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Abstract 
The main purpose of this master´s thesis is to examine how the participation in a reading group 
affects its members. I´m examining the social aspect of beeing a member in a reading group but 
also ask the participants about their private reading. I´m asking them questions like: Has the 
participation in the reading group affected your reading habits? What kind of role does reading 
books have in your life? What does the participation in the reading group mean to you? 

The theoretical approach comes from Reader-response criticism and especially from Jonathan 
Culler and Stanley Fish. Reader-response criticism is a reader-oriented theory which has its 
starting point in the readers reception of a text. The theorists claim that the reader is filling in the 
gasps that exists in every text.  

The reading group is socially important to its members because they want to discuss books 
and life issues with each other. The participation in the reading group makes them reflect on 
themselves and also brings an ongoing arguing with themselves about reading issues during the 
weeks when they read the circlebook, at least for some of them. 

The results of my investigation is that the reading group is filling the needs of its members. 
They have other people that they can discuss with and the meetings are coming out well. They 
have many years of reading books behind them and are all different types of readers. When the 
readers can discuss their reading experiences between them the more do they get out of them. 
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Inledning 

Skrivkonsten var dock inte den enda uppfinning som kom till när det första tecknet ristades. 
En annan skapelseakt ägde rum samtidigt. Eftersom syftet med skrivandet var att texten 
skulle räddas åt eftervärlden – det vill säga läsas – skapade inristningen på samma gång en 
läsare, en roll som uppkom innan den förste läsaren stod där.1 
 

I Alberto Manguels citat framstår läsaren som minst lika viktig, om inte viktigare 
än författaren. De flesta bibliotek har fler läsare än författare under sina vingars 
beskydd. Dessa läsare skulle kunna kommunicera med varandra, föra samtal om 
sin favoritbok, ge boktips eller bli inspirerade av en annan människas syn på en 
bok och på tillvaron. Vad kan biblioteken göra för att deras besökare ska få en 
möjlighet att mötas? Ett sätt kan vara att starta fler läsecirklar. Att vara med i en 
läsecirkel på ett bibliotek kan, om den fungerar, vara mycket givande. En av de 
frågor som jag behandlar i denna uppsats är hur människor upplever det att vara 
med i en läsecirkel. Funderingarna som en person som överväger att gå med i en 
läsecirkel har kan vara många. Några av dessa kan vara: går det att ta upp vilka 
ämnen och böcker som helst, vilka frågor är det som diskuteras, vilka 
förkunskaper krävs? I min uppsats tar jag upp vilken betydelse läsandet och 
läsecirkeln har i deltagarnas liv och vad de får ut av att vara med i cirkeln. Jag 
kommer också i korthet in på hur det sociala samspelet i läsecirkeln fungerar och 
är med vid ett läsecirkelmöte då boken Gräset sjunger av Doris Lessing 
diskuteras. Jag utgår från reader-response-teorin som jag kommer att beskriva i 
mitt teoriavsnitt och som fokuserar på läsaren som medskapare av texten. 

Läsecirklarna har ökat i popularitet och under de senaste åren har det startats 
många läsecirklar både i Sverige och utomlands. Biblioteken startar läsecirklar 
som blir snabbt fulltecknade och de riktar in sig på specifika målgrupper som till 
exempel äldre invandrare med arabiska som modersmål.2 Det finns också olika 
teman som till exempel kvinnliga berättare från hela världen och olika sorters 
litteratur bland vilka en poesicirkel kan nämnas.3 På biblioteket i Hornstull, där 
jag gör min undersökning, finns det två läsecirklar. Den läsecirkel som jag 
observerar har ingen speciell inriktning och går på kvällstid men det finns också 

                                                 
1 Manguel, Alberto, 2005, En historia om läsning, s. 231. 
2 Internationella bibliotekets webbsida > sök på hela webbplatsen sökord: läsecirklar [2008-06-17]. 
3 Helsingborgs stads webbsida > kultur > bibliotek > arrangemang >läsecirklar och Emmaboda kommuns 
webbsida > bibliotek > vill du vara med i en läsecirkel? [2008-06-17]. 
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en läsecirkel för pensionärer som går på dagtid. Läsecirklarna kan kanske genom 
sin sociala roll bidra till att göra biblioteken mer tillgängliga för alla.  

I artikeln ”Digital Reading Groups” skriver författarna, som alla är 
verksamma vid Royal School of Library and Information Science i Köpenhamn, 
om att läsecirklar är ett upplyftande fenomen där deltagarna kan dela tankar, 
känslor, åsikter, rädslor och glädjeämnen med likasinnade. Författarna menar att 
biblioteken borde vara intresserade av läsecirklar då de kommer i kontakt med 
människor som är intresserade av att läsa böcker och samtidigt få kunskap om 
deras läsvanor.4 Vid sidan av den utveckling som görs med Bibliotek 2.0 kan det 
behövas en verksamhet som engagerar människor på det lokala biblioteket. 
Bibliotek 2.0 är en uppdatering och omstrukturering av bibliotekets funktioner, 
där användaren sätts i centrum.  

 Verksamheten med läsecirklar kan leda till att politiker och beslutsfattare får 
upp ögonen för bibliotekens viktiga roll som mötesplats för människor. Om 
läsecirklar åter är på väg att bli en social rörelse, vilket de var vid sekelskiftet 
1800-1900, är och bör biblioteken vara en initiativtagare och del av den. Många 
läsecirklar startas också utanför biblioteken, både hemma hos människor som 
känner varandra och på arbetsplatser. Det finns också flera forum på Internet där 
man kan diskutera böcker. Förhoppningsvis är intresset för läsecirklar något som 
består även under de kommande åren.  
 

Disposition  
I inledningen av min uppsats förklarar jag varför jag vill undersöka människors 
läsande i en läsecirkel. Jag presenterar syfte och frågeställningar samt redogör för 
metod och material. Sedan följer ett avsnitt om läsecirklar samt en redogörelse för 
forskningsläget inom området. Därefter kommer ett kapitel om de teoretiska 
utgångspunkterna och sedan den empiriska undersökningen följt av en slutanalys. 
Därefter en sammanfattning av uppsatsen, käll- och litteraturförteckning och 
slutligen en intervjuguide med de frågor som jag har använt mig av i de 
kvalitativa intervjuerna.  

 

                                                 
4 Balling, Gitte, Alsted Henrichsen, Lise, Skouvig, Laura, 2008 ”Digital reading groups: renewing the 
librarian image”, New Library World, s. 58. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad människor får ut av att läsa och tala om 
böcker. Detta försöker jag att göra genom att följa en läsecirkel och ta reda på hur 
det går till när de diskuterar böcker. Syftet är också att genom reader-response-
teorin lyfta fram frågor kring mötet mellan läsare och text. Eftersom den 
läsecirkel som jag undersöker är anknuten till ett bibliotek vill jag också som 
hastigast beröra bibliotekens delaktighet i människors läsande. Mina 
frågeställningar är: Vilket utbyte har deltagarna av att vara med i läsecirkeln? Hur 
samverkar läsare och text? Jag för också en diskussion kring bokläsande och hur 
det går till när människor tolkar texter.  
 

Metod och material 
Som metod för min uppsats använder jag mig av kvalitativa intervjuer eftersom 
det är ett rimligt sätt att få reda på hur människors läsande och deras läsprocess i 
en läsecirkel ser ut. Resultatet blev fem kvalitativa intervjuer med deltagare vid ett 
bibliotek i Stockholm där intervjuerna ägde rum hemma hos deltagarna eller hos 
mig. Bandspelare användes för att spela in deras svar men vid två tillfällen 
antecknade jag istället. Efter det transkriberade jag de intervjuer som spelades in 
och strukturerade upp materialet efter de frågor som jag ställt och letade efter 
viktiga berättelser. Jan Trost skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer: ”I samband 
med kvalitativa intervjuer och analyser av materialen vill man ofta få fram olika 
slags mönster eller beteendemönster”.5 Detta var något som jag försökte att arbeta 
utifrån. Vid en jämförelse mellan de svar som jag fått upptäckte jag att 
informanterna skilde sig åt som läsare. En transkribering gjordes även av det 
läsecirkelmöte som jag deltagit i som observatör. När jag kom igång med att 
arbeta med min teori kunde jag börja tolka informanternas svar. Det finns dock 
tolkande inslag i själva utskriften och bearbetningen av intervjuerna. Jag gjorde 
hela tiden val, både då jag skulle strukturera materialet och framförallt då 
intervjuerna blev en text att utgå ifrån. I denna text har jag försökt att hitta 
meningar och olika tankar kring läsande och deltagandet i en läsecirkel. Jag 
gjorde också val beträffande om jag skulle skriva ner ordagrant vad informanterna 
sa, vilket jag försökt att göra. Denna process har Steinar Kvale skrivit om i sin 
bok Den kvalitativa forskningsintervjun. Han skriver följande:  

 

                                                 
5 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, s. 129. 
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För det första har hermeneutiken traditionellt behandlat tolkningen av avslutade texter medan 
en forskningsintervju omfattar både skapandet och tolkningen av en text. Intervjuarna bidrar 
till att skapa de texter som de tolkar och de kan förhandla med huvudpersonerna om sin 
tolkning. Intervjutexten är således inte en given litterär text utan framträder samtidigt som 
den tolkas. Den omfattar både skapandet och den framförhandlade tolkningen av texten.6 
 

Jag har valt att inte låta informanterna läsa utskriften av intervjuerna innan jag 
började arbeta med texten utifrån ett teoretiskt perspektiv. Det var inte heller 
någon som hade önskemål om att få göra detta. När jag läst in mig på och arbetat 
med reader-repsonse-teorin föll bitarna på plats. Trost skriver angående teoretiskt 
perspektiv och kvalitativa intervjuer: ”En annan skillnad mellan våra intervjuer 
och de journalistiska är att vi aldrig är intresserade av att låta data ”tala för sig 
själva”, våra data är inte intressanta förrän de tolkats med hjälp av något teoretiskt 
perspektiv.”7 

                                                 
6 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 50. 
7 Trost, 2005, s. 23-24. 
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Bakgrund 

Om läsecirklar 
Läsning har fört människor samman och fått dem att skapa grupper som möts för 
att diskutera böcker ända sedan medeltiden i Europa. Detta var särskilt tydligt då 
boktryckarkonsten uppfanns samt vid tidpunkten för uppgången av folklig 
litteratur. Det finns inte så mycket historiskt material eller forskning bakåt i tiden 
om läsecirklar och det kan vara ett problem för nutida forskning. Att det är på det 
viset kan delvis ha sin förklaring i att läsecirklar främst varit en verksamhet som 
kvinnor ägnat sig åt. Jürgen Habermas, professor i filosofi och sociologi, 
beskriver i sin bok The Structural Transformation of the Public Sphere: An 
Inquiry into a Cathegory of Bourgeois Society något som han kallar en utökad 
version av den allmänna sfären. I denna ingår staten, kaffehusen, media och andra 
företeelser och institutioner som skapar samhällelig opinion. Som motsats till 
denna finns, enligt Habermas, det privata livet som inkluderar familjelivet. 
Läsecirklarna hamnar mellan den allmänna och privata sfären då de innehåller 
element från båda.8  

  Enligt Nationalencyklopedin definieras läsecirkel som ”från början en grupp 
personer som regelbundet samlades för att diskutera litteratur. Numera cirkulerar 
även läsecirkelslitteraturen mellan deltagarna i ett enligt en av en bokhandel eller 
ett studieförbund uppgjord plan”.9 Läsesällskap definieras som en ”förening för 
att tillhandahålla litteratur, ofta även samlingslokal, åt medlemmarna. Från 1600-
talets slut blev de ett medium för de nya borgerliga samhällsgrupperna. De 
svenska läsesällskapen uppstod i stadsmiljö under frihetstiden, och hade sin 
höjdpunkt under 1800-talets första hälft. De avlöstes av låne- och 
folkbiblioteken”.10 Bokklubb definieras som ”organisation för marknadsföring och 
försäljning av böcker till ett fast medlemskader”.11  

Petra Söderlund, som forskar i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, 
skriver följande ”Beteckningarna läsecirkel och bokcirkel brukar användas 
synonymt men jag vill reservera beteckningen läsecirkel för en grupp människor 
som träffas och diskuterar böcker och läsning. Beteckningen bokcirkel använder 

                                                 
8 Long, Elizabeth, 2003,  Book clubs.Women and the Uses of Reading in Everyday Life, s. 31. 
9 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Läsecirkel [2008-04-07]. 
10 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Läsesällskap [2008-04-07]. 
11 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Bokklubb [2008-04-07]. 
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jag däremot för en typ av låneverksamhet där några böcker cirkulerar mellan 
cirkelns deltagare enligt en viss turordning”.12 Jag har lagt märke till att begreppen 
bokcirkel och läsecirkel ibland används synonymt och tycker att den åtskillnad 
som Söderlund gör är viktig.  

Jenny Hartley, som är professor i engelsk litteratur vid Roehampton 
University, definierar begreppet som ”A reading group can be many things, since 
it´s any group which wants to call itself one. The usual minimal  defintion would 
be a group of people who meet on regular basis to discuss books”.13 

När Jenny Hartley började sin undersökning 1998 var det svårt att hitta 
läsecirklar men de senaste åren har det skett en markant ökning av läsecirklar i 
Storbritannien och USA. Hartley menar att den aktiva läsaren börjar att ta plats 
inom det offentliga rummet. Det finns idag 50 000 läsecirklar i Storbritannien och 
i USA 500 000.14 Oprah Winfrey startade 1996 en bokklubb i sin TV-show och 
liksom TV-showen har bokklubben haft stora framgångar. Storbritanniens 
motsvarighet är Radio 4 Bookclub med James Naughtie. 1998 började Mail on 
Sunday´s YOU Magazine med en läsecirkel.15 Läsecirkel på engelska kan heta 
båda Reading group och Book club och vad jag syftar på här är allså läsecirklar, 
inte svenska bokklubbar, som innebär ett medlemskap i en bokklubb där man 
köper böcker. I en läsecirkel behöver deltagarna inte köpa boken men det finns 
flera varianter, till exempel när det gäller YOU Magazine där läsaren får köpa en 
bok på avbetalning. Sedan tillhandahåller YOU Magazine en intervju med 
författaren, en professionell analys att utgå ifrån då man diskuterar boken i sin 
läsecirkel eller så använder man YOU som diskussionspartner.16  Biblioteken har 
också en roll att spela, de kan ha en uppsättning böcker, erbjuda en plats att vara 
på och om det behövs kan personalen visa hur man håller i en läsecirkel eller 
utbilda deltagarna så att de kan göra det själva.17 Läsecirklar kan också finnas på 
vårdinrättningar, fängelser, ålderdomshem, matsalar, personalrum med mera.18  

Forskningsläget  
Det har gjorts en del vetenskapliga undersökningar där läsecirklar har en 
betydande roll i Sverige men det finns inte någon större undersökning som endast 
fokuserar på läsecirklar som träffas i det fysiska rummet och inte på Internet.  

Jenny Hartley har gjort en omfattande studie av läsecirklar i främst 
Storbritannien men även USA. Hartley skickade 1999 ut enkäter till 350 

                                                 
12 Söderlund, Petra, 2004, Läsarnas nätverk. Om bokläsare och Internet, s. 113 hänvisar till not 325 på s. 179. 
13 Hartley, Jenny, 2002, The Reading Groups Book, s. 2. 
14 Hartley, preface s. 1. 
15 Hartley, s. 4 ff. 
16 Hartley, s. 4 ff. 
17 Hartley, s. 9. 
18 Hartley, s. 10-11. 
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läsecirklar i Storbritannien och besökte även några av dem. 2001 utökades 
undersökningen med en enkät till ytterligare 130 cirklar. Detta resulterade i boken 
The Reading Groups Book som har kommit att bli viktig för människor som är 
intresserade av läsecirklar.  

Elizabeth Long, som är professor i sociologi vid Rice University, har gjort en 
undersökning av läsecirklar i USA som heter Book Clubs Women and the Uses of 
Reading in Everyday Life. Boken är skriven med fokus på att det för det mesta är 
kvinnor som deltar i läsecirklar. Hon har bland annat studerat en läsecirkel med 
vita medelklasskvinnor från Houston men även andra cirklar. Long skriver bland 
annat om den sociala aspekten av läsecirklar. 

Petra Söderlund har skrivit två böcker om diskussionsforum på Internet. I 
boken Läsarnas nätverk. Om bokläsare och Internet presenteras en undersökning 
dels av något som kallas Bokringen (som också publicerats tidigare i boken 
Bokringen – läsarnas navigatör på Internet) dels besöker hon en läsecirkel i 
Mora.  

Vid Stockholms universitet drivs det ett projekt av Pamela Schultz Nybacka, 
som är universitetslektor i företagsekonomi och projektet heter Bookonomy. Hon 
har studerat momssänkningen som ägde rum den 1/1 2002 och om den påverkat 
människors inställning till bokköp och läsning. Schultz Nybacka arbetar även med 
en kvalitativ metod vilket innebär att hennes publikation tillför nya perspektiv till 
den forskning och statistik som fanns sedan tidigare. Schultz Nybacka har använt 
sig av brevsvar från Nordiska muséets frågelista nummer 228 och även av 
intervjuer, övningar med måleri och ett projekt som omfattar studenters intervjuer 
med människor som inte läser böcker så ofta.19 

Det har också skrivits några magisteruppsatser i ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap om läsecirklar. Några är Ann-Sofi Bjarnes och Katarina 
Larsons Läsaren i den informella läsecirkeln (2004), Jenny Englunds och Edda 
Trautmans Personalläsecirklar på folkbibliotek – ett forum för att utveckla 
litteraturpedagogiska förhållningssätt (2006) samt Lena Havels och Solveig 
Krafts Boksamtal – intervjuer med bibliotekarier och deltagare i olika 
litteraturcirklar (2003). Bjarnes och Larsons uppsats var intressant att ta del av då 
de också har använt sig av Hartley och Long.  

