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Abstract 
The aim of this master‟s thesis is to investigate the value and impact that reading groups organized by Swedish 
Public Libraries, have on its participants, role of the librarian and the Library as whole, according to librarian‟s 
conceptions. In literature and earlier research reading groups are described to represent an important reader pro-
motion tool for Public Libraries. At the same time the typical reading group member is often described as a per-
son with a familiarity of reading. Another purpose is therefore to investigate the contribution of reading groups in 
promoting reading, according to librarian‟s conceptions. A phenomenographic approach was adopted and qualit-
ative interviews were carried out with five librarians at five Public Libraries.  

The phenomenographic analysis of the interview-material, concerning reading groups impact on its partici-
pants and the Library as a whole, resulted in the following categories: reading groups perceives as a natural part 
of the Public Library service, reading groups inspirer to reading and literature interest, reading groups leads to 
human interactions and shared reading experiences, reading groups has a democratic function, limitations of 
reading groups and reading groups part in reading promotion. Comparisons have also been made to how reading 
groups fit the Public Library task, as it is described in Swedish Library law and Unesco‟s Public Library manifes-
to. The analysis of the interview-material shows that reading groups in many ways fit the task of Public Library 
service, like promoting literature and reading, supporting individual development and be available to everyone. 

The phenomenographical analysis of the interview-material, concerning the librarian‟s part in reading 
groups, resulted in the following categories: administrator, educator, social inspirer and competence and interest 
for fiction. Comparisons are also made to Jofrid Karner Smidts thesis concerning the five different roles a libra-
rian should fulfill working with literature promotion. Based on her thesis  it„s foremost the librarian as a critic 
and literature expert, educator and as ordinary person that correspond with the interviewed librarians perceptions 
about what part they play and should play in reading groups.  

One distinct conception that transpired in the interview-material is that reading groups organized by Swe-
dish Public Libraries do not necessarily have a specific reading promotion purpose, but that reading groups have 
potential to have a positive impact on the participants reading habits. Further that more active work from the 
librarians is required, in order to fulfill a reading promotion function. One of this thesis most important conclu-
sions is that there seems to exist a need to make the literature-promotion task of Public Libraries more visible, 
that it is important that librarians is given the opportunity to develop their competence to fulfill this task and that 
reading groups can fulfill an important aspect in that context. 

This study is a two years master´s thesis in library and information science. 
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Inledning 

Då vi tänker på läsning av skönlitteratur associerar vi det kanske främst till en 

enskild sysselsättning. Något man gör för sig själv, avgränsad från andra och med 

enbart bokens karaktärer som sällskap och samtalspartner. Emellertid finner 

många människor det givande att även diskutera de tankar läsningen väcker med 

andra. Det kan ge nya perspektiv både på läsningen och på livet, det egna och 

andras. I vilken form detta sker kan se väldigt olika ut, ett sätt är att delta i bok-

cirklar – en verksamhet med gamla anor men som det verkar finnas ett nyvaknat 

intresse för. 

Den svenska kulturjournalisten och litteraturforskaren Immi Lundin framför i 

sin bok Cirkelbevis – läsecirklar på bibliotek att bokcirklar organiserade av folk-

biblioteken har en betydelsefull läsfrämjande funktion.1 Viss tidigare forskning 

visar samtidigt på att den typiske bokcirkeldeltagaren är en person med stort läsin-

tresse.2 Detta fick mig att börja fundera kring om bokcirkeln är en verksamhet 

biblioteken tillhandahåller i avsikt att inspirera de läsovana att upptäcka läsning-

ens möjligheter, eller om det snarare är något de erbjuder som nöje till de redan 

läsvana biblioteksanvändarna. Eller, för den delen, om de har helt andra avsikter 

med sin bokcirkelverksamhet. 

Med tanke på folkbibliotekens ifrågasatta ställning och allmänhetens minska-

de läsning som stundom framställs i media, kan man även fråga sig om bokcirklar 

är något biblioteken över huvud taget bör ägna sig åt och i så fall - varför då. Å 

andra sidan kan det måhända tyckas självklart att folkbiblioteken svarar upp mot 

allmänhetens intresse att delta i bokcirklar. Jag menar dock att det är av vikt att 

biblioteken tydliggör och kan motivera vad de har för avsikt med den verksamhet 

de bedriver. Detta för att visa på att det inte enbart är något de ägnar sig åt för att 

de har lust, utan att verksamheten kan berättigas utifrån aspekter som på vilket sätt 

olika aktiviteter uppfyller folkbibliotekets uppdrag. Folkbiblioteken är en kom-

munpolitisk angelägenhet, vilket innebär att biblioteken också måste kunna legi-

timera sin verksamhet gentemot sina kommunpolitiska beslutsfattare.3 I en forsk-

ningsrapport som behandlar de offentliga bibliotekens inflytande över allmänhe-

                                                 
1Lundin, I. (2004), Cirkelbevis: läsecirklar på bibliotek, s. 6-7, 36. 
2Sedo, D. R. (2002),”Predictions of Life After Oprah: A Glimpse at the Power of Book Club Reader”, s. 11. 
3Prop. 1996/97:3, s. 49-50, 208. 
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tens läsande argumenterar de brittiska forskarna Bob Usherwood och Jackie Toy-

ne att det är av vikt att de som utformar och ansvarar för bibliotekens verksamhet 

får ökad kunskap om vilken resurs bibliotekens litterära service är för människors 

läsupplevelser och läsutveckling.4 I detta avseende är kunskap om huruvida bok-

cirkelverksamheten kan uppfylla delar av folkbibliotekens uppdrag, bland annat 

den uppgift de har att främja allmänhetens intresse för läsning och litteratur5, av 

betydande vikt. 

Folkbiblioteken ska vara till för alla medborgare och deras verksamhet ska 

anpassas för att tillgodose människor med skilda behov. Detta poängteras bland 

annat i bibliotekslagen och i Unescos folkbiblioteksmanifest.6 Under min pågåen-

de utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, men även i kontakt med 

verksamma bibliotekarier, har vikten av att biblioteken har ett användarperspektiv 

betonats. Även om detta inte betyder att användarnas önskemål och behov helt ska 

styra bibliotekens satsningar så bör bibliotekarierna ha sina användare i åtanke då 

de planerar och utformar olika verksamheter. Kunskap om vilken betydelse bok-

cirkelverksamheten vid folkbiblioteken kan ha för användarna torde därför vara av 

vikt. Folkbibliotekens användare är dock inte någon homogen grupp.7 En fråga jag 

ställde mig var därför vilka användare bibliotekarierna har i åtanke då de organise-

rar bokcirklar och vilken funktion de tänker att bokcirkeldeltagandet ska fylla för 

dem. Men även på vilket sätt deras egen yrkesroll kommer till sin rätt genom att 

arbeta med bokcirklar. Eller med andra ord; vad bokcirkelverksamheten kan tän-

kas fylla för funktion för bibliotekarierna själva. 

Ovan resonemang var utgångspunkten till föreliggande masteruppsats, vars 

syfte och frågeställningar härnäst kommer att presenteras. För att finna svar har 

jag intervjuat yrkesverksamma bibliotekarier som ansvarar för bokcirklar vid någ-

ra folkbibliotek. Min förhoppning är att en ökad kunskap om vilken funktion bok-

cirkelverksamheten vid folkbiblioteken kan fylla - för användarna och för biblio-

tekarierna i deras yrkesutövning - ska kunna användas som en inspirationskälla för 

andra bibliotek då de planerar vilka aktiviteter de ska satsa på och i vilket syfte. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4Toyne, J. & Usherwood, B. (2001), Checking the books: The Value and Impact of Public Library Book 

Reading, s. 4 ff. 
5Vilket framkommer i bibliotekslagen. 
6Bibliotekslag (SFS 1996:1596); Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest (2006),  s. 9. 
7Hedemark, Å., Hedman, J. & Sundin, O. (2005), ”Speaking of users: on user discourses in the field of public 

libraries”, under rubrikerna “Discourse theory” och “Analysis”. 
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva vad bok-

cirkelverksamheten vid folkbiblioteken kan fylla för varierade funktioner för del-

tagarna, biblioteket och bibliotekarierollen, utifrån yrkesverksamma bibliotekari-

ers perspektiv. Uppsatsens frågeställningar är: 

Vad har yrkesverksamma bibliotekarier för uppfattningar om bokcirkelverksamhe-

tens funktion i förhållande till folkbibliotekets uppdrag? 

Vilken/vilka funktion/er uppfattar de att bokcirkeln fyller för deltagarna? 

Vad har de för uppfattningar om bokcirkelverksamheten som läsfrämjande insats? 

Hur ser bibliotekarierna på sin egen roll då de ansvarar för bokcirklarna? 

Utifrån min ambition att erhålla beskrivningar av bibliotekariernas kvalitativt 

skilda uppfattningar om bokcirkelns funktion vid folkbiblioteken, utfördes under-

sökningen enligt en fenomenografisk forskningsansats. Jag har genomfört kvalita-

tiva intervjuer med fem yrkesverksamma bibliotekarier som ansvarar för bokcirk-

lar vid fem folkbibliotek. I enlighet med den fenomenografiska forskningsansatsen 

ska den empiriska undersökningen genomföras utan något teoretiskt ramverk. I 

sammanhanget fann jag det dock intressant att jämföra det empiriska resultatet 

med hur folkbibliotekets uppdrag uttrycks i några styrdokument, och då främst 

bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest. Detta för att belysa om och 

på vilket sätt bokcirkelverksamheten kan bidra till att uppfylla delar av folkbiblio-

tekets uppdrag. Jag ville även söka förstå på vilket sätt bibliotekarierollen kommer 

till sin rätt genom att arbeta med bokcirklar. Min avsikt var därför även att jämföra 

bibliotekariernas uppfattningar om den egna rollen i bokcirklarna, med den norske 

biblioteksforskaren Jofrid Karner Smidts tes om de fem roller som en bibliotekarie 

bör uppfylla som god förmedlare av litteratur.8 I och med att jag dels genomför en 

fenomenografisk studie och dels relaterar resultatet från denna studie till ovan 

nämnda dokument samt Jofrid Karner Smidts tes, är uppsatsens undersöknings- 

och analysdel uppdelad i två led, vilket beskrivs närmare under ”Teoretisk och 

metodologisk utgångspunkt”. 

Avgränsning och begreppsdefinition 

Jag har valt att avgränsa mig till att undersöka folkbibliotekens bokcirkelverksam-

het för vuxna utifrån bibliotekariers synvinkel. Då jag talar om bibliotek i denna 

uppsats menar jag således folkbiblioteken. En bakgrund till folkbibliotekens upp-

drag kommer att ges i det följande kapitlet. Jag har inte undersökt vilken funktion 

                                                 
8Smidt, J. K. (1994), ”Bibliotekarien som litteraturformidler”, s. 11. 
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deltagarna i cirklarna upplever att verksamheten fyller för dem, utan fokus i upp-

satsen är bibliotekariernas uppfattningar av bokcirkelverksamheten. Jag har med 

andra ord inte heller undersökt eller observerat hur biblioteken faktiskt bedriver 

bokcirklar i sin verksamhet. En definition av begreppet uppfattning kommer att 

ges under avsnittet ”Den fenomenografiska forskningsansatsen”, då den betydelse 

detta begrepp har i denna uppsats är knutet till denna forskningsansats. Tre andra 

för uppsatsen centrala begrepp är bokcirklar samt användare och deltagare, vilka 

här har följande innebörd: 

Bokcirklar: Bokcirklar kan organiseras på olika sätt och ha varierande upplägg. 

Fokus i denna uppsats är de bokcirklar som anordnas av folkbiblioteken och 

som har ett upplägg där deltagarna med en viss regelbundenhet träffas på bib-

lioteket för att diskutera sina läsupplevelser av skönlitteratur, som antingen 

bibliotekarien eller deltagarna tillsammans valt att läsa. Upplägget på mötena 

kan se olika ut, exempelvis med eller utan en aktiv ledare. I olika dokument, 

litteratur och tidigare forskning förekommer andra begrepp med denna bety-

delse, så som läsecirkel, litteraturcirkel eller på engelska Book Club och Rea-

ding group. Jag kommer genomgående i texten att använda mig av begreppet 

bokcirklar, även då den litteratur och tidigare forskning som redovisas använ-

der ett synonymt begrepp, om det inte är direkta citat.  

Användare och deltagare: Med begreppet deltagare menar jag här en person som 

deltar i en bokcirkel. Då det gäller de personer som besöker och tar del av bib-

liotekens tjänster, så kan de definieras på olika sätt, som exempelvis; låntaga-

re, användare, besökare, kunder osv.9 I denna uppsats beskrivs de som använ-

dare. 

Disposition 

Efter denna inledande del kommer ett kapitel där jag definierar och diskuterar 

folkbibliotekets uppdrag, främst utifrån hur det beskrivs i två för verksamheten 

viktiga styrdokument nämligen Unescos folkbiblioteksmanifest och biblioteksla-

gen. Tonvikten i denna redogörelse ligger på bibliotekens läsfrämjande och littera-

turförmedlande arbete. Därefter presenteras hur vanligt förekommande bokcirkel-

aktiviteter är vid folkbiblioteken i Sverige idag, varpå följer ett urval av tidigare 

forskning och annan litteratur som främst avgränsar sig mot bokcirkelverksamhe-

ten vid biblioteken. Den internationella forskning som därefter presenteras har inte 

för avsikt att vara heltäckande, utan utgör exempel på sådan. Därefter följer ett 

kapitel där jag redogör för den fenomenografiska forskningsansatsen, samt för de 

fem olika bibliotekarieroller som Jofrid Karner Smidts definierat och som jag 

                                                 
9Hansson, J. (2005), Det lokala folkbiblioteket: förändringar under hundra år, s. 29 
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kommer att använda mig av i den senare delen av analysen. Därpå följer ett kapitel 

där jag beskriver valet av metod samt den arbetsgång som jag i enlighet med den 

fenomenografiska forskningsansatsen följt under uppsatsarbetets gång. Efter den-

na redogörelse presenteras de beskrivningskategorier som utgör resultatet av den 

fenomenografiska undersökningen. I förhållande till beskrivningskategorierna görs 

även återkopplingar till tidigare forskning och till den diskussion kring folkbiblio-

tekets uppdrag som presenterats i kapitlet ”Folkbibliotekets uppdrag”. Efter pre-

sentationen av de beskrivningskategorier som berör de intervjuade bibliotekarier-

nas uppfattningar av den egna rollen följer även en analys av och diskussion kring 

hur dessa kategorier förhåller sig till Jofrid Karner Smidts fem bibliotekarieroller. 

Därefter följer en avslutande diskussion samt en sammanfattning. 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Följande redogörelse av folkbibliotekets uppdrag görs för att sätta in bokcirkel-

verksamheten vid folkbiblioteken i sin kontext, men även för att i den senare ana-

lysen av undersökningens resultat kunna jämföra bibliotekariernas uppfattningar 

av bokcirkelverksamhetens funktion med några i sammanhanget viktiga doku-

ment. Avseende den tidigare forskning som därefter presenteras kan inledningsvis 

noteras att trots bokcirkelns långa historia och det nyvaknade intresset för att delta 

i bokcirklar, så saknas forskning på området, såväl i Sverige som internationellt.10  

Urvalet i den internationella forskning som här presenteras har gjorts utifrån län-

der som i större utsträckning än i Sverige såväl bedrivit forskning i ämnet som 

tillhandahåller bokcirkelverksamhet vid de offentliga biblioteken. För att läsaren 

av föreliggande uppsats ska kunna följa den fenomenografiska forskningsansat-

sens arbetsgång, presenterar och diskuterar jag forskningsresultaten från nedan 

nämnda studier först i analysen av de egna empiriska resultaten. 

Folkbibliotekens uppdrag 

Folkbiblioteket har sedan sitt ursprung haft flera uppdrag och roller att fylla, och 

vad som ansetts vara dess huvuduppgifter och med vilka metoder dessa ska upp-

fyllas har skiftat över tid.11 I Där människor och tankar möts – biblioteket som 

folkbildning framför Ingrid Atlestam att ”[f]olkbibliotekets funktion är ytterst 

komplex” och att ”många försök har gjorts att beskriva den, men oftast lyfter man 

bara fram någon eller några delar beroende på vad som för tillfället är gångbart”. 

Hon menar exempelvis att det just nu är ”biblioteket som mötesplats, lärcentrum, 

informationscentral, företagsservice, upplevelsecentrum samt läs- och integra-

tionsbefrämjande arbete som tros vara mest gångbart”.12 Synen på vad folkbiblio-

                                                 
10Material har sökts i databaserna: Artikelsök, avhandlingar.se, BADA (Borås akademiska digitala arkiv), 

Disa, DiVA, E-brary, Google Scholar, JSTOR, Libris, Lisa (Library and Information Science Abstract), 

Scopus, SwePub, uppsatser.se. De sökord som huvudsakligen använts är; bokcirklar, läsecirklar, litteratur-

cirklar, boksamtal, läsfrämjande, book club, reading groups, public library, reader development, promoting 

reading. 
11Atlestam, I. (2010), "För alla men inte allt", s. 50; Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 

9 f.  
12Atlestam, I. (2010), s. 50. 
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teken är till för och vad de ska ägna sig åt kan sägas bero på vems perspektiv man 

antar, så som allmänhetens, verksamma bibliotekariers eller olika beslutsfattares, 

och är dessutom ideologiskt färgat och beroende av den kulturpolitik som förs.13 

Att kort definiera folkbibliotekets uppdrag låter sig därför svårligen göras, det 

krävs att man gör ett val och antar ett visst perspektiv. Till stora delar kan (synen 

på) dess uppdrag exempelvis uttydas i de olika lagar och direktiv som styr verk-

samheten, vilka även de är flerfaldiga och skiftar över tid. Ett styrdokument som 

har spelat en viktig roll för såväl den nationella som internationella samsynen på 

folkbiblioteksväsendet och dess uppdrag är Unescos folkbiblioteksmanifest.14 Ma-

nifestet utarbetades i samarbete mellan Unesco och IFLA och utgavs i sin första 

version 1949.15 Det har därefter reviderats och dess tredje version utkom 1994. I 

manifestet behandlas i tolv punkter vad folkbiblioteken bör ägna sig åt för att till-

godose sina huvuduppgifter, nämligen att ”verka för läskunnighet, information, 

utbildning och kultur”. I manifestet poängteras bland annat att folkbiblioteket som 

lokalt kultur- och kunskapscentrum ska vara tillgängligt och anpassat för alla 

medborgare.16 Manifestet har dock formen av en deklaration och är därför inte 

tvingande för Unescos medlemsländer utan är rekommendationer att verka i en 

viss riktning.17  

Ett annat viktigt styrdokument angående folkbibliotekens uppdrag är den bib-

liotekslag som antogs 1997 och som anger ramarna för hela det offentliga biblio-

teksväsendet i Sverige.18 I bibliotekslagens andra paragraf, första stycket, beskrivs 

målen för biblioteksverksamheten: 

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbild-
ning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. 

Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla med-
borgare. 

Varje kommun skall ha ett folkbibliotek.19 

Bibliotekslagen fastslår genom denna paragraf att främjandet av intresse för läs-

ning, litteratur och kunskapssökande tillhör folkbibliotekens grundläggande upp-

gifter. Dock anges inte med vilka metoder eller arbetssätt som biblioteken bör 

                                                 
13Hansson, J. (2005), s. 29; Hedemark, Å. (2009), s. 18.  
14Unesco, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, är ett organ inom FN. De arbe-

tar för ett internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Nationalencyklo-

pedin, webbversionen, sökord: Unesco [2010-03-20]. 
15IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, är en internationell biblioteksföre-

ning som arbetar med främjandet av ett internationellt biblioteksarbete. Nationalencyklopedin, webbversio-

nen, sökord: IFLA [2010-03-20]. 
16Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest (2006), s. 5, 7, 9-11. 
17Jensen, I. E. (2010), Bibliotekslag SFS nr: 1996:1596, 2004:1261 – Utvärdering och förslag till revide-

ring, s. 12. 
18Det offentliga biblioteksväsendet i Sverige utgörs av: folkbiblioteken, skolbiblioteken, talboks- och punkt-

skriftsbiblioteket, sjukhusbiblioteken, högskolebiblioteken och övriga forskningsbibliotek samt andra statligt 

finansierade bibliotek, så som Statens musikbibliotek. Prop. 1996/97:3 s. 206. 
19 Bibliotekslag (SFS 1996:1596). 
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använda för att uppfylla detta uppdrag, utan detta är en fråga för respektive folk-

bibliotek att avgöra, vilket emellertid ska göras i en överenskommelse med de 

kommunpolitiska beslutsfattarna. Folkbiblioteken är politiskt styrda institutioner, 

deras verksamhet omfattas av de statliga politiska målen i Sverige och de styrs på 

kommunalpolitisk nivå. I bibliotekslagens sjunde paragraf anges att det är kom-

munerna som ansvarar för folkbibliotekens verksamhet, vilket är en del i det 

kommunala självstyret.20 Bibliotekslagen är för närvarande under utvärdering, ett 

uppdrag som regeringen i augusti 2009 gav bibliotekskonsult Inger Eide Jensen. 

Inger Eide Jensens utvärdering blev klar i mars 2010 och presenteras i rapporten 

Bibliotekslag SFS nr: 1996:1596, 2004:1261 – Utvärdering och förslag till revi-

dering. Där poängteras att biblioteken har många uppdrag fylla, men att en av 

folkbibliotekens viktigaste uppgifter är att ”främja den levande litteraturen som 

konstart”, vilket man anser bör synliggöras mer i revideringen av bibliotekslagen. 

