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Läsningens cirklar – på gränsen mellan privat och offentligt 
En studie av bokcirklars funktioner i ett nutida svenskt folkbildningssammanhang 
 
Inledning 
Varför läser människor egentligen böcker och varför väljer så många idag att diskutera sina 
läsupplevelser i grupp? Det är centrala frågor i ett litteratursociologiskt inriktat projekt kring 
läsarmönster, läsutvecklingsprocesser och läsningens funktioner som jag skisserat på under en 
längre tid och också sökt medel för hos det svenska vetenskapsrådet. Syftet med projektet är 
att studera bokcirkeln som företeelse idag i Sverige. I detta ligger en strävan efter bättre kun-
skap om verksamhetens kvantitativa omfattning, om deltagarna och deras drivkrafter och – 
inte minst – om själva innehållet i verksamheten och vad det har för funktioner för deltagarna. 
Projektet fokuserar på en bildande aktivitet med en ganska lång historia och av stor kvantita-
tiv omfattning i Sverige, men som det forskats ytterst lite om. Det anlägger också ett genus-
perspektiv på det fria bildningsarbetet vilket hittills gjorts i mycket liten utsträckning och sö-
ker slutligen även i någon mån att placera in dagens verksamhet i en folkbildningshistorisk 
kontext. I detta paper kommer jag att beskriva projektet närmare och hur tanken är att det ska 
läggas upp. 
 

Utgångspunkter, syften och avgränsningar 
Vad är egentligen en bokcirkel? Vad som kommer att studeras inom projektet kan kort defini-
eras som en verksamhet där en organiserad grupp människor läser litteratur när det passar var 
och en och sedan samlas till möten vid regelbundna tillfällen för att diskutera och delge var-
andra sina läsupplevelser. Jag har alltså valt termen bokcirkel, även om ”läsecirkel” och ”litte-
raturcirkel” är termer som också förekommer synonymt för verksamhet av detta slag och som 
således också kunde ha valts. Två huvudtyper av cirklar finns, dels de som organisatoriskt är 
knutna till ett folkbibliotek, ett studieförbund eller en frivilligorganisation av något slag. De 
kan beskrivas som bokcirklar med en huvudman och får ibland ekonomiskt stöd till sin verk-
samhet. Den andra gruppen utgörs av cirklar som lever och verkar helt utan några organisato-
riska band och utan ekonomiskt stöd. Gruppen är helt enkelt sig själv. Denna andra typ benämns 
ibland ”privata” eller ”informella” cirklar. Av flera skäl tycker jag dock att dessa två benämning-
ar är mindre lämpliga (bl.a. eftersom de kan ge felaktiga associationer beträffande mötesformer-
nas karaktär) och jag använder därför istället benämningen ”fristående bokcirklar”. Både cirklar 
med huvudman och fristående cirklar kommer att studeras i projektet. 

Bokcirkeln är utan tvekan en spridd företeelse i Sverige och har så varit länge, men när-
mare kunskaper om omfattning saknas, eftersom så lite forskning ännu gjorts på området. Det 
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förefaller dock som om cirklarna ökat mycket stort i antal under de senaste åren och att ”läse-
cirkelverksamhet i skiftande former är så spridd att den kan ses som en i bästa mening infor-
mell men ouppmärksammad folkrörelse” (Lundin 2004, s. 11). Den har sina rötter i det tidiga 
1800-talets borgerliga litteratursällskap och blev till en massrörelse när den kände folkbildar-
profilen Oscar Olsson formulerade sina tankar kring bildning och introducerade studiecirkeln 
som metod i nykterhetsrörelsens bildningsarbete i början av 1900-talet. Sannolikt spelade 
också 1800-talets lågkyrkliga väckelse och den nya begrundande läsart som ”läsarna” då in-
förde en viktig roll för utvecklingen, vilket möjligen också kan förklara varför bokcirklar idag 
är förhållandevis vanligt förekommande även i länder som USA, Storbritannien och Holland – 
men tycks vara mindre vanliga i bl.a. Sydeuropa. 