Vad beträffar studier om webbaserade läsecirklar, kan Petra Söderlunds studie 
av Bokringen nämnas. Bokringen startades 1997 och är en så kallad webbring där 
flera webbplatser är länkade till varandra. Besökaren kan från startsidan klicka sig 
fram till en lista över alla medlemssidor och från denna lista kan han eller hon 
klicka sig vidare till varje webbplats.20 I sin studie jämför Söderlund cirkeln som 

                                                 
19 Schultz Nybacka, Pamela, 2005, Människans väg till boken – en studie om böcker och läsande efter 
momssänkningen, s. 2. 
20 Söderlund, s. 45. 
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träffas i verkligheten med de inlägg och tips som personerna som är med i 
Bokringen kommer med.  

Det finns även en del projekt som är anknutna till läsecirklar eller människors 
läsande på ett eller annat sätt. Immi Lundin skriver i sin bok Cirkelbevis om 
”Reader Development” som grundades och utvecklades av Rachel Van Riel. 
Lundin menar att om hon översätter ordet direkt till läsarutveckling går hon miste 
om den dynamiska betydelse som ligger i ordet. Lundin vill ge ”Reader 
Development” betydelsen av ”den enskilde läsarens möjlighet till växande 
livskvalitet via litterära upplevelser”. ”Reader Development” syftar till att läsa 
men också till sådant som kan inspirera och underlätta läsningen.21  

”Opening the Book” som Van Riel också är inblandad i och som också arbetar 
enligt ”Reader Development”-linjen är en rörelse för läsfrämjande. Det började 
med en litteraturfestival som två kultursamordnare hade till uppgift att ordna. De 
var motvilliga då de tyckte att det långsiktiga arbete som de gjorde i vardagen var 
mycket viktigare än tillfälliga stora projekt. De bestämde sig att genomföra 
festivalen utifrån egna preferenser. Huvudsyftena inom ”Opening the Book”-
rörelsen är ”att höja läsandets status som kreativ verksamhet, att öka människors 
självtillit som läsare och att finna sätt att skapa kontakt mellan enskilda läsare”.22 
”Opening the Book” i Sheffield var en festival som satte läsandet före de stora 
författarna.23 Nu för tiden har ”Opening the Book” en väl fungerande struktur och 
har inflytande inom det engelska området för litteraturförmedling.24  

Rachel Van Riel driver även ett annat projekt som finns på Internet och som 
heter Whichbook.25 Personen som sitter vid datorn blir guidad till olika böcker 
genom att välja mellan motsatspar på en barometer och ställa in pilar som finns på 
denna barometer på antingen mycket eller litet. Man kan välja mellan till exempel 
väntad/oförutsägbar, rolig/allvarlig och kort/lång. Sedan får man upp en lista med 
böcker som har de komponenter som man valt.  

På Internet finns också forumet för läsecirklar, Bokcirklar, där deltagarna kan 
delta i virtuella bokcirklar som äger rum vid en viss tidpunkt och som kräver 
föranmälan.26 Medlemmar kan även skapa en liten profil med boktips och 
läsedagbok och läsa och kommentera avslutade bokcirklar. 

                                                 
21 Lundin, Immi, 2004, Cirkelbevis, Läsecirklar på bibliotek, s. 59. 
22 Lundin, 2004, s. 65. 
23 Lundin, 2004, s. 60-61. 
24 Lundin, 2004, s. 62. 
25 Which books webbsida [2008-07-18]. 
26 Bokcirklars webbsida > Bokcirklar [2008-07-18]. 
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Teori 

Reader-response-teori 

Jag har valt att använda mig av reader-response-teori därför att det är en teori som 
är inriktad på mötet mellan läsare och text. Jag menar att det mötet äger rum när 
läsecirkeldeltagarna själva läser de böcker som de väljer ut till läsecirkeln och att 
detta möte sedan är av betydelse då de diskuterar böckerna.  

Den moderna reader-response-teorin har sitt ursprung i USA med I.A. 
Richards som förgrundsgestalt. Han arbetade på att med språkreformer förenkla 
läsning för en bred publik. Det har även inom europeisk litteraturteori funnits verk 
som handlat om läsning och läsande, som exempel kan nämnas verk av Jean-Paul 
Sartre, Roman Insgarden och Hans-Robert Jauss.27 Efter första världskrigets slut 
har det funnits två inriktningar inom amerikansk litteraturteori. En av dessa är en 
litteraturteori som omfattar samtida litteratur och författare som inte är anknutna 
till universiteten utan vars huvudsakliga mottagare är den litteraturintresserade 
allmänheten. Denna litteraturteori ställer frågor som: Vad blir uppmuntrat och inte 
uppmuntrat, vad hyllas och vad blir avfärdat i amerikanskt skrivande och kultur? 
Den andra inriktningen är en litterär akademisk vetenskap vars huvudlinje är 
historia och filologi och där forskarna är mer intresserade av fakta om verk, det 
vill säga dess källor, författare och historiska omständigheter än att producera 
kritiska tolkningar.28  

Inom den amerikanska litteraturteorin finns det två utvecklingslinjer. Dessa är 
New Criticism som hade sin höjdpunkt mellan 1930 och 1950 och inflytandet från 
psykoanalys, lingvistik, feminism, strukturalism och dekonstruktion.29 Arbeten av 
Wolfgang Iser, Stanley Fish och Roland Barthes bidrog till en kritik vars fokus låg 
i läsprocessen och hur litterära verk alstrar mening genom att rätta sig efter eller 
avbryta koderna med vilka läsarna närmar sig verken. Amerikansk litteraturteori 
utgår från att litterär mening har sitt fokus i läsakten. Det medför att det är en 
berättelse om vad som händer när en läsare möter en text.30 Det är det här 
synsättet som jag utgår ifrån i min uppsats.  

                                                 
27 Culler, Jonathan,1988, Framing the sign.Criticism and its Institutions s. 36-37. 
28 Culler, 1988, s. 4-5. 
29 Culler, 1988, s.7. 
30 Culler, 1988, s. 18. 
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Johan Svedjedal menar att reader-response-teorin är en teori som fokuserar på 
läsaren men att det inte går att frikoppla reader-response-teorin från litterära 
analyser, lika lite som det går att göra det med andra teorier inom 
litteratursociologin.31 Författarna till boken Att möta texten, litteraturteori och 
textanalys ur fyra perspektiv är lärare i norska vid Kristiansands lärarhögskola i 
Norge och skriver följande om reader-response-teorins uppkomst: 

Nykritiken har utövat ett inflytande på senare litteraturteoretiska riktningar, inte bara genom 
att den riktat uppmärksamhet mot närläsning av texter. Fokuseringen på läsarens upplevelse 
av texten banade i sin tur vägen för olika läsarorienterade litteraturteorier – receptionsteori, 
reader-response-teori, fenomenologi.  Gemensamt för dessa är att de riktar uppmärksamheten 
mot ”det estetiska objekt” som uppstår när en text blir läst.32 

 

Jag kommer inte att gå in på några djupare tankar kring ett ”estetiskt objekt” i den 
här uppsatsen. Däremot utgår jag i en del fall från den diskussion kring boken 
Gräset sjunger som uppstod vid det läsecirkelmöte som jag var med på. Todd F. 
Davies skriver om läsprocessen och menar att om forskaren vill förstå den har 
konstruerade litterära verk en fördel därför att i dem finns mening och när läsaren 
läser producerar han eller hon mening.33 Detta är en tanke som även finns hos 
andra forskare inom reader-response-teorin, till exempel hos Jonathan Culler som 
säger att ”The fiction of a reader is absolutely central to the reading of fiction”.34  

 Läsaren tilldelas en roll av att han eller hon ska hitta olika infallsvinklar på 
texten och genom sin läsakt skapa själva texten. Författaren till texten tänker sig 
en läsare när han eller hon skriver verket eller att det krävs en läsare för att 
skönlitteratur ska ”bli till”. Detta hänger ihop med den mening som Davies menar 
finns i skönlitterära verk och som läsaren vid läsakten frambringar. Reader-
response-teori är inget nytt fenomen som uppstod på 1900-talet utan den har sitt 
ursprung i grekiska och romerska kulturer. Litteraturen kan ses som en retorisk 
manipulation av publikens givna reaktioner.35 

1970 uppstod det en vändpunkt inom den amerikanska litteraturteorin. Det var 
då som Stanley Fish kom med idéen att jämföra och likställa ett litterärt verks 
mening med läsarens upplevelse av det. Det innebar att tvekande, felaktiga 
gissningar, stunder av förvirring och liknande upplevelser är en del av 
läserfarenheterna och inte avskilda från verkets mening.36 Som ett exempel kan 
ges en situation i klassrummet då läraren frågar eleverna om deras upplevelser av 
och åsikter om ett litterärt verk. Eleverna visar ibland upp uttryck som 
oerfarenhet, förvirring och motsträvighet.  

                                                 
31 Svedjedal, Johan, 1998, Litteraturvetenskap – en inledning (red Staffan Bergsten), s. 92. 
32 Berseth Nilsen, Kaj, m.fl. 1994 Att möta texten, litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv, s. 24. 
33 Davies,Todd F. 2002, Formalist Criticism and Reader Response Theory,  s. 51. 
34 Culler, 1988, s. 204. 
35 Davies, s. 52. 
36,Culler, 1988, s. 36-37. 
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Förespråkarna för reader-response-teorin ser inte läsandet som en process där 
läsaren känner starka känslor utan en process där läsaren skapar mening genom att 
tveka mellan olika alternativ och till och med genom att ställa sig frågande till om 
det verkligen finns en mening i texten.37 Wolfgang Iser menar att läsaren i reader-
response-teorin gör en tolkning i form av en berättelse där den antydda läsaren 
förstår eller inte förstår och där han eller hon möter luckor i texten och hur han 
eller hon fyller i dem. Den antydda läsaren fungerar som en fiktiv karaktär i en 
historia om läsande.38 Här återkommer de resonemang om en läsare som skapare 
av en text som jag känner igen från Culler och Davies.  

Elizabeth Freund menar att reader-response-teorin gör en noggrann 
undersökning av vad som inte är fingranskande, legitimt eller trivialt. Sedan 1970 
har förhållandet mellan text och läsare, läsprocessen och olika sätt att förstå och 
tolka texter på varit huvudintresset för angloamerikansk litteraturteori. Freund 
menar att vår relation till verkligheten är hermeneutiskt konstruerad, all 
perception är en tolkningsakt, att idéen ”texten-i-sig” är tom och att dikten inte 
kan förstås utan sina ramar. Dessa förhållningssätt är typiska för reader-response-
teorin, att det hos läsaren pågår en tolkningsprocess och att ett litterärt verk har en 
väv av betydelser omkring sig. 

Genom att sätta fokus på läsaren tar reader-response-teorin upp frågor som 
ignorerats av kritiska skolor, frågor som: varför läser vi, vilka är de djupaste 
källorna till vårt litteraturintresse, hur hänger läsande ihop med psyke, fantasi, 
lingvistik och vad är det som händer medvetet eller omedvetet, kognitivt och 
psykologiskt under läsprocessen?39 Reader-repsonse-teorin tar också upp 
relationen mellan vad som är privat och vad som är offentligt. Hur och var görs 
mening, hur blir den autensierad och auktoriserad? Varför kommer personer 
överens eller inte överens om olika tolkningar?40  

Reader-response-teorin är inte en ny väg eftersom den innehåller så många 
röster och förhållningssätt och har en teoretisk och metodologisk mångfald. 
Reader-repsonse-teorin kan frigöra läsaren från hans eller hennes anonymitet och 
tystnad och skapa en ny identitet eller göra sin röst hörd.41 Detta är ju viktigt för 
den läsande individen och en av fördelarna med reader-response-teorin. Att 
diskutera i en läsecirkel är också ett sätt att utveckla sin personlighet, pröva nya 
tankar och komma in i en förändringsprocess. De olika förespråkarna för teorin är 
inte överens så ofta, till exempel inte hur man ska definiera 
undersökningsobjektet, det vill säga läsarna och publiken, då de alla har olika 
definitioner på dessa.42  

                                                 
37 Culler, 1988, s. 90. 
38 Culler, 1988 s. 203. 
39 Freund, Elizabeth, 1987, The return of the reader. Reader-response criticism, s. 5. 
40 Freund, s. 6. 
41 Freund, s. 6. 
42 Freund, s. 7. 
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Jonathan Culler som är en av förgrundsgestalterna inom reader-repsonse-teorin 
skriver om två frågor som dyker upp då vi konfronteras med olika litterära kritiska 
inriktningar, varav en är en fråga om kontroll, vem är det som bestämmer, är det 
läsaren eller texten?  

Does active readers dominate the text by their constructive and creative activities of reading? 
Or does the text provoke certain responses in the reader through manipulative strategies put 
there by the scheming author?43  

Den andra frågan är vad som finns i texten. Den är så full av möjligheter att ingen 
läsare kan hitta och tolka dem alla, texten är en obestämd struktur med luckor som 
läsaren måste fylla i, en mängd obestämda markeringar som gör att läsaren 
tilldelas struktur och mening.44 Culler försöker att utröna förhållandet mellan 
läsare och text. Vilken av dem är det som gör vad? Hur går det till när en läsare 
tolkar en text? Culler framhåller också liksom andra förespråkare av reader-
response-teorin läsaren som skapare av struktur och mening. 

1970 ställde Stanley Fish, som är en av de andra förgrundgestalterna inom 
reader-response-teorin, frågan om det är läsaren eller texten som är källan till 
mening.45 Det kan vara en läsares uppgift att finna en mening som är inbäddad i 
en text. Men det kan också uppstå en dynamisk relation mellan denna mening och 
läsarens förväntningar och projektioner. Då kan själva tolkningen bli en 
beskrivningsakt av det som äger rum.46 Läsarens respons är i första hand inte på 
en mening utan den utgör en mening.47 Allt som läsaren gör, även om han eller 
hon sedan tar tillbaka det är en del av erfarenheten av att skapa mening och ska tas 
i beaktande.48 Fish definierar i boken Is there a text in this class, litteratur som 
något som händer när vi läser och inte som ett objekt.49 

Culler tar upp frågan om vilka kunskaper läsaren har med sig då hon möter en 
text och undrar vilken sorts procedurer som läsaren följer då hon svarar på 
litterära verk? Han ställer också frågan om vilka förutsättningar som finns för 
läsarnas reaktioner och tolkningar. Meningen med att läsa en text är läsarens 
erfarenhet av den och innehåller tvekanden, gissningar och tillfällen då läsaren 
tillrättavisar och omvärderar sina egna slutsatser.50  

 

                                                 
43 Ross Scheldrick, Elizabeth 2006, Reading matters. What Research Reveals about Reading, Libraries and 
Community, s. 50. 
44 Ross Scheldrick, s. 50. 
45 Fish, Stanley, 1980 Is there a text in this class. The Authority of Interpretive Communities, s. 1. 
46 Fish, s. 2-3. 
47 Fish, s. 3. 
48 Fish, s. 3-4. 
49 Freund, s. 104. 
50 Culler, 1997, Literary Theory- A very short introduction,  s. 62-63. 
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Undersökning 

Deltagarna i läsecirkeln 

Presentation av deltagarna 
Här följer en kort presentation av deltagarna i läsecirkeln vid Hornstulls bibliotek 
i Stockholm. Jag använder inte deras riktiga namn i min undersökning. Jag hade 
tänkt observera en läsecirkel där deltagarnas ålder var mer spridd men då den 
cirkeln, som fanns vid Gröndals bibliotek, var relativt nystartad var det inte 
genomförbart och då fick jag möjligheten att följa denna cirkel. Alla har någon 
högskoleutbildning och flera av dem har varit verksamma inom konstnärliga 
områden, någon har arbetat utomlands en stor del av sitt liv och alla har de olika 
inställningar till böcker och läsande. 

Jag börjar med Leena som är 68 år och har studerat på folkskola, realskola, 
gymnasium och konstfack. Hon har arbetat som konstnär, kakelarbetare och har 
varit delägare i en affär som sålde hattar, tygänglar och liknande saker. Hon 
berättar då jag frågar om hon är medlem i någon förening att hon är medlem i 
Socialdemokraterna, Humanisterna och i två läsecirklar.  

Leena är gift med Harald som är 69 år och vars studier omfattar vanlig 
skolgång, gymnasium och universitetsstudier med en juridisk kandidatexamen. 
Han har arbetat som jurist först i domstol och sedan inom stadsförvaltningen på 
Jordbruksdepartementet. Harald är medlem i en kanotklubb vid Brunnsviken, 
Humanisterna och i samma två läsecirklar som Leena. 

Sedan har vi Sara som är 68 år. Hon har gått i sjuårig flickskola, en ettårig 
handelsutbildning på Barlock, en sekreterarutbildning och även på Operastudion 
där hon studerade opera, piano och blockflöjt. Hon har även bedrivit teaterstudier 
och gått en dramapedagogutbildning vid Stockholms Universitet. Hon har utbildat 
sig till vårdbiträde och har arbetat inom hemtjänsten och har även arbetat som 
sekreterare bland annat på en tidning som hette Bygd och natur. 

Claudia är 52 år och har studerat på tvåårigt gymnasium och fyra år på 
Sköndals högskola där hon läste till socionom. Hon har arbetat som 
förskolelärare, undersköterska och socionom. Tidigare dansade hon som 
motionsform och simmade men det gör hon inte längre utan nu går hon istället på 
meditation. När hon var 20 år var hon med i Arbetets kvinnor som var en 
utbrytargrupp ur Grupp 8 där det fanns tankar om att en kvinna också hade en 
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klasstillhörighet och att alla strukturer i samhället inte enbart handlade om 
könstillhörighet. 