Under rubriken ”Tillämpning av lagens paragrafer”, angående bibliotekslagens 

andra paragraf, står att läsa att bibliotekarierna vid folkbiblioteken i dagsläget be-

driver ett aktivt arbete för att främja intresse för läsning och litteratur, bland annat 

genom att anordna bokcirklar samt aktivera sig i litteraturbloggar och andra socia-

la medier för läsintresserade.21  

Det finns väldigt lite skrivet om metoder för det litteraturförmedlande och läs-

främjande arbetet för vuxna och den forskning som bedrivs inom området rör 

främst barn och unga.22 I en rapport från Svensk biblioteksförening, Läsfrämjande 

– förnyelse behövs, framtagen 2007 anges dock såväl barn som vuxna som viktiga 

målgrupper i arbetet att främja intresset för läsning och litteratur. Rapporten inne-

håller bland annat en ”genomgång av de olika stödformer som finns för läsfräm-

jande verksamhet” och den utmynnar i ”förslag till nya former för statligt stöd till 

inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek samt till läsfrämjande insatser för 

barn och vuxna”. För att få ett grepp om hur bibliotekspersonal ser på stödet till 

läsfrämjande insatser, samt på inköpsstödet till folk- och skolbibliotek, fick ett 

trettiotal bibliotek med varierande storlek besvara ett antal frågor. Bokcirklar an-

ges i rapporten som ett försök till läsfrämjande verksamhet som ”pågår på flera 

bibliotek i landet”.23  

                                                 
20Bibliotekslag (SFS 1996:1596); Prop. 1996/97:3, s. 49-50, 206. 
21Jensen, I. E. (2010), s. 34, 44. 
22Vilket även Erika Ljung konstaterar i sin magisteruppsats Läsfrämjande verksamhet för vuxna: En kvalita-

tiv undersökning av bibliotekariers arbetsmetoder, litteraturförmedlande roll och kompetens, (2006), s. 15. 
23Svensk biblioteksförening (2008), Läsfrämjande – förnyelse behövs, s. 1, 5, 6, 25, 27. 
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Bokcirklar vid folkbiblioteken i Sverige 

Bokcirklar, som sägs ha sitt ”ursprung i det tidiga 1900-talets bildningsarbete 

inom folkrörelserna”, har under 1990- och 2000-talet haft en ”renässans och är 

mer populära än någonsin”.24 Hur många officiella och privata bokcirklar som fö-

rekommer i Sverige idag finns det dock inga uppgifter om, men i Statens Kultur-

råds rapportserie Kulturen i siffror står att läsa att folkbiblioteken under 2009 an-

ordnade 3 968 aktivitetstillfällen avseende bok- och läsecirklar, vilket kan jämfö-

ras med 2007 då det anordnades 1 868 sådana tillfällen.25 Emellertid framkommer 

inte hur många som deltog eller vilken avsikt man hade med verksamheten. Näm-

nas bör att det 2009 sammanlagt anordnades 98 667 publika aktivitetstillfällen vid 

folkbiblioteken, varav 72 procent primärt riktade sig mot barn och unga och då 

främst avseende språkstimulerande åtgärder. Högst upp på aktivitetslistan kommer 

”bokprat – boksamtal” för barn- och unga och ”bok- och läsecirklar” kommer på 

7:e plats (av 17 nämnda aktiviteter). 

Bokcirkelverksamheten vid folkbiblioteken är, som tidigare nämnts, ett rela-

tivt outforskat ämne inom biblioteks- och informationsvetenskapen i Sverige.26 Jag 

har inte funnit någon svensk avhandling som berör bokcirklar vid folkbiblioteken. 

Då jag sökt tidigare masteruppsatser i ämnet har jag dock kunnat konstatera att 

bokcirkeln det senaste decenniet börjat intressera masterstudenter inom biblioteks- 

och informationsvetenskap. Dessa utgår dock främst ifrån ett deltagarperspektiv 

(så som varför man deltar och vilka behov det fyller) och enbart i liten utsträck-

ning utifrån folkbibliotekens och bibliotekariernas synvinkel.27  

Bokcirkelns funktion vid folkbiblioteken 

Immi Lundin har skrivit en bok om bokcirklar i bibliotekens regi, där hon bland 

annat poängterar att bokcirkeln utgör en möjlighet för biblioteken att utveckla och 

fördjupa sin litteraturförmedlande funktion och att arbeta läsfrämjande, men att 

bokcirkelverksamheten även kan fylla andra funktioner för såväl deltagarna som 

för biblioteken. I boken redogör hon för hur några bibliotek i Sverige, som hon 

själv haft kontakt med, bedriver bokcirkelverksamhet. Hon presenterar även några 

olika projekt och undersökningar av bokcirkelverksamheten vid de offentliga bib-

lioteken i Storbritannien (vilka hon funnit via internet), som hon menar har kom-

mit mycket längre med, och är betydligt mer engagerade i, att arbeta med bokcirk-

lar som en form av läsfrämjande metod.28 Här bör man dock ta i beaktande att bo-

ken kom ut 2004 och att en del kan ha hänt sedan dess. Hennes bok är inte en 

                                                 
24Steiner, A. (2009), Litteraturen i mediesamhället, s. 172. 
25Statens Kulturråd (2010), Bibliotek 2009 - Kulturen i siffror 2010:4, s. 28. 
26Rydbeck, K. (2009), ”Läsningens cirklar – på gränsen mellan privat och offentligt”, s. 1. 
27Vilket även Jenny Englund & Edda Trautmann konstaterar i sin masteruppsats Personalläsecirklar på 

folkbibliotek: Ett forum för att utveckla litteraturpedagogiska förhållningssätt, (2006), s. 14. 
28Lundin, I. (2004), s. 25, 32, 58 ff. 
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forskningsrapport i sig utan utgör en redogörelse av; hennes egna erfarenheter av 

bokcirkelns betydelse, en presentation av några tidigare studier i ämnet samt en 

inspirationsbok med praktiska tips och råd till bibliotek som avser starta bokcir-

kelverksamhet.  

Erika Ljung har i sin magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap 

undersökt hur den läsfrämjande verksamheten för vuxna vid folkbiblioteken ser 

ut. Hon intervjuade sju bibliotekarier som arbetar med läsfrämjande insatser om 

deras arbetsmetoder, roll i litteraturförmedlingen samt vilken kompetens som an-

ses viktig. Samtliga hennes informanter uppger att läsfrämjande arbete i grunden 

handlar om olika sätt att stimulera till läsning och att dessa insatser främst är inrik-

tade mot barn och unga. De metoder för vuxna som de främst arbetar med är 

skyltning, personliga lästips och programverksamhet som exempelvis författarbe-

sök. Att tillhandahålla bokcirklar och bokprat är mindre vanligt, även om det före-

kommer och/eller diskuteras som (en möjlig framtida) arbetsmetod för läsfräm-

jande.29  

En magisteruppsats som behandlar bokcirklar som leds av bibliotekarier vid 

folkbiblioteken, men även i skolan, är Boksamtal – intervjuer med bibliotekarier 

och deltagare i olika litteraturcirklar. Uppsatsförfattarna Lena Havel och Solveig 

Krafts huvudsyfte var att undersöka ”hur bibliotekarier arbetar litteraturpedago-

giskt med olika typer av litteraturcirklar för vuxna och ungdomar på folkbibliotek 

och i skolan” samt hur detta ”påverkat deltagarna och bibliotekarierna avseende 

läsning och personlig utveckling och gruppdynamik”. Deras undersökning grundar 

sig dels på kvalitativa intervjuer med bibliotekarier som leder bokcirklar och med 

deltagare i dessa och dels på en enkätundersökning med 37 bokcirkeldeltagare. I 

sin teoretiska analys av undersökningens resultat gör de jämförelser med Aidan 

Chambers metod för boksamtal samt Jofrid Karner Smidts tes om bibliotekariers 

litteraturförmedlande roller.30 En annan undersökning som berör bokcirklar i för-

hållande till bibliotekariers litteraturpedagogiska arbete är Jenny Englund och 

Edda Trautmanns magisteruppsats Personalläsecirklar på folkbibliotek – Ett fo-

rum för att utveckla litteraturpedagogiska förhållningssätt. Deras syfte var att 

undersöka huruvida personalläsecirklar kan bidra till att utveckla bibliotekariernas 

litteraturpedagogiska förhållningssätt gentemot vuxna användare. Det empiriska 

materialet grundar sig på observationer av fyra personalläsecirklar, samt intervjuer 

med sammanlagt sju bibliotekarier.31 

                                                 
29Ljung, E. (2006), s. 15. 
30Kraft, S. & Havel, L. (2003), Boksamtal: intervjuer med bibliotekarier och deltagare i olika litteraturcirk-

lar, s. 6-7, 29, 77-78. 
31Englund, J. & Trautmann, E. (2006), Personalläsecirklar på folkbibliotek: Ett forum för att utveckla littera-

turpedagogiska förhållningssätt, s. 7, 28. 
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Internationella projekt och forskning om bokcirklar vid de 

offentliga biblioteken 

Detta avsnitt börjar med en presentation av Reader Development, en läsaroriente-

rad rörelse som har haft betydelse för bokcirkelverksamhetens utveckling och ut-

formning i Storbritannien. Därefter redogör jag för ett urval av tidigare forskning 

som berör bokcirkelns utbredning och funktion för biblioteken och för deltagarna, 

som genomförts i Storbritannien, USA och Kanada. 

Reader Development 

I Storbritannien har en del läsarorienterade projekt, så kallade Reader Develop-

ment-initiativ, genomförts i syfte att utveckla och inspirera människors läsande 

och läsupplevelser och där bokcirkeln bland annat använts som metod för detta.32 

Reader Development är ett nyckelbegrepp då man talar om bokcirklar i Storbri-

tannien, en term som Rachel van Riel, grundare till läsrörelsen Opening the Book, 

sägs ha initierat.33 Rachel van Riel har sedan 1990-talet betytt mycket för de eng-

elska offentliga bibliotekens intresse att driva bokcirklar. På Opening the Books 

webbsida definieras begreppet Reader Development.34 Det finns inte något svenskt 

begrepp som direkt motsvarar Reader Development, men det skulle kunna över-

sättas med ”läsarutveckling”.35 Det är således inte detsamma som läsfrämjande 

även om det finns en del beröringspunkter.36 Opening the Book har utifrån grund-

tanken i Reader Development utvecklat en modell för att bedriva bokcirkelverk-

samhet som speciellt lämpar sig för de offentliga biblioteken och som de även lärt 

ut i såväl Storbritannien som till andra länder.37  

Bokcirkelns omfattning och betydelse vid de offentliga biblioteken 

Bob Usherwood och Jackie Toyne vid ”Centre for Public Libraries in the Informa-

tion Society” (CEPLIS), vid universitetet i Sheffield, har genomfört ett forsk-

ningsprojekt i syfte att öka förståelsen för vilken funktion och vilket inflytande de 

offentliga biblioteken har i förhållande till allmänhetens läsande och läsupplevel-

ser. En kombinerad kvalitativ metod användes och det empiriska materialet består 

bland annat av intervjuer med bibliotekspersonal, konst- och kulturarbetare, bibli-

oteksanvändare liksom icke-användare samt olika beslutsfattare i biblioteksfrågor 

i Storbritannien.38 Som en del i forskningsprojektet sändes ett frågeformulär ut till 

                                                 
32Lundin, I. (2004), s. 59; Toyne, J. & Usherwood, B. (2001), s. 10. 
33Opening the Books webbsida > About. 
34Se Opening the Books webbsida > Reader-centred approach > Definition of reader development. 
35Lundin, I. (2004), s. 59. 
36Det engelska begreppet för läsfrämjande är snarare promoting reading. 
37Opening the Books webbsida > Achievments. 
38För mer information om projektets syfte, metod och källmaterial se: Toyne, J. & Usherwood, B. (2001), s. 

2, 8-23. 
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samtliga auktoriteter inom den offentliga biblioteksvärlden i Storbritannien, med 

frågor kring deras litteraturförmedlande och läsarutvecklande (Reader Develop-

ment) aktiviteter. Av den 91 procentliga svarsfrekvens de uppnådde svarade 63 

procent att de tillhandahöll bokcirklar och 30 procent att de funderade på att starta. 

Av detta drar de bland annat slutsatsen att bokcirklar är en utbredd metod i att 

främja läsning vid de offentliga biblioteken i Storbritannien.39 Claire Scothern har 

utifrån Bob Usherwoods och Jackie Toyne forskningsprojekt genomfört en kvali-

tativ undersökning (masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap fram-

lagd vid universitetet i Sheffield), i syfte att undersöka vad som kännetecknar en 

framgångsrik bokcirkelverksamhet vid de offentliga biblioteken. Hon intervjuade 

ett antal bibliotekarier med ansvar för bokcirkelverksamhet samt Rommi Smith, 

”reader-in-residence” och utbildningsansvarig vid Opening the Book. Därutöver 

genomförde hon fokusgrupper med bokcirkeldeltagare samt deltagarobservationer 

i en bokcirkel.40  

Ett annat forskningsprojekt som kartlagt såväl den biblioteksbaserade som den 

privata bokcirkelverksamhetens omfattning i London är Reading Groups & Public 

Libraries Research, som genomfördes av Book Marketing Limited och The Rea-

ding Agency, på uppdrag av London Libraries Development Agency (LLDA). 

Utgångspunkten för undersökningen var LLDAs hypotes om att bokcirkeln har 

potential att stärka de offentliga bibliotekens läsfrämjande roll. Undersökningen är 

baserad på uppgifter från 161 biblioteksbaserade och 82 privata läsecirklar och 

resultaten visar på att bokcirkeln har en läsfrämjande potential. Målsättningen med 

undersökningen var bland annat att finna bra metoder för att bedriva bokcirkel-

verksamhet vid de offentliga biblioteken. Vidare ville man få fram argument och 

fakta kring bokcirkelverksamhetens betydelse som skulle kunna användas i dis-

kussioner med dem som arbetar med kulturella frågor.41  

I artikeln UK public libraries: roles in adult literacy provision diskuterar Car-

la McLoughin och Anne Morris vilken betydelse de brittiska offentliga biblioteken 

har då det gäller att främja intresset för läsning gentemot målgruppen vuxna med 

bristande läs- och skrivkunnighet. Artikeln är baserad på ett forskningsprojekt vars 

empiriska material grundar sig på fallstudier av åtta offentliga bibliotek, vilkas 

läsfrämjande arbete de undersökt genom intervjuer med bibliotekspersonal. De 

läsfrämjande metoder för vuxna som användes vid biblioteken var bland annat 

bokcirklar, talböcker samt olika temaaktiviteter/evenemang.42 

                                                 
39Toyne, J. & Usherwood, B. (2001), s. 18, 94, 147. 
40Scothern, C. (2000), What makes a successfull public library reading group?: How good practice can be 

created and sustained, s. ii, 1, 6. 
41Då jag inte lyckats få tillgång till undersökningen baseras min redogörelse på den presentation av rapporten 

som Immi Lundin gör i sin bok. Lundin, I. (2004), s. 93-101. 
42McLoughin, C. & Morris, A. (2004), ”UK public libraries: roles in adult literacy provision”, s. 37. 
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Bokcirkeln och deltagarna 

Den engelska litteraturvetaren Jenny Hartley har tillsammans med kollegan Sarah 

Turvey genomfört en enkätstudie i två delar i syfte att kartlägga bokcirkelverk-

samheten i Storbritannien. Den första delen av enkätstudien sändes år 1999 ut till 

350 cirklar, därefter skedde en uppföljning år 2000 som omfattade ytterligare 130 

cirklar. De besökte även några av cirklarna. Utifrån undersökningens resultat, som 

presenteras i boken The Reading Groups Book, diskuterar Jenny Hartley bland 

annat hur bokcirklarna startades och i vilka sammanhang man träffas, cirklarnas 

upplägg, samt vilken betydelse bokcirkeln har för deltagarna. I viss mån berörs 

även bokcirklar organiserade av de offentliga biblioteken samt vilken roll biblio-

teken har i sammanhanget. Vidare tar hon upp faktorer som deltagarnas kön, ålder 

och utbildningsbakgrund.43 En annan forskare som har intresserat sig för bokcir-

kelns funktion för deltagarna är den amerikanska sociologen Elisabeth Long. Hon 

har genomfört en undersökning av bokcirklar med kvinnliga deltagare i Huston, 

Texas, ur ett sociologiskt perspektiv. Undersökningen är baserad på kvalitativa 

intervjuer, deltagande observationer samt en enkät. I boken Book Clubs: Women 

and the Uses of Reading in Everyday Life diskuterar hon undersökningens resultat, 

där hon bland annat lägger fram skälen till bokcirkelns betydelse för kvinnor un-

der de senaste decennierna.44  I artikeln ”Predictions of Life After Oprah: A 

Glimpse at the Power of Book Club Readers” diskuterar den kanadensiska profes-

sorn DeNel Rehberg Sedo skälen till bokcirklarnas popularitet i förhållande till 

vad bokcirkeln fyller för funktion för deltagarna. Hon tar bland annat upp aspekter 

som vem den typiske bokcirkeldeltagaren är, avseende socioekonomiska faktorer 

som; etnisk bakgrund, kön, ålder, inkomst och utbildningsbakgrund men även 

tidigare läsintresse.45 Hon redogör därutöver för bokcirklarnas struktur. Artikeln är 

baserad på en etnografisk undersökning av bokcirklar i Kanada samt en kvalitativ 

surveyundersökning utförd online av såväl fysiska som virtuella bokcirklar.46 Den 

etnografiska studien är baserad på intervjuer med deltagare i olika bokcirklar samt 

deltagarobservationer.47  

                                                 
43Hartley, J. & Turvey, S. (2002), The reading groups book, s. xif, 6f, 25-27,41. 
44Long, E. (2003), Book Clubs: Women and the Uses of Reading in Everyday Life, s. ixf, 145. 
45Sedo, D. R. (2002), ”Predictions of Life After Oprah: A Glimpse at the Power of Book Club Reader”, s. 11-

15, 20-21. 
46Denna surveyundersökning redogör DeNel Rehberg Sedo mer utförligt för i artikeln ”Readers in Reading 

Group: An Online Survey of Face-to-Face and Virtual Book Clubs” (2003). 
47För närmare beskrivning av hur hon gick tillväga för att samla in sitt källmaterial, se; Sedo, D. R. (2002), s. 

13-14. 
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Teoretisk och metodologisk utgångspunkt 

I detta avsnitt redogör jag för den fenomenografiska forskningsansats som jag i 

föreliggande uppsats utgått ifrån. Denna form av forskningsansats innebär att jag i 

min undersökning och analys av data inte utgått ifrån någon form av teoretiskt 

ramverk. Liksom alla former av metodansatser vilar den fenomenografiska forsk-

ningsansatsen emellertid på vissa teoretiska antaganden, så som på vilket sätt vi 

kan nå kunskap om verkligheten.48 I denna uppsats är fenomenografins definition 

av begreppet uppfattning av stor betydelse, vilket här kommer att förklaras. Vidare 

redogör jag för Jofrid Karner Smidts tes om bibliotekariens fem olika roller som 

god litteraturförmedlare.  

Den fenomenografiska forskningsansatsen 

Fenomenografin har som forskningsansats vuxit fram ur de metodologiska erfa-

renheter som förvärvades inom flera kvalitativt orienterade forskningsprojekt, 

vilka under 1970-talet utfördes av en grupp forskare verksamma vid den pedago-

giska institutionen vid Göteborgs universitet, den så kallade Inom-gruppen.49 Fe-

nomenografin utformades med andra ord ”inte inom en uttalad teoretisk referens-

ram eller i direkt anslutning till en bestämd filosofisk idétradition utan den är em-

piriskt utprövad”.50 Pedagogen Mikael Alexandersson beskriver i ett kapitel i bo-

ken Kvalitativ metod och vetenskapsteori att fenomenografins ursprungliga forsk-

ningsområde var ”människors inlärning och omvärldsuppfattning”, och att forsk-

ningsansatsen främst gjort sig gällande inom pedagogiken, men att den har utveck-

lats och kommit att användas inom andra forskningsområden, exempelvis hur 

sjuksköterskor uppfattar omvårdnad.51 Fenomenografin har även visat sig använd-

bar inom forskningen i biblioteks- och informationsvetenskap. Exempelvis använ-

der sig biblioteksforskaren Louise Limberg av forskningsansatsen i sin avhand-

ling, där hon undersökt skolelevers uppfattningar av informationssökning.52 

                                                 
48Fejes, A. & Thornberg, R. (2009), Handbok i kvalitativ analys, s. 25. 
49INlärning och OMvärldsuppfattning. 
50Alexandersson, M. (1994), ”Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus”, s. 112. 
51Alexandersson, M. (1994), s. 113 f. 
52Limberg, L. (1998), Att söka information för att lära: En studie av samspel mellan informationssökning 

och lärande. 
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Mikael Alexanderson menar att det inom forskningen finns ”olika sätt att stäl-

la frågor om verkligheten”. En forskningsfråga kan handla om ”hur verkligheten 

ser ut och varför den ser ut som den gör”. Den kan också ta sin utgångspunkt ”i 

hur människor uppfattar eller tänker om denna verklighet”. Denna distinktion mel-

lan ”vad något är” och ”vad något uppfattas vara” är central inom fenomenogra-

fisk forskning och beskrivs som den första och andra ordningens perspektiv.53 Det 

är den andra ordningens perspektiv som är den fenomenografiska forskningsansat-

sens fokus och således det perspektiv jag använt mig av i min undersökning. I 

enlighet med den fenomenografiska ansatsen var jag inte ute efter att beskriva hur 

något är, det vill säga en objektiv verklighet, oberoende av människans subjektiva 

uppfattning om den. Min utgångspunkt var istället att åskådliggöra de kvalitativa 

variationer i hur en viss företeelse (bokcirkelverksamheten vid folkbiblioteken) 

uppfattas av en grupp människor (bibliotekarier).  