Avsikten med Olssons skapande av studiecirkelmetoden var bland annat att åstadkomma 
en studieverksamhet som byggde på deltagarnas självverksamhet. En grundläggande idé var 
också att cirkeldeltagarna i biblioteket aktivt skulle söka den kunskap de själva behövde. I den 
begrundande läsningen skulle var och en försöka ta till sig det lästa på ett personligt sätt och 
integrera det med den egna personligheten. Nästa steg i självbildningsprocessen var att i cir-
keln gemensamt reflektera över det lästa. Genom att man gjorde detta kollektivt och därige-
nom distanserade sig från det invanda och självklara skulle innehållet bättre sättas i relation 
till den egna verkligheten. En viktig innebörd i begreppet självbildning var även att deltagarna 
själva tolkade och tog sig an stoffet utan förmedlande händer. Det betydde att cirklarna inte 
gärna använde sig av läroböcker utan tog sig an författare och filosofer direkt. Deltagarna 
skulle söka sig fram efter egna förutsättningar med boken som det väsentliga bildningsmedlet; 
kunskapen skulle gå från det lätta till det svåra, börja i den egna erfarenheten och växa till allt 
större och mera avlägsna områden i ett slags livslång bildningsspiral eller -process. Rent kon-
kret betydde det att man i denna process kunde gå från realistisk skönlitteratur vidare till littera-
tur som satte problemen under debatt och slutligen till filosofins och vetenskapens stora frågor. 

Oscar Olsson gav således, med sitt fria processinriktade självbildningsideal, biblioteket 
och skönlitteraturen en central plats i bildningsarbetet. I allmänhet köptes böcker in till cirk-
larna med hjälp av de offentliga bidrag som från 1910-talet och framåt existerade för det fria 
studiearbetet i Sverige och böckerna vandrade runt mellan deltagarna i cirkeln innan de ställ-
des upp tillsammans, till ett studiecirkelbibliotek. För att få dessa bidrag måste folkrörelserna 
dock organisera studiearbetet i separata studieorganisationer, så kallade studieförbund. Anta-
let cirklar ökade under 1900-talets första decennier explosionsartat, vilket fick till följd att ett 
stort antal studiecirkelbibliotek växte fram runtom i landet – och ibland antog ganska avse-
värd storlek – med de stora folkrörelserna och deras studieförbund som sina huvudmän. Dessa 
studiecirkelbibliotek kom småningom, i takt med att de uppgick i kommunernas ägo när stats-
bidragsreglerna ändrades, att bli till en grundplåt i de kommunala folkbibliotekens bestånd 
och har därför spelat en viktig roll för framväxten av vårt moderna svenska offentliga folkbib-
lioteksväsen. 

Successivt trängdes dock de litterärt inriktade cirklarna – dvs. verksamhet av den fria art 
som här benämns bokcirklar – undan inom studieförbunden till förmån för en betydligt mera 
målinriktad och planmässig cirkelverksamhet som byggde på ett mera instrumentellt präglat 
bildningsideal, med kursplaner, ”ämnen” och läroböcker. (Gustavsson 1991 och 1997.) Före-
teelsen levde kvar, men fick således efter hand ett allt mindre utrymme inom den organiserade 
folkbildningen. Numera måste studieförbundens verksamhet vara målstyrd för att få statsbi-
drag och av de existernade förbunden är det bara ABF som organiserar bokcirklar i större om-
fattning. Det betyder att sannolikt endast ett fåtal av de många cirklar som finns idag har en 
organisatorisk koppling just till ett studieförbund, vilket är intressant med tanke på att de ju 
utgör den bildningsform som tydligast förvaltar arvet efter det ideal som ursprungligen var 
avgörande för skapandet just av dessa studieförbund. 
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Folkbiblioteken organiserar idag också en hel del cirklar och har sannolikt mera informel-
la kontakter även med en hel del cirklar med andra huvudmän. Men de flesta av dagens bok-
cirklar torde sannolikt vara fristående, även om det är omöjligt att ange exakt hur stor den 
andelen är. Att kvinnor läser mera än män är ett sedan länge känt faktum och de flesta cirklar 
tycks, så långt vi vet idag, bestå av kvinnor. En intressant fråga är om dessa fristående och 
kvinnligt dominerade bokcirklar delvis skulle kunna uppfattas som en kvinnlig strategi för att 
tillgodose ett bildningsbehov som Folkbildningssverige inte längre tillgodoser med sin mål-
styrda verksamhet, inom strukturer som av tradition är mycket manligt dominerade (se Ryd-
beck 2001, 2002, 2006). 