Den sista personen som jag intervjuade var Elin som är 65 år har filosofie 
magisterexamen i moderna språk det vill säga: franska, spanska och italienska. 
Hon har även läst statskunskap och nationalekonomi och undervisade i språk vid 
Lärarhögskolan ett litet tag. Elin har arbetat som internationell handläggare för 
olika biståndsorganisationer med administrationsfrågor och som chef sista 10-15 
åren av sitt yrkesverksamma liv. Hon har arbetat utomlands sedan 1985 och är 
sedan fem år tillbaka pensionär då man inom FN blir pensionär vid 60 års ålder. 
Elin är med i fyra föreningar: Seniornet, Bostadsrättsföreningen där hon är 
biträdande revisor, Svensk-bhutanesiska vänskapsföreningen och hon är Friskis 
och Svettis-värd.  

Två av deltagarna som är med i läsecirkeln men som jag inte har intervjuat är 
Karolina och Ulrika. 

Det finns ett litteratur- och kulturintresse hos informanterna men detta intresse 
ser ut på olika sätt. Elin framhåller att hon inte är någon typisk läsecirkeldeltagare 
och Harald berättar att han inte läste så mycket skönlitteratur då han var 
yrkesverksam och läste mycket inom yrket.51 Sara som har studerat musik och 
teater talar om ett nyvaknat intresse för musik, dikt och språk som väcktes då hon 
blev pensionär och fick tid att ägna sig åt det hon helst vill göra.52 Även Claudia 
uttrycker ett passionerat förhållningssätt till litteratur. Hon har följt olika 
bokprogram, recensioner och diskussioner innan hon gick med i läsecirkeln. Hon 
tyckte om skrivande och språk när hon gick i skolan och är tvåspråkig med 
italienska som andra språk.53 

Elin och Harald är de som uttrycker ett minst passionerat förhållningssätt till 
böcker och läsande men har varit med i läsecirklar utomlands respektive läst 
mycket inom yrket. Elin säger att hon inte är någon typisk bokläsare, att annat har 
högre prioritet.54 Harald säger att det är klart att han har läst, lite av varje, men inte 
i någon stor utsträckning.55 De är definitivt läsare som uppskattar böcker men de 
har för dem inte samma symbolvärde eller identitetsskapande betydelse som för 
Leena, Sara och Claudia. För dem ingår böcker som en del av det som skapar 
deras personlighet. Claudia säger att hon inte kan tänka sig ett liv utan att läsa, att 
läsande är en grund för utbildning och kunskap. Hon säger att läsa är nog den 
bästa ro som man kan få och säger att det känns konstigt att komma hem till 
någon som inte har en enda bok hemma.56  

                                                 
51 Intervjuer med Elin och Harald. 
52 Intervju med Sara. 
53 Intervju med Claudia. 
54 Intervju med Elin. 
55 Intervju med Harald. 
56 Intervju med Claudia. 
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Litteratur har förmodligen olika stor plats i deras liv men jag tror att när de väl 
sitter där med en text så är detta viktigt för dem. Om läsaren läser för att lära sig 
något, som Elin, eller om läsaren vill njuta av språket och textens nyanser, som 
Sara, gör ändå en skillnad.  

 

Utlåning av media 
Om det finns ett stort kulturintresse hos biblioteksbesökare i sin helhet är en fråga 
som det inte finns något självklart svar på. Det behöver inte vara så att alla som 
går till biblioteket gillar att läsa böcker. En del besöker biblioteket för att läsa 
tidningar från ett annat land än Sverige eller från en annan del av landet än 
Stockholms län. En del barn och ungdomar kommer kanske dit främst för att spela 
dataspel eller låna film eller musik.  

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån är utlåning av böcker fortfarande 
de media som det är mest åtgång på men om jag jämför med statistik från 2004 så 
har utlåningen av skönlitteratur för vuxna minskat från 2 538 959 lån (2004) till 
2 301 381 lån (2006) och för barnböcker har utlåningen minskat från 4 077 514 
lån (2004) till 4 050 787 lån (2006). Utlåningen för musikfonogram och 
videogram har däremot ökat. 2004 lånades det ut 592 077 musikfonogram och 
2006 var siffran 609 417 utlån. Utlåningen av videogram uppgick år 2004 till 
349 955 och 2006 gjordes 368 012 utlån. Detta visar på en riktning där böcker 
lånas ut i mindre omfattning och där CD-skivor och DVD-filmer lånas i större 
omfattning.57  

Det behöver inte bero på att intresset för att läsa böcker har minskat hos 
biblioteksbesökarna. När bokmomsen sänktes 1 januari 2002 kan det ha medfört 
att människor köper böcker i större utsträckning. Biblioteken kan också för att 
behålla sina besökare satsat mer på att köpa in CD-skivor och DVD-filmer och 
om dessa är mer aktuella och åtkomliga än nya böcker kan besökarna tycka att 
dessa är mer tilltalande. Dessutom är lånetiden kortare för skivor och filmer än för 
de flesta böcker, dock inte de allra nyaste böckerna som också har kort lånetid och 
som står på ”Nyinkommet-hyllan”. En kort lånetid innebär att mediet kan lånas ut 
fler gånger då det kan krävas in av biblioteket redan efter en eller två veckor. 

En del studerande är kanske bara intresserade av till exempel en specifik 
kursbok i kemi. Bibliotekets personal vill naturligtvis att grupper som i första 
hand läser tidningar, lånar film och musik eller lånar enbart kurslitteratur även ska 
få ett intresse för skönlitteratur och försöker på olika sätt fånga upp dem. Vilket är 
en god idé och sannolikheten för att besökarna ska hitta fram till bokhyllorna är 
ganska stor, även om bibliotekarierna får använda sig av metoder som utgår från 

                                                 
57 Statistiska Centralbyråns hemsida > Statistikdatabasen > Kultur och fritid > Utlåning i kommunala 
folkbibliotek efter region och typ av media. År 2000-2006 > Utlåning i kommunala folkbibliotek efter län och 
typ av media. År 2000-2006 [2008-07-15]. 
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bibliotekets användare och inte från bibliotekarierna själva. Några sådana metoder 
skulle kunna vara att ha bokprat som utgår från en specifik fråga och att 
bibliotekarierna skyltar med olika sorters böcker. 

Att gå med i en läsecirkel är kanske inte det första en person som inte är van 
vid att läsa böcker gör. Biblioteken bör ha aktiviteter för alla människor, något 
som alla kan ha nytta av. Om människor trivs på biblioteket ökar intresset för att 
låna och läsa böcker. Att arbeta med läsecirklar är ett exempel på hur biblioteket 
kan rikta in sig på en målgrupp. En målgrupp, äldre invandrare, nämnde jag i 
inledningen men det finns flera målgrupper, som till exempel tonåringar och 
småbarnsföräldrar. Till stor del är det människor som läser mycket som vill 
samtala med andra människor om sina läsupplevelser men även andra människor 
kan få utbyte av att vara med i en läsecirkel. 

Det kan handla om att bli bättre på att läsa och tala svenska, att upprätthålla 
sin identitet genom att fortsätta att läsa och tala om böcker på sitt modersmål om 
man är invandrare eller att belysa ett ämne ur olika perspektiv om deltagarna 
enbart läser facklitteratur. Människor kan också få hjälp med att hantera olika 
perioder i livet till exempel tonårstiden, bryta sin ensamhet och ingå i ett socialt 
sammanhang eller upptäcka att det kan vara roligt att läsa böcker om urvalet är 
anpassat till målgruppen. 

Statistiska Centralbyrån och SOM-institutet vid Göteborgs universitet gjorde 
en undersökning där de följde läsandets utveckling i Sverige mellan åren 1988 och 
framåt. De som läser ofta, till skillnad från sporadiskt eller aldrig, ökade bland 
både män och kvinnor. Männens ”ofta-läsning” ökade från 21 procent till 33 
procent och kvinnornas från 35 procent till 53 procent.58 År 2006 läste 49 procent 
av kvinnorna och 30 procent av männen skönlitteratur och 24 procent av 
kvinnorna och 17 procent av männen läste facklitteratur. Mest böcker läser 
åldersgruppen 30-49 år men marginalerna till de andra åldersgrupperna är inte så 
stora. Människor som är högutbildade läser tre gånger så mycket skönlitteratur 
som människor som är lågutbildade (64 procent och 22 procent).59 

Bokläsandet ökar med andra ord men frågan är om detta även gynnar 
biblioteken och inte enbart bokhandlar och annan bokförsäljning. Nu finns även 
nya media och användningsområden som nedladdning av musik och filmer från 
Internet. Vad som händer med elektroniska böcker och handdatorer där 
användaren smidigt kan ta med sig en elektronisk bok får framtiden utvisa men 
mycket talar för att den pappersinbundna boken kommer att leva kvar som 
medium. Om det finns ett intresse av att läsa böcker kan det också finnas ett 
intresse för att diskutera boken och dess tema och det är där som läsecirkeln 
kommer in i bilden.  

                                                 
58 Statistiska Centralbyråns webbsida  > statistisk årsbok 2008 > statistisk årsbok 2008 (pdf-fil) > kultur och 
fritid > 632 Bokläsning, s. 613 [2008-06-23]. 
59 Statistiska Centralbyråns webbsida  > statistisk årsbok 2008 > statistisk årsbok 2008 (pdf-fil) > kultur och 
fritid > 632 Bokläsning, s. 614 [2008-06-23]. 
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Deltagarnas mediekonsumtion och vanor 
Deltagarna i Hornstullscirkeln är alla flitiga tidningsläsare. Harald och Leena har 
två dagstidningar hemma och att läsa dem tar två till tre timmar. De läser 
dessutom böcker och tidskrifter då och då när de inte gör något annat under 
dagen60. Även Elin läser DN men inkluderar även böcker som hon läser varannan 
dag i all sin lästid på två till tre timmar.61 Claudia och Sara säger att de ibland har 
svårt att koncentrera sig men att de läser tidningen.62 Claudia säger att hon kan 
läsa böcker två timmar per dag om hon är inne i en läsperiod eller ännu mer om 
det är en riktigt bra bok.63 Informanterna konsumerar annan media som radio, TV 
och tidskrifter. Tidskrifter som nämns är Språk, Forskning och framsteg, 
Råd&rön. Sara säger att hon är ”mycket vidsynt” när det gäller film.64 Harald och 
Leena har haft teaterabonnemang förut och har börjat med det igen.65 Claudia 
säger att hon ser mycket film och teater och att detta och läsandet går in i 
varandra.66  

Flera av dem har radion på och läser samtidigt eller diskar under tiden. 
Claudia och Sara har ingen dator hemma, Claudia hade en men den började 
krångla så hon gjorde sig av med den.67 Leena och Harald har dator hemma men 
det är bara Harald som använder den. Harald säger att han inte sitter så lång tid 
vid datorn, ”jag brevväxlar litegrann, jag spelar korrespondesschack med en 
kamrat i Norge men det är i stort sett det, men så är det väl sånt där, vi letar efter 
telefonnummer och kan slå upp saker”.68 Elin har dator och surfar och mejlar men 
laddar inte ner film och musik. Hon är dessutom engagerad i Seniornet.69 Till 
övervägande stor del så lånar de hellre böcker än köper. Om de köper gör man det 
i bokhandeln och inte på Internet. Informanterna handlar oftast böcker på 
antikvariat, från en bokklubb, på rea eller som present till någon. Claudia säger att 
hon kan vilja läsa nya böcker men väntar och beställer dem på biblioteket.70 

                                                 
60 Intervjuer med Harald och Leena. 
61 Intervju med Elin. 
62 Intervjuer med Claudia och Sara. 
63 Intervju med Claudia. 
64 Intervju med Sara. 
65 Intervjuer med Harald och Leena. 
66 Intervju med Claudia. 
67 Intervjuer med Claudia och Sara. 
68 Intervju med Harald. 
69 Intervju med Elin. 
70 Intervju med Claudia. 
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Läsecirkeln 

Läsecirklar på Hornstulls bibliotek 
På Hornstulls bibliotek finns det som jag har nämnt två läsecirklar, en utan 
speciell inriktning och en som riktar sig till pensionärer. Det är det första 
läsecirkeln som förekommer i min undersökning. Medelåldern är relativt hög även 
i den cirkel som jag har studerat. Cirklarna har funnits sedan november 2005 och 
det är bibliotekarien Annas förtjänst att de finns till. Det började med att hon gick 
på en föreläsning om läsecirklar som Immi Lundin höll. Det var många bibliotek 
som startade läsecirklar vid den här tidpunkten. Bibliotekarien menar att hennes 
intresse för läsecirklar har sitt ursprung i att hon tyckte att fokus låg för mycket på 
information och det tekniska med bibliotekets utlåningssystem. Hon ansåg att 
mötet, upplevelsen och det kulturella kom i skymundan och därför bestämde hon 
sig för att starta en läsecirkel. Intresset var stort och det blev två läsecirklar. 
Biblioteken inom Stockholms stad fick också pengar till att utveckla 
verksamheten och man ordnade förutom läsecirklar, kurser i informationssökning 
och cirklar för lärare, förskolelärare och föräldrar. 
Om sin egen roll i cirkeln säger Anna att hon medvetet håller tillbaka med sina 
åsikter om boken och försöker vara som en deltagare i cirkeln och att hon till sist 
säger något kompletterande. Hon tar fram material och har med sig om någon vill 
veta mer men vill inte ösa det över deltagarna då hon menar att det är deras tid. Så 
småningom får läsecirkeln fortsätta på egen hand och bibliotekarien menar att det 
kommer nog att gå bra då hon inte intagit en alltför styrande position.71 

 

Hur läsecirkeln startade 
Läsecirkeln startade hösten 2005 och alla av de deltagare jag intervjuade har varit 
med från starten utom en som kom med ett år efter de andra. Förutom de fem som 
jag intervjuat finns det tre medlemmar och en bibliotekarie som är med vid varje 
möte. Av de övriga tre deltagarna var två med när jag deltog i läsecirkelmötet 
medan en var hemma på grund av sjukdom. Två av deltagarna, Leena och Harald 
som också är gifta med varandra fick syn på en lapp på biblioteket om att det 
skulle startas en läsecirkel men det är också möjligt att Harald såg det på 
bibliotekets hemsida på Internet. De hade samtidigt annonserat i DN om 
medlemmar till en egen läsecirkel, den kom igång och de valde att vara med i 
båda cirklarna. Den cirkel som de har hemma hos sig fungerar ungefär på samma 
sätt som den vid Hornstulls bibliotek. Inom den har de läst filosofi och en del 
politiska böcker och det har kommit önskemål om att ta upp fackböcker.72  

                                                 
71 Intervju med bibliotekarien Anna. 
72 Intervjuer med Leena och Harald. 
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Claudia såg också en lapp men ingen hade vågat skriva upp sig på den så hon 
pratade med bibliotekarien Anna om hur man skulle kunna utforma läsecirkeln. 
Claudia letade efter ett socialt forum och hon ville gärna tillhöra ett sammanhang 
eftersom hon är förtidspensionär och då passade det bra med en läsecirkel 
eftersom hon hade ett stort intresse för litteratur.73 Elin såg en lapp på biblioteket 
och eftersom hon hade en bakgrund av att ha varit med i läsecirklar utomlands så 
var steget till att gå med inte så långt.74 Sara är lite osäker på om hon såg en lapp 
eller om hon hörde talas om cirkeln från någon. Hon håller i en grupp som läser 
poesi och kallar sig för Litterär lördag och är lite osäker på om hon engagerade sig 
i den eller läsecirkeln först.75  

Deltagarna har olika ingångar till läsecirkeln och olika anledningar till att gå 
med. Gemensamt för dem var att de hade tid att förfoga över, hade läst böcker och 
kommit i kontakt med kultur tidigare i sina liv i olika stor utsträckning. De har ett 
intresse av andra människor och en vilja att diskutera. De är nöjda med vad de får 
ut av läsecirkeln. De nämner främst diskussionen och samtalet med andra som en 
av de viktigaste anledningarna till att de är med och att detta påverkar dem 
personligen så att de reflekterar över sig själva. 

Bokval 
En ständigt återkommande fråga i läsecirkelsammanhang är hur deltagarna i 
läsecirklarna väljer vilka böcker som de ska läsa. Ibland uppstår svårigheter men 
deltagarna kan lösa dessa genom att ha regler. De kan göra på olika sätt till 
exempel att alla väljer en bok utan att man diskuterar om det är ett bra eller dåligt 
val, man har ett möte där man kan välja bland tre föreslagna böcker per medlem, 
en bok leder till en annan, försöka att ha konsensus, en ledare som väljer bland 
deras förslag.76 Lundin skriver angående bokval att man kan turas om att välja 
böcker, ha ett bestämt tema som man följer, välja böcker inom ett visste ämne, 
tidsepok eller en viss typ av författare.77 

De problem kring val av böcker som Lundin och Hartley skriver är inte 
förekommande i den här läsecirkeln. När det gäller bokval så går det till så att 
någon kommer med ett förslag som han eller hon har gått och tänkt på. Sedan 
pratar de en stund fram och tillbaka om förslaget och kommer sedan fram till om 
de ska läsa boken eller inte. Det verkar inte vara någon svårighet att få nya förslag 
i gruppen och inte heller att enas kring vilken bok som de ska läsa till nästa gång. 

                                                 
73 Intervju med Claudia. 
74 Intervju med Elin. 
75 Intervju med Sara. 
76 Hartley, s. 47-48. 
77 Lundin, Immi, 2003, Bokläsarans kunskapskälla. För läsecirklar och andra litteraturälskare om 
boksamtal, förlagsverksamhet och bokbranch, s. 17. 
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Det finns inte några speciella riktlinjer för vilka böcker man väljer men en av 
deltagarna menar att bibliotekarien tenderar att dra fram klassiker.78 

Lundin kommer också med handfasta tips om hur deltagarna kan göra för att 
alla ska få ett exemplar av boken. Antingen finns det gruppuppsättningar av boken 
på biblioteket eller så kan någon deltagare undersöka om boken har kommit ut i 
pocketversion så att alla har råd att köpa den eller ringa till bokhandlare och fråga 
om det handlar om en gammal bok som det kan vara svårt att fåt tag i.79 
Deltagarna i Hornstullscirkeln har olika önskemål på hur böckerna ska se ut. 
Leena och Harald vill läsa i pocket för att det är billigt och lätt att få tag på, Sara 
vill inte läsa pocketböcker för att hon har svårt att se i den typen av böcker, 
Claudia vill helst låna och Elin läser helst böckerna på originalspråk om det går.80  

Deltagarna i läsecirkeln i Hornstull var inte restriktiva eller fördomsfulla i 
sina val av böcker. Det går också att urskilja av de böcker som de har läst, vilka 
alla har olika karaktär. Några hade dock ett visst motstånd mot de franska 
existentialisterna, Karolina mot poesi och Leena mot Anna Karenina för att 
nämna några exempel. Det finns också en spännvidd i deras åsikter om vilka 
böcker de gillar eller ogillar och meningen med att vara med i en läsecirkel är inte 
att alla ska tycka likadant. Jag tycker att det fanns utrymme för många olika 
åsikter i läsecirkeln och att de diskuterade frågor som hade anknytning till boken 
Gräset sjunger på ett öppet och ifrågasättande vis. 
 

