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1 Inledning

Bokcirklar tycks vara en succé. Samtidigt som det inkommer varningssignaler om 
att människor inte längre läser och att konkurrerande medier som TV, dataspel och 
de sociala medierna kapar åt  sig allt större delar av kommunikationskakan ökar 
stadigt bokcirklarna i popularitet och detta fenomen är inte begränsat till Sverige 
utan förefaller, om man ser till forskningen, att vara globalt till sin natur.1 Förutom 
de ”klassiska” cirklarna där  människor samlas kring ett  bord och diskuterar  ett  
verk ansikte mot ansikte har nu också internetbaserade tjänster som till exempel 
LibraryThing och Bokcirklar.se börjat växa.2 Ytterligare ett tecken på bokcirklars 
växande popularitet är att det under det senaste decenniet har börjat uppstå virtuel-
la sajter som ger tips för hur man ska driva en framgångsrik bokcirkel, som till ex-
empel ReadingGroupGuides.3 På ett liknande sätt kan man i verket  Du är bland 
läsvänner, som är en publicering av de kommentarer och inlägg som har fällts på webb-
sidan Bokcirklar.se, se kommentarer om bokcirklar i stil med:”Facebook för bildade!”.4

Orsakerna till bokcirkelns ökande popularitet är dock ännu föga uppmärksam-
mad av vetenskapen och anledningarna till den är således också de höljda i dunkel.

Syftet med denna uppsats är att kasta ljus över detta ämne genom att försöka 
förstå bokcirkelns funktion i ett mera övergripande samhällsperspektiv. 

Frågan är vilka teoretiska utgångspunkter som kan användas för att förstå bok-
cirklarnas plats i samhället i dag. En stark kandidat är Jürgen Habermas och dennes 
teori rörande den borgerliga offentligheten och då i synnerhet den litterära versio-
nen av denna med kaffehus och salonger. Också hans arbeten om livsvärldar och 
systemtänkande är lämpliga för en undersökning av bokcirklarnas verksamheter. 

Bakgrunden till denna studie är det stora intresse undertecknad genom utbild-
ningen har fått dels för bokcirklar, dels för Jürgen Habermas idéer rörande samhäl-
lets funktioner. Då Habermas teorier har ingått i vår kurslitteratur och den sekun-
dära litteraturen i ämnet gav klara antydningar om att Habermas idéer, som ju di-
rekt pekar ut samröret och diskussionerna som ägde rum i till exempel kaffehus 
med samhällets väl och ve,5 med fördel kunde appliceras på bokcirklar på ett mer 
1 Steiner, A. (2009), Litteraturen i mediasamhället, s. 172.
2 LibraryThings webbsida; Bokcirklar.se:s webbsida.
3 readinggroupguides>for book clubs>starting a Group.
4 Frid, N. Koldenius, A. & Wahréus, P (2010), Du är bland läsvänner: Prima bloggplock från Bokcirklar. -
se 2007 – 2010, s. 18.
5 Habermas, J. (2003),  Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna sam-
hället, s. 36 ff, 40.
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direkt sätt än till exempel Michel Foucaults och Pierre Bourdieus teorier började 
mitt  intresse att  vakna till liv på allvar.  När  min insamling av material rörande 
forskningsläget för bokcirklar indikerade att de inte har utforskats med Habermas 
teorier som analytiska redskap på ett djupgående sätt bestämde jag mig för att jag 
hade ett gott motiv till att genomföra en undersökning på detta område. Nu vill jag 
inte påstå att de två andra teoretikerna skulle vara utan värde i en sådan här under-
sökning. Med analytiska redskap som till exempel Foucaults  diskursanalys eller 
Bourdieus uppfattning om olika former av kapitalbildning kan man antagligen ut-
forska bokcirklarnas värld med viktiga resultat som följd. Jag använde mig till ex-
empel av Foucaults begrepp ”diskurs” när jag formulerade min tredje frågeställning.

Vad det anbelangar för uppsatsen centrala begrepp vill jag nämna att med bok-
cirkel avser jag en grupp människor som regelbundet samlas för att diskutera böck-
er som deltagarna läst gemensamt. 