Och hur viktig är egentligen den bildande funktionen för deltagarna, i förhållande till 
andra funktioner – exempelvis den sociala? Är bokcirkeln bara ett sätt att umgås och ha trev-
ligt under lite mera organiserade former eller bör engagemanget här också betraktas som en 
del av ett mera medvetet bildningsarbete; som en konkret och lustfylld metod för deltagarna 
att utveckla sitt eget läsande och sin egen bildning om litteratur efter en modell som som på-
minner om Oskar Olssons fria livslånga bildningsprocess – eller som en del av vad som idag 
brukar benämnas ”det livslånga lärandet”? 

En annan viktig fråga är hur moderna medier och en förändrad bokmarknad påverkar in-
tresset för bokcirklar. Bokhandlarna har mycket länge haft vad de också kallar ”bokcirklar”, 
en verksamhet som innebär att man som kund betalar en viss summa och därigenom ges rätten 
att låna hem ett antal nyutkomna böcker under ett år och sedan behåller den sist lästa. Möten 
med deltagarna förekommer i allmänhet inte här, utan det hela är mest ett sätt att erbjuda kun-
derna snabb tillgång till nyutkommen skönlitteratur för en förhållandevis billig penning. Ett 
mycket stort antal titlar utges dock numera i pocket och en pocketbok är i praktiken obetydligt 
dyrare än en vanlig veckotidning. Också i våra livsmedelsaffärer hittar vi idag ett urval ur den 
aktuella kvalitetspocketutgivningen framför kassorna där vi förr mest hittade serietidningar, 
kvällspressen lockar med kända klassiker och ljudböcker i billiga specialutgåvor för dem som 
köper tidningen, vi köper traditionella pappersböcker och ljudböcker från nätbokhandlar och 
laddar ned e-böcker från folkbibliotekens webbsidor. Men förlagen satsar nu även på extrama-
terial i böckerna, inriktat just på bokcirklarnas verksamhet. Den amerikanska TV-
megastjärnan Oprah Winfrey rekommenderar regelbundet i sina populära TV-shower böcker 
under rubriken ”Oprahs book club” och via hennes webbsida finns också möjlighet att disku-
tera dessa böcker i virtuella reading groups. I Sverige startades hösten 2007 den webbaserade 
”Bokcirklar.se”. Vi kan ta del av bokdiskussioner på bloggar som ”Bokhoran”, vi kan läsa och 
skriva recensioner men även chatta om böcker på exempelvis ”Bokrecension.se” och ”Boksi-
dan.net”, vi kan bilda diskussionegrupepr på Face book och vi kan delta i ”book crossing”. 
Alla dessa aktiviteter som syftar till att i olika sammanhang och i olika medier diskutera litte-
ratur och läsupplevelser brukar på engelska gå under samlingsbeteckningen ”social reading”. 
Parallellt med denna nya utveckling finns alltså folkbiblioteken med sin långa tradition av 
läsfrämjandearbete och informationsförmedling. Hur manövrerar bokcirklarna i detta medie-
landskap? Hur får man den information man behöver och hur väljer man sin litteratur? Detta 
är en central fråga för projektet. 