Struktur på diskussionen 
Det kan ibland uppstå problem kring strukturen i diskussionerna vilket Hartley har 
skrivit om. Hur går det till när man strukturerar diskussionen? Det är olika i varje 
grupp. Antingen så har man ingen struktur utan frågar varandra: Vad tyckte du? 
eller så har cirkeln ingen ledare men det blir tydligt att en del börjar hellre än 
andra. I vissa cirklar sitter deltagarna runt ett bord för att undvika att två pratar 
med varandra. Andra har som regel att först talar alla i två minuter för att undvika 
att bli alltför influerade av varandra samt att de som är tysta ska få en chans att 
säga något.81  

Strukturen på diskussionerna, om den fungerar bra eller inte råder det delade 
meningar om i Hornstullscirkeln. De sätter sig varje gång på olika platser runt 
bordet och sedan får var och en säga något kort inledande vad han eller hon tycker 
om boken. Sedan får varje deltagare lite mer tid till förfogande att utveckla sina 
tankar kring boken. Det är nu som det blir lite problematiskt. Någon menar att när 
den som kommer sist ska säga något är allting redan sagt, en annan säger att hon 

                                                 
78 Intervju med Elin. 
79 Lundin, 2003 s. 17. 
80 Intervjuer med Leena, Harald, Sara, Claudia och Elin. 
81 Hartley, s. 84-85. 
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aldrig märkt att det har varit ett problem när hon själv varit sist. Det kan också 
vara ett problem att de andra börjar diskutera med den som har ordet och att det då 
utesluter andra och en diskussion mellan två deltagare inte riktigt hör hemma i 
hela läsecirkelmötet. Någon menar att en del har lätt för att gå i svaromål och då 
hamnar man också utanför syftet med mötet.  

En åsikt som förs fram är att man måste få kunna avbryta och komma med ett 
inlägg, att det skulle bli konstigt om man förhöll sig alldeles för strikt kring om 
man får säga något eller inte om man inte har ordet. En annan menar att de borde 
begränsa vad de vill säga, att de ska ha lite självdisciplin och inte prata för 
mycket. Det kan möjligen vara svårt att inte gå i svaromål ibland då det handlar 
om ett slags samtal men alla är på det klara med varför de är där och har bestämda 
åsikter om hur diskussionen ska fortlöpa. På det mötet som jag var med på 
framfördes det ett förslag om att varje deltagare skulle ha med sig en eller två 
frågor kring boken som man skulle kunna diskutera kring. Det blev varken starka 
åsikter för eller emot. Det var på sätt och vis lite synd för det var en viktig punkt 
för den deltagare som kom med förslaget. Att hon inte fick gehör kan bero på att 
de andra inte ser det som ett problem. 

Någon tyckte också att man skulle välja ut en liten del av texten som man 
tyckte var speciellt bra och läsa högt. Framtiden får utvisa om de kommer att nå 
fram till en struktur som alla känner sig mer nöjda med än vad de gör idag. I 
början var det en deltagare som hade med sig ett formulär om hur man kunde 
diskutera böcker som hon hade hämtat från En bok för allas hemsida. Detta var 
inget som de ville använda sig av då det blev för akademiskt och formellt.   

Jag tror att läsecirkeln i Hornstull är en bit på väg mot lösningen av problemet 
om man jämför med Hartleys beskrivningar av hur det kan vara. Deltagarna i 
Hornstull är medvetna om frågan och diskuterar den. Hornstullscirkeln har en 
liknande procedur som den som Hartley beskriver, där alla först säger något och 
sedan går man i turordning. Karolina säger också i humoristisk ton att om man har 
förberett ett anförande får man be om utrymme för det.  

Det personliga 
En annan sak som kan hända är att läsecirkeln blir en plats där deltagarna pratar 
om sina personliga bekymmer. Detta verkar dock oftast vara mer farhågor än en 
realitet. Elizabeth Long menar att läsecirklar kan erbjuda kvinnor stöd att 
upptäcka sin identitet och vidareutveckla den. På detta sätt liknar läsecirklar 
terapigrupper och grupper som arbetar med medvetandehöjning. Läsecirklar är 
dock inget utav detta, de handlar inte om att göra subjektiva bedömningar, 
grupper uppfattar ofta de som ägnar för stor del åt personliga problem som svåra 
eller störande för det riktiga syftet med mötet.82 Att någon deltagare tog upp 
personliga problem förekom inte i Hornstullscirkeln under det möte som jag var 

                                                 
82 Long, s. 72. 
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med på och jag tror inte att det förekommer på deras möten överhuvudtaget. De 
höll sig till att diskutera boken och var nöjda med det.  

Det förekom några personliga iakttagelser men de handlade om frågor som 
diskuterades i boken. Gruppen upplevde inte det som besvärande, tvärtom. Att det 
råder en öppen stämning i läsecirkeln kan snarare vara en fördel. Det blir ett mer 
naturligt samtal än om man absolut inte får säga något personligt. Då kan det bli 
en tryckt stämning och det kan bli svårt att till och med säga något om boken som 
man har läst. Att vara personlig var inget som ansågs som negativt i gruppen. 
Tvärtom så hade de som en punkt att bibliotekarien skulle säga något personligt 
om boken.  

Läsecirkelns sociala funktion 

Konsumtion av kultur 
En läsarcentrerad modell fokuserar på läsning som en kulturell aktivitet, en form 
av beteende som gör att komplexa personliga och sociala funktioner blir uttalade 
för dem som deltar i en läsecirkel. När kvinnor träffas för att diskutera böcker 
söker de ofta efter ett intellektuellt kamratskap som de inte kan finna någon 
annanstans i sitt liv, menar Elizabeth Long.83 Mina informanter betonar vikten av 
diskussionen i läsecirkeln men säger inte att de inte har andra sammanhang där de 
kan finna ett intellektuellt utbyte. De är engagerade i andra kulturella och sociala 
aktiviteter. Deltagarna i Hornstullscirkeln sökte sig till en läsecirkel av någon 
anledning. Denna anledning kan ha att göra med en önskan att dela med sig av 
sina läsupplevelser och få höra om andras och på så sätt få nya perspektiv på 
tillvaron.  

Long menar att deltagarna i en läsecirkel genom att läsa och diskutera med 
varandra kan placera in sig i förhållande till samtida historiska händelser och 
rörelser. Deltagarna ser hur dessa händelser och rörelser samt de sociala villkor 
som följer med dem påverkar dem själva. Long menar att deltagarna i en 
läsecirkel omskapar sig själva i dialog med andra människor och med litterära 
texter.84 Läsecirkeln har en funktion att fylla i deltagarnas liv. Det kan handla om 
att finna sin plats i tillvaron i den ålder och situation som de befinner sig i just nu.  

Att människor läser böcker och hittar former och platser att diskutera dem på 
är av betydelse både för den enskilda individen och för samhället i stort. Att vara 
med i en läsecirkel kan vara ett sätt att umgås på både för människor som känner 
varandra väl och för människor som precis ska lära känna varandra. Claudia 
påpekar att om hon ibland inte har lust att vara med i diskussionen kan hon lyssna 

                                                 
83 Long, s. 22. 
84 Long, s. 22. 
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till de andra deltagarnas åsikter och finna en slags vila i det, att det är en avspänd 
form av samvaro.85 

På frågan om vad hon får ut av diskussionerna i läsecirkeln svarar Leena: 
”Vad får man ut av att prata med människor? Det är väl det som är meningen med 
det hela, att prata”.86 Harald menar att han lär känna människor genom 
läsningen.87 Leena menar att deltagarna under läsecirkelmötet nästan alltid 
kommer in på samhällsproblem och relationsproblem och allt möjligt som man 
kan

sning som de gör om det sociala utbyte som vi 
män

örsvinner den ena efter den andra, de kommer till också, 
förr

                                                

 tänka sig.88 
Dessa uttalanden visar på att läsecirkeln fyller en social funktion och att 

deltagarna värdesätter sin medverkan i den. Leena känner sig fri att ta upp olika 
aspekter av boken som de diskuterar och även Claudia nämner kombinationen 
samhällsanalys och relationsfrågor.89 Läsning kan innebära att läsaren får en 
inblick i hur andra människor kan fungera, som Harald nämner, och detta är också 
en fråga som handlar om en nyfikenhet på andra människor och hur människors 
samspel med varandra kan fungera. Med andra ord handlar deltagarnas 
medverkan i läsecirkeln och den lä

niskor kan ha utav varandra.  
I den läsecirkel som Elizabeth Long undersökte fick deltagarna svara på 

frågor om deras läsvanor hade förändrats och av svaren kunde Long utläsa att det 
inneburit förändringar i deltagarnas sociala och personliga liv på grund av deras 
medverkan i läsecirkeln. 33 personer svarade och 31 menade att de fått nya 
vänner, 22 personer att de blivit ”mer reflekterande”, 17 personer att de blivit 
”mer toleranta mot andra” och 17 att de ”fått större självförtroende när det gäller 
att delta i gruppdiskussioner”.90  Detta är relevanta reaktioner på att vara med i en 
läsecirkel. Deltagarna i Hornstullscirkeln säger med egna ord att de har blivit 
”mer reflekterande”. Sara menar att hon har blivit mer tolerant då hon säger att 
”fördomarna f

esten…”91  
Bara hälften av de kvinnor i Longs undersökning som svarade på en liknande 

fråga om läsecirkeln hade påverkat andra kulturella aktiviteter svarade att den 
hade det. Av denna grupp på 22 kvinnor svarade 17 att de deltog mer i kulturella 
aktiviteter, 15 att de deltog i andra sorters kulturella aktiviteter än tidigare och 9 
personer såg mindre på TV. De gick på fler kulturella evenemang med hela 
läsecirkeln eller vänner i den samt tyckte att läsecirkeln hade vidgat deras 
föreställningar om konst, musik, idéer och livsstilar samt kulturevenemang i 
staden. Färre kvinnor ansåg att läsecirkeln medfört religiösa eller politiska 

 
85 Intervju med Claudia. 
86 Intervju med Leena. 
87 Intervju med Harald. 
88 Intervju med Leena. 
89 Intervju med Claudia. 
90 Long, s. 111. 
91 Intervju med Sara. 
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förändringar. Kamratskapet med böcker och medläsare fungerar som förlösande 
för dessa kvinnor för att utvecklas socialt och som läsare, menar Long. För en del 
personer innebär kamratskapet i läsecirkeln förändringar långt ifrån de som har 
med

, som Leena och Harald, tyder 
ock

nger) och har ett helt liv bakom sig fullt med 
upp

använda andra metoder för att få dem att uppmärksamma böcker och andra media.  

                                                

 litteratur att göra.92 
Utan att ha gjort någon genomgripande studie men utifrån mina informanters 

svar och Longs resonemang kan jag påstå att medverkan i en läsecirkel påverkar 
deltagarnas läsvanor och sociala liv. Det kan handla om att deltagaren läser 
långsammare, att hon kan analysera boken bättre eller att hon tar sig tid att 
tänka.93 Deltagarna säger att diskussionen är den främsta anledningen till varför de 
är med i läsecirkeln och för Claudia kan vara så att det som sades på cirkelmötet 
finns kvar i hennes tankar när hon läser nästa bok eller får syn på något som är 
relaterat till en bok som läsecirkeln har diskuterat.94 På så vis kan jag säga att 
informanternas medverkan i läsecirkeln påverkar deras liv. Den sociala aspekten 
är att de ses en gång i månaden och gör något som de tycker är roligt tillsammans. 
När det gäller andra kulturella aktiviteter tror jag att mina informanter är aktiva 
vare sig de är med i en läsecirkel eller inte. De uttryckte ett intresse för film, 
konst, musik och teater. Att starta en egen läsecirkel

så på ett stort intresse för kulturell verksamhet.  
Det finns en skillnad mellan de läsecirklar i Storbritannien som Hartley 

undersökt och de läsecirklar i USA som Long har undersökt. I Hartleys 
undersökning har det personliga och privata en mindre framträdande roll och ses 
mer som något att undvika än vad det gör i Longs undersökning. I min uppsats går 
jag inte in på djupet hur läsecirkeln påverkat deltagarna på ett personligt och 
självutvecklande sätt. Det har naturligtvis påverkat dem men jag tror också att det 
är lite annorlunda med den läsecirkel som jag har studerat. De är alla över 50 år 
(förutom Karolina som jag inte har intervjuat men som var med under 
diskussionen av Gräset sju

levelser och erfarenhet.  
Marilyn Poole skriver om att en läsecirkel kan bli en plats där 

medelklasskvinnor håller ihop och pratar om boken utifrån sina erfarenheter och 
att människor kan få en uppfattning om att läsecirklar endast är en sysselsättning 
för kvinnor inom medelklassen.95 Medelklasskvinnor är en målgrupp för 
biblioteket och för kulturlivet i största allmänhet och bara för att man tar dem för 
givna betyder det inte att man ska blunda för deras behov. Men det finns andra 
grupper som också skulle kunna få utbyte av kultur och dem måste man kanske 
försöka att intressera på ett annat sätt eller visa att det finns andra vägar att gå. Att 

 
92 Long, s. 112. 
93 Intervjuer med Sara, Claudia och Elin. 
94 Intervju med Claudia. 
95 Poole, Marilyn, 2003 ”The Women´s Chapter: Women´s Groups in Victoria”, Feminist Media Studies, s. 
280. 

 26



Samtal och gruppdynamik 
Läsecirklar kan påverka den enskildes läsning med tanke på att han eller hon läser 
andra böcker än vad han eller hon skulle ha gjort annars. Det kan också påverka 
läsandet genom att deltagaren läser på ett annorlunda sätt, att hon kanske läser 
texten mer noggrant och är mer uppmärksam inför sina egna reaktioner på det hon 
läser. När man diskuterar en bok tillsammans med medläsare som man litar på 
uppstår det ett slags reflektion som kan ha en omvandlande kraft antingen för 
deltagarna var och en för sig eller för hela gruppen. Samtal som utspelar sig på 
detta sätt gör att deltagarna får sina insikter och åsikter om boken belysta samt 
integrerar nya perspektiv som de andra deltagarna har på boken. Vilka som deltar 
i gruppen, deras värderingar, deras förmåga att ta till sig böcker som kan vara 
svåra att läsa, hur man väljer böcker, allt detta har betydelse för om det är möjligt 
att denna kritiska och kreativa stämning ska uppstå. Gruppdynamiken har 
betydelse för om deltagarna kan lita på varandra och kunna diskutera fritt och 
öppet.96 Dessa tankegångar går att applicera på den läsecirkel som jag har studerat. 

Diskussionen som jag var med på var intressant att följa. Gruppdynamiken 
fungerade men det finns ett problem som de måste lösa och det är att en del av 
deltagarna ser det som ett bekymmer att vissa pratar mer än andra medan en del 
av de andra deltagarna inte ser detta som ett problem. De är ju olika personer, 
någon är mer impulsiv, någon mer inriktad på att prata om teori bakom de böcker 
som de läser medan ytterligare någon kanske är mer förberedd än de andra. 
Läsecirkeln är viktig för dem alla men på olika sätt även om det som är 
gemensamt för deras medverkan i den är att de letade efter ett socialt forum där de 
kunde göra något som intresserade dem, nämligen att läsa och diskutera böcker.  

De är alla utåtriktade och jag upplevde det inte som att någon tog för mycket 
plats på någon annans bekostnad. Dock märkte jag att den ende mannen i 
sällskapet, Harald, var lite mer tystlåten än de övriga deltagarna. Det förekom att 
de avbröt och kanske ville några ha sagt mer än vad de fanns plats för eller vad de 
hann med men de har också lite olika sätt att uttrycka sig på. Någon blir lätt 
engagerad och vill få med andra medan någon vill ha en mer strukturerad och 
sansad diskussion. De var egentligen alla förberedda, Leena hade läst Doris 
Lessings memoarer, Sara hade tagit med ett urklipp om författaren och Elin och 
bibliotekarien hade först läst på svenska men sedan valt den engelska versionen då 
de ansåg att språket flöt på bättre i den. 

Deras värderingar skiljer sig till en del från varandra och de uppskattar inte 
samma sorts böcker men det är bra för diskussionen. De har ändå träffats en gång 
i månaden förutom på sommaren i nästan tre år så även om de råder lite delade 
meningar om hur tiden fördelas mellan dem så verkar de gilla varandras sällskap. 
Det var ingen som försökte styra och ställa eller pracka på någon annan sina 
åsikter. Diskussionen av boken Gräset sjunger fortlöpte smidigt, engagerat och 
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med allas intresse i behåll. Bibliotekariens roll som samtalsledare och som 
rådgivare när det gäller val av böcker ska inte underskattas. Deltagarna upplevde 
bibliotekarien som skicklig, inspirerande och att hon med sin närvaro fyllde en 
funktion i läsecirkeln, att de blev lite lugnare av henne och inte lika hetsiga i 
diskussionen. 

