
 
Tycker du att det är någon typ av böcker (genre) som det är för många av i 
cirkeln? 
 
Tycker du att det är någon typ av böcker (genre) som det är för få av i cirkeln? 
 
Är det den typen av böcker (genre) du helst läser? 
 
Tänker du fortsätta ytterligare ett år? 
 
2B) Har du varit med tidigare år? (Om NEJ) 
 
Hur ofta byter du bok? 
 
Hur många böcker tror du att du hinner med på ett år? 
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Tycker du att det är någon typ av böcker (genre) som det är för många av i 
cirkeln? 
 
Tycker du att det är någon typ av böcker (genre) som det är för få av i cirkeln? 
 
Är det den typen av böcker (genre) du helst läser? 
 
Tänker du fortsätta ytterligare ett år? 
 
3) Händer de att du inte läser klart böckerna du lånar? (Om ja) 
Hur ofta? 
 
4) Varför är du med i cirkeln? 
 
Är ni flera som delar på medlemskapet? 
 
5A) Lånar du böcker på biblioteket? (Om JA) 
 
Hur ofta? 
 
Vad är bra med biblioteket? 
 
Vad är dåligt med biblioteket? 
 
Varför är cirkeln ett bra komplement till biblioteket? 
 
Vad tycker du om servicen på biblioteket? 
 
Vad tycker du om öppettiderna på biblioteket? 
 
5B) Lånar du böcker på biblioteket? (Om NEJ) 
 
Varför inte? 
 
Vad tycker du om servicen på biblioteket? 
 
Vad tycker du om öppettiderna på biblioteket? 
 
Fördel med cirkeln gentemot biblioteket? 
 
6) Är du medlem i någon bokklubb? 
 
Kön? 
 
Ålder? 
 
Yrke/tidigare yrke? 
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