Någon klar definitionsgräns mellan en bokcirkel, en läsecirkel och en litteraturcirkel exi-
sterar, som redan nämnts, inte. Det kan dock noteras att en enkel googling på de tre termerna 
visar ett visst mönster. De cirklar som bedrivs virtuellt via webben tycks oftast gå under beteck-
ningen bokcirklar. I folkbibliotekssammanhang tycks termen läsecirklar vara flitigt använd. Litte-
raturscirklar verkar ha gemensamt att de många gånger är knutna till studieförbund, kyrkor eller 
föreningar av olika slag. Några rent virtuella cirklar kommer dock inte att ingå i detta projekt, 
som istället utgår ifrån den typ av traditionella bokcirklar som de facto innebär reella möten. 
Men det behöver alltså inte utesluta att deltagarna också kommunicerar virtuellt med varandra 
om verksamheten eller söker olika typer av information för cirkelarbetet virtuellt. Kanske är 
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det så att utvecklingen går mot ett slags ”blandformer” där fysiska möten och virtuella diskus-
sioner varvas med varandra. Undersökningen fär utröna detta. 
 

Tidigare forskning om bokcirklar 
Det finns en hel del framställningar som syftar till att ge praktiska råd för dem som vill starta 
bokcirklar, bl.a. Susan Osbornes Essential Guide for Reading Groups (2002). Ett svenskt ex-
empel är En bok och en dagens, tack! Lästips från en lunchbokcirkel (2007), som tillkom som 
ett resultat av en cirkel bland personalen vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. 

Om Oprah Winfreys virtuella bokklubb har bl.a. Donna Kaufman skrivit i ”’That My 
Dear is called reading’. Oprah’s Book Club and the Construction of a Readership” (2004). 
Om mera traditionella bokcirklars verksamhet idag finns tämligen lite skrivet – även interna-
tionellt. Den amerikanska sociologen Elizabeth Long redovisar i boken Book Clubs: Women 
and the Uses of Reading in Everyday Life (2003) en fallstudie av vita kvinnors bokcirklar i 
Houston, Texas. Undersökningen som har ett uttalat genusperspektiv baseras på intervjuer, 
deltagande observationer samt en enkät och genomfördes i början av 1990-talet. Den engelska 
litteraturvetaren Jenny Hartley gjorde 1999 och 2001 enkätstudier med syftet att kartlägga 
bokcirkelverksamhet i Storbritannien och resultaten finns presenterade i The Reading Groups 
Book (2002/3). I en undersökning utförd av London Library Development Agency, publicerad 
i Reading Groups & Public libraries Research (2002), kartlades läsecirkelverksamheten i 
London med syftet att jämföra attityder och erfarenheter hos fristående cirklar och cirklar 
knutna till folkbibliotek. Trots en omfattande internationell forskning kring läsvanor mera i 
allmänhet, framstår de tre nämnda undersökningarna som de enda större studierna av just nu-
tida bokcirkelverksamhet. 

I Sverige har kulturjournalisten Immi Lundin gjort sig känd som en förespråkare av bok-
cirkelverksamhet och behandlat detta i Bokläsarnas kunskapskälla (2003) och Cirkelbevis: 
läsecirklar på bibliotek (2004). Även om det inte är fråga om regelrätt forskning, ger böcker-
na ändå mycket information om bokcirkeln som företeelse. I litteratursociologen Petra Söder-
lunds Läsarnas nätverk: om bokläsare och Internet (2004), fokuseras på moderna läsarmiljöer 
kopplade till utvecklingen av IT. Här finns emellertid även en kortare jämförelse med en tra-
ditionell bokcirkel i Mora. 