Enskilda bokcirklar, som är synonyma med informella sådana, står till skillnad 
från de här undersökta bokcirklarna fria från alla institutioner. 

I denna uppsats kommer termen läsecirkel att ses som en synonym till bokcirkel. 
Med frasen ett ”livssammanhangs intersubjektivitet”  avses idén att människor 

på hela taget har förmågan att sätta sig in i andras situationer och inse att ens liv i 
grund och botten bygger på samma premisser.6

Begreppet diskurs avser en mängd olika teser, teorier eller idéer som tillsam-
mans bildar en slags övergripande uppfattning om någonting.7

Genusgrupp är termen jag använder när jag granskar vilket genus det är som 
dominerar cirklarna.

Andra nyckelbegrepp som offentlighet, inklusivitet, bildning, möten, bibliote-
kets avsikt och jämlikhet diskuteras i delkapitlen för Jürgen Habermas arbeten och 
frågeställningarna. 

1.1 Bakgrund och forskningsläge 

1.1.1 Bokcirklar
Forskningen rörande ämnet bokcirklar är tämligen begränsad, i synnerhet i Sverige. 
Med undantag för ett  antal akademiska uppsatser finns inte mycket sagt i ämnet.  
Vad det gäller just uppsatser återfinner vi Erika Ljungs magisteruppsats ”Läsfräm-
jande verksamhet för vuxna”: En kvalitativ undersökning av bibliotekariers ar-
betsmetoder, litteraturförmedlande roll och kompetens. I denna försöker hon ge-
nom olika intervjuer utforska de strategier som förekommer på svenska bibliotek 
för att stimulera läsfrämjandet. I raden av åtgärder, som till exempel skyltning, läs-

6 Habermas; J. (1995b), Kommunikativt handlande: Texter om språk, rationalitet och samhälle, s. 140.
7 Lindgren, S. Å. (2003), ”Michel Foucault och sanningens historia”, s. 352.
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miljö, boksamtal och författarkvällar återfinns bokcirkeln. Hennes slutsats rörande 
deras effektivitet resulterar i en blandad bild. De ansvariga bibliotekarierna är entu-
siastiska inför cirklarna, men måste kämpa mot svaga ekonomiska resurser, svagt 
intresse bland allmänheten och faktumet att cirklarna mest attraherar veteraner som 
sannerligen inte behöver någon uppmuntran till att läsa.8

Lena Havel och Solveig Kraft har i sin magisteruppsats  ”Boksamtal”: Inter-
vjuer med bibliotekarier och deltagare i olika litteraturcirklar bland annat utfors-
kat vilka syften bibliotek har med bokcirklar och dragit slutsatsen att dessa kan sä-
gas vara tämligen olika till sin karaktär. Allt från reklam för det egna landets litte-
ratur till uppmuntran av läsning i allmänhet och bibliotekariens egen fortlöpande 
bildning nämns.9

Ann-Sofie Bjarne och Katarina Larson, som i ”Läsaren i den informella läse-
cirkeln”, har forskat på samma nivå, har inriktat sina ansträngningar på att studera 
den informella bokcirkelns deltagare. För att nå sitt mål använder de sig bland an-
nat av en analys över de faser en läsare går igenom när han över tiden förfinar sin 
förmåga att ta till sig litterära upplevelser.10 Av stor vikt för detta verk är dock att 
författarna betonar vikten av den jämlikhet och diskussion som träffarna resulterar 
i. Man slår också överraskande fast att trots att deltagarna egentligen motsätter sig 
tanken på att cirklarna skulle ha en terapeutisk funktion kan man ändå urskilja ett  
mönster som tyder på att detta skulle vara fallet. Detta då cirklarna i författarnas 
tycke är långt mer än bara en social instans.11