Begreppet uppfattning är centralt inom fenomenografisk forskning och kräver 

därför en närmare förklarning.54 Inom fenomenografin utgår man varken ifrån att 

världen är ontologisk given, det vill säga ”att en objektiv sann värld existerar utan 

människan”, eller att världen existerar enbart genom den tänkande och upplevande 

människan.55 Människans kunskapsbildning uppstår snarare i relation mellan indi-

viden och omvärlden.”Den grundläggande enheten vad gäller människans kunskap 

om omvärlden utgörs enligt fenomeonografin av ‟uppfattningen‟, dvs vilket inne-

håll människan ger åt relationen mellan sig själv och något i omvärlden.”56 Det är 

innehållet i denna kunskapsbildning, eller uppfattning, som är den fenomenogra-

fiska forskningens intresse. Pedagogen Ference Marton har beskrivit uppfattning-

ens innebörd som ”den referensram inom vilken vi samlat våra kunskaper eller 

den grund på vilken vi bygger våra resonemang”.57 En uppfattning är därigenom 

en individs ”sätt att förstå något eller sätt att erfara något.”58 Utgångspunkten är 

även att människor kan ha skilda uppfattningar om funktionen hos en och samma 

företeelse.”Om man frågar ett antal människor hur de uppfattar något kommer 

man med stor säkerhet att kunna urskilja ett antal olika sätt att förstå denna förete-

else.”59 Det är de likheter och skillnader i uppfattningar som en grupp individer 

tillskriver en viss företeelse, som forskaren vid fenomenografiska studier är ute 

efter att undersöka och beskriva. Målsättningen är att få fram variationerna i upp-

fattningarna, snarare än dess minsta gemensamma nämnare.60  

                                                 
53Alexandersson, M. (1994), s. 111. 
54För en mer utförlig beskrivning av begreppet uppfattning, se exempelvis; Uljens, M. (1989), Fenomenogra-

fi, s. 19-29. 
55Uljens, M. (1989), s. 20. 
56Alexandersson, M. (1994), s. 117. 
57Marton, F. & Svensson, L. (1978) i Larsson, S. (1986), Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi, s. 31. 
58Dahlgren, L. O. & Johansson, K. (2009), ”Fenomenografi”, s. 122. 
59Dahlgren, L. O. & Johansson, K. (2009), s. 123. 
60Alexandersson, M. (1994), s. 116. 
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Den forskning som bedrivs inom ramen för den fenomenografiska ansatsen 

har ett speciellt förhållande till teori och det är ”karaktäristiskt för arbetet att man 

inte har en på förhand bestämd teori om fenomen som behandlas”.61 Som jag in-

ledningsvis nämnde innebär denna form av forskningsansats att jag i min under-

sökning inte utgått ifrån någon teoretisk referensram. Således rör det sig om en 

induktiv forskningsprocess, vilket innebär att det är empirin som genererar teorin 

och inte tvärt om (som vid deduktiv forskning).62 Denna metodansats valdes ut-

ifrån mitt syfte att öppet och utan teoretiskt härledda hypoteser undersöka och 

analysera vad de bibliotekarier som jag hade för avsikt att intervjua har för upp-

fattningar om bokcirkelverksamheten vid folkbiblioteken. Den induktiva frågan 

rymmer emellertid alltid ett visst mått av förförståelse och alla metodansatser in-

nehåller, mer eller mindre uttalat, vissa teoretiska antaganden om verkligheten.63 

Innan jag genomförde min undersökning, satte jag mig in i litteratur och tidigare 

forskning i ämnet, vilket jag ansåg nödvändigt för att inte överlappa det som redan 

gjorts samt för att motivera och avgränsa valet av studieobjekt. Detta har påverkat 

min förförståelse och skapat antaganden om det jag hade för avsikt att undersöka. 

Jag har även använt mig av denna förförståelse då jag utformade min intervjugui-

de, vilket inom fenomenografin är brukligt. Vidare kan sägas att min undersök-

ning inte är helt utan hypoteser, då ett delsyfte var att undersöka bibliotekariernas 

uppfattningar om bokcirkelverksamheten som läsfrämjande insats. Denna fråge-

ställning kan härledas ifrån, som tidigare nämnts, en undran som uppstod vid 

genomgången av litteratur och tidigare forskning i ämnet. Att påstå att jag genom-

fört min undersökning helt utan hypoteser kring ämnet i fråga torde därför vara 

vanskligt att påstå. Under själva undersökningsdelen har jag dock, i möjligaste 

mån, sökt lägga mina egna antaganden åt sidan och lyssnat till mina informanters 

uppfattningar om ämnet i fråga. Avgörande för framgångsrik fenomenografisk 

analys är nämligen att forskaren vid intervjun efterfrågar och fokuserar på infor-

manternas egna uppfattningar av företeelsen i fråga, och inte någon teoretisk eller 

allmän uppfattning eller söker bekräfta forskarens egen uppfattning. Efter inter-

vjuernas genomförande söker forskaren urskilja och jämföra de skillnader och 

likheter i de uppfattningar som intervjupersonerna tillskriver fenomenet i fråga. 

De uppfattningar informanterna uttrycker som forskaren bedömer har kvalitativt 

liknande innebörd fogas samman i det som inom fenomenografin benämns som 

beskrivningskategorier. Dessa beskrivningskategorier är således inte definierade 

på förhand, utifrån en teoretisk utgångspunkt eller ifrån tidigare forskning på om-

rådet, utan är resultatet av analysen av det empiriska källmaterialet. Först när detta 

analysarbete är gjort bör de beskrivningskategorier som man har fått fram, relate-

                                                 
61Larsson, S. (1986), s. 23. 
62Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2002), Varför vetenskap?: om vikten av problem och teori i forsk-

ningsprocessen, s. 88-89. 
63Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2002), s. 88-89; Fejes, A. & Thornberg, R. (2009), s. 25. 
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ras till eventuell teoribildning och till tidigare forskning på området.64 Detta tillvä-

gagångssätt beskrivs närmare under avsnittet ” Källmaterial och metodredovis-

ning”. 

Bibliotekarien som litteraturförmedlare 

Den norske biblioteksforskaren Jofrid Karner Smidt diskuterar i artikeln ”Biblio-

tekaren som litteraturformidler” olika aspekter som folkbiblioteken bör ta i beak-

tande för att fullgöra sin litteraturförmedlade uppgift.  Hon menar att biblioteken 

och bibliotekarierna förfogar över resurser som inte i tillräckligt stor utsträckning 

används av människor som faktiskt skulle kunna dra nytta av dessa (såväl av bib-

liotekets användare men, kanske främst, icke-användarna), om de bara visste om 

det. För att åtgärda detta föreslår hon ett ökat synliggörande av biblioteken och 

litteraturen, men kanske främst av bibliotekariernas kompetenser som litteratur-

förmedlare. I artikeln beskriver hon fem olika roller som en bibliotekarie i sitt 

yrkesliv bör uppfylla som en god förmedlare av litteratur. Hon poängterar att det 

ofta är fråga om en blandning av dessa samt att idealet är att behärska samtliga.65 

Sammanfattningsvis går dessa roller ut på följande: 

Bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare – bistår och inspirerar användar-

na i att välja ut böcker samt upptäcka nya författare och alternativ litteratur. 

För att uppfylla denna roll bör bibliotekarien ha god litteraturkunskap samt 

förmåga att anta ett kritiskt förhållningssätt till denna. 

Bibliotekarien som socialantropolog – har kännedom om och förståelse för den 

sociokulturella miljöns inverkan på människor, olika kulturella mönster samt 

en inblick i den lokala miljö som biblioteket verkar i. Bibliotekarien bör här 

inta ett fördomsfritt förhållningssätt, även till det som är annorlunda. 

Bibliotekarien som pedagog – motiverar och inspirerar användarna genom att 

bygga upp positiva förväntningar till det som ska förmedlas. Bibliotekarien 

knyter även an till det som är lokalt känt och aktuellt, samtidigt som hon/han 

bemöter och uppmuntrar de enskilda användarnas vilja att ta sig an något nytt. 

Bibliotekarien känner även av och tar hänsyn till användarens kunskapsnivå, 

för att kunna hjälpa honom/henne att på ett optimalt sätt använda sig av bibli-

otekets resurser. 

Bibliotekarien som marknadsförare – eftersträvar att synliggöra biblioteket på ett 

bra sätt, genom att göra reklam för verksamheten. Bibliotekarien bör med för-

                                                 
64Dahlgren, L. O. & Johansson, K. (2009), s. 125, 131; Fejes, A. & Thornberg, R. (2009), s. 25; Uljens, M. 

(1989), s. 11, 40-43. 
65Smidt, J. K. (1994), s. 7-11. 
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del dra lärdom av hur andra kulturinstitutioner gör för att marknadsföra sin 

verksamhet, samt av professionella marknadsförare. 

Bibliotekarien som vanlig människa – bör ha förmåga att etablera positiv kontakt 

med och skapa tillit hos användarna. Hon/han engagerar sig även i deras väl-

befinnande.  

De beskrivningskategorier som den fenomenografiska analysen av det empiriska 

intervjumaterialet resulterar i kommer att relateras till dessa fem roller. Syftet med 

detta är att öka förståelsen för på vilket sätt bibliotekarierollen kommer till sin rätt 

i bokcirkelverksamheten. 
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Källmaterial och metodredovisning 

I detta avsnitt redogör jag för de olika steg och överväganden som jag vidtagit då 

jag genomfört min undersökning, det vill säga frågor kring metodval samt hur jag 

gått tillväga för att samla in, bearbeta, analysera och slutligen presentera mitt 

källmaterial. Genom att utförligt beskriva hur insamlingen och bearbetningen av 

källmaterialet har gått till, har jag sökt möjliggöra för läsaren av föreliggande upp-

sats att granska mitt tillvägagångssätt och avgöra rimligheten i mina ställningsta-

ganden. Jag har på så sätt sökt förhålla mig till frågor kring huruvida min under-

sökning kan bedömas vara tillförlitlig och giltig. 

Val av metod 

Den fenomenografiska forskningsansatsen är i grunden kvalitativ och den huvud-

sakliga metoden för att samla in källmaterialet är den halvstrukturerade forsk-

ningsintervjun.66 Då den kvalitativa forskningsintervjun möjliggör att de som upp-

lever/har erfarenhet av ett visst fenomen (det man har för avsikt att undersöka) får 

möjlighet att med egna ord utförligt beskriva dessa, har jag funnit denna metod 

ändamålsenlig för min undersökning. Detta då den kvalitativa intervjun ger ett 

rikare material att arbeta med i en djupare analys, än vid användandet av kvantita-

tiva enkäter. Vidare passar kvalitativ forskningsintervju bättre än enkäter då man 

är ute efter att fånga olika personers uppfattningar och det minskar även risken för 

missförstånd, då frågorna kan förtydligas och svaren kan följas upp med klargö-

rande frågor. Då jag därutöver hade för avsikt att ställa frågorna i en viss följd – 

det vill säga först ställa de mer övergripande frågorna kring mina informanters 

uppfattningar av bokcirkelverksamhetens funktion, för att sedan komma in på mer 

specifika frågor kring hur de uppfattar bokcirkeln som läsfrämjande insats – be-

dömde jag enkätintervjuer som svårgenomförbara. Fokusgruppintervjuer valdes 

bort som metod av två anledningar. Om bibliotekarierna tillsammans skulle ha 

diskuterat sina uppfattningar om ämnet i fråga finns risk att de skulle ha påverkat 

varandras beskrivningar och att de skilda uppfattningarna då skulle ha kommit i 

skymundan. Visserligen är syftet med fokusgrupper inte att nå samförstånd hos 

informanterna, då fokusgruppsledarens roll är att skapa en atmosfär som under-

stödjer att olika åsikter kommer fram, men då min avsikt dessutom var att inter-

                                                 
66Dahlgren, L. O. & Johansson, K. (2009), s. 122; Larsson, S. (1986), s. 12 f. 
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vjua bibliotekarier vid bibliotek i olika städer hade det inom ramen för denna upp-

sats varit svårt att få till en sådan intervju.67  

Jag skulle kunna ha kompletterat mina kvalitativa intervjuer med en enkät till 

ett antal bibliotekarier vid olika bibliotek som tillhandahåller bokcirklar, med frå-

gor kring vilken funktion bokcirkelverksamheten fyller för biblioteket, deltagarna 

och den egna bibliotekarierollen, samt hur de ser på bokcirkeln som läsfrämjande 

insats. Vidare hade det varit intressant att även få till en fokusgruppintervju med 

några bibliotekarier, där de exempelvis skulle kunna diskutera på vilket sätt bok-

cirkeln kan användas för att uppfylla folkbibliotekens uppdrag, samt för och nack-

delar med att bibliotekarien aktivt deltar i bokcirkelträffarna. Då det inom ramen 

för denna uppsats inte fanns möjlighet till detta, så lämnar jag denna idé till vidare 

forskning att ta i beaktande. 

Arbetsgången 

Inom fenomenografisk forskning har en speciell arbetsprocess utvecklats, där 

forskaren under hela undersökningens gång metodiskt följer olika steg.68 Hur den-

na arbetsgång utförs och efterföljs rent konkret är beroende av föremålet för un-

dersökningen och de frågor som uppstår i den specifika studien. Jag kommer här 

att redogöra för denna forskningsprocess och hur jag följt den i min egen under-

sökning.69  

1. En företeelse i omvärlden avgränsas 

2. En eller flera aspekter av företeelsen väljs ut 

3. Intervjuer genomförs med en grupp personer om deras uppfattningar om 

företeelsen i fråga 

4. Transkribering av de inspelade intervjuerna till text 

5. Analys av det skriftliga intervjumaterialet 

6. Analysen resulterar i beskrivningskategorier av kvalitativt skilda uppfatt-

ningar70 

Den företeelse som avgränsats i denna uppsats är bokcirkelverksamheten vid folk-

biblioteken. Mer specifikt har jag valt att undersöka bibliotekariers uppfattningar 

om bokcirkelverksamhetens funktion för deltagarna, biblioteket och den egna rol-

                                                 
67Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 17 f, 44, 193-204. 
68Uljens, M. (1989), s. 11. 
69Som vägledning under hela arbetsprocessen har jag använt mig av följande metodlitteratur: Alexandersson, 

M. (1994); Dahlgren, L. O. & Johansson, K. (2009); Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S. (2009); Larsson, 

S. (1986); Uljens, M. (1989). 
70Uljens, M. (1989), s. 11. 
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len, vilket jag beskrivit mer utförligt under ”Syfte och frågeställningar”. För att 

kunna avgränsa undersökningens ämne och specificera mina frågeställningar har 

jag satt mig in i litteratur och tidigare forskning i ämnet, vilket jag förklarat när-

mare under avsnittet; ”Den fenomenografiska forskningsansatsen”. Jag kommer i 

det följande att redogöra för hur jag gått tillväga avseende steg 3-6. 

Urvalsförfarandet 

Steg tre innebär att välja ut de personer vilkas uppfattningar man är intresserad av. 

Vid fenomenografiska undersökningar bör forskaren sträva efter att få en variation 

i hur en grupp personer uppfattar en viss företeelse, varför det kan vara bra med en 

spridning vad gäller exempelvis informanternas arbetsplats, ålder och kön. För att 

informanterna ska kunna ha bildat sig en uppfattning bör de även ha viss erfaren-

het av företeelsen ifråga. Urvalet av informanter bör därför ske utifrån strategiska 

överväganden, snarare än från principer om att få ett representativt urval.71 Med 

detta taget i beaktande var mina urvalskriterier då jag sökte efter lämpliga infor-

manter att det skulle vara yrkesverksamma bibliotekarier med aktuell erfarenhet 

av att leda en eller flera bokcirklar vid folkbibliotek, samt att storleken på biblio-

teken och de städer som dessa låg i skulle variera. Jag har därutöver sökt erhålla 

en viss variation avseende bibliotekariernas ålder, kön och tid i yrket. En annan 

aspekt jag tog i beaktande var att intervjuer vid fenomenografiska studier är rela-

tivt långa och att analysen av intervjumaterialet kräver sin nödvändiga tid.72 Fem 

bibliotekarier vid fem olika folkbibliotek ansåg jag därigenom som ett lämpligt 

omfång, för erhålla såväl en variation av uppfattningar som för att få tid att 

genomföra en djupgående analys av intervjumaterialet.  

Som ett första steg för att komma i kontakt med folkbibliotek som tillhanda-

håller bokcirklar skickade min handledare Kerstin Rydbeck ut en förfrågan via 

Biblist73, där hon mer övergripande beskrev sitt forskningsprojekt om bokcirklar i 

Sverige74, och där hon efterfrågade kontakt med personer ansvariga för bokcirklar 

vid folkbibliotek i olika kommuner. Utifrån de första svar hon fick in, från perso-

ner verksamma vid sju folkbibliotek i landet, kontaktade jag fyra av dessa biblio-

tekarier utifrån en närhetsprincip. Med detta avses att de låg inom ett rimligt av-

stånd för att jag skulle ha möjlighet att resa dit och genomföra intervjuerna. Inom 

ramen för denna uppsats fanns inte möjlighet att resa längre sträckor. Samtliga 

hade möjlighet att ställa upp på intervju och tid för detta avtalades per mejl eller 

telefon. För att få tag på (åtminstone) en femte informant sände jag parallellt med 

detta ut en förfrågan via mejl till åtta bibliotek (placerade i Dalarna, Uppland, Sö-

                                                 
71Alexandersson, M. (1994), s. 122-123; Larsson, S. (1986), s. 29-30. 
72Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S. (2009), s. 193-204; Larsson, S. (1986), s.129-130; Uljens, M. 

(1989), s. 11. 
73Biblist bygger på e-post och är ett ”forum för nyheter och samråd mellan anställda och andra intresserade i 

nordiska bibliotek”. Chalmers biblioteks webbsida > Om biblioteket > Biblist. 
74Se även; Rydbeck, K. (2009), ”Läsningens cirklar – på gränsen mellan privat och offentligt”. 
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dermanland och Västmanland), som inte svarat på förfrågan via Biblist, om de 

tillhandahöll bokcirkelverksamhet och kunde tänkas ställa upp på intervju. Sex av 

dessa svarade att de för närvarande inte hade bokcirklar (på ett bibliotek hade bib-

liotekets vänner så kallade bokträffar, men dessa ansvarade inte bibliotekarierna 

för), från ett fick jag till en början inget svar75 och slutligen ett bibliotek svarade 

att de hade bokcirklar och att ansvarig bibliotekarie kunde ställa upp på intervju. I 

mitt mejl till biblioteken informerade jag om mitt övergripande syfte och frågade 

om de bibliotekarier jag skulle intervjua ville ha intervjuguiden sänd per mejl före 

intervjun, vilket två av dem önskade. I denna intervjuguide är dock de frågor som 

rör hur bibliotekarierna uppfattar bokcirkeln som läsfrämjande insats inte med.76 

Dessa frågor togs bort utifrån mitt syfte att informanterna under intervjun först 

med egna ord skulle få beskriva sina uppfattningar om bokcirkelverksamhetens 

funktion vid biblioteket. 

Intervjuernas upplägg och genomförande 

Det tredje steget innebär även att intervjuerna med de utvalda personerna genom-

förs. Den intervjuteknik jag använde mig av då jag intervjuade mina informanter 

var av den halvstrukturerade formen. Innan jag genomförde intervjun formulerade 

jag en intervjuguide med ett antal frågor, med uppsatsens syfte och frågeställning-

ar som utgångspunkt. Utformningen av mina frågor har huvudsakligen varit av 

den öppna formen. Syftet med de öppna frågorna var att ge informanterna möjlig-

het att med egna ord beskriva sina uppfattningar av bokcirkelverksamhetens funk-

tion för deltagarna och biblioteket och sin egen roll i sammanhanget. Intervjugui-

den har under själva intervjun fungerat som utgångspunkt, men olika följdfrågor 

har även ställts i syfte att förmå informanterna att utveckla sina svar, samt för att 

fastställa om jag uppfattat deras utsagor på ett rimligt sätt. På så sätt har jag sökt 

stärka intervjuernas tillförlitlighet.77 Utformningen av följdfrågor skiljer sig där-

igenom även åt, beroende av intervjupersonernas svar. Detta har varit viktigt ut-

ifrån mitt syfte att erhålla utförliga beskrivningar av intervjupersonernas varierade 

uppfattningar av ämnet i fråga. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats. Då det anses nöd-

vändigt att spela in fenomenografiska intervjuer användes bandspelare under in-

tervjun, vilket informanterna först givit sitt samtycke till. Före intervjun informe-

rade jag åter om undersökningens övergripande syfte. Intervjupersonerna utlova-

des även anonymitet i den slutliga uppsatsen. Intervjuerna tog ca 40 – 75 minuter. 

Informanterna erbjöds höra av sig till mig efter intervjun, om det var något de 

                                                 
75Då detta bibliotek svarade var intervjuerna redan genomförda och jag var inne i analysarbetet. 
76Dessa frågor har jag i den intervjuguide som finns med som bilaga i föreliggande uppsats angivit med (*). 
77Vilket är en fråga om intervjuns validitet som Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009) tar upp i Den 

kvalitativa forskningsintervjun, s. 267-268. 
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undrade över eller om de önskade tillägga/korrigera något, vilket ingen av dem har 

gjort.  

Bearbetning av intervjuerna till text 

Steg fyra innebär att de inspelade intervjuerna skrivs ut och med fördel görs detta 

av forskaren själv. Syftet med transkriberingen av intervjuerna var att ge källmate-

rialet en form som var mer lämplig att analysera än själva ljudinspelningarna. Hur 

exakt detta görs kan variera och beror på syftet för undersökningen. För att kunna 

uttyda den underförstådda meningen i mina informanters utsagor, det vill säga 

deras uppfattningar, valde jag att skriva ut intervjuerna i sin helhet och jag marke-

rade även kortare pauser (med tre punkter), skratt och ”mumlanden”. 

En viktig aspekt vid fenomenografiska studier, som handlar om undersök-

ningens trovärdighet, noggrannhet och giltighet, är huruvida de framställda be-

skrivningskategorierna återspeglar informanternas uppfattningar. Man bör här 

fråga sig om forskarens tolkning stämmer in på det som informanterna förmedlat 

vid intervjun. Ett sätt att möjliggöra för en utomstående bedömare att avgöra detta, 

är att forskaren ur intervjumaterialet väljer ut ett antal representativa citat som 

sedan presenteras i beskrivningskategorierna.”Citaten har även den funktionen att 

de berikar och konkretiserar innebörden i kategorierna som annars beskrivs i mera 

abstrakta termer.”78 I syfte att anonymisera informanterna har jag dock efter varje 

citat, istället för deras namn, angett en siffra. På vissa ställen har jag även, för att 

kunna särskilja vad jag respektive den intervjuade sagt, angett ett M för mina ut-

sagor och en annan fritt vald bokstav för den intervjuade. 