Nämnas bör även företagsekonomen Pamela Schultz Nybacka, som inom forskningspro-
jektet ”Bookonomy” arbetar på en mindre studie med rubriken ”The ethnography of a reading 
group”. Här studeras en könsblandad bokcirkel i Stockholm (för vissa resultat se Schultz Ny-
backa 2005). Övrig svensk forskning om moderna bokcirklar utgörs endast av ett mindre antal 
magisteruppsatser i biblioteks- & informationsvetenskap, t.ex. Ann-Sofi Bjarnes & Katarina 
Larsons Läsaren i den informella läsecirkeln (2004), som är en kvalitativt inriktad studie ba-
serad på intervjuer av sju deltagare i olika fristående cirklar och Lena Havels & Solveig 
Krafts Boksamtal – intervjuer med bibliotekarier och deltagare i olika litteraturcirklar (2003) 
som studerar hur bibliotekarier arbetar med olika typer av cirklar för vuxna och ungdomar på 
folkbibliotek och i skolan, och hur dessa cirklar påverkat deltagarna och bibliotekarien beträf-
fande läsning, personlig utveckling och gruppdynamik. 
 

Teoretiska utgångspunkter och konkreta frågeställningar 
Projektets teoretiska avstamp tas i en diskussion kring folkbildningsbegreppet, som jag tidiga-
re fört bl.a. i introduktionen till antologin Folkbildning och genus – det glömda perspektivet 
(Rydbeck 2001). Av tradition har både inom forskningen och av praktiker använts ett snävt 
folkbildningsbegrepp som i stort sett enbart omfattar verksamheten inom studieförbund och 
folkhögskolor (i ett historiskt perspektiv även föreläsningsföreningar och folkbibliotek). Defi-
nitionen av folkbildningsbegreppet har, kan man säga, följt statens definition vid fördelningen 
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av offentligt stöd till det civila samhällets bildningsarbete. Det har emellertid inneburit att den 
bildande verksamhet som inte infogats i de etablerade folkbildningsorganisationerna inte hel-
ler definierats som folkbildning. Det snäva institutionsbaserade folkbildningsbegreppet har 
därigenom bidragit till ett osynliggörande av bildande verksamhet som bedrivits utanför de 
offentligt stödda folkbildningsinstitutionerna, men som i övrigt uppfyllt de krav som rent in-
nehållsligt brukar förknippas med folkbildande verksamhet. Eftersom männen haft ett hårt 
grepp om verksamheten både inom folkhögskolor och studieförbund genom att de varit le-
dande i uppbyggandet av dessa institutioner och i utformningen av bildningsideal och konkret 
verksamhet, har detta inte minst drabbat många kvinnliga bildningsinitiativ. Kvinnorna har 
fått söka sig utanför ramarna. Jag har i min artikel ”Ett eget rum för folkbildning?” (2006) 
visat för vad detta innebar för kvinnoorganisationernas försök att bedriva studiearbete och att 
få offentligt stöd till detta framförallt i slutet av 1940-talet men även senare, och jag menar att 
också bokcirklarnas verksamhet idag delvis kan ses ur ett sådant perspektiv. Bokcirkeln be-
traktas numera inte självklart som folkbildning eftersom den i sin traditionella form har för-
svunnit ut ur studieförbundens verksamhet och detta har enligt min uppfattning bidragit till att 
vi vet så lite både om omfattningen och dess syften och funktioner för deltagarna nu idag. 

Jag vill därför överge det institutionsbaserade folkbildningsbegreppet och istället använda 
ett som baseras på intention, för att lyfta fram denna osynliggjorde bildande verksamhet. Ett 
sådant perspektiv bidrar även till att sätta fokus på de strategier som använts av olika grupper 
för att tillgodose sådana bildningsbehov som dessa – av olika skäl – inte kunnat eller velat 
tillgodose inom ramen för den organiserade folkbildningen. Det lyfter även fram bokcirklarna 
i ljuset och gör det möjligt att bättre förstå deras arbetssätt, syften och funktioner. 