Anna Carin Karlsson och Anneli Pettersson jämför i sitt arbete ”Ibland kan en 
bok som jag har tyckte var lite halvdöd plötsligt få liv och piggna till” En kvalita-
tiv studie av formella och informella läsecirklar enskilda och av bibliotek anordna-
de bokcirklar och drar slutsatsen att medan bägge grupperna anser att diskussionen 
är av stor vikt poängterar de enskilda grupperna att de privata och sociala inslagen 
är av minst lika stor vikt som boksamtalet.12

Cecilia Jonssons masteruppsats ”Läsaren som medskapare”: Samtal om böck-
er i en läsecirkel vid ett folkbibliotek, utforskar de mer litterära aspekterna av bok-
cirklarna då hon via reader respons teorin undersöker hur deltagarna bär sig åt för 
att skapa mening av den litteratur de läser.13 Diskussionen handlar således till stor 
del om vad det är som i deltagarnas ögon utmärker en god bok.14 Hon nämner ock-
så Habermas idéer rörande borgerlig offentlighet, men gör det summariskt och ba-

8 Ljung, E. (2006), ”Läsfrämjande verksamhet för vuxna”: En kvalitativ undersökning av biblio-
tekariers arbetsmetoder, litteraturförmedlande roll och kompetens,  s.21 f, 46 f.
9 Havel, L & Kraft, S. (2003),  ”Boksamtal”: Intervjuer med bibliotekarier och deltagare i olika litteratur-
cirklar, s. 29.
1 0 Bjarne, A. S. & Larson, K. (2004), ”Läsaren i den informella läsecirkeln”, s. 20.
1 1 Bjarne, A. S. & Larson, K. (2004), s. 78.
1 2 Karlsson, A. C. & Pettersson, A. (2007), ”Ibland kan en bok som jag har tyckte var lite halvdöd plötsligt  
få liv och piggna till”: En kvalitativ studie av formella och informella läsecirklar , s 55 f.
1 3 Jonsson, C. (2008), ”Läsaren som medskapare”: Samtal om böcker i en läsecirkel vid ett folkbibliotek,  s. 
28.
1 4 Jonsson, C. (2008), s. 47.
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serar sina fynd på sekundär litteratur, vilket gör dessa punkter något bristfälliga i 
mina ögon. Detta är så mycket värre då hennes diskussion på just denna punkt har 
att göra med bokcirkelns plats i samhället.15 

På en mer avancerad nivå återfinns Petra  Söderlund studie över de nätverk 
som särskilt de virtuella läsecirklarna har upprättat. Frågor som vad, varför och hur 
man läser står i fokus.16 I likhet med mig använder Petra Söderlund sig av Haber-
mas som ett analytiskt verktyg i studien då hon jämför virtuella cirklar med ”klas-
siska” sådan.17 

Ett av de svenska verk man också får betrakta som ofrånkomligt att nämna i en 
sådan här studie är Immi Lundins Cirkelbevis. I denna partsinlaga hävdar Lundin 
att läsecirklar bör ses som en omistlig del av just folkbibliotekens uppgift att främja 
läsandet i befolkningen.18 Genom att följa utvecklingen i Storbritannien, där rörelser 
som  Reader Development och  Opening the Book har satt  fokus på bibliotekens 
nytta av bokcirklar och vice versa, drar hon slutsatsen att läget i Sverige är långt 
mer eftersatt.19 Hennes tanke är att de fyra punkterna information, innovation, in-
spiration och identitet klart och tydligt beskriver vad bibliotek och cirklar kan göra 
för varandra i Sverige. Med information menar Lundin att bibliotek och bokcirklar 
kan tjäna som referensbankar för varandra. Med innovation menas att de två kan 
driva fram nytänkande rörande  verksamhetens  innehåll.20 Punkten  inspiration är 
närbesläktad med innovation och har att göra med den skapande energi som sam-
verkan släpper fri. 