Diskussion, inre dialog och att dela läsupplevelsen 
Genom att deltagarna kommer med olika infallsvinklar på en text, som i fallet 
med cirkelboken Gräset sjunger, uppstår en diskussion och ett samtal. Det är just 
detta samtal som deltagarna menar är det absolut bästa med att vara med i 
läsecirkeln.97 

Inom reader-response-teorin menar teoretikerna att läsaren genom läsakten 
skapar texten. Om man för över det på ett läsecirkelmöte kan jag säga att 
deltagarna genom samtal och diskussion skapar en gemensam läsning av boken 
samtidigt som de har sin personliga läsning. Det sker ett slags omförhandlande av 
den egna meningen. Att läsaren, liksom då hon läser, konfronteras med ord och 
meningar som inte är hennes egna och som på olika sätt påverkar henne och kan 
få henne att tänka till. När en person diskuterar kan man också säga att han eller 
hon diskuterar med sig själv. Leena framhåller betydelsen av både den egna inre 
dialogen och vikten av att samtala med andra människor.98 I ett samtal kan man få 
visa sin tolkning, få respons på den och bli inspirerad av andra. Sara säger 
följande: ”Man utvecklas rent mänskligt sett enormt, man får folks reaktioner och 
mina egna reaktioner på det de säger.”99 Dessutom får deltagarna den 
gemensamma tolkningen (läsningen) av boken.  

Fish menar också att läsarens erfarenheter av verket inte är en process där 
läsaren känner starka känslor utan är en process där han eller hon skapar mening. 

Harald menar att det är roligt att människor uppfattar saker och ting olika. Det 
som den ene fäster sig vid har gått den andre förbi. Harald säger: ”Man fäster sig 
vid olika saker, det är poängen med den här cirkeln.”100 Detta uttalande är ett 
exempel på att människor läser in olika saker i en text. Iser menar att läsaren 
möter luckor i texten och att han eller hon fyller i dem. Detta ger jag exempel på 
då jag återberättar hur deltagarna diskuterade Gräset sjunger. Alla läsare hittar 
inte samma luckor och han eller hon fyller i dem med sina egna erfarenheter. Det 
är därför som det är så intressant att diskutera en bok och att man själv känner att 
det ger en något. Elin säger angående vad hon får ut av att vara med i läsecirkeln: 
”[Jag kan] med andra som läst samma bok diskutera livet nära en bokens tema.”101 

                                                 
97 Intervjuer med alla informanter.  
98 Intervju med Leena. 
99 Intervju med Sara. 
100 Intervju med Harald. 
101 Intervju med Elin. 
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Läsarna får ett utbyte och jag menar att de även lär sig något om de människor 
som de samtalar med.  

Harald menar att de flesta böcker är en berättelse om någonting, en erfarenhet 
som någon haft. Han menar att han genom läsning lär känna andra människor och 
att det vore tråkigt om han bara läste dagstidningen.102 Att man lär känna andra 
människor genom att läsa böcker är en intressant åsikt. Att det kan ge väldigt 
mycket och vara självutvecklande är aspekter på läsning av böcker som är 
vedertagna. Att läsning och samtal om böcker kan tillföra något och göra det 
möjligt att förstå saker som vi själva inte varit med om. 

Leena säger angående vad det ger henne att vara med i läsecirkeln: ”Det är 
just det här samtalet, förfärligt roligt att munhuggas och få medhåll och kunna 
diskutera vad man tycker är bra och dåligt och så lär man sig väldigt mycket både 
om sig själv och andra.”103 Sara säger det är viktigt att kunna uttrycka sig för 
människor.104 Leenas uttalande är ett exempel på hur deltagarna framhåller vikten 
av diskussionen för deras medverkan i läsecirkeln. Sara poängterar att alla 
människor behöver få öva sig på att uttrycka sig. 

På frågan om vad hon skulle gå miste om om hon inte kunde läsa svarar 
Leena: ”Människor som skriver, det är ju också ett samtal. Jag tycker om att prata. 
[Att läsa böcker är] ett annat sätt att prata med folk skulle jag inte kunna det så… 
Man för ju ett inre samtal med sig själv hela tiden.”105 Här kommer Leena in på 
det inre samtalet som läsaren för med sig själv och detta är en mycket intressant 
aspekt på läsningen av böcker. Elin nämner att hon kan ha böcker som en 
diskussionspartner106 och jag menar att detta inre samtal är en viktig del i 
läsningen. Att läsningen av en bok kan väcka frågor eller ge läsaren svar på hans 
eller hennes egna frågor är en av fördelarna med läsning. 

En annan aspekt på läsning av böcker är högläsning, som Sara betonar vikten 
av. Hon säger att det är bra att människor lugnar ner sig tillsammans och att det är 
viktigt att orka lyssna. Hon säger: ”Att läsa ett stycke ur boken, [det] är lite 
konstigt att ha en läsecirkel där man inte läser något, tycker jag. Det är viktigt 
faktiskt, att hela kroppen tar in budskapet i boken.”107 

Om man jämför med vad Culler och Fish säger om litteratur som något som 
händer när vi läser är det intressant vad Sara säger. Hon menar att upplevelsen av 
boken blir större och mer hel om man läser högt och lyssnar med hela sin 
uppmärksamhet. Att göra texten eller boken till sin kan vara en beskrivning av 
vad som händer i en människa då han eller hon lyssnar uppmärksamt och med 
inlevelse. Om lyssnarna tar till sig med intensivt lyssnade menar jag att själva 

                                                 
102 Intervju med Harald. 
103 Intervju med Leena. 
104 Intervju med Sara. 
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högläsningen kan bidra till att det som händer inom lyssnaren blir till en starkare 
upplevelse men själva förvandlingen eller omtolkandet pågår inom varje lyssnare.  

Att läsaren skapar mening genom att tveka mellan olika alternativ och ställa 
sig frågande till om det finns mening i texten är ett centralt tema för deltagarna i 
läsecirkeln. Det är något som äger rum ständigt både när de läser själva och när de 
diskuterar boken. Exempel på detta är då Leena talar om Anna Karenina och då 
Sara talar om Jens Lapidus bok Snabba cash som hon ”inte riktigt tycker är 
litteratur men att det är en samtidsskildring och om det stämmer så är läget 
ruskigt.”108 En diskussion eller ett samtal kan börja i en reflektion från någon av 
deltagarna för att sedan bli ett slags ämne som de behandlar. Samtalet tar dock 
inte en vändning där deltagarna diskuterar filosofiska frågor på djupet utan de 
håller sig hela tiden till boken och dess kontext. 

Gräset sjunger borde allså vara en utmärkt bok att använda i en uppsats som 
har reader-response-teorin som utgångspunkt. Då teoretikerna menar att läsaren 
tvekar mellan olika alternativ och hittar olika infallsvinklar på en text samt genom 
läsakten skapar texten. Reader-response-teorin förminskar dock inte författarens 
betydelse bara för att man betonar läsaren som medskapare till en text.  

Sara framhåller också diskussionen och de olika åsikter som finns kring en 
bok i läsecirkeln. Hon menar att en del är lite hetsiga och inte kan låta bli att gå i 
svarmål men att det är det som det handlar om, att diskutera. Hon säger: ”Att man 
talar om vad man tycker och varför och någon annan svarar och att man då kanske 
till och med kan ändra sin inställning litegrann.”109 Detta stämmer väl in på de 
resonemang som Joan Bessman Taylor för.  

Claudias ambitioner med att gå med i läsecirkeln var ”att få dela 
läsupplevelsen, att få andras synpunkter på böcker och att läsupplevelsen inte 
skulle stanna hos mig själv. Det kan vara svårt om ens vänner inte läst samma 
bok.”110 Att jämföra Claudias och reader-response-teoretikernas tankar och idéer 
kring läsare och text är inte så svårt. De menar att olika läsare kan hitta olika 
infallsvinklar på en text. Att Claudias önskningar om hur läsecirkeln fungerar 
också stämmer in på hur den faktiskt fungerar är intressanta. Deltagarna talar alla 
om att få andras synpunkter på böcker och att läsupplevelsen inte ska stanna hos 
dem själva.  

 
 

Bokläsande 
Något som alla informanter framhöll som viktigt för deras deltagande i läsecirkeln 
var diskussionen samt att de fick läsa böcker som de inte skulle ha valt själva. De 
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har i läsecirkeln bland annat läst I skuggan av ett brott av Helena Henschen, 
Högläsaren av Bernhard Schlink, Ett öga rött/Montecore av Jonas Hassen 
Khemiri, novellerna ”Mot betalning” och ”Ett dockhem” ur Giftas av August 
Strindberg, Främlingen av Albert Camus, Hur man botar en fanatiker av Amos 
Oz och Kvinnor och äppelträd av Moa Martinsson. Diskussionerna upplever 
läsecirkeldeltagarna som mycket givande och inspirerande.  

De betonar den sociala samvaron och det utbyte som de får av de andra 
deltagarna samt att läsecirkeln är en plats där de kan ge uttryck för tankar och 
känslor. De lägger stor vikt vid samtalet och att de kan diskutera fram och tillbaka 
med andra människor om frågor som de inte alltid är överens om och att det 
väcker tankegångar kring hur de själva och andra människor fungerar.  

Claudia säger att hon läser på ett annat sätt sedan hon gick med i läsecirkeln. 
Hon är medveten om vad hon läser, får ut mer av läsandet och kan analysera 
bättre samt att hon kan se hur boken och historien är uppbyggd. Claudia säger 
också att hon går in en annan värld när hon läser, att hon lever sig in i en historia 
eller olika stämningar. Hon säger att det är språket och att det innehåller bra 
beskrivningar som är det mest intressanta.111 Elin har ett annat sätt att läsa böcker 
på och får ut en annan slags behållning.  

Elin menar att hon inte är en typisk läsecirkeldeltagare. Samtidigt har hon 
varit med i flera läsecirklar utomlands till exempel i Hanoi. Hon berättar om när 
hon under sin studietid läste språk och att det ingick litteratur på medeltidsspråk 
från 1100 och 1200-talet. Hennes kusin och tillika bästa väninna njöt av språket 
medan Elin läste klart 6000 sidor text och att läsglädjen då försvann. När hon 
senare bodde och arbetade i hårt drabbade u-länder fanns det inte så mycket att 
göra och läsningen blev ett tidsfördriv. Då uppstod den riktiga läslusten. Elin är 
nöjd med de böcker som hon läser i cirkeln hon får ett stort utbyte av att läsa 
klassikerna och att det är bibliotekariens förtjänst. Hon skulle aldrig ha valt dem 
själv som till exempel Anna Karenina som Elin anser handlar om främlingsskap 
men också skildrar upplevelser i hur vi beter oss då det gäller vår överlevnad men 
också samhällets tillstånd och de ekonomiska förutsättningar som råder i olika 
samhällen. Elin säger: ”Jag vill snarare lära sig något än att få en läsupplevelse. 
Nu kan jag även kan bedöma språket i en bok och det kunde jag inte tidigare. Jag 
har kanske inte tagit mig tid till att tänka tidigare.”112 

Harald menar att läsecirkeln inte har förändrat hans sätt att läsa men att den 
kan ha bidragit till att han läser en del böcker lite snabbare än han gjorde tidigare. 
Han säger att han inte läst översiktligt innan utan långsamt och nästan ord för ord 
men att han nu börjat läsa en del böcker lite snabbare.113 Leena säger att det har 
tagit emot att läsa en del böcker i cirkeln men även om de är tråkiga så har hon i 
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alla fall läst dem och kan tala om varför hon tycker att de är tråkiga. Leena säger 
att hon tycker synd om unga människor som inte läser böcker. Hon menar att man 
inte behöver gå igenom alla livet vedermödor, att man kan läsa om dem istället 
och lära sig något om sig själv, tillvaron och andra människor.114 Sara säger att 
läsecirkeln har förändrat hennes sätt att läsa böcker på. Hon läser långsammare 
och med mer inlevelse.115  

Claudia vill inte plocka sönder för mycket utan vill bevara upplevelsen av 
boken. Claudia bär med sig frågeställningarna från tidigare diskussioner till nästa 
bok.116 På frågan vad hon får ut av att läsa böcker säger Elin:”[Det] vidgar 
perspektivet, man lär sig något, man kan spegla sig i boken och föra ett samtal 
med den.”117 Elin betonar liksom Leena samtalet som uppstår då hon läser en bok. 
Elin talar främst om ett samtal mellan henne och boken medan Leena talar om en 
inre dialog och att hon utvecklas i samtalet om boken med andra människor. Att 
hon själv utvecklas i diskussionerna i läsecirkeln framhåller även Sara.  

Här går det att se att deltagandet i läsecirkeln har förändrat informanternas 
sätt att läsa på. Tydligast är det så för Claudia, Elin och Sara medan Harald och 
Leena inte känt samma effekter av att vara med i läsecirkeln. Elin säger att det är 
tio gånger mer intressant att diskutera en text än att läsa den och det handlar om 
att tränga djupare ner i texten och upptäcka nya saker men också att få nya 
infallsvinklar på texten från andra människor.118 Läsecirkeln har påverkat 
deltagarnas sätt att läsa på och de har även läst böcker som de inte skulle ha läst 
annars.  

Jag sammanfattar den effekt på informanternas sätt att läsa som läsecirkeln 
har haft i fem punkter.1. Antingen kan deltagaren läsa fortare, som Harald till viss 
del gör eller långsammare och med mer inlevelse, som Sara. 2. Deltagaren kan ha 
sitt fokus på språket, som Claudia eller på handlingen, som Elin. Gränserna är 
dock inte helt tydliga så Claudia säger att hon gärna läser böcker om 
relationsfrågor kopplade till samhällsanalys, som Gräset sjunger. Elin säger att 
hon tycker att Imre Kertez har ett fantasiskt språk och att hon är känslig för språk 
och om det flyter på bra eftersom att hon har arbetat utomlands. 3. Både Elin och 
Claudia anser att de har blivit mer medvetna om hur de läser. Antingen att de kan 
bedöma språket, som Elin eller analysera bättre än tidigare, som Claudia. 4. Leena 
menar att hon har fått ett större antal böcker att referera till då hon har läst en del 
böcker som hon inte gillar men nu kan tala om anledningen till detta. 5. Den sista 
punkten handlar om huruvida deltagaren läser i första hand för att lära sig något, 
som Elin eller för att få en läsupplevelse, som Claudia. 
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Anledningar till att läsa 

Läsning och bibliotek 
Det finns flera olika undersökningar om människors läsvanor, bland annat gick 
Nordiska museet 1999 ut med en frågelista om läs- och skrivvanor till sina 
meddelare, vilket innebär människor som anmält att de vill svara på frågelistor. 
Det går att anmäla sig som meddelare på Nordiska muséets hemsida och det 
innebär att man svarar på de olika frågelistor som museet distribuerar en till två 
gånger per år.119 Syftet är att få människor att själva skriva och berätta om sina liv 
om ämnen som är av intresse för Nordiska museet. I frågelistan om läs- och 
skrivvanor ställdes frågor som: Har läsningen i unga år format dig som människa? 
Vad har bibliotek och bokklubbar betytt för din bokförsörjning och dina bokval? 
Tycker du att det är viktigt att läsa? Vad utmärker en bra text enlig din mening? 
Berätta om läsning som du tycker varit särskilt givande, kanske omvälvande.120 
Angående bokklubbar är två av deltagarna i min undersökning är medlemmar i en 
sådan. Den främsta anledningen var att bokklubben var inriktad på fackböcker och 
att urvalet redan var gjort vilket underlättade för informanten då hon inte kände 
sig så bevandrad i samtida litteratur men gärna vill läsa det som hon tycker har 
anknytning till henne själv.121 

För att få veta mer om deras syn på läsande ställde jag frågan Vad skulle du 
göra för att få en person som inte läser så mycket att läsa en bok. Svaren var 
skiftande. Leena skulle säga till den personen att han eller hon gick miste om 
väldigt mycket, genvägar till att förstå saker och ting.122 Harald skulle ta reda på 
vad personen var intresserad av och leta fram en bok som handlade om det.123 Sara 
menade att det är viktigt att läsa högt och tillsammans.124 Claudia sa att hon hade 
försökt med en person men att han blev stressad. Hon menar att känslan för 
böcker och läsning måste grundläggas tidigt. Det är mer en känsla än att tekniskt 
kunna läsa. Läsning är grunden för bildning och politisk medvetenhet.125 Elin sa 
att hon inte skulle vara den rätta personen för det men att hon skulle försöka hitta 
en länk till den personens liv och problem.126 

Informanterna skulle gå till väga på lite olika sätt. Elin och Harald skulle utgå 
från vad personen har för intressen och hitta en bok som handlar om det. Leena, 
Sara och Claudia betonar vad det är som är viktigt med att läsa. Samtliga 
informanter utom Sara skulle utgå från den person som de skulle få att vilja börja 

                                                 
119 Nordiska muséets webbsida > Berätta för oss [2008-07-15]. 
120 Söderlund, s. 160. 
121 Intervju med Elin. 
122 Intervju med Leena. 
123 Intervju med Harald. 
124 Intervju med Sara. 
125 Intervju med Claudia. 
126 Intervju med Elin. 

 33



läsa och ta reda på hans eller hennes intressen för att sedan hitta en lämplig bok. 
Detta är en smidig väg att gå och förmodligen den som de flesta människor skulle 
välja. Det betyder att ”boktipsaren” är mån om personens intressen och integritet 
men det kan också innebära att ”boktipsaren” tänker för snävt och underskattar 
”läskandidaten” om inte tillräckligt med tid tas för att verkligen fråga personen 
om hans eller hennes intressen eller svårigheter. 

1996 kom boken Varför läser du av Sten Furhammar ut. Den har sin 
utgångspunkt i ett projekt som genomfördes 1988-1990.127 Projektet kallades för 
SKRIN, vilket står för Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer. Sten 
Furhammar och Lisbet Lindahl intervjuade 83 personer från 16 västsvenska 
familjer, 8 familjer på landsbygden och 8 familjer i ett storstadsområde.128  Tanken 
med projektet var att visa på några konkreta problem i arbetet på ett folkbibliotek. 
Några av dessa problem var:  

1. Vad händer med bibliotekens storkonsumenter, barnen, när de når tonåren 
och försvinner som bibliotekskunder? Varför tillfredsställer inte biblioteken 
längre deras behov?  