Ytterligare en sak att ta fasta på i den teoretiska diskussionen är relationen privat och of-
fentligt. Kvinnor har enligt den traditionella genusarbetsdelningen tilldelats en roll som inne-
burit att de huvudsakligen haft sin verksamhet förlagd till den privata sfären. Det organiserade 
bildningsarbetet har försiggått i en offentlig sfär. Samtidigt har kvinnors försök att söka sig ut 
i offentligheten inte sällan bemötts med motstånd. Det har historiskt sett gett upphov till olika 
typer av kvinnlig organisering på gränsen mellan privat och offentligt, t.ex. i syjuntor och 
syföreningar (Louise Waldén 1994, 1997). Det finns även anledning att se bokcirkelns verk-
samhet ur ett sådant perspektiv. Syftet är att teoretiskt knyta an till den feministiska diskus-
sion och vidareutveckling av Habermas offentlighetsteori som gjorts framförallt av filosoferna 
Nancy Fraser och Seyla Benhabib (Fraser 2003, Benhabib 1994), där de bl.a. pekat på att Ha-
bermas modell om den borgerliga offentligheten betytt ett osynliggörande av underordnade 
gruppers offentligheter och där ”privata” frågor hållits utanför eftersom de ansetts handla om 
värden som inte kan generaliseras till allmänna. Jag menar att det finns anledning att reflekte-
ra över cirklarnas verksamhet även idag ur ett sådant perspektiv – inte minst de fristående cirklar-
nas – och kanske kan de betecknas som något av det moderna samhällets ”litterära salonger” i 
gränslandet mellan det privata och det offentliga. 

Slutligen menar jag också att det är motiverat att teoretiskt knyta an till en diskussion om 
genuskodade läsarter. Oscar Olssons processinriktade självbildningsideal som studiecirkel-
idén ursprungligen byggde på, betonade en distanserad och intellektuell läsart. Deltagarna 
skulle, som redan nämnts, efter en begrundande läsning kollektivt reflektera över det lästa och 
därigenom distansera sig från det invanda och självklara, kunna sätta innehållet i relation till 
den egna verkligheten. (Gustavsson 1991). Feministiskt inriktade litteraturforskare som bl.a. 
Lisbeth Larsson (1990) och inte minst Janice Radway (1987 och 1997) har konstaterat att 
kvinnor som läser populärlitteratur tenderar att upprätthålla ett så tätt förhållande till texten 
som möjligt och låta sig omslutas av den, i läsakten medvetet och njutningsfullt vända sig bort 
från omvärlden och in mot boken. Det är således fråga om motsatsen till en intellektuell och 
distanserad läsart; den ”allt uppslukande läsarten” (Larsson 223–267). Se även Anne G. Berg-
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grens ”Reading like a Woman” (2004). Frågan om hur cirklar med olika könssammansättning 
skiljer sig åt beträffande läsarter och funktioner är därför viktig. 

Det konkreta projektarbetet är tänkt att utgå från följande fem frågeställningar: 
1. Vad kan man säga om bokcirkelverksamhetens omfattning idag och hur ser andelen fristå-
ende cirklar ut i förhållande till cirklar med huvudman? 
2. Vilka mönster kan urskiljas ifråga om deltagarnas kön, sociala bakgrund/bildningsbakgrund 
och ålder? 
3. Hur arbetar olika bokcirklar i relation till de teoretiska utgångspunkterna och vad som 
framkommit under frågorna ovan: hur väljs och införskaffas litteratur och hur finner man den 
information man i övrigt behöver? 
4. Vilka olika funktioner har bokcirkelverksamheten för deltagarna och hur ser läsarter och 
läsutvecklingsprocesser ut i relation till vad som framkommit i frågorna ovan – och till om 
cirklarna är fristående eller har huvudman? 
5. Hur bör man sammantaget betrakta dagens bokcirkelverksamhet, mot bakgrund av de tradi-
tioner, ideal och metoder, som utvecklats inom folkbildningsinstitutionerna i Sverige de se-
naste dryga hundra åren? Kan de många fria cirklarna förklaras av att de bl.a. tillgodoser ett 
bildningsbehov som inte längre självklart tillgodoses av de etablerade folkbildningsinstitutio-
nerna eller som människor av andra orsaker tycker att de klarar bättre på egen hand? Och slut-
ligen: studiecirkelbiblioteken utgjorde i en tid då brist på litteratur och annan information ofta 
var en realitet, en viktig resurs för cirkelverksamheten. Men vad betyder folkbiblioteken idag 
för cirkelverksamheten – inte minst för alla de fristående cirklarna – när mediesituationen 
blivit så annorlunda? 
 