Vad punkten identitet anbelangar är Lundin här inne på Habermasianska idéer 
då hon framhåller att det är positivt för bokcirkelns identitet att den kopplas till in-
stitutionen som ger den ”[...] ett hem i offentligheten.”21 Hon berör också Haber-
mas idéer så till vida att hon nämner den i hennes ögon tämligen olycksbådande in-
verkan som marknaden haft på bokcirklars utveckling genom deras publicering av 
frågemanualer  som mest  är  till  för  att  stimulera  folks  rädsla  för  att  ha  med 
gruppaktiviteter att göra. Man spelar helt enkelt på folks rädsla för att göra bort 
sig och erbjuder sig att bota denna genom att sälja frågor som i Lundins ögon di-
rekt motverkar det idealiska syftet med bokcirklar. Att på detta sätt sitta och dis-
kutera värdet av en bok är i Lundins ögon närmast ett anatema som bör undvikas 
till vilket pris som helst då poängen med bokcirkelns diskussioner är att allas åsik-
ter är välkomna och lika mycket värda.22 Detta går som sagt att koppla till Haber-
mas idé att de moderna medierna är manipulativa till sin natur.23 Mer om informa-
tion detta följer i teorikapitlet. 

1 5 Jonsson, C. (2008), s. 7.
1 6 Söderlund, P. (2004), Läsarnas nätverk: Om bokläsande och internet, s. 71.
1 7 Söderlund, P. (2004), s. 11f, 111, 130.
1 8 Lundin, I (2004), Cirkelbevis: Läsecirklar, s. 9.
1 9 Lundin, I. (2004), s. 94.
2 0 Lundin, I. (2004), s. 109.
2 1 Lundin, I. (2004), s. 110.
2 2 Lundin, I. (2004), s. 85 f.
2 3 Habermas, (2003), s. 156.
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Ytterligare en aspekt av bokcirklarnas värld som Lundin tar upp är den som 
återfinns i Storbritannien där åtskilliga bibliotek nu har anammat kulturentreprenö-
ren Rachel Van Riels koncept Reader Development. Tanken med detta koncept är 
att  man flyttar tyngdpunkten från läsandet till läsaren. Det är läsarnas utveckling 
som ska stå i fokus för ansträngningarna.24 Detta sätt att  tänka på har lett till att 
bokcirklarna i Storbritannien har hamnat i brännpunkten för bibliotekens försök att  
stimulera intresset för läsning.25

Immi Lundin har också behandlat andra aspekter av bokcirkelverksamheten. I 
Bokläsarnas kunskapskälla poängterar hon att bokcirklarnas sätt att läsa litteratur 
får oss att nalkas skikt i våra liv vars existens vi många gånger inte är medvetna 
om.26 Hon betonar också att läsningen i alla fall till viss del måste vara en utmaning 
mot våra vedertagna uppfattningar i de aktuella ämnena, annars kommer diskussio-
nen att  utebli. Att  läsa det som stämmer överens med våra värderingar kommer 
bara att leda till passivitet, vilket kan ses som en koppling till Habermas farhågor 
för vad de moderna medierna gör med människorna.27 Samtidigt påpekar Lundin att 
det gäller att  inte gå för långt i hävdandet av olika tolkningar. Diskussionen blir 
inte hjälpt av att den går på grund helt och hållet.28 Överhuvudtaget framhäver Lun-
din att  det är gruppupplevelsen som stimulerar deltagarna till att  bli bättre på att 
upptäcka nya vinklar och perspektiv som de tidigare ej tänkt på.29

Det finns som sagt var inspirerande studier som genomförts utomlands som har 
betydelse för min studie. I Storbritannien har till exempel Claire Scothern studerat 
”reading groups” som är anslutna till just folkbibliotek för att utröna vilka faktorer 
det är som ligger bakom särskilt framgångsrika och populära bokcirklar.30 Då min 
undersökning berör nästan exakt samma område och därtill använder sig av samma 
metod är arbetet således synnerligen intressant för min del. En av hennes slutsatser 
är till exempel att biblioteken och bokcirklar har mycket att vinna på att samverka. 
Att det är en billig verksamhet som är öppen för alla är en fördel för användarna 
medan biblioteket får en chans att vänja deltagarna vid att använda sig av bibliote-
kets tjänster.31 Ytterligare en intressant punkt som Scothern berör är den misstro 
mot modern media som spelar en så stor roll för Habermas.32