2. Hur förmedlas litteraturintresset från föräldrar och lärare till unga 
människor? Mina informanter talar om vikten av att unga får ett bra 
förhållningssätt till böcker. De säger att det är viktigt att barn och ungdomar läser 
och att grunderna ges av föräldrarna och i skolan. Elin säger att det är viktigt att 
skapa ett grundläggande intresse för läsning under barndomen. Hon säger att 
läsecirklar är ett bra sätt att läsa böcker på och att barnen och lärarna skulle göra 
det i skolan, men att tiden till det inte finns idag. Att föräldrarna visar att det är 
viktigt med böcker redan från början och ger bilderböcker och sedan böcker som 
passar barnets ålder.129  

Att läsa sagor för barnen är också betydelsefullt. När det gäller sagoberättande 
kan biblioteket också spela en roll. Claudia berättar att det fanns en sagotant på 
biblioteket när hon var 4-5 år och att detta var en positiv upplevelse som 
grundlade hennes förhållningssätt till biblioteket, att det var ett bra ställe med 
kunnig och entusiastisk personal som hon kunde fråga om böcker och få boktips 
ifrån.130  

3. Vilka funktioner fyller läsandet i olika åldrar? Denna fråga har varken jag 
eller mina informanter tagit upp men vi kommer in på det ändå. Harald säger att 
han inte läste så mycket på fritiden då han var yrkesverksam men att han läser mer 
nu då han är pensionär.131 Elin berättar om hur hon sträckläste böcker då hon 
studerade och att läslusten då försvann men att den kom tillbaka senare.132 Sara 
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säger att när hon har varit trött på grund av sitt arbete som vårdbiträde har hon 
mest läst deckare men på semestrarna då hon fick mer tid läste hon mycket 
poesi.133  

4. Hur kan biblioteken ge service åt människor som i olika livssituationer 
(sjukdom, skilsmässor, anhörigas död och så vidare) har behov av stöd genom 
litteratur?134  Denna fråga har jag heller inte tagit upp men däremot har jag frågat 
informanterna om det finns någon bok som inneburit en förändring för dem eller 
varit viktig på något annat sätt och kommit fram till att så är fallet. Att 
informanterna har åtminstone en bok som de förknippar med någon avgörande 
händelse i deras liv vilket leder in på nästa kapitel. 

Läsning och livsfrågor  
När jag ställer frågan om vad deltagarna får ut av att läsa böcker får jag bland 
annat följande svar. Leenas svar på vad hon får ut av att läsa böcker kan inte bli 
tydligare: ”det hjälper till att begripa livet”.135 Sara betonar samspelet med andra 
och självinsikt som en effekt hon får ut av att läsa böcker ”man får större 
förståelse för människors beteenden. Jag själv utvecklas och förstår tillvaron 
bättre”.136 Elin menar att ”det vidgar perspektiven, man lär sig något, man kan 
spegla sig i boken och föra ett samtal med den”.137 Här kan jag se att läsningen 
handlar om deltagaren som person men också om andra människor. Informanterna 
framhåller också det inre samtalet och att de kan komma till insikt om saker och 
ting när de läser en bok. Att läsningen blir en slags process där läsaren för ett 
samtal med boken utifrån sina egna erfarenheter. 

Dessa beskrivningar är något som fler människor som läser böcker kan känna 
igen sig i. Jag menar att de egna meningar som vi fyller i i en text utgår från våra 
personliga erfarenheter. Som när Elin beskriver hur hon läser: 

Jag letar efter information om det ställe som jag befinner mig på. Lokal litteratur som ger mig 
insikt. (Jag vill) På djupet förstå det ställe, den värld där jag befinner mig. Varför jag bor här 
är för att min far är uppväxt på Reimersholme och han berättade om det. Jag är som en 
främmande fågel i Stockholm, men den här stadsdelen kände jag till. Jag vill ha en relation 
till det jag läser, om jag kan bli överraskad av andra, som Vildanden.138  

 

Läsning av böcker kan också innebära att människor kan få svar på frågor som är 
viktiga för dem. De kan läsa om hur andra människor gjort i en speciell situation, 
hitta en filosofi som är tilltalande eller identifiera sig med en karaktär i en bok. 
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Det innebär också att människor kan hitta en identitet som ”en person som läser 
böcker”. Claudia beskriver en liknande situation: 

 

Siddhartha läste jag när jag var tidig tonåring och lånade på biblioteket, den tyckte jag om att 
läsa. Jag upptäckte böcker som kunde hjälpa. Mina föräldrar gav mig inte någon vägledning 
inom det andliga. Det var mycket diskussioner kring det politiska och moraliska, främst det 
politiska eftersom de kom från Italien och hade upplevt Mussolini och allt det där. Men jag 
upptäckte att det fanns generationer innan som hade funderat på livsfrågor.139 

 

Vad bokläsandet innebär för informanterna 
Något som är centralt för min uppsats är att reader-response enligt Elizabeth 
Freund tar upp frågor som handlar om varför människor läser böcker och vilka de 
djupaste källorna till vårat litteraturintresse är.140 Anledningarna till varför mina 
informanter läser böcker är många och böcker har en stor betydelse i deras liv. De 
har berättat för mig om sina personliga läsupplevelser, vad läsandet betyder för 
dem och om deras medverkan i läsecirkeln. Claudia nämner att hon går in i en 
annan värld då hon läser och att hon lever sig in i en historia eller olika 
stämningar.141 Som jag skrev tidigare berättar Elin om att lusten och orken till att 
läsa försvann då hon hade mycket att läsa i sina studier men att den kom tillbaka 
med besked då hon på grund av sitt jobb var bosatt i hårt drabbade u-länder där 
det inte fanns så mycket annat än att läsa att sysselsätta sig med.142 

På frågan ”Har du några tankar kring varför du läser?” svarade informanterna 
så här: Leena: ”Det är väl det att jag tycker att det är en genväg…och så är det 
roligt.”143 Sara: ”Det utvecklar mig, jag blir mer förstående. Man får 
känslomässiga kickar.”144 Claudia: ”Jag kan inte tänka mig ett liv utan att läsa. Det 
är den bästa ro man kan få, man får stimulans och kan tänka lite längre än sina 
egna begränsade tankar.”145 Elin: ”Jag har läst tidigare, man lär sig genom läsande. 
Böcker är som en diskussionspartner, det ständiga lärandet.”146  

Svaret på Elizabeth Freunds fråga om vilka de djupaste källorna till vårt 
litteraturintresse är försöker jag hitta i mina informanters svar. Jag tänker genast 
på Saras beskrivning av Vattenslottet av Pär Wästberg. Hon berättar att hon 
kommer från en arbetarklassfamilj och att det kyliga avståndstagande som finns i 
Wästbergs bok inte fanns i hennes hem. Hon säger att Vattenslottet var en 
fantastisk upplevelse, att hon kände det som att hon förstod mänskligheten. Hon 
menar att boken hjälpte henne att förstå hur vi blir så olika i livet och att vissa 
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saker öppnar sig. Hon säger att Vattenslottet är en bok som skildrar Wästbergs 
tysta uppväxt och att den inte var helt fel men att vissa saker inte var bra och hon 
säger att hon tror att Afrika var bra för honom.147  

Jag menar att vi läser för att förstå oss själva och för att finna oss tillrätta i 
tillvaron. Böcker kan hjälpa oss att förstå saker och ting och öppna dörrar till nya 
eller gamla världar. Freunds övriga frågor om hur läsande hänger ihop med psyke, 
fantasi och lingvistik och vad det är som händer medvetet eller omedvetet, 
kognitivt och psykologiskt under läsprocessen är verkligen intressanta men faller 
utanför ramen för den här uppsatsen. 148 

 

Text och tolkning 

Hur en läsare tar till sig en text 
I en läsecirkel kan deltagarna eftersom de är flera urskilja fler aspekter av en bok 
och kanske på det sättet komma närmre författarens intentioner med boken då 
läsaren inte är fastlåst i sina egna tolkningsmönster. Alla bidrar med sina 
pusselbitar så att man tillsammans får en hel bild. I många fall som till exempel 
med poesi krävs det att läsaren läser väldigt noggrant och använder sig av sina 
personliga erfarenheter, tankar och känslor för att kunna göra en tolkning.  

Det uppstår alltid en tolkning av texten när läsaren läser och förklarar den. I 
en läsecirkel är det flera personer som diskuterar sina personliga tolkningar av en 
text. Det kan ge deltagarna mycket, då de kan jämföra vad de själva tänker och 
tycker kring ämnen som texten behandlar med vad andra tänker och tycker. Om 
cirkeln träffas tillräckligt många gånger kan det bli som att man diskuterar frågor 
som är viktiga i livet och läsecirkeln blir en värdefull plats som ett socialt rum.  

Varför läser människor böcker? 
Det finns naturligtvis många olika anledningar till varför människor läser böcker. 
Söderlund hänvisar till Furhammars undersökning och menar att han i den fått 
svar på varför människor läser böcker. Det kan handla om att förstå hur andra 
människor tänker, bli medveten om hur man kan formulera sina tankar, för att 
leva sig in i en fiktiv persons värld, för att få vara med om något roligt och 
spännande, för att koppla av, för att kompensera för socialt umgänge och för att få 
ett utökat ordförråd.149  
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Söderlund driver frågan vidare. Hon undrar varför läsarna vill kunna identifiera 
sig med romanpersoner och uppleva spänning. Hon menar att vi förflyttar oss från 
litteraturvetenskap till psykologi och säger att det finns ett episkt behov hos 
människan. ”Människan behöver berättelser för samhörighet och sammanhang i 
tillvaron och dessa berättelser kan förmedlas via det tryckta ordet men också via 
exempelvis film och TV-serier.”150 Detta är viktigt men det är också viktigt att det 
finns möjligheter för människor att träffas och lära känna varandra, som det går att 
göra i en läsecirkel på ett bibliotek.  

En anledning som Furhammar för fram är att få reda på mer om hur andra 
människor tänker och känner, en annan är att läsa böcker som avkoppling och 
ytterligare en anledning är att utveckla sitt språk. Den första anledningen skulle 
deltagarna i Hornstullscirkeln känna igen sig i och en del av dem skulle inte känna 
sig främmande för att nämna den sista anledningen. Vad är huvudsyftet med att vi 
läser en bok är så går det att säga att läsaren får vissa bieffekter varav utökat 
ordförråd är en. Söderlunds resonemang är intressanta då hon säger att människor 
har ett episkt behov.  

På min fråga på vad som utmärker en bra text fick jag följande svar av mina 
informanter: 

Jag är väldigt förtjust i komprimerade texter, de här som skriver snabbt, ordknappt, så att 
man… förmågan att koncentrera texten, inte långrandiga, inte särdeles mycket poesi. Det 
läser jag inte alls egentligen. (Harald) 

 Att den är skriven på ett bra språk. Är språket bra blir man berörd. Andning. Just precis att 
den andas, gäller musik också. (Sara) 

Den kan vara målande i beskrivningar av det man vill uttrycka. Den innehåller både analys 
och beskrivningar. Tolstojs förmåga att skildra detaljer. Sådant som man tidigare inte 
uppmärksammat. (Claudia) 

Att den flyter på och hänger ihop. Att den är välskriven. Som Lessing. Det första kapitlet i 
Gräset sjunger gav så mycket i ett nötskal. Att den engagerar mig. (Elin) 
 

När de ska nämna tre ord som beskriver hur de känner sig när de läser en bra bok 
svarar de så här. [Ohörbart], intressant, tacksam (Leena). Lyfta ens humör 
(Harald). Hänryckt, förflyttad, livshungrig (Sara). Stimulerad ifred, i lugn och ro 
(Claudia). Allt annat försvinner (Elin). Dessa ord är ett uttryck för hur de som 
läsare möter en text och jag kan konstatera att de har positiva upplevelser av att 
läsa böcker. Jag kan dra slutsatserna att när informanterna läser går de in i boken 
med ett stort intresse och befinner sig i den värld som boken förmedlar och den 
värld som finns utanför boken försvinner för ett litet tag. De säger att de kan bli på 
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bättre humör av att läsa en bra bok och att de är tacksamma. Claudia säger i ett 
annat sammanhang att ”om jag är deppig hjälper alltid en bra bok och fika”.151 

 

Är det texten eller läsaren som skapar mening? 
Stanley Fish tar upp frågan om det är läsaren eller texten som skapar mening och 
denna fråga har jag skrivit om i mitt teoriavsnitt. Läsarens huvuduppgift är inte att 
svara på en text utan det som är själva poängen inom reader-response-teorin är att 
läsarens svar utgör själva syftet. Läsarens upplevelse av en text sätts framför att 
läsaren ordagrant ska tolka texten. Stickspår, omvärderingar, att ändra åsikt om en 
text, allt detta ingår i läsarens meningsskapande process och är en del av 
läsupplevelsen. Det som pågår är ett förhandlande om textens mening, det vill 
säga den mening läsaren ger texten, och den situation läsaren befinner sig i, samt 
de erfarenheter och förkunskaper läsaren har med sig och hans eller hennes 
personlighetsdrag. Det innebär att texten skapas och formas med läsarens hjälp. 
Det är läsaren som är nyckeln till texten och varje läsning blir därför unik, då 
förutsättningarna aldrig är desamma. Läsakten, läsprocessen och tolkningen blir 
ett rum där text och läsare möts. 

Jag kan dra paralleller från denna tolkningsprocess till diskussionen i ett 
läsecirkelmöte då det uppstår olika meningar och åsikter om textens innehåll, 
språkliga formuleringar och så vidare. Läsecirkeldeltagarna rådfrågar varandra 
efter en avslutad läsprocess och detta motsvarar att under en läsprocess förhandla 
om textens mening på det sätt som teoretikerna inom reader-response-teorin 
beskriver.  

Jag menar att det som händer då en människa läser en text är en mycket öppen 
process enligt reader-repsonse-teoretikerna. Läsaren ges verkligen utrymme som 
person och hans eller hennes erfarenheter ligger till grund för hur hon tolkar och 
förstår en text. Det finns ingen rigid mall som läsaren ska följa och inget rätt eller 
fel. Texten är öppen för omförhandlingar och läsaren kan fylla i luckor i den 
utefter hennes egna önskemål och förutsättningar. Det finns en text, en läsare och 
en tolkning och alla är lika mycket värda. Teoretikerna inom reader-response 
beskriver också läsprocessen som något som händer kognitivt mellan en läsare 
och en text.152  

Det ges mycket utrymme för läsaren som person och detta innebär både för- 
och nackdelar. Det kan i slutändan bli så att texten försvinner och blir som en 
projektionsyta för läsarens egna bekymmer och funderingar på ett sätt som 
hamnar alltför långt bort från själva texten. Det beror på i vilket syfte som 
läsandet äger rum, om det kan vara så att en bok personligen ger mig något som 
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gör att jag kan förändra något i mitt liv eller om jag ska skriva en mindre uppsats 
om till exempel bildspråket inom barockens diktning. Det ena utesluter inte det 
andra men jag menar att om allt bara handlar om läsaren finns det ju ingen mening 
med att läsa böcker överhuvudtaget.  

 
 

Läsecirkelmöte på biblioteket 

Boken Gräset sjunger 
På det läsecirkel möte som jag var med på hade deltagarna valt att läsa Doris 
Lessings debutroman Gräset sjunger då hon nyligen fått Nobelpriset. Det är en 
ganska konventionell roman men som en del deltagare ändå kunde uppfatta som 
experimenterande då de läste den noggrant. Boken utkom 1950, är 172 sidor lång 
och deltagarna läste den på engelska eller svenska. Den handlar om en kvinna, 
Mary; som bor i Sydafrika och hennes relationer och de rasfrågor som påverkar 
henne. Som bakgrund finns den politiska situationen i Sydafrika. 

Det finns flera skäl till att människor går med i eller startar en läsecirkel. 
Några kan vara att få läsa böcker som de inte skulle ha läst annars, att de vill 
utvidga sina läsningshorisonter, eller att de vill läsa något nytt.153 Dessa 
anledningar fanns med bland de skäl till att gå med i en läsecirkel som mina 
informanter uppgav. Hartley har sammanfattat fyra faktorer för en bra diskussion 
1. Själva boken 2. Spridningen av åsikter i gruppen 3. Deltagarnas bakgrund, de 
kunskaper och erfarenheter som de tar med sig då de läser boken. 4. En behaglig 
atmosfär i gruppen.154  

Utgångspunkter för en bra diskussion  
Om jag applicerar dessa punkter på det möte som jag var med på då cirkeln 
diskuterade Gräset sjunger kommer jag fram till följande. Deltagarna hade väldigt 
spridda åsikter om boken. Elin tyckte att det var en fantastisk bok men att hon 
hade svårt att komma igenom den för att den tog upp sådana svåra saker.155 Sara 
säger att det var så mycket som hände mellan personerna i början i boken som hon 
tyckte var insiktsfullt. När hon läst om den för andra gången fastnade hon mitt i 
boken och blev helt tagen och hon fick en känsla av att Lessing var med själv.156 
Harald tycker att det var en tung bok att läsa.157 Det menar även Karolina som inte 
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hann läsa klart den.158 När de säger att den var tung att läsa menar de i huvudsak 
att ämnet och händelseförloppet i boken var tungt. Sara säger att hon tyckte att 
boken var tung i början då författaren förklarade alla personernas känslor väldigt 
ingående.159 Claudia anser att boken var en ”bladvändare” och att Lessing är 
skicklig på att få in samhällsperspektivet i personernas beteende,160 något som 
Leena varit inne på tidigare i samtalet. Leena säger att hon läste det inledande 
avsnittet, det som Sara och Karolina tyckte var tråkigt, som en polisrapport. Att 
det beskrivs så när man ser det utifrån och sedan kommer den omskakande 
historien.161 Ulrika säger att boken skildrar hur apartheid fungerar i den enskilda 
människans liv och kommer liksom Claudia in på att diskutera handlingen i 
boken.162  

Varje individ har många egna erfarenheter att jämföra med som till exempel 
Elin som arbetat som handläggare för olika biståndsorganisationer ibland annat 
Afrika. Hon berättade om under cirkelmötet att hon hade tjänstefolk vare sig hon 
ville det eller inte då hon arbetade i Kenya på 1970-talet. Hon kan på ett mycket 
konkret sätt jämföra med sitt eget liv och avläsa de tendenser som huvudpersonen 
Mary har mot hur hon själv reagerade i olika situationer. Alla deltagare har arbetat 
antingen med att hjälpa människor (inom biståndsorganisationer, jurist, socionom, 
vårdbiträde) och/eller inom ett konstnärligt område (konst, musik). Detta kan visa 
på att de har en förståelse för människor och deras handlingar och att de inte är 
främmande inför olika psykologiska förklaringsmodeller. Att de flesta har hunnit 
bli pensionärer kan också bidra till att de har många erfarenheter och källor att 
hämta ur när de reflekterar över saker och ting. De har inte exakt samma bakgrund 
vilket gör att de blir fler infallsvinklar i samtalen om böcker.  