Metod och genomförande 
Undersökningen kommer att utföras med hjälp av både kvantitativ och kvalitativ metod, och 
kan grovt sett indelas i två steg. Det första steget syftar till att försöka få ett mått på bokcir-
kelverksamhetens omfattning och här används kvantitativ metod. En enkätstudie kommer att 
genomföras, vilken avgränsas geografiskt till Uppsala län. Det är naturligtvis en orimlig för-
hoppning att lyckas fånga upp varenda bokcirkel i länet. Men ambitionen är att åtminstone nå 
flertalet. De tidigare nämnda engelska och amerikanska studierna av bokcirkelverksamhet ger 
vissa idéer om tänkbara tillvägagångssätt här. Ambitionen är att arbeta på bred front. Genom 
mitt engagemang i i regionala samrådsgruppen för folk- och universitetsbibliotek i Uppsala 
län har jag regelbunden kontakt med cheferna för de olika kommunbiblioteken samt med 
länsbibliotekskonsulenterna. Härigenom hoppas jag få kontakt med cirklar som folkbibliote-
ken organiserar samt fristående cirklar som samarbetar med biblioteken. Jag kommer vidare 
att ta kontakt med samtliga studieförbund och med Länsbildningsförbundet. Jag kommer ock-
så att försöka nå cirkeldeltagare via Face book samt ta hjälp av lokal och regional dagspress 
och eventuellt kontakta större arbetsgivare i länet för att få hjälp med spridning av informa-
tion om min studie. 

Enkätstudien ska ge svar framförallt på de två första frågeställningarna. Enkäten kommer 
att utformas som ett webbformulär, åtkomligt via Inst. för ABM:s webbsida, och ska lätt kun-
na fyllas i av informanterna elektroniskt. En webbaserad lösning innebär också att resultatet i 
stor utsträckning sammanställs automatiskt, vilket är arbetsbesparande. 

Ett syfte med enkäten är även att den ska hjälpa mig att finna ett mindre antal (fem till tio) 
bokcirklar som sedan lämpar sig för det fördjupade, kvalitativt inriktade studium som utgör 
det andra steget i undersökningen. Min tanke är att söka hitta cirklar av olika karaktär och 
som arbetar på olika sätt, för att på så vis försöka visa på bokcirkelverksamhetens bredd idag. 
Inte minst är tanken att studera hur verksamheten utvecklats när deltagarna beslutat helt själva 
vilka som ingått i cirkeln, jämfört med när deltagarna endast delvis eller inte alls haft något 
inflytande över deltagarsammansättningen. Dessa cirklar kommer jag att studera via deltagan-
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de observation men – allra främst – med hjälp av kvalitativa intervjuer med deltagarna. Syftet 
är förstås att försöka få grepp frågeställningarna 3 och 4. 

Svaren på frågeställningarna 1–4 ska sedan användas i en mera övergripande slutanalys 
av bokcirkelverksamheten idag i Sverige, där även den sista och femte frågeställningen disku-
teras med genusperspektivet i fokus. En diskussion om hur framtiden kan komma att gestalta 
sig ter sig också intressant och viktig här. Vilken roll kan exempelvis folkbiblioteket komma 
att spela för cirklarnas informationsförsörjning framöver, när vi redan idag finner kvalitetslitte-
raturen lättillgängligt och billigt på en mängd andra sätt? Och när en majoritet av svenskarna själ-
va har tillgång till en uppsjö av elektroniska informationsresurser på webben? Detta är i viktiga 
frågor inte minst för de många folkbibliotekarier som idag är engagerade i läsfrämjande arbete 
och bokcirkelverksamhet. 
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