Ytterligare en stor brittisk undersökning är Checking the Books av Jackie Toy-
ne och Bob Usherwood. I denna rapport som söker utvärdera de offentliga biblio-
tekens förmåga att  främja läsandet slås det fast att  av alla de olika metoder och 
2 4 Lundin, I. (2004), s. 60.
2 5 Lundin, I. (2004), s. 92 f.
2 6 Lundin, I & Aronsson, K. (2003), Bokläsarnas kunskapskälla: För läsecirklar och andra litteraturälska-
re om boksamtal, förlagsverksamhet och bokbransch, s. 12.
2 7 Lundin, I. (2003), s. 41.
2 8 Lundin, I. (2003), s. 29.
2 9 Lundin, I. (2003), s. 22 ff.
3 0 Scothern, C. (2000),  ”What makes a successful public library reading group? How god practice can be  
created and sustained”: A study submitted in partial fulfilment of the requriements for the degree of Mas -
ters of Arts in Librarianship s. 6.
3 1 Scothern, C. (2000), s.65, 71 ff..
3 2 Scothern, C. (2000), s.26.

9



möjligheter som biblioteken kan tillgripa för att uppnå detta övergripande är bok-
cirkeln den i särklass framgångsrika.33 

En av de främsta studierna i detta ämne har dock genomförts i U.S.A. av soci-
ologen Elizabeth Long. Genom att studera mängder av bokcirklar i staden Houston 
i Texas med hjälp främst av deltagande observationer, men också andra metoder 
sökte hon forma sig en helhetsbild av vad cirkeln innebar för deltagarna ur ett femi-
nistiskt perspektiv.34 Longs arbete är synnerligen intressant så till vida att hon för-
söker sig på att  göra en en allomfattande beskrivning av bokcirklarnas funktion. 
Anledningar till att gå med och lämna cirklar, deras betydelse för deltagarna, histo-
riska och sociala perspektiv samt den valda litteraturens tematik avhandlas. I detta 
sammanhang återkommer Long till Habermas arbeten om just offentlighet.35 Hen-
nes analytiska användning av honom stannar emellertid på en rätt sporadisk nivå. 
Hon nedgraderar snarare Habermas betydelse i sammanhanget genom att framhäva 
bokcirklarnas brist på politiska dimensioner, som ju enligt Habermas förekommer i 
borgerliga offentligheter, och bortser därigenom från möjligheterna som finns i att 
använda en litterär offentlighet som ett analytiskt verktyg. Detta är ett underligt val 
då hon gärna kommenterar sina fynd i relation med Habermas idéer. Dennes tankar 
rörande den goda diskussionen och möjligheten att uppnå ett konsensus förekom-
mer till exempel i arbetet.36 Han får dock som sagt ingen övergripande roll för hen-
nes studie och man kan också anmärka på en viss tendens till att ringakta de cirklar 
som upprättas av män.37

Jenny Hartley har genomfört en enkätstudie rörande bokcirklars funktioner i 
Storbritannien. En av hennes slutsatser som rimmar med dem Immi Lundin dragit 
och som är av intresse för denna uppsats är att  bokcirklar inte tycks sträva efter 
enighet eller samstämmighet. Konsensus är inte målet utan snarare en allmän venti-
lering av åsikter kring ämnet. En strävan att uppnå en enhällig åsikt framhålls som 
en direkt fara då den närmast punkterar en lovande diskussion.38 Hartley för också 
en intressant diskussion om att bokcirkeln ligger på tvären gentemot moderna sam-
hällstrender som till exempel. globalisering och massmedias informationsraseri. Det 
är istället småskaligheten och den familjeliknande atmosfären som är cirkelns starka 
drag.39 I linje med detta har de också närmast terapiliknande inslag som är till fördel 
för deltagarna.40 Hennes påstående att bokcirkeln kan tjänstgöra som gräsrötternas 
sätt att kommunicera med det globala samhället har ironiskt nog fått en större vali-
ditet i dagsläget i och med de virtuella cirklarnas utbredning än det hade när boken 