Med andra ord så finns förutsättningarna för en bra diskussion och en sådan 
ägde också rum. Stämningen i gruppen var mycket bra under det läsecirkelmöte 
som jag var med på. De har träffats i tre år till hösten och de talade öppet, fritt och 
med humor samt visade respekt för varandra. Samtalet höll sig nästan hela tiden 
kring boken som de läst och deras tankar kring den. De kunde jämföra med 
personliga iakttagelser ur sina liv men fokus låg på boken. Som jag varit inne på 
tidigare, så är det som kan vara ett bekymmer, hur de ska undvika att den som är 
sist inte har något kvar att säga och om de avbryter varandra för mycket eller inte. 
Men det verkar inte påverka stämningen i gruppen när de kommit igång och 
diskuterar boken. 

Jag anser att de fyra utgångspunkterna uppfylldes under det läsecirkelmöte 
som jag var med på. Speciellt intressant var att de hade så olika åsikter om boken 
samt att de har olika bakgrunder och som Elin nästan har befunnit sig i en 
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liknande situation. Det gör att diskussionen blev mer livlig samt att deltagarnas 
åsikter speglas i varandras. Till att börja med så uppstår en diskussion initierad av 
Elin om det som Doris Lessing skrivit om i boken är självupplevt eller inte. Leena 
undrar om det spelar någon roll om det är självupplevt eller inte och hon menar att 
alla författaren skriver om det som de känner till.163 Karolina undrar om man kan 
skildra rasism utan att på något sätt ha upplevt det.164 Sara säger med eftertryck att 
de problem som finns kring rasism finns hos oss i Sverige nu.165 Claudia 
samtycker med att det finns segregation i Sverige och hon kommer med den för 
tolkningen av boken intressanta iakttagelsen att rasism bygger på avståndstagande 
och att Moses kom Mary för nära.166 

Det var verkligen intressant att höra deltagarnas tankar kring de ämnen som 
behandlades i boken och hur de kom med olika infallsvinklar utifrån sina 
perspektiv och intressen. Alla har inte fastnat för samma ställen i boken men vissa 
episoder har de flesta reflekterat över. Här kan jag anknyta till reader-response-
teorin med Jonathan Culler och Wolfgang Iser som talar om luckor där läsaren 
fyller i med sina egna erfarenheter.167 Som jag har varit inne på tidigare så ställer 
Culler frågan om det är läsaren eller texten som bestämmer.168 I texten skulle det 
finnas stycken som författaren lagt dit för att vägleda läsaren eller få honom eller 
henne att tänka på ett visst sätt. Det är en intressant tanke att det kan vara på det 
sättet att där Doris Lessing varit antingen för tydlig i sitt budskap eller de partier i 
texten som är mer osäkra kan vara de stycken som läsarna, i det här fallet, 
deltagarna i läsecirkeln, reagerar på och börjar diskutera.  

När de diskuterar vad som står i boken och vad man får räkna ut själv, vilket 
det förekommer ganska mycket av i Gräset sjunger menar Claudia att det finns en 
underförstådd attraktion mellan Mary och Moses.169 Något som bibliotekarien 
Anna också har hittat tecken på i texten. Hon nämner en episod i texten där 
Lessing beskriver hur Moses står och tvättar sig, att han har för små kläder och att 
hans starka muskler syns och att det är beskrivet på ett sätt så att man förstår att 
Mary blir attraherad av Moses.170 Karolina säger att det är en trovärdighetsbrist i 
boken att Mary bli elak så fort.171 Detta är något som även Harald har funderat på 
och han ställer även frågan om Moses dödade Mary för att han blev svartsjuk.172  

De tar upp hur tryckt stämningen är i det hem som skildras i boken. Den enda 
personen som tar upp något utanför farmen är Moses då han läser i en tidning som 
ligger på bordet och frågar Mary hur det går med kriget, säger bibliotekarien 

                                                 
163 Läsecirkelmöte, Leena. 
164 Läsecirkelmöte, Karolina. 
165 Läsecirkelmöte, Sara. 
166 Läsecirkelmöte, Claudia. 
167 Ross Scheldrick, s.50 och Culler, 1988, s. 203.  
168 Ross Scheldrick, s.50. 
169 Läsecirkelmöte, Claudia. 
170 Läsecirkelmöte, bibliotekarien Anna. 
171 Läsecirkelmöte, Karolina. 
172 Läsecirkelmöte, Harald. 
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Anna. Något som kan ses som en mycket utmanande fråga, det är ju de vitas krig 
och Moses ska inte sätta sig upp mot dem. Han ställer också frågor kring Jesus 
och man förstår att Moses genom sitt provokativa sätt har kunskaper som alla 
andra inte har, han kan genomskåda saker och ting och läsa av situationen i Dicks 
och Marys hem och det som pågår där.173 Det står i boken att Moses varit på ett 
missionshus och har fått kunskaper därifrån, inflikar Sara.174 Ja, säger Ulrika, han 
kan avslöja saker och ting.175 I detta resonemang blir det tydligt att olika läsare 
hittar olika saker i en text, jag kan fundera på hur Doris Lessing byggt upp sin 
roman med intresseväckare och antydningar för läsaren att upptäcka. 

Ett annat exempel på hur en text som deltagarna i en läsecirkel diskuterar kan 
väcka andra frågor är när de kommer in på det politiska systemet i Sydafrika på 
den tiden som Lessing skrev boken. Leena menar att det ändå var möjligt att ändra 
det politiska styret i Sydafrika medan Ulrika menar att det beror på att de hade 
skickliga politiker som Nelson Mandela och att situationen inte förändrades från 
en dag till en annan.176 Claudia säger lite skämtsamt att de gjorde ett misstag och 
det var att sätta alla de politiska ledarna i samma fängelse så att de kunde planera 
inför ett maktskifte under tiden de var där.177 Den här delen av samtalet börjar med 
Gräset sjunger och kommer sedan in på den politiska situationen i Sydafrika samt 
får en avrundning i Claudias konstaterande. Här uppstår ett diskussionsförlopp där 
det handlar först om boken, sedan vilka reaktioner ett ämne som den behandlar 
väcker hos läsecirkeldeltagarna. Sedan vidgas det till vilka kunskaper om och 
reflektioner kring deltagarna har om ämnet. Till sist mynnar samtalet ut i ett slags 
uppsamlande konstaterande. När jag följer denna del av samtalet får jag också en 
kontext till Gräset sjunger sedd genom deltagarnas ögon med konnotationer till en 
värld utanför själva boken. 

Karolina säger att Mary bryter samman men hon lägger sig inte ner med 
migrän och ser på sig själv som ett offer, att hon är för kompetent för att göra det. 
Om det kvinnliga sammanbrottet säger Karolina att det finns en parallell till Anna 
Karenina, som de också har läst, att Mary hade en begåvning för att planera och 
administrera men att när den kompetenta kvinnan inte har något att lägga sin 
energi på så ”går det åt helvete med stil”178 De kommer in på psykologi och Leena 
menar att det handlar om att dessa kvinnor inte tillåter sig själva att nyttja sin fulla 
potential av olika anledningar.179 Claudia menar att det finns en stor mängd 
hysteriska kvinnoroller inom litteraturen.180  

                                                 
173 Läsecirkelmöte, bibliotekarien Anna. 
174 Läsecirkelmöte, Sara. 
175 Läsecirkelmöte, Ulrika. 
176 Läsecirkelmöte, Leena och Ulrika. 
177 Läsecirkelmöte, Claudia. 
178 Läsecirkelmöte, Karolina. 
179 Läsecirkelmöte, Leena. 
180 Läsecirkelmöte, Claudia. 
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Vad är en bra läsecirkel-bok? 
I artikeln ”Good for what” skriver Joan Bessman Taylor om vilka böcker som 
fungerar bra i en läsecirkel. Hon menar att deltagarna bör välja böcker som 
uppmanar till diskussion och att kvalitet inte innebär att det är en bra bok att 
diskutera. Bessman Taylor skriver om boken Circles of Sisterhood: A Book 
Diskussion Guide for Women of Colour där Pat Neblett listar sex punkter som 
anvisar om hur läsecirkeln kan tänka då de väljer böcker. Dessa punkter är 
följande: 1. Det är inte alltid en bästsäljare som är det bästa valet. 2. Varenda bok 
kan inte tilltala alla läsare. 3. Om cirkeln blandar typ av böcker blir varje deltagare 
nöjd åtminstone en gång per år. 4. Böcker som deltagarna ogillar leder ofta till en 
bra diskussion. 5. Då deltagarna respekterar varandras olika åsikter väcks en av de 
bästa sakerna med att vara med i en läsecirkel. 6. Att bli tilldelad en speciell bok 
kan vara svårt. Bessman Taylor kommer fram till att diskussionen blir bättre då 
läserfarenheten var en annan än den läsaren trodde, att deltagarna har olika åsikter 
om boken eller dess ämne. Att boken inbjuder läsaren att fylla i luckor eller 
fördjupa sig i de situationer som beskrivs är också saker som bidrar till en bra 
diskussion. Det finns också tillfällen då en eller flera deltagare har ogillat boken 
och karaktärerna men mot slutet av diskussionen är de ändå glada att de har läst 
boken. Det kan också hända att deltagaren ändrar åsikt om boken då han eller hon 
har fått aspekter som han eller hon inte sett själv belysta. Ibland ogillar deltagaren 
fortfarande boken men uppskattar diskussionen med andra för att han eller hon har 
lärt sig mer om på vilka olika sätt en bok kan uppfattas. 181   

Om jag applicerar dessa punkter på det läsande som görs i läsecirkeln vid 
Hornstulls bibliotek kan jag se att deltagarna och bibliotekarien där inte väljer 
böcker efter hur många exemplar som boken sålt i, även om det finns sådana 
böcker, till exempel Tätt intill dagarna av Mustafa Can. De försöker att komma 
överens då de väljer vilken bok som de ska läsa, om det var en viss typ av bok 
som lästes under mötet väljer de ofta en annan typ av bok till nästa möte. 
Skillnaden i urvalet av böcker var inte så stor, de läser till exempel inte några 
fackböcker. En del speciella böcker som En lättfotad kvinna: mina romantiska 
och sexuella äventyr på äldre dar av Jane Juska som någon förmodligen har 
berättat om och föreslagit finns dock i deras lista över lästa böcker. Att en bok 
som en eller flera läsare inte tycker om kan leda till en bra diskussion är inte så 
konstigt. Då kan deltagaren vara mer kritisk till något som till exempel 
händelseförloppet i boken och skärskåda det på ett annat sätt. Om deltagarna 
tycker olika om boken så inbjuder det också till diskussion. Även om deltagaren, 
som Leena, ogillar en bok, kan hon vara glad över att ha läst den och som hon 

                                                 
181 Bessman Taylor, Joan,, 2007, ”Good for What? Non-appeal, Discussibibity and Book Groups (Part 2)”, 
Refernece & User Services Quarterly, s. 27. 
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säger ”tala om varför hon tycker att den är tråkig.”182 Det var tydligt att deltagarna 
i Hornstullscirkeln respekterade varandras åsikter. 

 

Läsaren och medläsarna 

Läsare uppfattar saker olika  
Wolfgang Iser beskriver att läsaren kan möta luckor i en text och att han eller hon 
fyller i dem.183 Detta kan man applicera på svaren från mina informanter och 
diskussionen kring Gräset sjunger. De fyller i luckor som finns i texten på olika 
sätt och med olika förklaringar. Detta förekommer i avsnittet Boken Gräset 
sjunger och även då de diskuterar om man som läsare kan veta exakt vad som 
hände mellan Mary och Moses och kommer fram till att det nog inte går att göra 
det. Leena säger att Lessing skriver i sina memoarer att hon själv faktiskt inte vet 
det.184 Karolina säger att det är en postmodern roman med en allvetande 
författare185 och de diskuterar om Lessing är det eller inte. Att läsare tolkar texter 
olika och fyller dem med sin egen mening blir också tydligt då de diskuterar 
dikten som står först i boken. Bibliotekarien säger att den på engelska ger en mer 
adekvat ordföljd och att titeln på boken kommer därifrån. Sara säger att den är 
fantastisk. Leena tolkar den som att till sist ger även Moses upp. Claudia undrar 
om gräset är som en betraktare och förstår inte riktigt, Karolina som inte är någon 
poesiläsare säger med ett skratt att hon inte förstår på något språk. Elin undrar 
varför hon valt den titeln och Ulrika säger att dikten skildrar människor som faller 
samman då allt blir overkligt för dem.186  

Utifrån Fishs tankar är elevernas förvirring inte en anledning för dem att vara 
tysta utan en del av textens mening och därför material för diskussion.187 
Deltagarna i Hornstullscirkeln är alla vana läsare så de uppvisar inte så mycket 
oerfarenhet men det kan förekomma stråk av förvirring och motsträvighet. Det 
blir tydligt i diskussionen kring Gräset sjunger då en del upplevt boken som 
tråkig eller svår att ta sig igenom eller då deltagaren inte förstår hur en dikt som 
står i början av boken ska tolkas i förhållande till det som händer senare i boken.  

En fråga som Culler tar upp är att texten är så full av möjligheter att ingen 
läsare kan hitta och tolka alla, att läsaren själv måste fylla i och att han eller hon 
tilldelas struktur och mening.188 Här tar jag åter upp exemplet om en postmodern 

                                                 
182 Intervju med Leena. 
183 Culler, 1988, s. 203. 
184 Läsecirkelmöte, Leena. 
185 Läsecirkelmöte, Karolina. 
186 Läsecirkelmöte, samtliga deltagare utom Harald. 
187 Culler, 1988, s. 37. 
188 Ross Scheldrick, s.50. 
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roman av Lessing som en allvetande författare. Karolina urskiljer detta ur texten 
och det uppstår en liten diskussion. Leena säger att Lessing inte alls är en 
allvetande författare och att hon inte vet precis vad som hände mellan Mary och 
Moses. Dessa olika förhållningssätt visar på hur människor kan tolka en text på 
olika sätt, läsa in olika saker och komma med olika synpunkter. Exemplet med 
Karolina och Leenas ståndpunkter styrker Cullers resonemang om att ingen läsare 
kan hitta alla möjligheter som finns i en text. Som jag har varit inne på tidigare 
kan de cirkeldeltagarnas olika resonemang komplettera varandra. Läsaren får en 
roll av medskapare enligt Cullers synsätt, om hon kan förhålla sig så till texter och 
sin omvärld kan hon även göra det i en läsecirkel. 

 

Öppen struktur hos en text 
Davies menar att reader-response-teorin utvecklades ur två skolor och dessa är 
postmodernitetens kritiska paradigm och kulturstudier.189 Davies urskiljer tre 
principiella frågor inom Reader-response-teorin och de är följande: 

 

- Do our various responses to literary works produce the same (or similar) 
readings? 

- Can literary texts genuinely enjoy as many readings as readers are able to create? 

- Are some readings essentially more valid and justifiable than others?190 
 
Davies ställer frågor utifrån reader-response-teorin och dessa frågor försöker jag 
att besvara. Om jag ska applicera de tre principiella frågorna som Davies tar upp 
på min undersökning kommer jag fram till följande. Jag anser inte att de olika 
uppfattningarna om texten Gräset sjunger slutar i liknande läsningar eller 
konsensus i diskussionen. Det behöver ju inte en diskussion göra. Bessman Taylor 
menar att om läsarna tycker olika om boken kan diskussionen rentav bli bättre. De 
böcker som de har läst tidigare har de inte varit överens om förutom Högläsaren 
av Bernhard Schlink som alla uppskattade.  

Anna Karenina har de olika uppfattningar om. Leena säger att hon avskydde 
den och tyckte den var så tråkig men nu har hon läst den och kan tala om varför 
hon tycker att den är tråkig.191 Elin säger att hon aldrig skulle ha valt att läsa Anna 
Karenina själv men att hon hade utbyte av boken.192 Den dyker också upp på 

                                                 
189 Davies, s. 51. 
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191 Intervju med Leena. 
192 Intervju med Elin. 
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cirkelmötet om Gräset sjunger då både Karolina och bibliotekarien hänvisar till 
den. Karolina talar om att Anna Karenina hade en kompetens som inte fick 
komma fram och att hon då bröt ihop.193 Bibliotekarien menar att språket i boken 
blir annorlunda då det skildras hur Anna Karenina tappar greppet.194 Claudia 
refererar till boken då hon svarar på frågan om vad som utmärker bra text. Hon 
säger att Tolstoj har en förmåga att skildra detaljer och sådant hon tidigare inte har 
uppmärksammat.195 Sara säger att den är fantastisk fast den är gammal men att 
man måste ha tålamod.196  

Diskussionen kring boken rör sig på flera olika plan, de ser olika saker och 
växlar mellan de olika insikterna som kan handla om handlingen i boken eller hur 
texten vittrar sönder i en dikt. Detta ger en dynamisk form av samtal där 
deltagarna kan komma med inlägg utan att känna sig bundna av en struktur. 