För att vidare anonymisera informanterna har jag inte redovisat någon bak-

grundsinformation om bibliotekarierna eller de bibliotek de arbetar vid. Detta har 

jag dessutom inte ansett nödvändigt. För även om det är intervjuer som utgör 

källmaterialet i fenomenografiska undersökningar, är det inte av betydelse vem av 

informanterna som sagt vad, utan vilka uppfattningar som finns i intervjumateria-

let som helhet. Uppfattningarna som meningsinnehåll särskiljs i analysen från in-

formanten och hans/hennes tidsmässiga och rumsliga kontext, vilken innebär att 

de dekontextualiseras. Det är de dekontextualiserade uppfattningarna som jämförs 

med varandra, utifrån de likheter och skillnader som forskaren kan uttyda, och inte 

deras meningsskapare (dvs. informanterna). Detta görs med andra ord utifrån att 

man vid fenomenografiska undersökningar är ute efter variationer i uppfattningar 

och inte efter variationer mellan individer. Förespråkare för den fenomenografiska 

forskningsansatsen menar att de beskrivningskategorier som frambringas ur den 

fenomenografiska analysen av intervjuerna, vilka härstammar från en kontextuell 

                                                 
78Alexandersson, M. (1994), s. 129. 
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förståelse av ett visst fenomen, därigenom även kan visa sig användbara i andra 

sammanhang än det som studerats.79 

Analys av det empiriska källmaterialet 

Steg fem och sex innebär att de utskrivna intervjuerna analyseras vilket slutligen 

resulterar i ett antal beskrivningskategorier. Det finns ett antal olika sätt att 

genomföra en fenomenografisk intervjuanalys. Jag har i huvudsak valt att utgå 

ifrån de sju faser som Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson beskriver i bo-

ken Handbok i kvalitativ analys, men andra texter där den fenomenografiska ana-

lysmetoden beskrivs har även använts som vägledning.80 De sju faserna gick ut på 

följande sätt: 

Fas ett innebar att jag bekantade mig med intervjumaterialet. I denna fas läste 

jag igenom det utskrivna intervjuerna ett antal gånger, samtidigt som jag förde 

anteckningar i marginalen. Fokus i detta skede var dels att få ett grepp om inter-

vjumaterialet som helhet, dels att notera de ställen där informanterna förde reso-

nemang kring undersökningens fyra frågeställningar. Jag markerade dessa utsagor 

med en siffra, det vill säga 1-4. Vissa utsagor kunde få flera siffror, utifrån min 

bedömning att de berörde flera av frågeställningarna. 

Fas två gick ut på att jag sökte skilja ut de mest signifikanta utsagorna i inter-

vjumaterialet. I detta skede öppnade jag ett nytt word-dokument dit jag kopierade 

och delade in de utsagor där informanterna förde betydelsefulla resonemang ut-

ifrån uppsatsens frågeställningar, som jag noterat i fas ett. Jag angav varje infor-

mant med en siffra, för att kunna skilja dem åt. Vissa av informanternas utsagor 

kunde i detta skede hamna på flera ställen. 

I fas tre jämförde jag informanternas olika utsagor med varandra, i syfte att 

urskilja skillnader och likheter i deras sätt att resonera kring uppsatsens frågeställ-

ningar, utifrån den gruppering jag gjort i fas två. Jag noterade åter olika stödord i 

marginalen, vilket kan beskrivas som att jag angav utsagorna olika ”teman”. De 

utsagor jag bedömde som oviktiga sållades bort.  

I fas fyra grupperade jag de funna skillnaderna och likheterna, vilket innebar 

att jag jämförde informanternas uppfattningar under de olika ”teman” jag noterat i 

fas tre med varandra. Jag klippte ut och samlade samtliga av informanternas utsa-

gor, vilka jag bedömde berörde liknande ”teman”, under respektive frågeställning. 

Dessa utsagor, eller tematiska uppfattningar, fick nu formen av en mängd olika 

kategorier. 

I fas fem artikulerades kategorierna, vilket innebar att likheterna stod i fokus. 

Här försökte jag finna essensen, eller ”kärnan av likheter”, hos utsagorna i de oli-

ka kategorierna, vilket är en avgörande fas i den fenomenografiska analysen. Detta 

                                                 
79Uljens, M (1989), s. 27-29. 
80Dahlgren, L. O. & Johansson, K. (2009), s. 127-131. Se även fotnot 69. 



 29 

innebar framför allt att jag bestämde mig för var gränsen mellan de olika uppfatt-

ningarna skulle dras, vilket inbegriper en bedömning av ”hur stor variationen 

inom en kategori kan vara utan att man behöver etablera en ny kategori”. I början 

av detta skede hade jag ett större antal kategorier, vilka under analysarbetets gång 

komprimerades (fram till fas sju).  

Fas sex innebar att kategorierna namngavs. Här är det av vikt att välja en rela-

tivt kort beteckning som samtidigt fångar det mest signifikanta och framträdande i 

kategorin, det vill säga själva kärnan hos de tolkade och beskrivna uppfattningar-

na. Dessa beteckningar blev i denna fas preliminär, för att sedan förfinas under fas 

sju. I detta skede fick jag även hjälp av min handledare, som läste igenom det för-

sta utkastet av beskrivningskategorierna vilka innehöll ett rikt antal citat. Utifrån 

handledarens kommentarer gjordes vissa ändringar. Vid fenomenografiska studier 

kan en medbedömares granskning av beskrivningskategorierna även bidra till att 

öka undersökningens trovärdighet, noggrannhet och giltighet.81 

I fas sju kontrasterades kategorierna mot varandra. Då de slutgiltiga beskriv-

ningskategorierna på ett distinkt och kvalitativt sätt ska skilja sig från varandra, 

sökte jag här granska huruvida de beskrivna uppfattningarna kategorierna emellan 

i allt för hög grad liknade varandra. Denna fas innebar att några kategorier fördes 

ihop. De omfattande intervjuutsagorna i de olika kategorierna sammanfattades 

även i en löpande text, i avsikt att beskriva deras utmärkande drag. Jag valde även 

ut ett antal utsagor (citat) som skulle illustrera de beskrivna uppfattningarna. Res-

terande utsagor sållades bort.  

De slutliga beskrivningskategorierna tillsammans är vad man inom fenome-

nografin benämner som utfallsrummet, vilket också utgör det slutliga resultatet. 

Som jag tidigare redogjort är själva analysdelen uppdelad i två led. I det första 

ledet har intervjumaterialet bearbetas och analyseras enligt ovan beskrivna tillvä-

gagångssätt, vilket resulterat i ett antal beskrivningskategorier. Därefter har jag 

analyserat uppfattningarna i dessa beskrivningskategorier i ljuset av tidigare 

forskning samt i relation till folkbibliotekets uppdrag, det vill säga utifrån hur det-

ta uppdrag beskrivs i de dokument som jag presenterat i avsnittet ”Folkbibliote-

kets uppdrag”, och till Jofrid Karner Smidts tes kring bibliotekariens fem olika 

roller.  

Disposition av undersöknings och analysavsnittet 

I det följande kapitlet, ”Undersökning och analys”, presenteras beskrivningskate-

gorierna och hur de förhåller sig till varandra. Jag har under hela undersöknings- 

och analysarbetets gång följt den fenomenografiska arbetsprocess som beskrivits 

ovan. Jag har emellertid valt att presentera resultatet på ett sätt som inte följer 

själva arbetsprocessen. Undersökning och analyskapitlet är uppdelat i två huvud-

                                                 
81Alexandersson, M. (1994), s. 129-130. 
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avsnitt. Det första rör de intervjuade bibliotekariernas uppfattningar av bokcirkel-

verksamhetens funktion för deltagarna och för biblioteket och behandlar således 

mina första tre frågeställningar. Efter varje presenterad beskrivningskategori 

kommer ett avsnitt där jag relaterar och diskuterar uppfattningarna i förhållande 

till tidigare forskning. I det första avsnittet kommer jag även att diskutera hur bib-

liotekariernas uppfattningar förhåller sig till det resonemang kring folkbibliotekets 

uppdrag som jag redogjorde för under avsnittet ”Folkbibliotekets uppdrag”. I det 

andra avsnittet kommer jag att presentera de beskrivningskategorier som rör in-

formanternas uppfattningar om den egna rollen i bokcirklarna och som således 

besvarar min fjärde frågeställning. Denna uppdelning i två avsnitt är gjord för att 

tydliggöra de återkopplingar jag där även gör till Jofrid Karner Smidts tes om en 

bibliotekaries fem olika roller. Då informanternas uppfattningar kring den egna 

rollen emellertid hänger samman med den funktion som bokcirkeln fyller för bib-

lioteket och deltagarna, kommer dessa beskrivningskategorier till viss del även i 

detta avsnitt att beröras. 
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Undersökning och analys 

De beskrivningskategorier som här presenteras utgör – som tidigare nämnts – un-

dersökningens huvudresultat, vilket i enlighet med den fenomenografiska forsk-

ningsansatsen benämns som utfallsrummet. Det empiriska materialet grundar sig 

på intervjuer med fem bibliotekarier, vilka arbetar på folkbibliotek i städer eller 

orter av olika storlek (4 stadsbibliotek och ett kommunbibliotek). Deras ålder, kön 

och tid i yrket skiljer sig något åt, liksom deras arbetsuppgifter i stort. Det de har 

gemensamt är att de ansvarar för (själva eller tillsammans med andra) en eller fle-

ra bokcirklar vid det bibliotek där de arbetar. Hur länge de haft bokcirklar vid bib-

lioteket varierar från ett halvår till ca sex år (i egen regi). Som tidigare nämnts 

under teori och metodavsnittet har de intervjuade bibliotekariernas olika ålder, 

kön eller övrig bakgrund, samt det bibliotek de arbetar vid, ingen betydelse för 

analysen i uppsatsen. Avsikten vid urvalet är att öka sannolikheten för en variation 

av uppfattningar. Intervjupersonerna presenteras därför inte närmare. 

Vid intervjun ställde jag frågor kring informanternas uppfattningar om bok-

cirkelverksamhetens funktion i förhållande till folkbibliotekets uppdrag. Då fokus 

var de intervjuade bibliotekariernas uppfattningar, utgick jag under intervjun inte 

ifrån någon på förhand given definition av detta uppdrag, med kopplingar till spe-

cifika styrdokument.82 Vid upprepade genomläsningar av intervjumaterialet fram-

kom att de flesta av informanterna inte reflekterat så mycket över huruvida bok-

cirkeln passar in i folkbibliotekets uppdrag, då de startat bokcirkelverksamheten, 

eftersom de såg det som självklart. Denna tolkning resulterade i den första katego-

rin: Bokcirkeln är en naturlig del av bibliotekets verksamhet. Min bedömning är 

att uppfattningarna i denna beskrivningskategori befinner sig på en överordnad 

abstraktionsnivå i förhållande till de övriga kategorierna, då de berör vilken bety-

delse informanterna ger bokcirkelverksamheten i förhållandet till en övergripande 

syn på folkbibliotekets uppdrag.83 De följande beskrivningskategorierna, i det för-

sta avsnittet, skildrar de variationer av uppfattningar som jag kunnat urskilja i in-

tervjumaterialet avseende de utsagor som rör informanternas beskrivningar av 

bokcirkelverksamhetens funktion för deltagarna och för biblioteket. Analysen re-

                                                 
82Den enda specifika fråga jag ställde som har med folkbibliotekens uppdrag att göra var hur de uppfattar 

bokcirkeln som läsfrämjande insats och detta först efter att de fått svara på de mer öppna och övergripande 

frågorna om vilken funktion de uppfattar att bokcirkeln fyller för biblioteket, deltagarna och den egna rollen. 
83Uljens, M. (1989), s. 50-51. 
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sulterade här i följande beskrivningskategorier: Bokcirkeln som inspiratör till läs-

ning och litteratur, Bokcirkeln leder till mänskliga möten och delade läsupplevel-

ser, Bokcirkeln som demokratisk verksamhet, Bokcirkeln som marknadsföring. 

Det första avsnittet avslutas med kategorin: Bokcirkelverksamhetens begränsning-

ar. Därefter presenteras beskrivningskategorin: Bokcirkeln som läsfrämjande in-

sats, vilken berör min tredje frågeställning och står lite för sig själv, eftersom den 

utgör svar på en specifik fråga. Beskrivningskategorierna i det andra avsnittet, 

vilka utgör resultatet av min analys av informanternas uppfattningar om den egna 

rollen i bokcirklarna, resulterade i följande kategorier: Administratör, Pedagog, 

Social inspiratör, samt Kompetens och intresse för skönlitteratur. 

Bibliotekariernas uppfattningar om bokcirkelverksamhetens 

funktion för deltagarna och biblioteket 

Vid genomläsningen av det transkriberade intervjumaterialet och den första indel-

ningen av beskrivningskategorier upptäckte jag att informanternas uppfattningar 

avseende bokcirkelverksamhetens funktion för deltagarna och för biblioteket gick 

mycket in i varandra, varför jag valde att sammanföra dem. Den funktion bokcir-

keln uttrycks fylla för deltagarna har jag dock bedömt betonas mer än den för bib-

lioteket som helhet. 

Bokcirkeln är en naturlig del av bibliotekets verksamhet 

Något som framträder tydligt i intervjumaterialet är uppfattningen om att bokcir-

keln på ett självklart sätt passar in i folkbibliotekens verksamhet.  En bibliotekarie 

uttrycker detta genom att säga att de inte hade någon speciellt märkvärdig målsätt-

ning i åtanke då de startade bokcirkelverksamheten, då de såg det som något na-

turligt för ett bibliotek att erbjuda sina användare. Ett tydligt exempel på denna 

uppfattning är följande citat. 

[…] jag tänkte nog sådär med folkbibliotekets uppdrag, och allting sånt där, det känns som 
om vi gick in i det här lite naivt, att det här är en bra idé och det provar vi och vi har inte, för-
ankrat det rent teoretiskt eller någonting sånt där utan vi körde på känslan helt enkelt […]. 

[…] och det ligger väldigt i tiden också att satsa på sådana här läsaktiviteter och inte för att 
vara politiskt korrekta eller något, utan bara för att det kändes som rätt sak att göra. (3) 

I intervjumaterialet framkommer även utsagor om att informanterna i media och 

hos användarna uppmärksammat en ökad popularitet i att delta i bokcirklar. En 

informant beskrev att hon inte såg detta för 5-10 år sedan. Bokcirkelverksamheten 

beskrevs här som ett sätt att tillgodose användarnas (mer eller mindre uttryckta) 

behov. Dessa utsagor hör samman med denna kategori, på så sätt att bokcirkeln 

framställs som rätt sak för folkbiblioteken att ägna sig åt. Följande citat exemplifi-
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erar uppfattningen om att biblioteket bör ta initiativ till att svara upp mot allmän-

hetens ökade intresse i att delta i bokcirklar. 

Men som sagt om vi inte hade haft någon så skulle det här förslaget hela tiden komma, det är 
jag övertygad om. Det är ett behov som finns och något som biblioteken ska göra. (4) 

Och nu har ju bokhandlarna och alla möjliga läsecirklar och vi måste ju svara upp mot det på 
något sätt, faktiskt, och inte bara vara passiva. (5) 

I intervjumaterialet framkommer även att några av informanterna inte hade en 

aning om ifall någon skulle anmäla sig och i ett par fall har de sökt starta bokcirk-

lar under en längre tid men inte mött något intresse. Dessa utsagor har emellertid 

inte att göra med huruvida bokcirkelverksamheten uppfattas vara något naturligt 

för biblioteken att ägna sig åt. Det handlar snarare om aspekter som allmänhetens 

benägenhet att anmäla sig till bibliotekens aktiviteter samt på vilket sätt de mark-

nadsförs.  

Återkoppling till tidigare forskning och till folkbibliotekets uppdrag  

En utmärkande uppfattning som framkommer i denna beskrivningskategori är att 

det är naturligt och självklart för folkbiblioteken att tillhandahålla bokcirklar. Att 

bokcirklar passar in i folkbibliotekens verksamhet kan även uttydas i Inger Eide 

Jensens rapport gällande revidering av bibliotekslagen, men även i Svensk biblio-

teksförenings rapport Läsfrämjande – förnyelse behövs.84 Här framhålls bokcirklar 

som en verksamhet som flera folkbibliotek i landet tillhandahåller. Immi Lundin 

propagerar dessutom i sin bok för att bokcirklar är något som folkbiblioteken bör 

ägna sig åt, då bokcirkelverksamheten enligt hennes erfarenhet och den tidigare 

forskning hon granskat gör verklighet av det innersta syftet med folkbibliotekens 

huvuduppgifter.85 Om man granskar Statens Kulturråds rapportserie Kulturen i 

siffror kan man därutöver konstatera att allt fler folkbibliotek de senaste åren har 

börjat ägna sig åt bokcirkelverksamhet, även om bokcirkeln i förhållande till övrig 

verksamhet inte får så stort utrymme.86 I Inger Eide Jensens rapport görs även 

kopplingar till den SOM-undersökning som publicerades 2007, där det framkom-

mer att ”biblioteksanvändarna gärna vill delta i nätverk kring läsning som läse-

cirklar”.87 Detta bekräftar mina informanters uppfattningar om att bokcirklar är 

något som ligger i tiden och att folkbiblioteken kan och måhända också bör svara 

upp mot detta intresse, i syfte uppfylla folkbibliotekets uppdrag, men även tillgo-

dose användarnas önskemål och behov. Men frågan kvarstår, vilka specifika funk-

                                                 
84Jensen, I. E. (2010), s. 34; Svensk biblioteksförening (2008), s. 27. 
85Lundin, I. (2004), s. 99-101, 108. 
86Statens Kulturråd (2010), s. 27-28. 
87SOM-undersökningen är en studie av vuxnas medieanvändning, som sedan 1998 årligen utförs vid Göte-

borgs universitet på slumpvis utvalda personer i åldersgruppen 15-85 år. SOM står för; samhälle, opinion, 

massmedia. Jensen, I. E. (2010), s. 18. 
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tioner kan bokcirkeln fylla för biblioteket och för deltagarna? Detta är något som 

följande beskrivningskategorier kommer att behandla. 

Bokcirkeln som inspiratör till läsning och litteratur  

Karaktäristiskt för utsagorna samlade under denna kategori är att bokcirkeln upp-

fattas som ett positivt sätt att öka allmänhetens intresse för läsning och litteratur. 

Med bokcirkeln vill man även betona bibliotekets skönlitterära service och resurs. 

Denna uppfattning uttrycks bland annat i följande citat. 

[…] att det bidrar till en positivt läsande kultur på något sätt […]. (1) 

M: Så för att föra fram skönlitteraturen? 
K: Ja, vi hade någon sådan idé att vi glömmer bort det där lite i kontakten med, vi blir bara 
hanterare av en massa av media mer än att vi fördjupar oss på något vis, sådär, så vi kände väl 
att, nej men det här är ett bibliotek och skönlitteratur är viktigt på ett bibliotek […]. (3) 
 
[…] jag tittade nu på vårt senaste, i verksamhetsplanen nu för i år då, och då tyckte jag att den 
passade in under rubriken biblioteket som inspiratör, det gör det ju verkligen. Och så står det 
att vi ska värna språk och kultur genom att lyfta fram ordet och berättandet i alla dess former. 
Och det är ju mycket som hamnar där. Men jag tycker bokcirklarna är något som ingår i det. 
(4)  

Hos informanten i det andra citatet framkommer även en uppfattning om att den 

tekniska utvecklingen, men även den informationsförmedlande roll som några av 

informanterna beskriver, allt mer har kommit i fokus – vilket har lett till att skön-

litteraturen och folkbibliotekets litteraturförmedlande roll har kommit i skymun-

dan. När användarna sköter sin informationssökning själva allt mer och vet vad de 

är ute efter då de kommer till biblioteket, vänder de sig dessutom inte till bibliote-

karierna för att få tips och råd. Denna uppfattning kan även uttydas i följande citat. 

[…] men så pratade vi några stycken här att det här med bokinformation och så, det blir mind-
re och mindre i och med att folk ska klara sig själva med katalogen, de ska kunna söka själva, 
de går inte till personalen på samma sätt, och ber om boktips och sånt där.[---] man får inte 
kontakt med låntagarna på samma sätt. Dom vet exakt vad de ska ha eller också har dom sagt 
att jag slog upp på Internet och ni ska ha den boken inne, så att sådär lite litteraturrådgivning 
som kan ge inspiration de saknade vi. [---] Ja, få gång liksom, ja den litterära verksamheten, 
på ett annat sätt, det har ju blivit en informationscentral biblioteken, det tycker jag, det tycker 
nog fler än jag […]. (5) 

Även de neddragningar som folkbiblioteken på senare tid skildras ha utsatts för 

och den ökade stress att göra allt mer på allt mindre tid, menar vissa av informan-

terna har bidragit till att bibliotekets litteraturförmedlande roll, och då speciellt 

gentemot vuxna, har åsidosatts.  

[…] det finns väl lite fortfarande, man tar hit författarbesök och så, men det är ju inte så aktivt 
från våran sida mer än att beställa en författare eller program. Och sen så förekommer det ju 
mycket mer på barnsidan, det här med barngrupper och bokinformation, de är mycket mer, jag 
menar vuxensidan har inte varit igång något avseende den här folkbildande uppgiften på sena-
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re år.[---] Vi har ju fått mindre och mindre tjänster. Bara nedskärningar, nedskärningar och då 
finns det inte så mycket möjligheter att göra någonting, förutom de ordinarie... (5) 

Bokcirkelverksamhetens funktion framställs här som ett sätt att motverka denna 

trend. Uppfattningar om bokcirkelns positivt litteraturförmedlande funktion fram-

kommer även i utsagor om att verksamheten kan bidra till att deltagarna upptäcker 

nya genrer och läser andra böcker än vad de själva annars skulle ha valt, men även 

att det kan leda till mer fördjupad läsning. En av informanterna beskriver att det 

för vissa deltagare också har lett till att de fått lära känna skönlitteraturen på ett 

givande sätt. I de fall informanterna beskriver att bibliotekarierna står för bokvalet 

framkommer uppfattningar om att litteraturen med fördel ska locka till läsglädje. I 

de utsagor som kan kopplas till denna kategori betonas även att bokcirkeln ska 

medverka till att läsningen och deltagandet i bibliotekets litterära verksamhet inte 

upplevs kravfyllt eller akademiskt, vilket följande citat utgör exempel på. 

[…] tanken är inte att det är någon tenta, man ska ju läsa en bok för att det är trevligt att prata 
om den med andra [---]. Ja det är kravlöst, det är det som är tanken, man ska locka till läsning 
och inte skrämma. (1) 

Ja jag har ju sett hur det kan gå till i vissa cirklar, som jag sa förut, att de tar det som ungefär 
en skolklass att ‟nu tyckte du fel‟ och en del vill glänsa och en del vågar inte säga någonting 
för att […]. Men det har jag försökt tala om, att så går det inte till här. (5) 

Utsagor om att bokcirkelverksamheten ska inspirera till läsning på ett icke presta-

tionsinriktat sätt, innefattar även uppfattningar om att själva upplägget inte får 

vara för ambitiöst eller styrt. Som en av informanterna formulerade det var ambi-

tionen att inte ha för höga ambitioner. Vidare avspeglar sig denna funktion även i 

informanternas uttalanden angående den respons de fått från deltagarna. Då jag 

frågar vad de fått för gensvar, betonas kommentarer där deltagarna uttryckt att de 

upplevt bokcirkelverksamheten som trevlig och att det varit bra att det inte har 

varit så styrt.  