När de ska nämna tre ord som beskriver hur de känner sig när de läser en bra 
bok svarar de, som jag även tagit upp tidigare, så nämner de ord av olika valörer. 
Harald menar att han blir på bättre humör, medan Claudia och Elin beskriver en 
situation där de är ensamma med en bok och kan gå in i det. Leena intar en 
ödmjuk inställning medan Sara får en upprymd känsla. De beskriver inte helt 
likadana upplevelser, menar jag, och sättet att läsa på och hur de tolkar texter är 
därför olika. Det finns ingen mening i texten som är gemensam för alla. Det finns 
naturligtvis en ram men det som står i texten kan tolkas på flera sätt. På ett sätt går 
det att säga att det finns en gemensam grund i Gräset sjunger. De kommer ju fram 
till vad den handlar om och vilka ämnen den tar upp, men de har uppfattat den 
olika.  

Att en bok kan väcka många olika reaktioner är bra. Att läsarnas olika 
tolkningar och tankar kring en text skulle utmynna i en slags liknande mening är 
lite svårt att förhålla sig till. Mycket pekar på att så är fallet. Om man tar 
diskussionen kring Gräset sjunger ställer jag frågorna hur skulle deltagarna kunna 
prata om boken om det inte fanns skeenden och stämningar i boken som de var 
överens om? Texten säger ändå något, det är när det ”sätts i rörelse” i läsaren och 
han eller hon gör en tolkning som texten även blir läsarens. Denna tolkning utgår 
från läsaren då han eller hon diskuterar boken men det finns ändå hållpunkter i 
texten. Läsare uppfattar texten på olika sätt och det är dessa som de sedan 
diskuterar med andra, till exempel i en läsecirkel. Det kan också vara så att olika 
läsare har kommit fram till liknande tolkningar och är överens om handlingen 
eller idéerna bakom hur författaren arbetar med språket. 

 

                                                 
193 Läsecirkelmöte, Karolina. 
194 Läsecirkelmöte, bibliotekarien Anna. 
195 Intervju med Claudia. 
196 Intervju med Sara. 
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Feministiskt perspektiv på läsecirklar 
Jonathan Culler nämner Elaine Showalter och hennes tankar om feministisk kritik. 
Antingen kan man fokusera på specifikt kvinnliga erfarenheter eller så kan man 
utgå ifrån föreställningen om den kvinnliga läsaren. Det senare synsättet medför 
att man i en bok kan finna vissa sexuella koder och det är utifrån dessa analysera 
texten.197 Deltagarna i Hornstullscirkeln diskuterar utifrån kvinnliga erfarenheter 
snarare än utifrån en teori om sexuella koder. Den teoretiska nivån på deras 
resonemang var hög men jag tror att en läsecirkel fungerar som en plats där det 
som är personligt blandas med upplevelsen av en text och det sociala samspel som 
finns mellan deltagarna. Det fanns utrymme för teorier och Karolina som vid 
tidpunkten för cirkelmötet studerade litteraturvetenskap försökte föra in en del 
teoretiska resonemang men att det inte ingår i huvudsyftet med en läsecirkel att 
föra teoretiska resonemang.  

Vilket på ett sätt kan vara lite synd. Men då alla deltagarna inte sitter inne 
med exakt samma teoretiska bakgrund är det nog svår att föra teoretiska 
resonemang. 

Marilyn Poole skriver att kvinnorna i hennes studie inte använde sig av 
postmodernismen som utgångspunkt för diskussion av boken utan att de 
diskuterade situationer i boken som om de hände i själva livet och kom med 
personliga värderingar.198 Detta gjorde inte deltagarna i den läsecirkel som jag 
observerade, nivån där var hög även om de inte diskuterade teoribildningar, vilket 
flera förmodligen hade kunskap om men inte var samtalets riktlinje. Poole 
kommer fram till att kvinnorna i den studie som hon fokuserar på tar upp 
kvinnliga frågor men inte anser sig vara uttalade feminister. Poole menar att man 
kan tolka detta på olika sätt, ett sätt kan vara att då kvinnorna inte ser feminism 
som en ideologi eller politisk fråga så har de ett könsmedvetande där kvinnofrågor 
har kommit att bli en del av huvudfåran inom samtidskulturen.199 Detta beror på 
vilken åldersgrupp som de tillfrågade kvinnorna tillhör. I Hornstullscirkeln var det 
sju kvinnor, en man och en kvinnlig bibliotekarie och det spelar en roll för hur 
diskussionen utvecklas. I det här fallet var Harald ganska tystlåten och jag vet inte 
om han skulle ha pratat mer om det var sju män, en kvinna och en manlig 
bibliotekarie i gruppen.  

Elizabeth Long skriver att kvinnor som samtalar om böcker söker efter en 
samvaro där de genom att diskutera inspirerar och hjälper varandra med att 
hantera problem som finns i vardagen och i samhället och som påverkar dem. Det 
sker ett kollektivt bearbetande som är kopplat till det samtida samhället och dess 
sociala villkor.200 Det är till en stor del kvinnor som är med i läsecirklar, det kan 
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belägggas i till exempel Hartleys undersökning av läsecirklar där 69% bestod av 
kvinnor, 4% av män och resten var blandade.201 Det är mest vanligt att det är 
kvinnor som är med i läsecirklar men det finns även cirklar med bara män i.202 
Varför det ligger till på det här sättet är svårt att säga men en förklaring är att det 
är kvinnor i större utsträckning än män som tar del av kultur i största allmänhet.  

Frågor om böcker och kvinnors läsande har funnits genom historien. Kvinnors 
liv har det inte forskats om i lika stor utsträckning som mäns och det är först på 
senare år som detta börjat göras. Det kan vara så att kvinnor ägnat sig åt olika 
sammankomster där de diskuterat men att detta har skett i skymundan och inte 
öppet i samhället några århundraden tillbaka i tiden, i alla fall gällande det stora 
flertalet kvinnor. Det finns dock exempel på sammankomster där kvinnor 
diskuterat sina villkor. Alberto Manguel skriver om en grupp kvinnor som 
kallades för Evangiles des quenouilles (Spinnsländornas evangelium) som 
samlades för att läsa högt för varandra redan på 1400-talet och att detta var en 
slags form av läsecirkel långt innan dessa uppfanns. En skrivare nedtecknar vad 
kvinnorna läser och samtalar om under sex vinterkvällar. Kvinnorna menar att 
männen pratar och skriver om kvinnor på ett ovärdigt sätt och läser ur böcker som 
behandlar könsfrågor, äktenskapet, kärleksaffärer, vidskepelser och sedvänjor i 
trakten och kommenterar sedan texterna ur ett kvinnligt perspektiv. Skrivaren 
brukar vara med vid männens sammankomster och Manguel föreställer sig att det 
då gick mer regelmässigt till.203 Denna företeelse måste dock ha varit ovanlig då 
läs- och skrivkunnigheten på 1400-talet inte var något som gemene man 
behärskade. Att människor samlas och diskuterar frågor som är viktiga för dem 
har funnits genom historien men att träffas i en läsecirkel är en speciell form av 
samvaro. Idag är det betydligt fler kvinnor än män som är med i läsecirklar och 
det ses som en kvinnlig aktivitet men om man breddar perspektiven och riktar sig 
till andra målgrupper så kanske intresset för läsecirklar även sprider sig till andra 
grupper.  
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Slutanalys 

 
 

Läsecirkeln i Hornstull är en cirkel som är välfungerande och där alla deltar på 
lika villkor. Fokus bland deltagarna ligger på läsecirkelmötet och de håller sig till 
det. De lyssnar på varandra, ger respons och kommer med egna synpunkter. 
Samtalet pågick i en reader-response-anda då deltagarna tillsammans fyllde i de 
luckor, frågetecken eller oklara delar som fanns i texten oavsett om Doris Lessing 
placerat in dem där avsiktligt eller inte. Vad som uppfattas som oklart beror på 
vem läsaren är.  

Vem denna läsare är kan författaren omöjligen veta. Läsaren är en del av 
skapandet av en text och i den här uppsatsen har jag försökt att belysa hur det går 
till när en läsare tolkar en text. Jag försöker även att beskriva samspelet mellan 
läsare och text. Manguel skriver i citatet som finns i inledningen att läsaren har en 
del i skapandet, mottagandet och förmedlandet av en text. Läsaren har en annan 
roll än författaren. Även om författaren skapar verket så kan läsarens tolkningar få 
större spelrum än vad författarens begränsade uppfinningsförmåga tillåter honom 
eller henne att få. Att en text har flera läsare än författare är också en kärnpunkt. 
Texten omskapas flera gånger och tolkningarna blir än fler. När läsarna sedan kan 
diskutera texten, till exempel i en läsecirkel, får texten ytterligare en funktion. 
Den blir utgångspunkten för ett samtal där människor möts och diskuterar sina 
tankar och känslor.  

Som Elizabeth Long skriver så kan deltagandet i en läsecirkel ha en 
omvandlande kraft i människors liv. När läsecirkeln blir en del av deltagarens liv 
är läsecirklar något som vi ska värna om. Det är viktigt att det finns platser där 
människor kan hitta litteratur och läsecirklar och biblioteket är en sådan plats. När 
man startar en läsecirkel ska man förstås ha regler för hur mötet går till men när 
deltagarna börjar diskutera är det viktigt att alla kan säga sin mening och att 
deltagarna lyssnar på varandra. 

Deltagarna i den läsecirkel som jag studerade skapade en ny gemensam 
läsning av boken där de teman som fanns i den belystes på olika sätt beroende på 
vem av deltagarna det var som tolkade. Deltagarna kom med sju olika läsningar 
och infallsvinklar på boken och ur dessa uppstod en diskussion där de fick utbyte 
av varandra och kanske också steg ut ur sin anonyma läsning av boken. 
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Genom att läsaren betraktas som en medskapare till texten och att det är han eller 
hon som ger texten mening menar jag att läsarens anonymitet och tystnad bryts. 
Läsarens tankar och känslor, hans eller hennes personlighet och identitet spelar en 
roll för hur texten blir läst. Läsaren kan bli delaktig i tolkningen och diskussionen 
kring en text och på detta sätt göra sin röst hörd. 

Att bryta sin anonymitet, skapa en ny identitet och göra sin röst hörd är något 
som reader-response-teorin kan bidra med till människor som läser böcker.204 
Dessa företeelser äger rum i ett läsecirkelmöte då deltagarna får formulera sig och 
i stunden för samtalet så får de en ny identitet och kanske kan jag säga att denna 
identitet ändras varje gång som en ny bok diskuteras. De böcker som de läser och 
diskuterar har olika teman och aktiverar olika sorters minnen, upplevelser och 
tankar hos deltagarna som de sedan får de dela med andra. Om boken handlar om 
att förlora någon som står en nära kan deltagaren känna rädsla och sorg och det 
präglar då hur hon bemöter andras argument i diskussionen. Om boken handlar 
om att vinna en jorden-runt-resa och att deltagaren får ta med sina vänner är 
grundkänslan kanske glädje och nyfikenhet och då tar deltagaren på sig en 
förväntansfull identitet när han eller hon börjar diskutera. 

Genom att tilldela läsaren en roll som medskapare av texten då han eller hon 
läser den ger teoretikerna inom reader-response-teorin läsaren en stor betydelse. 
När teoretikerna sedan ställer frågan: Hur och var görs mening och hur blir den 
autensierad och auktoriserad? 205 intar de en ifrågasättande och kritisk hållning till 
de litteraturvetenskapliga texter som inte sätter läsaren i fokus. Teoretikerna pekar 
på sambandet mellan läsarens mottagande av en text och vilken betydelse detta 
har för textens inplacering i den kulturella, litterära och vetenskapliga debatten. 

Deltagarna som jag intervjuade betonar den sociala aspekten av att vara med i 
en läsecirkel. De tycker att det är intressant att diskutera böcker och i vissa fall att 
diskussionen till och med kan vara mer intressant än att läsa själva boken. De 
tycker om ”att munhuggas” och diskutera fram och tillbaka med andra människor. 
De lär sig mycket om sig själva genom att vara med i läsecirkeln och de blir ”mer 
reflekterande”. Dessa anledningar är två utmärkta argument för vad en läsecirkel 
kan bidra med till människors lust och vilja till att läsa böcker.  

Förmodligen var det cirkelmöte som jag var med på ett ganska typiskt möte 
för den här läsecirkeln. Om jag hade gjort en större studie hade det varit intressant 
att följa cirkeln över en längre tid samt även en annan läsecirkel och se om de 
skiljde sig åt. De personer som är med i cirkeln sätter naturligtvis sin prägel på det 
sociala samspelet i läsecirkeln. Joan Bessman Taylor tar upp att i en bra 
diskussion kan läsecirkeldeltagarna ha olika åsikter och detta påstående går att 
bekräfta från den diskussion som jag tog del av. 206 Även om de inte var oense 

                                                 
204 Freund, s. 6. 
205 Freund, s. 6. 
206 Bessman Taylor, Joan, ”Good for What? Non-appeal, Discussibibity and Book Groups (Part 2)”, 
Refernece & User Services Quarterly, s. 27. 
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fanns det skillnader i deras åsikter om Gräset sjunger. De strävade inte efter 
konsensus utan lät alla ha sin åsikt i fred. När de tyckte likadant uttrycktes det 
med mer eftertryck och känsla än när de tyckte olika. 

Det var väldigt intressant att vara med på läsecirkelmötet och att intervjua 
deltagarna och jag är glad att jag fick möjlighet att göra det. Arbetet med den här 
uppsatsen har gett mig en del viktiga insikter i hur mycket människors tankar 
betyder för tolkandet av en text. Det har också fått mig att bli mer engagerad i att 
verka för bibliotekens framtid och läsecirklarnas fortsatta utveckling.  
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Sammanfattning 

Min uppsats handlar om en läsecirkel vid ett bibliotek i Stockholm. I fem 
kvalitativa intervjuer berättar några av deltagarna för mig om sitt läsande. De 
berättar om sin medverkan i läsecirkeln men också om sitt personliga läsande. Jag 
utgår från reader-response-teorin som har sin utgångspunkt i hur läsaren tolkar en 
text. Förespråkarna för den menar att det finns luckor i en text och att läsaren 
fyller dem med sina egna tankar och förväntningar. Teoretikerna inom reader-
response menar att läsarens respons i första hand inte är på en mening utan att 
själva responsen utgör en mening.207  

Läsecirkeln är viktig för deltagarna ur ett socialt perspektiv då de framhåller 
att själva meningen med att vara med är att få diskutera böcker med varandra. I 
den empiriska undersökningen diskuterar och analyserar jag läsecirkeln utifrån ett 
socialt perspektiv där frågor kring vad deltagarna får ut av att läsa böcker och 
vilken funktion läsecirkeln har i deras liv behandlas. Jag vidgar även perspektivet 
till bokläsande och hur människor tolkar texter, vilket reader-response-teorin i 
stort sett utgår från.  

De resultat som jag kommer fram till är att läsecirkeln spelar en social roll i 
deltagarnas liv då de samtalar om böcker och kan, som Elin säger, ”Med andra 
som har läst samma bok diskutera livet nära bokens tema.” Att diskutera och 
samtala med de andra deltagarna gör att de reflekterar över sig själva. Det som 
kan vara ett problem på cirkelns möten är att det råder delade meningar om 
huruvida den som kommer sist i turordningen inte har något kvar att säga då de 
andra redan tagit upp det mesta kring boken. En deltagare anser att de måste få 
avbryta om de kommer på något intressant att säga även om de inte har ordet. En 
annan deltagare menar att de borde begränsa vad de vill säga och ha lite 
självdisciplin.  

Elizabeth Long skriver att deltagandet i en läsecirkel kan ha en omvandlande 
kraft för deltagarna själva eller för dem som grupp. Den läsecirkel som jag har 
studerat är välfungerande. Deltagarna kan diskutera sina tankar och känslor med 
varandra och får utbyte av den sociala samvaron. När deltagarna kan diskutera 
sina läsupplevelser med andra får de ut mer av dem. 

                                                 
207 Fish  s, 3. 
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Bilaga: Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 
 
 
Vilken bakgrund har du? (bostadsort, utbildning, yrke, familj, övriga aktiviteter, 
mediekonsumtion: dator/Internet hemma, föreningsverksamhet) 

 

Frågor om läsecirkeln: 
 
Hur startades gruppen? 
Kön, ålder  
Hur väljer ni böcker? 
Hur strukturerar ni era diskussioner? 
Vad ger det dig att vara med i en läsecirkel? 
Hur länge har cirkeln funnits? 
Har cirkeln förändrat ditt sätt att läsa? (val av andra böcker, gått in mer på djupet, 
vad får du ut av diskussionerna?) 
Är läsecirklar ett bra sätt att läsa böcker på? (tid att läsa, komplement) 
Hur länge har du varit med? 
Vad fick dig att börja? 

 

Frågor om individuellt läsande: 
 
Vilken är din favoritbok? 
Vilken sorts litteratur läser du helst? 
Vad skulle du aldrig kunna tänka dig att läsa? 
Har du börjat att läsa en bok som du inte visste vad den handlade om och blivit 
positivt överraskad? 
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Vad får du ut av att läsa böcker? 
Vad skulle du vilja få ut? 
Hur många timmar/dag läser du? Hur mycket tid ägnar du åt övrig 
mediekonsumtion? 
Lånar eller köper du böcker eller både och? 
Om du köper böcker, vart köper du då? (i bokhandeln eller på Internet?) 
Varför läser du? 
Vad är det bästa/sämsta med att läsa? 
Vilken funktion fyller läsandet i ditt liv? 
Hur länge har du tyckt om att läsa? 
Har du haft avbrott i läsandet, t.ex. vid barn, arbete, tidsbrist? 
Om du inte skulle kunna läsa, hur skulle det kännas då? 
Vad skulle du gå miste om? 
Beskriv med tre ord hur du känner dig då du läser en bra bok. 
Hur skulle du göra för att få en person som inte läser att läsa en bok? 
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