Återkoppling till tidigare forskning och till folkbibliotekets uppdrag 

De uppfattningar om bokcirkelverksamhetens funktion som denna kategori skild-

rar finner jag direkt kan kopplas samman med en av folkbibliotekets huvuduppgif-

ter, nämligen att främja intresset för läsning och litteratur, vilket tydliggörs i bibli-

otekslagens andra paragraf.88 Att bokcirkelverksamheten kan fylla denna funktion 

framkommer även i Lena Havel och Solveig Krafts samt Claire Scotherns uppsats, 

liksom i Jenny Hartleys studier.89 I de fokusgrupper med bokcirkeldeltagare som 

Claire Scothern genomfört framförs exempelvis att bokcirkeln bidragit till att in-

                                                 
88Bibliotekslag (SFS 1996:1596). 
89Hartley, J. & Turvey, S. (2002), s. 126-129; Kraft, S. & Havel, L. (2003), s. 77; Scothern, C. (2000), s. 

48 ff. 
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spirera deltagarna till att bredda sina litterära preferenser. Det framförs också att 

deltagarna uppskattar att få boktips, vilket även framkommer hos de bokcirkeldel-

tagare som Lena Havel och Solveig Kraft intervjuat. I Bob Usherwood och Jackie 

Toynes forskningsrapport framkommer även att deltagandet i bibliotekens bokcir-

kelverksamhet kan bidra till att väcka upp ett slumrande läsintresse på nytt, för-

ändra sättet att läsa men även vad deltagarna läser.90 De betonar dessutom vilken 

resurs de offentliga bibliotekens verksamhet är för människors läsande och läs-

upplevelser. Den uppfattning som framförs i denna beskrivningskategori om att 

deltagandet i bokcirkeln ska vara trevligt och kravlöst, kan även kopplas till det 

Jenny Hartley diskuterar kring deltagarnas motiv till att delta. En viktig aspekt 

med bokcirkeln som de deltagare hon intervjuat framförde var att det möjliggjorde 

att de i en för övrigt hektisk tillvaro gav sig tid till att sätta sig ner och läsa.  

Behovet av att synliggöra folkbibliotekets litteraturförmedlande uppgift är en 

aspekt som även Jofrid Karner Smidt betonar i artikeln ”Bibliotekaren som littera-

turformidler”.91 Detta kommer jag att gå närmare in på då jag analyserar bibliote-

kariernas uppfattningar om den egna rollen i förhållande till Jofrid Karner Smidts 

fem bibliotekarieroller. 

Bokcirkeln leder till mänskliga möten och delade läsupplevelser 

Denna beskrivningskategori består av uppfattningar om att bokcirkeln fyller en 

social funktion. Inom ramen för denna kategori faller även uppfattningar om bety-

delsen av att dela sina läsupplevelser med andra. Diskussionerna kring litteraturen 

beskrivs som en mycket viktig funktion, som kanske har större betydelse än själva 

bokvalet. Att bokcirkeln vänder sig till alla och inte är inriktad mot en speciell 

målgrupp framförs som en betydande aspekt här, då variation i kön, ålder och et-

nisk bakgrund uppfattas kunna bidra till olika infallsvinklar i samtalen kring de 

tankar som läsningen väcker. Bokcirkeln blir därigenom ett möte mellan männi-

skor med olika erfarenheter, vilket bidrar till olika perspektiv på det man läst. Ex-

empel på dessa uppfattningar är följande citat. 

[…] jag tror ju även att man kan anlägga något slags manlig/kvinnligt perspektiv på läsningen 
också, här kan vi visst ha en massa olika perspektiv på grund av alla våra olika erfarenheter 
och bakgrunder och så där, men jag tror att även ett manligt perspektiv också skulle kunna 
göra sig bra i en diskussion. (3) 

[…] även om man själv inte gillar en bok så är det intressant att prata om den och det kan vara 
intressant att höra vad andra tycker och en bok kan bli intressant, och inte bara dålig liksom. 
Om man läser själv och tycker illa om en bok så blir den liksom bara dålig men om pratar om 
den och kanske hör någon annan som tyckte om den, då kan man förstå den bättre, även om 
man inte börjar älska boken för det […]. (4) 

                                                 
90Toyne, J. & Usherwood, B. (2001), s. 94, 146-147. 
91Smidt, J. K. (1994), s. 9 ff. 
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Mötet mellan deltagarna och deras läsupplevelser kan även leda till att de diskute-

rar aspekter som rör det egna livet (som väckts av det de läst) och som skapar nya 

livsperspektiv. Dessutom uttrycks en uppfattning om att böckernas berättelser i sig 

kan medverka till att deltagarna får ta del av livsberättelser de kanske annars inte 

skulle råka på, samt att diskussionerna kring läsupplevelsen kan leda till en förstå-

else för andra och för sociala och samhälleliga frågor.  

Då visade det sig att en i gruppen har två hörselskadade barn, de är vuxna nu förstås, och nå-
gon annan hade någon annan anhörig, någon äldre, om det var en farmor eller mormor som 
hon mindes från sin barndom. Så det blev så mycket diskussioner utanför boken om det här 
med hörseln, om döva och hörselskadade som var lite intressant. (2) 

[…] sedan tar vi Moa Herngren Jag ska bara fixa en grej i köket och den har ju en annan 
slags, den har ju en problematik i sig, som också kan bli en diskussion, alkoholism och så där. 
Den tredje är Mister Tourette och jag som är en biografi skriven av en man som heter Pelle 
Sandstrak som lider av tourettes syndrom […]. Den fjärde är Lila Hibiskus av Adichies, hon 
är från Nigeria. För att då täcka in en annan världsdel och sådär […] man blir olika tilltalad av 
dem också. Beroende på vad man har med sig. (3) 

[…] Men i alla fall så utmynnar våra diskussioner ofta i att tänk vad bra vi har det, ändå, som 
lever i det här landet och i den här tiden när kvinnor får si och så och när ingen behöver svälta 
och så. (4) 

Att deltagarna träffas regelbundet bidrar till att de tankar som väcks av läsningen 

är aktuella och de får möjlighet att diskutera och ventilera dessa med andra som 

läst boken samtidigt.  

[…] just det här att faktiskt läsa med andra och diskutera, för det är ju väldigt slående då man 
sitter och diskuterar i grupp, när man har läst samma bok […]. Det är så olika tolkningar av 
samma sak och någon säger att ‟det där hade jag als inte tänkt på‟ och någon säger att ‟jag tror 
inte alls som du‟ och just det här att få fram upplevelsen kring läsningen och skönlitteraturen. 
(3) 

I och med att vem som helst är välkommen att delta kan diskussioner mellan män-

niskor som annars inte skulle ha träffats, med skilda åsikter i olika frågor, således 

uppstå.  

Återkoppling till tidigare forskning och till folkbibliotekets uppdrag 

I Svensk biblioteksförenings rapport framkommer att det hos folkbiblioteken idag 

finns ett stort intresse att finna nya former för att främja människors intresse för 

läsning och litteratur ”där läsarens möte med den levande litteraturen står i fo-

kus”.92 Jag tolkar det som att informanterna i denna uppsats uppfattar bokcirkeln 

som en möjlig metod i detta avseende, vilket även framkommer i kategorin ”Bok-

cirkeln som inspiratör till läsning och litteratur”, men som här får en ytterligare 

betydelse genom att verksamheten leder möten mellan människor och deras berät-

                                                 
92Svensk biblioteksförening (2008), s. 5, 25, 27. 
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telser. Flera av de deltagare Jenny Hartley intervjuat poängterade också att de upp-

skattade möjligheten att diskutera hänförelsen över en bra bok, med andra som 

samtidigt läst boken.93 I Bob Usherwood och Jackie Toyers forskningsrapport be-

tonas även att läsandet därmed kan bli en social aktivitet, från att i huvudsak varit 

en individuell.94 Som en följd därav tolkar jag det som att mötet mellan läsaren 

och litteraturen därigenom kan utvidgas så att det blir ett möte mellan andra män-

niskors läsupplevelser och perspektiv, som i sin tur kan leda till nya perspektiv på 

såväl litteraturens berättelser som på det egna och andras liv. Detta tolkar jag även 

kan främja personlig utveckling hos deltagarna, vilket kan hänföras till en uppgift 

som framhålls i Unescos folkbiblioteksmanifest, nämligen den att folkbiblioteken 

bör; ”Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling”.95 Även de bib-

liotekarier som Lena Havel och Solveig Kraft intervjuat, liksom de Immi Lundin 

varit i kontakt med, framför att bokcirkeln främjar meningsfulla samtal mellan 

människor, som i sin tur kan bidra till personlig utveckling.96 Att bokcirkeln fyller 

en viktig social funktion och att delandet av läsupplevelsen kan medverka till vid-

gade livsperspektiv, är något som likaså framförs i Claire Scotherns uppsats lik-

som i Elisabeth Longs studier.97 Elisabet Long menar exempelvis att de litterära 

diskussionerna kan bidra till en kritisk reflektion av samhället liksom den egna 

platsen i det, vilket kan leda till ökad självförståelse hos deltagarna, få dem att 

fundera över sina värderingar, ambitioner och syn på världen. En fråga man kan 

ställa sig här är dock om bokcirkelverksamheten verkligen leder till att personer 

med olika bakgrund möts och om det föreligger en öppenhet att diskutera olika 

åsikter. Den bild som framförs hos flera av mina informanter, vilket framkommer 

i nedan beskrivningskategori ”Bokcirkelverksamhetens begränsningar” men även i 

viss tidigare forskning, är att det främst är läsintresserade medelålders/äldre kvin-

nor som deltar i bokcirklar.98 Elisabeth Long konstaterar dessutom att bokcirkel-

deltagandet kan vara ett sätt att definiera sin sociala och kulturella identitet och en 

möjlighet att dela gemenskap med likasinnade.99 Claire Scothern konstaterar dock 

att en fördel med att de offentliga biblioteken tillhandahåller bokcirklar är att bib-

lioteken är öppna för alla, oavsett ålder, kön, klass eller utbildning. Detta skapar 

möjligheter för att människor med olika uppfattningar och erfarenheter kan mötas, 

för att diskutera skilda åsikter.100 Detta är en funktion med bokcirkeln som också 

berörs under följande beskrivningskategori. 

                                                 
93Hartley, J. & Turvey, S. (2002), s. 126-129. 
94Toyne, J. & Usherwood, B. (2001), s. 94-95. 
95Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest (2006) s.10. 
96Kraft, S & Havel, L. (2006), s. 29; Lundin, I. (2004), s. 107. 
97Long, E. (2003), s. 92-93, 145; Scothern, C. (2000), s. 51-52. 
98Se exempelvis Lundin, I. (2004), s. 28-29; Long, E. (2003), s. xif.  
99Long, E. (2003), s. 92-93, 145. 
100Scothern, C. (2000), s. 72-73. 
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Bokcirkeln som demokratisk verksamhet 

Denna funktion med bokcirkelverksamheten uppfattas som en följd av att bokcir-

keln organiseras på ett folkbibliotek. Exempelvis utrycks en uppfattning om att det 

faktum att vem som helst är välkommen (vilket även möjliggör större tillgänglig-

het), tillgången till bibliotekets lokaler samt rätten att låna litteratur gratis leder till 

att bokcirkeln fyller en demokratisk funktion. Följande citat är ett exempel på 

denna uppfattning. 

Folkbiblioteket ska ju värna demokratin, och det är en del i det också, det fria ordet och att 
alla ska ha rätt till litteratur, våra bokcirkeldeltagare, ja några köper böckerna för att de vill 
det men alla kan ju låna […]. Jag tycker man kan sätta in många sådana små grejor som man 
gör på biblioteket, kan man sätta in i ett stort och tjusigt demokratisammanhang, om man vill. 
Även på andra sätt, tänker jag, som inte bara har med bokcirklar att göra, folkbiblioteket är en 
plats där vem som helst är välkommen, utan att man ska köpa någonting eller uppföra sig på 
något visst sätt eller prestera. (4) 

Inom denna kategori ryms även uppfattningar om att deltagarna måste kunna an-

passa sig till varandras önskemål och umgås med personer de själva inte valt. 

Bokval görs i vissa grupper gemensamt och här måste de kunna kompromissa. 

Ingen får dominera eller styra för mycket, utan alla ska ha rätt att komma till tals. I 

vissa grupper är inte bibliotekarierna med i själva samtalet kring böckerna, där är 

grupperna mer självgående och här är det extra viktigt att deltagarna kommer 

överens. 

[…] och det är också väldigt viktigt för att en grupp ska kunna fungera som inte har någon le-
dare, det är att om man är med så måste man vara öppen för olika saker, det är svårt att, efter-
som de inte är nischade, så måste man vara beredd på att bredda sig, vara öppen. (1) 

Återkoppling till tidigare forskning och till folkbibliotekets uppdrag  

Bibliotekslagens andra och tredje paragraf betonar betydelsen av att alla medbor-

gare ska ha tillgång till ett folkbibliotek och att utlåningen av litteratur ska vara 

gratis, något som även anges i Unescos folkbiblioteksmanifest.101 Dessa demokra-

tiska aspekter framhålls i denna beskrivningskategori som betydelsefulla för bok-

cirkelverksamhetens funktion vid folkbiblioteken. Även Claire Scothern betonar 

bibliotekens demokratiska uppgift som en viktig fördel för bokcirkelverksamheten 

vid de offentliga biblioteken.102 En intressant aspekt här, som även hänger samman 

med de uppfattningar som ryms under beskrivningskategorin ”Bokcirkeln leder till 

mänskliga möten och delade läsupplevelser”, är att i och med att vem som helst är 

välkommen att delta så kan det möjliggöra att människor med skilda åsikter möts. 

En aspekt som framförs vara av vikt i detta avseende är betydelsen av att alla till-

låts komma till tals och att ingen dominerar, vilket är något som även poängteras i 

                                                 
101Bibliotekslag (SFS 1996:1596); Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest (2006), s. 9. 
102Scothern, C. (2000), s. 71-72. 
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Lena Havel och Solveig Krafts uppsats.103 Här kan de faktorer som de i sin analys 

framför kring bibliotekariens roll, att han/hon fungerar som en moderator som ser 

till att diskussionerna flyter på vara en fråga att beakta – vilket även Claire 

Scothern framför som en viktig egenskap hos en bra bokcirkelledare.104 Detta är 

något som jag kommer att gå närmare in på då jag redogör för de beskrivningska-

tegorier som rör bibliotekariernas uppfattningar kring den egna rollen. 

Bokcirkeln som marknadsföring 

En annan uppfattning som kan uttydas i intervjumaterialet är att bokcirkelverk-

samheten bidrar till att uppmärksamma och skapa en positiv bild av biblioteket 

hos användarna och i orten/samhället. På så sätt kan man även locka fler använda-

re till biblioteket, vilket uttrycks i följande citat. 

Fördelen är, ja dels så stärker det vår position lite, tycker jag. Det är fler som får upp ögonen 
för oss, flera av dem som är deltagare hade vi inte sett här som låntagare utan de hade på nå-
got sätt fått reda på det här och tyckt att det var en bra idé, så flera av dem har kommit hit för 
första gången och fortsätter därför att komma hit. Sen så tror jag kanske att det blir lite mun 
mot mun metoden, att det händer saker här, vi är inte bara en lokal med böcker i utan det hän-
der faktiskt någonting också. Så i förlängningen tror jag att det stärker vår position i kommu-
nen, förvaltningen kanske, samhället, så. (3) 

Denna bibliotekarie framför även att det finns en pågående diskussion om biblio-

tekets berättigande, bland annat i och med den tekniska utvecklingen där hon an-

ger läsplattor som ett exempel på att människor får tillgång till litteratur på annat 

sätt, och att det därigenom är av vikt att lyfta fram biblioteket som litterär resurs. 

[…] och då känns det rätt, ja det känns rätt gött och faktiskt rätt handfast sitta och diskutera 
böcker som man har läst, sådär, och att vi ÄR på biblioteket och vi ordnar allt här på bibliote-
ket, sådär. (3) 

Denna uppfattning hör delvis samman med beskrivningskategorin ”Bokcirkeln 

som inspiratör till läsning och litteratur”, på så sätt att bokcirkeln bidrar till att 

synliggöra bibliotekets skönlitterära servicefunktion, men här betonas även att det 

bidrar till att marknadsföra och ge en positiv bild av biblioteket som helhet. 

Återkoppling till tidigare forskning och till folkbibliotekets uppdrag 

Tanken om att bokcirkelverksamheten bidrar till PR för biblioteket och framhåller 

dess fördelar som litterär resurs är faktorer som även framförs i tidigare studier, 

exempelvis i Immi Lundins bok samt hos de informanter som Lena Havel och 

Solveig Kraft intervjuat.105 I såväl Claire Scotherns uppsats som i LLDAs forsk-

                                                 
103Kraft, S. & Havel, L. (2006), s. 54. 
104Scothern, C. (2000), s. 56f. 
105Kraft, S. & Havel, L. (2003), s. 77.49; Lundin, I. (2004), s. 6, 100. 
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ningsrapport framkommer också att bokcirkelverksamheten bidrar till att profilera 

de offentliga biblioteken som allmänhetens servicecentraler, vilka möter och till-

godoser användarnas skönlitterära behov.106 Att bokcirkeln kan bidra till denna 

funktion för biblioteket är en uppfattning som genomsyrar stora delar av intervju-

materialet och kan tolkas som en följd av de uppfattningar kring bokcirkelns funk-

tion för deltagarna som framkommer i flera av de övriga beskrivningskategorier-

na. Informanternas uppfattningar om att bokcirkeln bidrar till att inspirera delta-

garna till positiva läsupplevelser, finner det angenämt att dela dessa med andra 

och uppmärksammar folkbibliotekens demokratiska fördelar – som de sedan spri-

der till vänner och bekanta – kan leda till PR för biblioteket. Här är det således de 

funktioner som bokcirkeln fyller för deltagarna som medverkar till att marknads-

föra verksamheten. Jag kan varken i bibliotekslagen eller i Unescos folkbiblio-

teksmanifest utläsa något specifikt kring att det skulle ingå i folkbibliotekens hu-

vuduppgifter att marknadsföra sin verksamhet. Men samtidigt kan jag tycka att det 

torde vara en del av arbetet med att tillgängliggöra bibliotekets tjänster. För om 

allmänheten inte får information om vilken resurs biblioteket är så kan de ju inte 

heller dra nytta av den. Bokcirkeln som marknadsförare tycks enligt min mening 

därför ha en betydelsefull funktion. 

Bokcirkelverksamhetens begränsningar 

Ovan beskrivningskategorier har främst berört bokcirkelverksamhetens fördelar. 

Denna kategori kommer att ta upp de begränsningar som informanterna uttryckt 

att bokcirkelverksamheten har, i förhållande till deras övriga arbetsuppgifter samt 

verksamheten vid biblioteket i stort. Det framförs över lag att bokcirkeln är rela-

tivt lågprioriterad och att det är svårt att få tiden att räcka till, även om det finns en 

viss flexibilitet i vilka aktiviteter bibliotekarierna kan ägna sig åt. 

[…] lite grann har man ju frihet att välja vad man ska lägga tid och engagemang på. Mycket är 
ju styrt förstås, med öppettider och med bemanning och sådär, men lite utrymme har man ju 
ändå att välja vad man ska satsa på. (4) 

Kategorin inbegriper även uppfattningar om att det är svårt att locka vissa mål-

grupper att delta i bokcirklarna, så som män, yngre och personer med invandrar-

bakgrund. Det rör sig här dels om en resursfråga (tidbrist samt ekonomiska förut-

sättningar), dels att informanterna inte riktigt vet hur man ska förmå dessa grupper 

att delta.  

[…] Men det vi saknar också i cirklarna det är invandrare, det är det svårt att få. […] att det 
ska vara mera mångfald i åldern och i språkbakgrunder och där skulle man kunna jobba 
mycket mer, det vore ju önskvärt till och med. Det vet jag inte riktigt hur man skulle göra, 

                                                 
106Lundin, I. (2004), s. 101; Scothern, C. (2000), s.73. 
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men det finns väl säkert sätt där man kan nå bredare. [---] fast det är nästan omöjligt nu när vi 
har fått en sådan ökad arbetsbelastning allihopa här med. (1) 

[ …] om man tänker sig den typiska bokcirkelmedlemmen, i våran cirkel då, det är en nypen-
sionerad kvinna med ett stort läsintresse som plötsligt har fått tid och möjlighet att utveckla 
det lite mer. Sen har vi ju haft andra deltagare med, vi har haft någon tonåring och så har vi 
haft några herrar också men det är liksom en handfull och aldrig mer än två i taget. (4) 

 

Vissa har dock lyckats att få viss variation i grupperna och försök har gjorts att 

locka eller tillmötesgå andra målgrupper. Exempelvis har man på ett bibliotek en 

bokcirkel för finskspråkiga, en grupp som startades genom att några av deltagarna 

själva vände sig till biblioteket. Vidare uppger en av informanterna att man på ett 

av stadsdelsbiblioteken har haft en bokcirkel för arabisktalande vuxna kvinnor, 

ungdomar och barn. Denna bokcirkel leddes av en bibliotekarie som är arabiskta-

lande men den har nu lagts ner då bibliotekarien har börjat arbeta vid ett annat 

bibliotek. En genomgående uppfattning är dock att de mer nischade cirklarna är 

svårare att starta och inte blir så långlivade, vilket gäller för såväl riktade mål-

grupper som mer specifika litterära genrer. 

[…] på hemsidan, så fick man kryssa i om man ville läsa deckare, historiska romaner eller fan-
tasy eller vad som helst, så var det en massa folk som hörde av sig, så hade vi tänkt att dela in 
dem efter de här grupperna. [---] Sedan var de så få som hade valt något speciellt, de flesta 
hade valt romaner liksom, det blev från början fel med de där grupperna. Men då hade vi tänkt 
att det kanske finns yngre som är intresserade att läsa en viss sorts böcker, som hittar andra 
som läser en viss sorts böcker, men det har vi inte riktigt nått ut med. (1) 

 

En uppfattning som därutöver kan uttydas är att sättet som bokcirkeln marknads-

förs kan ha en begränsande inverkan på vem som anmäler sig. Samtliga beskriver 

att det främst är i bibliotekets lokaler och på deras hemsida som verksamheten 

annonseras, vilket leder till att det i huvudsak är de som redan är aktiva biblio-

teksanvändare som upptäcker bokcirklarna. Över lag beskrivs dock få svårigheter 

med bokcirkeln, i den utformning de valt att ha den. 

Återkoppling till tidigare forskning och till folkbibliotekets uppdrag 

Bokcirkelns möjliga funktioner för deltagarna och för biblioteket tycks vara bero-

ende av de resurser och förutsättningar som står bibliotekarierna till buds. Även de 

bibliotekarier som Immi Lundin varit i kontakt med samt de Lena Havel och Sol-

veig Kraft intervjuade, uppgav tidsbrist och ekonomiska resurser som begränsande 

faktorer för bokcirkelverksamheten.107 Då det gäller svårigheten att locka vissa 

målgrupper att delta kan de resultat som framgår i Bob Usherwoods och Jackie 

Toynes forskningsrapport, om att det kan finnas upplevda och föreställda barriärer 

vilka hindrar folk från att delta i bibliotekens verksamhet, emellertid vara viktiga 

                                                 
107Kraft, S. & Havel, L. (2003), s. 78; Lundin, I. (2004), s. 30. 
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aspekter att ta hänsyn till.108 Claire Scotherns resultat visar också på att människor 

kan ha olika förväntningar och föreställningar om vad det innebär att delta i en 

bokcirkel, vilka kan hindra dem från att anmäla sig.109 Detta är något jag bland 

annat kommer att resonera vidare kring i slutdiskussionen. 

Bokcirkeln som läsfrämjande insats 

De uppfattningar som framkommer i denna kategori innehåller vissa likheter med 

ovan beskrivningskategorier, och då främst ”Bokcirkeln som inspiratör till läsning 

och litteratur”. Skillnaden är att de uppfattningar som här beskrivs direkt berör 

min fråga om hur bokcirkeln uppfattas fungera som läsfrämjande insats. Något 

som framkommer tydligt i intervjumaterialet är att bokcirkeln inte uppfattas ha en 

självklar läsfrämjande funktion. Enbart en av de informanterna nämnde uttryckli-

gen att bokcirkelverksamheten var en del i det läsfrämjande arbetet, vilket blir 

tydligt i detta citat.  

M: Min första fråga är vad som fick er att börja med bokcirklar här på X-biblioteket. 
B: Vi, det var inte så länge sedan faktiskt. Det står i vårt åtagande, det som vi får från politi-
kerna, att vi ska arbeta aktivt med läsfrämjande åtgärder. Och då så, så tittar man ju alltid på 
hur man kan jobba, försöker kolla med arbetssituation och arbetsbelastning, hur mycket man 
har tid för och det här kände vi var något som […].  

[…] det är ett sätt att arbeta läsfrämjande, så kan man väll sammanfatta det. (1) 

Denna bibliotekarie beskrev att läsfrämjande kan vara olika saker men att en vik-

tig aspekt är att locka och inspirera människor som normalt inte läser till att börja 

läsa och dessutom gilla det, vilket bokcirkeln emellertid hittills inte uppfattades ha 

bidragit till. 

De andra fyra informanterna frågade jag hur de uppfattade bokcirkeln som läs-

främjande insats efter att de själva fritt fått berätta om verksamhetens funktion och 

jag upplevde att de tömt ut denna fråga. Två framhöll då att bokcirkeln till viss del 

har en läsfrämjande funktion, men att detta inte var bokcirkelverksamhetens hu-

vudsakliga syfte. De två andra poängterade att läsfrämjande arbete är något helt 

annat. Bokcirkeln beskrevs av dem mer som ett uppehållande av ett redan existe-

rande läsintresse. Samtliga betonade dock att det stora flertalet av deltagarna sedan 

tidigare läste mycket och att det har varit få läsovana som anmält sig, men att del-

tagarna genom att tipsa andra om böcker de läst kan bidra till viss läsfrämjande 

effekt, vilket detta citat är ett exempel på. 

M: I den litteratur och forskning som jag har gått igenom så framställs bokcirkeln på bibliote-
ken som en läsfrämjande insats. Vad skulle du säga om det? Funkar bokcirkeln som en läs-
främjande insats? 

                                                 
108Toyne, J. & Usherwood, B. (2001), s. 147. 
109Scothern, C. (2000), s. 24-28. 
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K: Ja det tror jag, alltså i någon slags förlängning, alltså det är ju villiga läsare som anmäler 
sig, men, jag kan ju tänka mig att det har någon slags ringar på vattnet effekt, så, att ‟vi har 
läst den här boken det tycker jag du också ska läsa‟. Så vet vi att det funkade i höstas, så jag 
tror nog att det kan ha en slags ringar på vattnet effekt, att vara med i bokcirkeln, och eftersom 
det då är ganska många så kan man ju hoppas på att det. (3)  

Att deltagarna (även om de är läsvana) läser andra böcker än de annars skulle ha 

gjort, uppfattas även ha läsfrämjande funktion. En annan läsfrämjande effekt som 

informanterna upptäckt är en ökad efterfrågan på de böcker som läses i bokcirkeln 

(det vill säga utöver bokcirkeldeltagarna). 

[…] det finns folk som inte är med i våran cirkel men som läser samma böcker, som får tips 
på så sätt. För vi lägger ju ut programmet på webbplatsen. Och det vet vi att det är folk som 
gör det. 

[…] Det är ju också lite kul, då har vi ju fått mer effekt än på de här 11 deltagarna. (4) 

De två bibliotekarier som uttryckte stor tveksamhet till att bokcirkeln (åtminstone 

i sin nuvarande form) skulle vara läsfrämjande, menade att man i så fall skulle 

behöva arbeta på ett helt annat sätt.  

Detta är ju inte något läsfrämjande […] det handlar ju om att engagera folk i läsning, alltså då 
tänker jag mig ju personer som kanske inte läser så mycket eller kanske inte läser alls, att lik-
som få dem att upptäcka… Läsfrämjande handlar ju också om att lära sig läsa bra, alla ung-
domar kan ju inte läsa så bra, av olika skäl, att man inte har svensk bakgrund eller att man är 
dålig i skolan, att man inte är intresserad […]. Ja, så jag menar att arbeta läsfrämjande det är 
ju någonting annat, det skulle jag inte kalla det här, utan då tar man väl sig någon större och 
viktigare uppgift. Som sagt att engagera folk och få folk att upptäcka att det kan vara roligt att 
läsa, och att man lär sig och, och där ska det väl kunna ingå också att man pratar med varandra 
om vad man läser, eller har läst. Men då får man göra något annat. (2) 

Tanken om att bokcirkelverksamheten skulle kunna utvecklas i syfte att främja 

läsning hos läsovana, men att det i så fall skulle krävas en större arbetsinsats och 

man skulle behöva nå ut på ett annat sätt, delas av alla. För att möjliggöra detta 

skulle det bland annat krävas ökade tidsmässiga och ekonomiska resurser.  

Återkoppling till tidigare forskning och till folkbibliotekets uppdrag 

Att det ingår i folkbibliotekets uppdrag att arbeta läsfrämjande framkommer, som 

tidigare nämnts, i bibliotekslagens andra parargraf. Vilka arbetsmetoder som bib-

lioteken väljer för att uppfylla detta uppdrag är det emellertid i hög grad upp till 

dem själv att avgöra. Det är således inte självklart att just bokcirkeln är rätt metod 

för detta, eller att biblioteken ens behöver ha detta uppdrag i åtanke då de erbjuder 

denna verksamhet till sina användare. I den litteratur och tidigare forskning som 

jag gått igenom betonas dock att bokcirkeln har en läsfrämjande funktion och 

dessutom framställs den i flera fall som en effektiv metod för detta ändamål.110 En 

av mina frågeställningar var därför huruvida verksamma bibliotekarier med ansvar 

                                                 
110Lundin, I. (2004), s. 100-101; Ljung, E. (2006), s. 15; Toyne, J. & Usherwood, B. (2001), s. 146. 
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för bokcirkelverksamheten vid folkbiblioteken uppfattar bokcirkeln som läsfräm-

jande insats. Intressant att beakta här är att de bibliotekarier jag intervjuat inte 

framställer bokcirkeln som främst en läsfrämjande arbetsmetod, i alla fall inte en 

verkningsfull sådan. 

Då informanterna fick beskriva vad de anser att läsfrämjande arbete innebär 

var den gemensamma nämnaren att det har att göra med motivation och läsinspira-

tion för läsovana. Denna definition av vad läsfrämjande arbete innebär överens-

stämmer i stort med den Erika Ljungs informanter formulerat.111 De bibliotekarier 

hon intervjuade menade dessutom att bokcirkeln är ovanlig som läsfrämjande me-

tod för vuxna, men att den skulle kunna fungera som sådan. Det senare stämmer 

överens med det som flera av mina informanter uttrycker. Vidare delas antagandet 

om att sättet att marknadsföra bokcirklarna kan påverka huruvida läsovana anmä-

ler sig eller ej, samt att de resurser som läggs på läsfrämjande arbete för vuxna är 

relativt begränsat och mer inriktat på barn och ungdomar. Bibliotekslagens nionde 

paragraf betonar även att biblioteken bör ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 

unga, då det gäller att ”främja språkutveckling och stimulera till läsning”.112 I 

Svensk biblioteksförenings rapport Läsfrämjande – förnyelse behövs anges dock 

att det läsfrämjande arbetet även bör rikta sig mot vuxna.113 Bokcirklar betonas här 

som ett försök till läsfrämjande verksamhet för vuxna som pågår vid några folk-

bibliotek i landet. Det framkommer dock inte huruvida det är en bra metod i detta 

avseende. Måhända är det så som mina och Erika Ljungs informanter betonar, att 

det i så fall skulle krävas en större arbetsinsats och mer resurser, med en tydligare 

inriktning och anpassning gentemot läsovana. Att bokcirkelverksamhetens funk-

tion inte uppfattas vara läsfrämjande på samma sätt som den framställs i de brit-

tiska undersökningar som redovisas i denna uppsats, tänker jag kan bero på att de 

utformar verksamheten på ett annat sätt och att man vid de offentliga biblioteken i 

Storbritannien satsar mer resurser på denna form av läsfrämjande aktivitet.114 Ex-

empelvis framförs i artikeln UK public libraries: roles in adult literacy provision 

att bokcirklar är en metod som de brittiska offentliga biblioteken använder sig av i 

syfte att utveckla läsovana vuxnas ordförråd och läskunnighet. Immi Lundin me-

nar även att bokcirklar vid de offentliga biblioteken i Storbritannien används som 

ett komplement till annan läsfrämjande verksamhet, i syfte att öka människors 

självtillit som läsare.115 

                                                 
111Ljung, E. (2006), s. 15. 
112Bibliotekslag (SFS 1996:1596). 
113Svensk biblioteksförening (2008), s. 6, 27. 
114Se exempelvis Lundin, I. (2004), s. 59, 93; Toyne, J. & Usherwood, B. (2001), s. 10. 
115Lundin, I. (2004), s. 59-67; McLoughin, C. & Morris, A. (2004), s. 37, 41-42. 
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Beskrivningskategorier avseende bibliotekariernas egen roll i 

bokcirklarna 

Analysen av det transkriberade intervjumaterialet har resulterat i fyra beskriv-

ningskategorier avseende bibliotekariernas uppfattningar om den egna rollen då de 

ansvarar för bokcirklar. De första tre beskrivningskategorierna innehåller i huvud-

sak uppfattningar om hur bibliotekarierna kan agera i cirklarna, medan den sista 

kategorin även tangerar på vilket sätt bokcirkelverksamheten gagnar dem själva i 

yrkesrollen.  

Inledningsvis kan nämnas att det i intervjumaterialet framkommer olika upp-

fattningar om vilken roll som bibliotekarierna har och bör ha i bokcirkeln. Den 

gemensamma nämnaren är att de inte bör styra för mycket eller anta rollen som 

expert. På vilket sätt bibliotekarien bör inta detta förhållningssätt skiljer sig dock 

åt, så som om de bör delta i cirklarna eller inte och hur detta uppfattas påverka 

deltagarna. En uppfattning som framförs är att om bibliotekarien deltar i cirklarna, 

finns risken att deltagarna vänder sig till honom/henne med förväntningar om att 

bibliotekarien ska inta en ledande roll och att hans/hennes åsikter har mer tyngd. 

Det anses därför vara bättre att bibliotekarien inte deltar i cirklarna. En uppfatt-

ning som skiljer sig från denna är att det fungerar bra att delta. Denna uppfattning 

uttrycks av de bibliotekarier som deltar i cirklarna, vilka framför att de inte har 

upplevt att deltagarna främst vänt sig till dem som experter. I de cirklar där biblio-

tekarierna deltar skiljer det sig åt om de läser böckerna eller inte och vilket infly-

tande de har över bokval och bokanskaffning.  

Administratör 

En roll som samtliga informanter uttrycker att de har går ut på att se till att bokcir-

kelverksamheten flyter på, avseende praktiska frågor. Detta innebär att de rekryte-

rar, sammankallar och håller kontakt med deltagarna, ordnar med lokal, hjälper till 

i frågor rörande bokanskaffning, samt tar fram viss information, så som informa-

tion om författaren eller recensioner. Denna roll utrycks exempelvis i följande 

citat. 

[…] vi samlar ihop folk genom annonser, på webbsidan och i biblioteket, sedan hör de av sig 
till mig, sedan kallar jag dem till första träffen så pratar vi och lär känna varandra lite grann, 
sedan bestämmer gruppen vilken bok de vill läsa, då beställer jag fram den boken, köper in 
något extra pocketex om det behövs och så där, sedan så läser gruppen boken hemma, under 
en månad, så ses de en månad senare, då har jag kallat dem igen, påmint och så där, så släpper 
jag in dem och är med i ca 5 minuter och säger hej, sedan pratar de om boken en timme, sedan 
kommer jag och hämtar dem. [---] Mer administrera, så är det absolut. (1) 

I vissa fall fungerar bibliotekarien även som administratör till bokcirklar de själva 

inte ansvarar för, exempelvis cirklar som användarna själva organiserar, eller då 

de samarbetar med olika studieförbund. I de fall det rör sig om privatpersoners 
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egna bokcirklar kan de exempelvis hjälpa till med att reservera böcker och i de fall 

då de samarbetar med studieförbund kan de även stå för lokal och andra praktiska 

frågor. 

Det är som så att respektive studieförbund samlar in folk och gör studiecirklar i, alltså bok-
cirklar, som träffas i bibliotekets lokaler. Och då är jag eller min kollega, ja det kan vara nå-
gon annan också, med första gången […] kollar att alla har lånekort och visar hur man reser-
verar böcker och ja tipsar om olika saker. Och sedan träffas de utan personalinblandning 
egentligen då. (4) 

Vid genomläsningen av intervjumaterialet har jag funnit att rollen som administra-

tör betonas mer hos de informanter som själva inte deltar i bokcirklarna. Dessa 

cirklar är mer självgående, vilket delvis beskrivs som ett krav då bibliotekarierna 

inte har möjlighet att delta. 

Men det är ju ingenting som biblioteket har råd att lägga in i en tjänst, förstår du, som tar tid, 
och att man sitter med, det har vi inte råd med. (5) 

Fördelen med de bokcirklar där bibliotekarien främst fungerar som administratör 

beskrivs vara att det tar mindre tid i anspråk, samtidigt som man med små resurser 

når ut till många. 

Pedagog 

En annan uppgift som kan uttydas i intervjumaterialet innebär att bibliotekarien 

står för tips och råd om hur man kan lägga upp samtalen kring litteraturen, ger 

förslag på böcker som lämpar sig för bokcirklar och som kan väcka diskussion, 

men även annan information som kan ge inspiration till bokcirkelträffarna. Detta 

tolkar jag som en pedagogisk roll, vilken tydliggörs i följande citat. 

När vi startade det här så, dels så tog vi fram, det ligger på nätet, ‟En bok för alla‟ har en 
handledning i hur man kan tala om en bok och den läste vi igenom och kopierade och delade 
ut till alla och sedan har vi gjort en lite egen så, med lite punkter med hur man kan tala om en 
bok. (4) 

[…] men den här listan har de tyckt varit väldigt roligt, det är böcker om läsning som dom 
tyckt har varit väldigt roligt att läsa. […] och sen för att de ska komma igång så har jag gett 
förslag på novellsamlingar. För det är ju inte så långt och läsa […].  

[…] sen råd och dåd då, hur man sätter igång och hur man tänker när man väljer böcker 
och sådär. (5) 

 

Informanterna poängterar dock att dessa råd och förslag inte är något deltagarna 

slaviskt behöver följa, samt att de inte har för avsikt att inta rollen som expert. I 

intervjuerna framkommer även att de bibliotekarier som deltar i cirklarna beskri-

ver sig mer som deltagare än ledare. Vid genomläsningen av intervjumaterialet har 

jag dock kunnat uttyda att de inte riktigt deltar på samma sätt som de övriga i cir-

keln. De uttrycker exempelvis att de försöker få igång de andra att diskutera, ser 
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till att alla kommer till tals och att diskussionerna flyter på. Detta tolkar jag som 

att de mer är pedagoger än aktiva deltagare. De deltagande bibliotekarierna beto-

nar emellertid att det är av vikt att de inte intar en för styrande roll. Det uppfattas 

som viktigare att gruppen får diskutera fritt. I de fall då det uppstår problem eller 

oklarheter i cirklarna framförs en genomgående uppfattning om att det är bibliote-

karien som har ansvaret att lösa detta, vilket jag även tolkar ingår i rollen som 

pedagog. 

[…] kan vi ställa upp på att styra upp samtalet om vi ser att det, liksom, barkar åt skogen eller 
att någon tar över, så. Men vi är inga experter.  

[…] Men det har väl blivit så att vid första tillfället så slängde vi ut frågan ‟ja vad tyckte ni 
om den här då?‟ och sedan ger sig samtalet ganska naturligt. Och det är väl någon gång som vi 
har fått gå in och säga ‟vad tycker ni andra‟, för då är det någon som har dragit över och dragit 
iväg på något sidospår så där, så man har känt att det kan ta hela kvällen. (3) 

Det kan ju vara någon som urartar och börjar babbla om något för mycket om något som inte 
har med saken att göra och då får man ju lite fint att avrunda det och se till att den där som 
nästan aldrig säger något också säger någonting. Så det är ju att ha en sån där roll.  

Vi vill liksom hjälpa till och se till att det blir bra, och inte dominera på något sätt och inte 
göra det, inte få in det i någon mall om det inte behövs. (4) 

Rollen som pedagog är mer uttalad hos de informanter som deltar i bokcirkelträf-

farna. Om bibliotekarien ska delta tar det dock mer tid och engagemang i anspråk, 

en tid informanterna beskriver att de i allmänhet lider brist av. I de fall de även 

läser böckerna så görs det oftast på fritiden. 

Sedan så måste man förbereda sig på ett helt annat sätt om man ska vara med och leda en dis-
kussion, för då måste man dels ha läst boken noga och dels förbereda sig på ett helt annat sätt 
och det finns det inte möjlighet till. Då måste man få timmar till sådant. (1) 

Det är väl att vi ska vara förberedda. Vi måste ha läst böckerna. Det är ju också en anledning 
till att vara två, att ibland kan det kännas stressande att behöva läsa tre böcker ordentligt till 
varje träff, jag menar vi har ju mycket annat att göra också, man ska ha bokprat i andra sam-
manhang och det är allt möjligt. (4) 

Rollen som pedagog tar således mer tid i anspråk än rollen som administratör. 

Social inspiratör 

En annan uppfattning som kan uttydas är att en bibliotekarie ska vara social och 

utåtriktad och ha kontakt med användarna, en roll som beskrivs som viktig i bok-

cirkelverksamheten. Det framförs att en bibliotekarie ska ha förmåga att kunna 

lyssna på vad användarna har att berätta om sina egna läsupplevelser. Det krävs en 

positiv syn på och ett intresse för människor då man ansvarar för bokcirklarna, 

men även i bibliotekarierollen i stort vilket följande citat utgör ett exempel på. 

[…] då man rör sig ute i biblioteket och har kontakt med låntagarna är det viktigt att man kan 
säga något vettigt, kan tipsa eller komma med något bra förslag om de ber om det. Eller lyss-
na, det är väl lika viktigt det om någon har behov av att berätta om någonting bra, eller dåligt 
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de har läst. Men jag tycker det är viktigt att göra det så här i grupp också, i ordnade former. 
Det är väl lika viktigt båda delarna. (4) 

I den socialt inspirerande rollen ingår även förmågan att skapa en positiv kontakt 

med deltagarna, lyssna till och tillgodose deras behov utan att inta en negativ eller 

dömande attityd. En uppfattning som framkommer är att det är viktigare att upp-

muntra folk till att läsa än att man värderar vilken typ av litteratur de ska läsa, vil-

ket detta citat är ett exempel på: 

[…] men på något sätt så har vi en så pass positiv syn på, eller hoppas jag i alla fall, på män-
niskor och på det vi gör. 

[…] vi ska ju kunna svara på det som folk frågar efter, om folk vill veta ‟vilken bok tyckte 
du var bäst‟ då ska vi svara på det. Men sen är det ju svårt att gå in och säga, man vill ju inte 
vara den som går in och säger att den här boken är ju dålig, så läs inte den, utan det är ju inte 
så man ska tänka utan all läsning är ju bra i princip, nästan i alla fall, och det är ju det som är 
det positiva. (1) 

Kompetens och intresse för skönlitteratur 

Det ingår i de intervjuade bibliotekariernas arbetsuppgifter att, på olika sätt, ha 

kunskap om samt arbeta med skönlitteratur. En uppfattning som framkommer 

tydligt i intervjumaterialet är att bibliotekarierna genom att arbeta med bokcirklar 

kan öka och fördjupa sina skönlitterära kunskaper. Bland annat genom att de får 

respons på den litteratur som deltagarna läser, vilket bidrar till att de kan ge bok-

tips till andra, såväl till privata bokcirklar som till enskilda användare vid arbetet i 

informationsdisken eller på annat sätt i den dagliga verksamheten. 

[…] det är bra för oss att känna till böcker som folk tycker om [---] sådan respons är ju bra att 
ha när man arbetar där nere också, att man kan tipsa folk om saker. Så pratar ju vi med var-
andra också, vad har ni haft för böcker i eran cirkel, så kan man byta tips. Allt sådant är nyt-
tigt att ha med sig. Det är mycket boktipsfrågor som man får och man hinner ju inte läsa alla 
böcker som kommer ut, så det är bra. (1) 

Det uppfattas vara av vikt när man arbetar med skönlitteratur att bibliotekarien har 

bred kunskap, att han/hon uppdaterar sig och känner till nyutgiven litteratur, för att 

kunna ge tips på böcker till användare med olika intresseområden och behov. Bib-

liotekarien måste även, på ett bra sätt, kunna tala om litteratur inför andra. I bok-

cirkelverksamheten krävs denna förmåga, men kan även bidra till att utveckla den. 

[…] jag tycker det här är en sådan sak som ingår, att prata om böcker med andra, det måste ju 
ingå i en bibliotekaries arbetsuppgifter. I alla fall om man håller på med skönlitteratur [---] 
Man måste ju känna till vilka böcker som kommer ut och vilka böcker som biblioteket skaffar, 
om man också ska kunna marknadsföra dom.  

Men jag tycker, ja jag har fått en annan säkerhet, för det kommer ju många privatpersoner 
hit och säger ‟jag ska ha det här till min cirkel‟. För det förekommer ju, väldigt mycket. (4) 

Inom ramen för denna beskrivningskategori ryms även uppfattningar om att bok-

cirkeln möjliggör att bibliotekarierna på ett angenämt sätt får utlopp för det egna 

litteraturintresset. I de fall informanterna är med i bokcirkelträffarna och även lä-
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ser böckerna framförs även förhoppningar om att cirkeln ska fylla liknande funk-

tioner som för deltagarna, det vill säga att de ska få möjlighet att läsa böcker de 

annars inte skulle ha valt, att de ska kunna fördjupa sig mer in läsningen samt 

även finna det givande att dela läsupplevelsen med andra. Även detta bidrar till 

kompetensutveckling avseende deras skönlitterära kunskaper och litteraturförmed-

lande roll. 

Återkoppling till Jofrid Karner Smidts fem bibliotekarieroller 

I detta avsnitt kommer jag främst att relatera de beskrivningskategorier som rör de 

intervjuade bibliotekariernas uppfattningar om den egna rollen i bokcirklarna till 

Jofrid Karner Smidts tes om bibliotekariens fem olika roller som god litteratur-

förmedlare.116 Jag kommer dock även komma in på de beskrivningskategorier som 

rör bibliotekariernas uppfattningar av bokcirkelverksamhetens funktion för delta-

garna och biblioteket. Avslutningsvis kommer viss återkoppling till tidigare forsk-

ning att göras. 

Bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare 

De uppfattningar om bibliotekariens roll i förhållande till bokcirkelverksamheten 

som framförs i beskrivningskategorin ”Kompetens och intresse för skönlitteratur”, 

kan kopplas till den bibliotekarieroll som Jofrid Karner Smidt beskriver som kriti-

ker och litteraturkännare. Jofrid Karner Smidt menar att bibliotekarier som arbe-

tar med litteraturförmedling måste ha grundläggande litteraturkunskaper och att 

det är av vikt att de håller sig ajour med nyutgiven litteratur. Dessa kunskaper och 

färdigheter uppfattas som viktiga av samtliga informanter då de ansvarar för bok-

cirkelverksamheten, men förhoppningar om att verksamheten ska bidra till att ut-

veckla dessa kunskaper kan även uttydas. Som litteraturkritiker menar Jofrid Kar-

ner Smidt att bibliotekarien ska kunna bistå användarna i att upptäcka nya författa-

re och bredda sina litterära preferenser, vilket även stämmer in på de uppfattningar 

kring bokcirkelverksamhetens funktion som framförs i beskrivningskategorin 

”Bokcirkeln som inspiratör till läsning och litteratur”. Jofrid Karner Smidts menar 

vidare att bibliotekarien som litteraturkritiker har förmåga att välja ut och värdera 

god litteratur som han/hon önskar ge särskild uppmärksamhet. Intressant att beak-

ta här är de uppfattningar som framkommer i beskrivningskategorierna; ”Peda-

gog” – om att bibliotekarien inte bör inta rollen som expert – och ”Social inspira-

tör” – om att det är viktigare att uppmuntra folk till att läsa än att bibliotekarien 

värderar vilken typ av litteratur de ska läsa. Jag tolkar detta som att det visserligen 

anses vara av vikt att bibliotekarien kan tipsa och inspirera såväl bokcirkeldelta-

                                                 
116Smidt, J. K. (1994), s. 9-11. 
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garna som övriga biblioteksanvändare i att upptäcka ny litteratur, men utan att 

kritiskt bedöma denna. Vidare att det tycks vara viktigare med själva läsupplevel-

sen i sig – eller med andra ord de tankar samt möjliga diskussionsämnen böckerna 

väcker – än att böckerna värderas ha en viss litterär kvalité. Hos de informanter 

som beskriver att de tipsar om eller väljer ut de böcker som deltagarna läser torde 

dock viss kritisk granskning av litteraturen ske. Att de gör denna värdering kan 

uttydas i informanternas utsagor om att de försöker erbjuda böcker som kan väcka 

diskussion och här betonas av en informant att berättelser som väcker tankar kring 

deltagarnas egna liv eller ger insikt i andras, samt i sociala och samhälleliga frå-

gor, är särskilt bra. Denna typ av värdering tänker jag även kan hänföras till Jofrid 

Karner Smidts beskrivning av Bibliotekarien som socialantropolog. 

Bibliotekarien som socialantropolog  

Jofrid Karner Smidt menar att bibliotekarien bör ha insikt i såväl sin egen kultu-

rella bakgrunds betydelse som det omgivande lokalsamhälle som hon verkar i. 

Även om just dessa aspekter inte betonas i intervjumaterialet, kan dock en del av 

de färdigheter som Jofrid Karner Smidt beskriver som viktiga i denna roll uttydas i 

kategorin ”Social inspiratör”, så som vikten av att bibliotekarien förhåller sig öp-

pen och fördomsfri till det som är annorlunda. Uppfattningarna om att biblioteka-

rien bör ha ett intresse för och en positiv syn på människor – med förmåga att 

lyssna och skapa kontakt såväl i förhållande till bokcirkeldeltagarna som till de 

övriga biblioteksanvändarna – kan även kopplas till bibliotekarien som socialan-

tropolog. Dessutom tolkar jag det som att de bibliotekarier som deltar i cirklarna 

även får en inblick i användarnas vardagsliv, vilket Jofrid Karner Smidt även be-

tonar som viktigt i denna roll. Därutöver tänker jag att bokcirkeln och därigenom 

bibliotekarierna inspirerar deltagarna till att själva fundera kring och diskutera 

kulturella och sociala frågor, vilket exempelvis framkommer i beskrivningskate-

gorin ”Bokcirkeln leder till mänskliga möten och delade läsupplevelser”. 

Bibliotekarien som pedagog  

Jofrid Karner Smidt menar att bibliotekarien som pedagog har förmåga att bygga 

upp positiva förväntningar till det hon/han vill förmedla, samt övervinna det nega-

tiva. Denna roll kommer kanske främst till uttryck hos de bibliotekarier som deltar 

i bokcirklarna, men även de informanter som inte deltar kan indirekt inta denna 

roll, genom att bokcirkeln i sig uppmuntrar deltagarna till att läsa böcker de annars 

inte skulle ha valt. Detta framkommer i beskrivningskategorin ”Bokcirkeln som 

inspiratör till läsning och litteratur”. Här poängteras även att en viktig funktion 

med bokcirkeln är att deltagarna på ett kravlöst sätt lockas till läsglädje. Att veta 

vem man önskar nå för att på ett bra sätt kunna rikta sin verksamhet till denna 

användargrupp, är något som Jofrid Karner Smidt även poängterar i rollen som 

pedagog. Frågan är hur detta fungerar om ambitionen med bokcirkelverksamheten 
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är att nå ut till alla användare, det vill säga att man inte har någon specifik använ-

dargrupp i åtanke. 

Jofrid Karner Smidt menar att det bor en skådespelare i varje god pedagog, 

vilket innebär att man inte är rädd för att exponera sig. Denna egenskap blir må-

hända inte så tydlig hos de informanter som inte deltar i bokcirklarna och kanske 

inte heller hos de som deltar, då de beskriver sig ha en mer diskret roll i cirklarna. 

Huruvida informanterna känner av och tar hänsyn till deltagarnas kunskapsnivå 

framkommer inte heller i intervjumaterialet, vilket kan bero på att det inte var nå-

got jag frågade om. Vidare betonar inte informanterna att en funktion med bokcir-

keln skulle vara att deltagarna på ett optimalt sätt lär sig att använda sig av biblio-

tekets resurser. Dock framför en av informanterna att en fördel med att bokcirkel-

träffarna är på biblioteket är att det åtminstone för deltagarna synliggör bibliote-

kets lokaler, vilket i sin tur kan medverka till att de lär sig att använda sig av dess 

faciliteter.117 Frågan är dock om deltagarna är i behov av att lära sig använda bibli-

oteket, med tanke på att de tycks vara vana biblioteksbesökare, vilket exempelvis 

framkommer i beskrivningskategorin ”Bokcirkelverksamhetens begränsningar”. 

Bibliotekarien som marknadsförare  

Jofrid Karner Smidts beskrivning av denna roll stämmer inte direkt in på någon av 

de beskrivningskategorier som rör informanternas uppfattningar av den egna rol-

len, i förhållande till bokcirkelverksamheten. Under beskrivningskategorin ”Bok-

cirkelverksamhetens begränsningar” framkommer emellertid uppfattningar om att 

sättet som biblioteken annonserar om bokcirklarna kan påverka vilka som anmäler 

sig. En faktor som bidrar till att det i dagsläget främst är läsvana personer som 

deltar kan således bero på brister i marknadsföringen. Under beskrivningskatego-

rin ”Bokcirkeln som marknadsföring” framkommer dock att deltagarna genom att 

berätta för andra om de positiva erfarenheter de har av bokcirkeln, bidrar till PR 

för såväl denna verksamhet som biblioteket som helhet. I beskrivningskategorin 

”Bokcirkeln som läsfrämjande insats” framförs även uppfattningar om att delta-

garna tipsar andra i bekantskapskretsen om de böcker de läst, vilket kan medverka 

till ökad läsning hos personer som inte deltar i cirklarna, men även till ökad bokut-

låning. 

Bibliotekarien som vanlig människa 

Jofrid Karner Smidts beskrivning av denna roll finner jag stämmer in på de upp-

fattningar som framförs i beskrivningskategorin ”Social inspiratör”. Här fram-

kommer exempelvis en uppfattning om att ansvaret för bokcirkelverksamheten 

kräver en förmåga att etablera en positiv kontakt med användarna. Det poängteras 

därutöver i beskrivningskategorin ”Bokcirkeln som inspiratör till läsning och litte-

                                                 
117Intervjuperson 3. 
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ratur” att en funktion med bokcirkeln är att verksamheten ökar kontakten med 

användarna. Jag finner dessutom att intervjumaterialet som helhet genomsyras av 

att informanterna har ett stort intresse för att möta användarna på ett mellan-

mänskligt plan. Om bibliotekarier som yrkesgrupp besitter detta engagemang ska 

jag låta vara osagt, men jag är dock benägen att hålla med Jofrid Karner Smidt då 

hon poängterar att det är en viktig egenskap som god litteraturförmedlare. 

Avslutande kommentar samt återkoppling till tidigare forskning 

Sammanfattningsvis kan sägas att av Jofrid Karner Smidts fem roller är det biblio-

tekarien som kritiker och litteraturkännare, pedagog och som vanlig människa som 

främst överensstämmer med de intervjuade bibliotekariernas uppfattningar av den 

egna rollen i bokcirkeln. Detta är även vad Lena Havel och Solveig Kraft i sin 

undersökning kommer fram till. Måhända är det så som de konstaterar, att det fal-

ler sig naturligt, utifrån att bibliotekariens ansvar för bokcirkelverksamheten ”in-

nebär litteraturval, presentation av böcker och samtal” med deltagarna.118 Det jag 

därutöver finner har beröringspunkter med deras resultat är att de bibliotekarier de 

intervjuat även nedtonar sin roll som litteraturkritiker, trots att viss granskning av 

litteraturen torde ske, i och med att tips avseende lämpliga bokcirkelböcker ges 

och bokurval görs. Att bibliotekarierna som deltar i cirklarna mer beskriver sig 

som deltagare än som ledare är därutöver något som även deras informanter fram-

för.119 Utifrån detta drar de slutsatsen att bibliotekarier som yrkesgrupp inte vill 

missionera, vilket innebär att de inte vill framhålla sig som litterära experter eller 

verka nedlåtande gentemot användarnas litterära smak. Detta tycks stämma in på 

en uppfattning som uttrycks i hos vissa av mina informanter. En av bibliotekarier-

na framförde exempelvis att ”man ska passa sig för att vara den som vet bäst om 

böcker, det är ett ganska tråkigt sätt”.120 

Uppfattningen om att bokcirkeln kan bidra till kompetensutveckling för bibli-

otekarierna, vilket tydliggörs i beskrivningskategorin ”Kompetens och intresse för 

skönlitteratur”, är något som även framkommer i Lena Havel och Solveig Krafts 

liksom Jenny Englund och Edda Trautmanns uppsats, men även hos de biblioteka-

rier som Immi Lundin varit i kontakt med.121 Behovet av utbildning i litteraturför-

medling betonas även i Svensk Biblioteksförenings rapport Läsfrämjande – förny-

else behövs och i Unescos folkbiblioteksmanifest framkommer dessutom att ”fort-

bildning för bibliotekarier är en förutsättning för en fullgod kvalitet på bibliotekets 

                                                 
118Kraft, S. & Havel, L. (2003), s. 52. 
119Kraft, S. & Havel, L. (2003), s. 70. 
120Intervjuperson 1. 
121Englund, J. & Trautmann, E. (2006), s. 60, 66; Kraft, S. & Havel, L. (2003), s. 29; Lundin, I. (2004), s. 25-

26. 
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tjänster”.122 Denna till synes viktiga fråga kommer jag bland annat att gå närmare 

in på i den följade slutdiskussionen. 

 

                                                 
122Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest (2006), s. 12; Svensk biblioteksförening 

(2008), s. 5. 
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Slutdiskussion 

Som säkert många före mig har jag under uppsatsarbetets gång insett att forskning 

mycket handlar om att göra val. Forskaren avgränsar en företeelse i världen som 

hon/han väljer att studera på ett visst sätt, genom ett valt perspektiv. Utifrån mitt 

syfte att lägga mina hypoteser åt sidan för att undersöka vad bokcirkeln kan fylla 

för funktion på folkbiblioteket utifrån yrkesverksamma bibliotekariers perspektiv 

– har jag funnit den fenomenografiska forskningsansatsen vara ett lämpligt tillvä-

gagångssätt. Det har möjliggjort att jag med en öppenhet och nyfikenhet kunnat 

närma mig det jag hade för avsikt att undersöka. Jag har fått lyssna till de intervju-

ade bibliotekariernas egna uppfattningar om vilka funktioner bokcirkeln kan fylla 

på biblioteket, för såväl användarna som dem själva men även för biblioteket som 

helhet. Jag har därefter relaterat deras uppfattningar till annan kunskap – som 

andra kommit fram till. Vad kan då dessa insamlade kunskaper tillsammans bidra 

med för vidare insikter? 

En genomgående uppfattning hos mina informanter är att bokcirkeln på ett 

självklart sätt passar in i folkbibliotekets verksamhet. Jag tolkar det här som att 

informanterna utifrån utbildning och yrkesliv tillskansat sig kunskaper och erfa-

renheter om vad folkbiblioteken bör ägna sig åt, vilket utgör deras referensram då 

de planerar för olika aktiviteter. En av informanterna uttryckte att de mer ”körde 

på känslan” då det ”kändes som rätt sak att göra”, vilket jag tolkar som att bokcir-

keln passar in i denna bibliotekaries underförstådda uppfattning om folkbibliote-

kets uppdrag.123 Flera av informanterna poängterade även att de i media och hos 

allmänheten upptäckt ett ökat intresse för att delta i bokcirklar och att biblioteken 

bör svara upp mot detta, både för att motivera sin existens och för att tillgodose 

användarnas behov. Om människors behov av att dela sina läsupplevelser genom 

att delta i bokcirklar har ökat och om det verkligen blivit lite av en folkrörelse, vill 

jag låta vara osagt. Jag är emellertid benägen att hålla med mina i informanters 

ståndpunkter om att folkbiblioteken bör bidra till att tillgodose människors behov 

av att mötas och diskutera sina läsupplevelser, även om det främst rör sig om bib-

lioteksvana läsentusiaster. För även om biblioteken ska vara till för alla, i syfte att 

uppfylla folkbibliotekets demokratiska uppgift, så måste inte all verksamhet de 

                                                 
123Intervjuperson 3; Larsson, S. (1986), s. 20-21. 
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tillhandahåller passa alla användare. Det torde också vara på sin plats att satsa på 

läsvana, i annat fall finns nog risken att de förlorar denna grupps intresse.  

En viktig funktion som bokcirkeln beskrivs fylla för informanterna själva är 

att verksamheten bidrar till kompetensutveckling. Det betonas att det är av vikt i 

arbetet med skönlitteratur att bibliotekarien har bred litteraturkunskap och håller 

sig ajour med nyutgiven litteratur, men även att han/hon besitter en pedagogisk 

förmåga att tala om böcker inför andra. Dessa litterära kunskaper och pedagogiska 

färdigheter beskrivs som något som behövs, likväl som något som har potential att 

utvecklas genom bokcirkelverksamheten. Med tanke på det som framförs i Svensk 

biblioteksförenings rapport – att många bibliotekarier uttrycker ett behov av vida-

reutbildning i litteraturförmedling, samtidigt som det konstateras att flera folkbib-

liotek upplever sig ha ”så knappa personalresurser att man varken kan avsätta tid 

för utbildning av medarbetarna eller för att aktivt skapa intresse för all de spän-

nande medier man har köpt in till biblioteket” – tänker jag att denna funktion har 

sitt betydande värde.124 I Unescos folkbiblioteksmanifest poängteras även att ”fort-

bildning för bibliotekarier är en förutsättning för en fullgod kvalitet på bibliotekets 

tjänster”.125 Detta är en åsikt som finner sin bekräftelse i relation till vad Jofrid 

Karner Smidt framhåller som viktiga aspekter för att en bibliotekarie ska kunna 

utföra ett fullgott litteraturförmedlande arbete.126 Men, om det nu är så att det före-

ligger ett behov av vidareutbildning avseende det litteraturförmedlande arbetet vid 

folkbiblioteken, så måste bibliotekarierna även ges tid och möjlighet till detta. För 

att bokcirkelverksamheten ska fylla en kompetensutvecklande funktion krävs 

emellertid, som jag tolkar det, att bibliotekarierna aktivt deltar i bokcirklarna (det 

vill säga inte främst fungerar som administratör) vilket tar mer tid i anspråk. En 

tid som i övrigt uppges vara knapp. De informanter som beskrivit att de deltar 

menar dock att även om detta tar mer tid, och att man lägger så mycket resurser på 

att nå en så liten grupp som dessutom redan är aktiva läsare och biblioteksanvän-

dare, så kan det ändå motiveras utifrån den kompetensutvecklande funktion det 

fyller. Det tycks således till viss del ha att göra med olika former av prioriteringar 

och vad man har och ser för syfte med verksamheten. Jag tänker här att det förstås 

inte behöver vara just bokcirklar som biblioteken använder sig av för att kompe-

tensutveckla sin personal, men det kan vara av vikt att ha kunskap om cirklarnas 

betydelse i detta sammanhang. Exempelvis då bokcirkelverksamheten ska motive-

ras gentemot de kommunpolitiska beslutsfattarna, vilket är något som även de 

brittiska forskarna Bob Usherwood och Jackie Toyne poängterar i sin forsknings-

rapport. De menar även att det är av vikt att de som utformar och ansvarar för bib-

liotekens verksamhetsplaner får ökad kunskap om vikten av läsandet i människors 

liv och vilken resurs de offentliga biblioteken är för människors läsupplevelser 

                                                 
124Svensk biblioteksförening (2008), s. 28-29. 
125Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest (2006), s.12. 
126Smidt, J. K. (1994), s. 9. 
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och läsutveckling.127 Detta leder mig in på en annan av viktig slutsats som min 

undersökning lett fram till, nämligen den att en betydande funktion med bokcir-

keln – som framförs av mina informanter – är att verksamheten bidrar till att lyfta 

fram och synliggöra bibliotekets litteraturförmedlande uppgift. Flera av informan-

terna menar att det skönlitterära arbetet på senare år har kommit i skymundan, till 

förmån för den informationsförmedlande uppgift som biblioteken också har, men 

även som en följd av den tekniska utvecklingen och tillkomsten av nya mediefor-

mer. Denna förändring uppfattas även ha föranlett en ökad arbetsbelastning. I 

Svensk biblioteksförenings rapport framkommer likaledes att folkbibliotekens 

litteraturförmedlande roll under slutet av 1980-talet och under hela 1990-talet har 

fått stå tillbaka, till förmån för den tekniska utvecklingen och framväxten av olika 

medieformer, men även på grund av den ”utbildningsexplosion” som biblioteken 

bland annat skulle stödja, genom att fungera som resurs för vuxen- och distansstu-

derande.128 Att bibliotekarierna vid folkbiblioteken i Sverige efterfrågar mer tid 

och resurser för att synliggöra skönlitteraturen är en aspekt som dessutom fram-

förs i Inger Eide Jensens utvärdering av bibliotekslagen. Där framkommer att det 

hos dem som arbetar med litteraturförmedlande och läsfrämjande verksamhet vid 

biblioteken går att avläsa en viss känsla av otillräcklighet, då ”konkurrensen om 

uppmärksamheten är så stor att man upplever ett starkt behov av mer tid för att 

synliggöra den goda litteraturen”.129 Detta bekräftas av mina informanter. Även 

Immi Lundin för i sin bok ett resonemang kring att det inom folkbiblioteksvärlden 

på senare år ägnats ett stort intresse åt att utveckla bibliotekens informationsför-

medlande funktion, såväl ute i den praktiska verksamheten som inom biblioteka-

rieutbildningen. Hon poängterar att det ligger stora vinster i detta – så som ökad 

tillgänglighet till information vilket är en viktig demokratifråga – men att man för 

den skull inte får glömma bort folkbibliotekens betydelsefulla funktion som läs-

främjare och litterära upplevelsecentra.130 Jag är benägen att hålla med, båda upp-

gifterna är viktiga. Men jag kan också känna en avsaknad av den litteraturförmed-

lande uppgiften under min pågående utbildning i biblioteks- och informationsve-

tenskap. Jag saknar fokus på flera av de faktorer som Jofrid Karner Smidt menar 

är av vikt för en bibliotekarie, vilka kan vara användbara färdigheter inte bara i 

arbetet med bokcirklar utan i en folkbibliotekaries litteraturförmedlande arbete i 

stort. Jag tänker vidare att behovet av att lyfta fram folkbibliotekens litteraturför-

medlande uppgift och avsaknaden av tid för kompetensutveckling för att utföra 

detta arbete hänger samman. 

Så har vi det här med läsfrämjande, att bokcirkeln är en metod att arbeta läs-

främjande, vilket framförs i en del litteratur och tidigare forskning i ämnet. Ett 

                                                 
127Toyne, J. & Usherwood, B. (2001), s. 4 f, 121. 
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130Lundin, I. (2004), s. 7 f. 
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delsyfte med denna uppsats var ju att ta reda på vad verksamma bibliotekarier har 

för uppfattningar om bokcirkeln som läsfrämjande insats. Svaret på den frågan är, 

som jag tolkar det, att bokcirkelverksamheten vid folkbiblioteken inte självklart 

har ett uttalat läsfrämjande syfte, men att bokcirkeln har potential att fylla en så-

dan funktion. Enbart en av mina informanter uttryckte, utan att jag behövde fråga 

om det, att bokcirkelverksamheten vid det biblioteket var en del av deras läsfräm-

jande arbete. Emellertid framförde den bibliotekarien även att det främst är läsva-

na personer som deltar i deras bokcirklar och att de troligen skulle behöva arbeta 

mer aktivt för att även nå läsovana, än vad som hitintills varit möjligt. Här kom 

bristen på tid in igen. Denna uppfattning delades av samtliga och den finner även 

sin bekräftelse i tidigare forskning, exempelvis i Erika Ljungs undersökning.131 

Bokcirkeln skulle med andra ord kunna fylla en läsfrämjande funktion om mer 

resurser gavs och om man arbetade på ett annat sätt, än vad de gör vid de bibliotek 

som mina informanter arbetar vid. En uppfattning som även framförs är dock att 

bokcirkeln inte är en verkningsfull metod i syfte att arbeta läsfrämjande, utan att 

man då behöver ägna sig åt något annat. Det framförs av två av mina informanter 

att man i det läsfrämjande arbetet tar sig an en större uppgift och att dessa insatser 

främst riktar sig mot barn och unga. Om detta stämmer, vore det intressant att un-

dersöka vidare. Min tolkning så här långt är dock, utifrån såväl tidigare forskning 

som mina informanters beskrivningar av bokcirkelverksamhetens funktion vid 

biblioteken – att bokcirkeln har en läsfrämjande potential, i betydelsen att få läs-

ovana att läsa mer. Nu är förstås målgruppen läsovana inte något homogen grupp. 

De varierar i kön, ålder, etnisk bakgrund med mera. Men, den poäng jag vill fram-

föra här är ändå, att om bokcirkeln ska kunna fylla en läsfrämjande funktion så 

behöver biblioteken arbeta mer aktivt för att locka denna målgrupp att delta. Så 

som exempelvis Jofrid Karner Smidt även poängterar avseende bibliotekariens 

roll som pedagog, så bör biblioteken i sin verksamhetsplanering fundera på vilken 

målgrupp man önskar nå och rikta sin verksamhet gentemot denna målgrupp. En 

aspekt som kan vara av vikt att beakta här, som även Clair Scothern framför i sin 

uppsats, är att det kan finnas föreställningar om vad det innebär att delta i en bok-

cirkel som hindrar folk från att anmäla sig.132 Jag tänker här att även om alla expli-

cit är välkomna att delta i bokcirklarna, vilket framförs av flera av mina informan-

ter, så betyder det inte att alla känner sig bekväma med att anmäla sig till folkbib-

liotekens aktiviteter. Om man inte är van biblioteksbesökare och dessutom är ovan 

som läsare tror jag att man kan uppleva en osäkerhet då gäller att delta i bibliote-

kens bokcirklar och diskutera litteratur med andra. Mina informanter framför även 

att vissa deltagare har uttryckt förväntningar på att bokcirkeldeltagandet skulle 

vara mer kravfyllt och akademiskt. Frågan är därför vad de personer som måhända 
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upptäckt att biblioteket tillhandahåller bokcirklar men inte anmält sig har för för-

väntningar på verksamheten. Detta tror jag är en viktig fråga för folkbiblioteken 

att beakta då de planerar sin bokcirkelverksamhet, åtminstone om deras syfte är att 

locka läsovana, eller för den delen andra målgrupper som de finner en avsaknad 

av. I beskrivningskategorin ”Bokcirkeln leder till mänskliga möten och delade 

läsupplevelser” framkommer en uppfattning om att en variation i kön, ålder och 

etnisk bakgrund kan bidra till olika infallsvinklar i diskussionerna. Men om det nu 

är så att det är få män, eller personer med invandrarbakgrund, som deltar i biblio-

tekens bokcirklar så behöver de nog fundera på varför de inte deltar. Bokcirkelns 

upplägg behöver möjligen förändras. Detta är en fråga som även Claire Scothern 

diskuterar, men som jag inte tänker utveckla närmare här.133 Jag tänker att detta 

kan vara något för vidare forskning att ta sig an. 

En tydlig uppfattning hos flera av informanterna är emellertid att bokcirkel-

verksamhetens syfte inte i första hand varit att locka läsovana, eller någon annan 

specifik målgrupp, utan att vem som helst är välkommen att delta – även om det 

företrädesvis visar sig vara läsintresserade medelålders/äldre kvinnor. En av mina 

informanter uttryckte exempelvis att en 80-årig kvinna anmält sig då det var ett 

sätt för henne att komma ut och träffa andra. Jag tänker att bokcirkeln kan fylla en 

viktig social funktion för denna målgrupp. Informanterna har dessutom inte haft 

några problem med att fylla bokcirklarna med deltagare, vilket måhända visar på 

bokcirkelns popularitet. En tanke som detta likväl har väckt hos mig är att bokcir-

kelverksamheten kan vara såväl läsfrämjande för läsovana, att de får möjlighet att 

upptäcka läsningen på ett lustfyllt sätt, liksom det kan vara något för redan läsva-

na, för att tillgodose och fördjupa läsintresset. Jag menar att om vana och läsovana 

användare möts – kanske läsentusiasterna kan inspirera och motivera de senare till 

att upptäcka läsningens möjligheter. Detta kan även spara tid för bibliotekarierna i 

det litteraturförmedlande och läsfrämjande arbetet. Något som framförs av de in-

formanter som inte deltar i bokcirkelträffarna utan mer fungerar som administratör 

är just att verksamheten med små resurser når ut till många. Men om denna kom-

bination av läsovana och läsvana ska vara möjligt kanske de behöver nå ut med 

cirklarna på ett annat sätt? Kanhända är det så som Jofrid Karner Smidt framför, 

att bibliotekarier som yrkesgrupp är dåliga på att synliggöra bibliotekens litterära 

verksamhet och kapital och att de skulle kunna dra nytta av att lära av andra kul-

turinstitutioner eller professionella marknadsförare.134 Mina informanter framför 

dock att en av bokcirkelverksamhetens fördelar är att det leder till att deltagarna 

tipsar andra om böcker de läst, vilket också kan ha en marknadsförande effekt. 

Jofrid Karner Smidt menar – i detta avseende – att läsvaneundersökningar visar att 

i valet av litteratur finns det inget som betyder så mycket som vad familj, vänner 
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och bekanta läser och tipsar om. Det är dock oklart vilka personer som de personer 

som deltar i mina informanters bokcirklar sprider sina lästips till. Är det främst 

personer som redan läser mycket, eller är det även läsovana? Återliggen en viktig 

fråga att beakta. 

En del av de uppfattningar som framförs i kategorin ”Bokcirkeln som inspira-

tör till läsning och litteratur” betonas även i de utsagor som berör hur bokcirkeln 

fungerar som läsfrämjande insats, så som att det får deltagarna att läsa mer och 

bredare samt att verksamheten även kan locka andra till läsning, utöver de som 

deltar. Detta får mig att fundera på vad bibliotekarierna har för uppfattningar kring 

skillnader och likheter i den litteraturförmedlande och den läsfrämjande uppgiften, 

en aspekt jag inte tog upp i intervjun. Emellertid kan dessa uppgifter vara svåra att 

skilja åt, vilket är något jag själv upplevt då jag sökt efter en klargörande defini-

tion av dessa begrepp. Varken bibliotekslagen eller Unescos folkbiblioteksmani-

fest har jag funnit vara till hjälp här. Denna fråga hade jag dock kunnat undersöka 

och utveckla närmare. 

Jag började denna slutdiskussion med att poängtera att den fenomenografiska 

forskningsansats jag använt mig av möjliggjort att jag med en öppenhet och in-

tresse kunnat ta del av mina informanters berättelser. Detta förhållningsätt anser 

jag dessutom vara viktigt i yrket som bibliotekarie, en åsikt jag tycks dela med 

flera av mina informanter. En viktig funktion som bokcirkeln fyller, enligt en upp-

fattning som uttrycks i beskrivningskategorin ”Bokcirkeln som inspiratör till läs-

ning och litteratur”, är att verksamheten ökar kontakten mellan bibliotekarierna 

och användarna. Deras roll i bokcirklarna innebegriper, som jag tolkar det, möten 

med användarna på ett mellanmänskligt plan. Detta framkommer inte minst i be-

skrivningskategorin ”Social inspiratör” och det är även en egenskap som Jofrid 

Karner Smidt framhåller som betydande i en bibliotekaries roll som god litteratur-

förmedlare. En betydelsefull aspekt med bokcirkelverksamheten, enligt en upp-

fattning som framförs av mina informanter, är även att användarna får möta var-

andra och att delandet av läsupplevelsen kan bidra till nya insikter avseende det 

egna men även andras liv. Bokcirkelns sociala funktion för deltagarna är något 

som även diskuterats i tidigare forskning, exempelvis i Elisabeth Longs och De-

Nel Rehberg Sedos studier.135 Bokcirkeln kan på så sätt uppfylla, så som jag tolkar 

det, folkbibliotekets funktion som social mötesplats. Detta är något som även 

Immi Lundin poängterar.136  

Åter till det här med att göra val, som jag inledningsvis diskuterade. Männi-

skor gör olika prioriteringar, man kan vilja mycket – men allt är inte möjligt. Detta 

gäller i hög grad för mina informanter i deras arbete med bokcirklarna. Inom ra-

men för den folkbiblioteksverksamhet som de verkar inom finns flera aspekter de 
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måste ta i hänsyn till, då de planerar vilka aktiviteter de ska satsa på och vilket 

utrymme dessa kan få. I avsnittet ”Folkbibliotekets uppdrag” redogjorde jag för att 

Unescos folkbiblioteksmanifest och bibliotekslagen är två dokument som berör 

folkbibliotekens huvuduppgifter. Med vilka arbetsmetoder dessa uppgifter ska 

fullföljas ger dessa texter dock inga specifika riktlinjer om. I beskrivningskatego-

rierna ”Bokcirkeln som en naturlig del av bibliotekets verksamhet” och ”Bokcir-

kelverksamhetens begränsningar” framkommer uppfattningar om att även om 

bokcirkeln på ett självklart sätt passar in i folkbibliotekets uppdrag, så är det inte 

en del av bibliotekets ordinarie uppgifter och dessutom är bokcirkeln lågpriorite-

rad i förhållande till övrig verksamhet.  Exempelvis måste de anpassa sig efter vad 

de kallar bibliotekariens ”ordinarie” arbetsuppgifter, så som pass i informations-

disken, liksom till de tidsmässiga och ekonomiska ramarna. Dessa aspekter utgör 

begränsningar för vad som uppfattas vara möjligt med bokcirkelverksamheten. 

Sammanfattningsvis har jag i min analys av intervjumaterialet kunnat uttyda 

en variation av uppfattningar kring vad bokcirkelverksamheten kan fylla för funk-

tion på biblioteket, för deltagarna och för bibliotekarierna. Detta är något som 

även Immi Lundin framför i sin bok Cirkelbevis – läsecirklar på bibliotek, där hon 

propagerar för att bokcirkeln har potential att uppfylla själva essensen i folkbiblio-

tekets uppdrag.137 Genom uppsatsarbetets gång har det varit lätt att ryckas med i 

alla de fördelar som bokcirkelverksamheten kan leda till för biblioteket, deltagarna 

och bibliotekarierna själva. Till syende och sist kanske det ändå har att göra med 

hur olika bibliotekarier uppfattar folkbibliotekets uppdrag, deras egna intresseom-

råden och de resurser som står dem till buds. Att det tycks föreligga ett behov av 

att synliggöra folkbibliotekens litteraturförmedlande uppgift och att det är av vikt 

att bibliotekarierna ges möjlighet till kompetensutveckling för att utföra denna 

viktiga uppgift på ett fullgott sätt, samt att bokcirkeln kan fylla en betydande funk-

tion här, är dock en insikt jag själv kommer att ta med mig. Enligt Svensk Biblio-

teksförenings rapport är det en hel del projekt på gång i syfte att utveckla det litte-

raturförmedlande och läsfrämjande arbetet, för såväl barn som vuxna.138 Måhända 

är förändringar på gång. Gott! Jag tänker likväl att bibliotekarier kan dra nytta av 

att ta del av hur andra bibliotek arbetar, då de planerar sin egen verksamhet. Det 

kan även vara dem till gagn då biblioteken ska söka projektpengar, exempelvis för 

läsfrämjande insatser. Så, om nu händelsevis läsaren av föreliggande uppsats är en 

yrkesverksam bibliotekarie vid något av folkbiblioteken i detta avlånga land, som 

söker inspiration för att starta bokcirklar, så hoppas jag att de erfarenheter som 

denna uppsats lägger fram kan vara dig till hjälp. 
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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka vad yrkesverksamma 

bibliotekarier med ansvar för bokcirkelverksamhet vid de svenska folkbiblioteken 

har för uppfattningar om bokcirkelns funktion för biblioteket, deltagarna och den 

egna bibliotekarierollen. Min avsikt var även att jämföra bibliotekariernas upp-

fattningar om bokcirkelns funktion i förhållande till folkbibliotekets uppdrag, i 

relation till hur detta uppdrag uttrycks i några dokument, och då främst biblioteks-

lagen och Unescos folkbiblioteksmanifest. Då bokcirkeln i litteratur och tidigare 

forskning i flera fall beskrivs ha en läsfrämjande funktion, samtidigt som den ty-

piske bokcirkeldeltagaren framförs vara en person med läsvana och stort läsintres-

se, var ett delsyfte att undersöka bibliotekariers uppfattningar om bokcirkeln som 

läsfrämjande insats. Avseende bibliotekariernas uppfattningar om den egna rollen 

i bokcirklarna, var min avsikt även att göra jämförelser med den norske biblioteks-

forskaren Jofrid Karner Smidts tes om de fem olika roller som en bibliotekarie 

som god litteraturförmedlare bör uppfylla. Utifrån min ambition att erhålla be-

skrivningar av bibliotekariernas kvalitativt skilda uppfattningar om bokcirkelns 

funktion, utfördes undersökningen enligt en kvalitativ fenomenografisk forsk-

ningsansats. Kvalitativa intervjuer genomfördes med fem yrkesverksamma biblio-

tekarier som ansvarar för bokcirklar vid fem folkbibliotek.  

Resultatet visar på att bokcirkeln på flera sätt kan bidra till att uppfylla folk-

bibliotekets huvuduppgifter, men kanske främst främjandet av intresset för läsning 

och litteratur samt att folkbiblioteket ska vara till för alla. I intervjumaterialet 

framkommer uppfattningar om att bokcirkeln på ett positivt sätt lyfter fram biblio-

tekets litteraturförmedlande uppgift, inspirerar deltagarna till givande läsupplevel-

ser, möjliggör mänskliga möten och delade läsupplevelser, att verksamheten fyller 

en demokratisk funktion samt bidrar till positiv marknadsföring av biblioteket. 

Avseende informanternas uppfattningar om bokcirkeln som läsfrämjande insats så 

konstateras att bokcirkelverksamheten vid folkbiblioteken inte självklart har ett 

uttalat läsfrämjande syfte, men att bokcirkeln har potential att fylla en sådan funk-

tion. Informanterna betonade att det främst är läsvana personer som deltar i deras 

cirklar och att de skulle behöva arbeta mera aktivt än vad som hitintills varit möj-

ligt, om bokcirkeln även skulle fylla en läsfrämjande funktion. Avseende bibliote-

kariernas egen roll i cirklarna har den fenomenografiska analysen av intervjumate-

rialet resulterat i följande kategorier: Administratör, Pedagog, Social inspiratör 
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samt Kompetens och intresse för skönlitteratur. I relation till Jofrid Karner Smidts 

fem bibliotekarieroller är det främst hennes beskrivning av bibliotekarien som 

kritiker och litteraturkännare, pedagog och som vanlig människa som överens-

stämmer med de intervjuade bibliotekariernas uppfattningar av den egna rollen i 

bokcirkeln. En av uppsatsens viktigaste slutsatser var att det tycks föreligga ett 

behov av att synliggöra folkbibliotekens litteraturförmedlande uppgift, att det är 

av vikt att bibliotekarierna ges möjlighet till kompetensutveckling för att utföra 

denna uppgift på ett fullgott sätt och att bokcirkeln kan fylla en betydelsefull funk-

tion i sammanhanget. 
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Bilagor 

Bilaga 1: E-post 1  

 

Hej 

 

Jag är en av de masterstudenter i biblioteks- och informationsvetenskap (Inst. för 

ABM, Uppsala universitet) som deltar i det forskningsprojekt kring bokcirklar vid 

folkbiblioteken i Sverige, som Kerstin Rydbeck informerat om via Biblist. Min 

masteruppsats kommer att behandla bokcirklar vid folkbiblioteken ur bibliotekari-

ers perspektiv. Det övergripande syftet är att undersöka vilken målsättning och 

funktion som bokcirkelverksamheten för vuxna beskrivs ha, enligt de bibliotekari-

er som ansvarar för/leder cirklarna samt hur de ser på sin egen roll i sammanhang-

et. Jag söker därför efter bibliotekarier som kan tänka sig ställa upp på att bli in-

tervjuade och svara på frågor kring detta.  

 

Då du via mejl meddelat Kerstin att det går bra att kontakta dig, undrar jag nu om 

du eller någon av de bibliotekarier som leder en/flera bokcirklar vid X-biblioteket, 

i X-stad, kan tänka sig ställa upp på intervju? Det räcker med en person. Intervjun 

beräknas ta ca 1 timme och jag skulle gärna spela in den, då det minskar risken för 

minnesfel. Om så önskas kan jag på förhand sända er min ”intervjuguide”, med de 

frågor jag tänker utgå ifrån i intervjun. Om någon hos er kan tänkas ställa upp, är 

mitt önskemål att genomföra intervjun hos er någon dag under vecka X. Det går 

bra att kontakta mig via mejl eller telefon. 

 

Tacksam för svar! 

 

Mvh 

Michaela Rings 

Mejladress: 

Mobil: 
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Bilaga 2: E-post 2 

 

Hej 

 

Jag studerar masterprogrammet med inriktning biblioteks- och informationsveten-

skap (vid Inst. för ABM, Uppsala universitet) och har nu påbörjat arbetet med 

masteruppsatsen. Då min uppsats kommer att behandla läsecirklar vid folkbiblio-

teken ur bibliotekariers perspektiv söker jag nu få kontakt med bibliotekarier som 

leder läsecirklar. Då ni via er hemsida informerar om att ni har läsecirklar, med 

dig som kontaktperson, undrar jag nu om du kan tänka dig ställa upp på att bli 

intervjuad av mig? Om så är möjligt undrar jag om det skulle passa den X någon 

gång mellan kl X-X. Alternativt den X eller X. 

 

Intervjun beräknas ta ca 1 timme och jag skulle gärna spela in den, då det minskar 

risken för minnesfel. Om så önskas kan jag på förhand sända dig min ”intervju-

guide”, med de frågor jag tänker utgå ifrån i intervjun. 

 

Det går bra att kontakta mig via mejl eller telefon. 

 

Tacksam för svar! 

 

Mvh 

Michaela Rings 

Mejladress: 

Mobil: 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Vad var det som fick er att börja med bokcirklar?  

• Hur länge har ni haft bokcirklar?  

• Hur många bokcirklar har ni? 

 

Kan du beskriva din egen syn på avsikten med att ni tillhandahåller bokcirklar till 

användarna?  

 

Folkbiblioteken har olika uppdrag att uppfylla. Hur skulle du själv definiera folk-

bibliotekens uppdrag?  

• Hur ser du på bokcirkelverksamheten i förhållande till de olika uppgifter som 

folkbiblioteket ska uppfylla.?  

• Vilket/vilka av folkbibliotekets uppgifter kan bokcirkelverksamheten enligt din 

uppfattning uppfylla? 

• När du har planerat för den bokcirkel du leder/ansvarar för – har du då haft folk-

bibliotekets uppdrag i åtanke och i så fall på vilket sätt? En/flera aspekter du foku-

serat på (att bokcirkeln ska uppfylla)? 

 

Vilka för och nackdelar ser du med att biblioteket tillhandahåller bokcirklar? I 

förhållande till övrig verksamhet? I förhållande till de egna arbetsuppgifterna i 

övrigt?  

 

Vad anser du att bokcirkeln kan fylla för funktion för deltagarna? Vad hoppas du 

att bokcirkeln ska fylla för funktion för deltagarna? Deras förväntningar? 

• Vänder sig cirklarna till någon speciell målgrupp eller till alla?  

 

Hur ser du på din/bibliotekariens roll i förhållande till bokcirkelverksamheten? 

• Vilken roll har du som bibliotekarie då du leder cirklarna? Vad gör du? Sköter 

gruppen sig själv eller leder du/bibliotekarierna denna? Beskriv upplägget på bok-

cirklarna.  

• Är det flera bibliotekarier som leder cirklarna?  

• Hur länge har du ansvarat för bokcirklarna? Har du tidigare erfarenhet av att leda 

bokcirklar? 

 

(*) I litteratur och studier som berör bokcirkelverksamheten vid folkbiblioteken 

beskrivs denna som en del av bibliotekens läsfrämjande arbete. Vad tänker du om 

det?  
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(*) Anser du att bokcirkeln är ett bra sätt att bedriva läsfrämjande arbete och i så 

fall på vilket sätt/på vilket sätt inte (dvs. för och nackdelar)?  

 