3 3 Toyne,  J.  & Usherwood, B. (2001),  ”Checking the Books”:  The Value and Impact  of  Public  Library  
Book Reading, s. 115.
3 4 Long, E. (2003), Bookclubs: Women and the Uses of Reading in Everyday Life, 2003), s. ix.
3 5 Long, E. (2003), s. 31.
3 6 Long, E. (2003), s. 108, 187.
3 7 Long, E. (2003), s. 50.
3 8 Hartley, J. (2002), The Reading Groups Book., s. 136.
3 9 Hartley, J. (2002), s. 14.
4 0 Hartley, J. (2002), s. 84.
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publicerades.41 Vad gäller den återkommande frågan varför det  mest är  kvinnor 
som dras till bokcirkelverksamheten spekulerar Hartley över ifall män vanemässigt 
etablerar åsikter som de sen inte är intresserade av att diskutera. De har ju redan 
dragit den logiska slutsatsen av materialet.42

Forskning rörande bibliotek är viktig för bokcirklar då de i många fall påverkas 
indirekt  av vad som händer med deras organisatörer.  Ett  exempel på en sådan 
forskning är Christine Rooney-Brown och David McMenemys studie kring fördelar 
och nackdelar angående den eskalerande kommersialisering som äger rum av folk-
biblioteken i nedskärningarnas Storbritannien.43 Deras dystra slutsats är att  kom-
mersiella aktörer ofta är synnerligen angelägna om att få till stånd ett partnerskap 
med biblioteken som på kort sikt kan hjälpa dessa rent ekonomiskt, men på längre 
sikt tar de sistnämnda en enorm risk genom att koppla sin prestige och goda namn 
till en verksamhet som är måttligt populär i allmänhetens och användarnas ögon.44

Personerna som står bakom de mer framträdande virtuella bokcirkel-sajter ser 
dock  positivt  på  framtiden.  Att  dessa  sajter  tycks  följa de  klassiska cirklarnas 
mönster symboliseras av att Karin Berg från enbokcirkelföralla.se klagar över svå-
righeten att få tonåringar att läsa. Hon framhäver dock också att det finns möjlig-
heter för just bokcirklar som specialiserar sig på teman och genrer att nå fram till 
dessa.45 Nina Frid från Bokcirklar.se påpekar å sin sida att den virtuella cirkeln och 
den klassiska är identiska i sin strävan att  ge användaren en mötesplats och att 
svenska bibliotek nu fått ett mycket starkt verktyg i sin hand i och med att det är 
de som numera sköter  Bokcirklar.se.46 Hon poängterar också att bokcirkeln är ett 
redskap för personlig förändring i och med att läsningen och diskussionen ständigt 
tvingar deltagaren till att ställa moraliska och frågor, vilket bidrar till att läsaren vi-
dareutvecklas som individ.47

1.1.2 Jürgen Habermas
Den forskning som åstadkommits av och om Jürgen Habermas är rik, vilket är täm-
ligen passande med tanke på att denne idag är en av de dominerande teoretikerna 
inom samhällsvetenskapen.48 

Jürgen Habermas fick som tonåring tjänstgöra som värnpliktig i Hitlertysk-
lands arméer. Han har berättat att denna erfarenhet och de följande rättegångarna i 
Nürnberg gjorde honom alltmer intresserad av samhällsfrågor ur ett moraliskt per-
spektiv. Han själv hade tjänat en regim som måste rubriceras som ond. Fanns det 
då ett motsatt fenomen? Existerade ens möjligheten till ett samhälle som kunde kal-
4 1 Hartley, J. (2002), s. 14.
4 2 Hartley, J. (2002), s. 28.
4 3 Rooney-Brown, C. & McMenemy, D. (2010), ”Public Libraries as impartial spaces in a consumer society: 
possible, plausible, desirable?”, s. 459.
4 4 Rooney-Brown, C. & McMenemy, D. (2010), s. 460 f.
4 5 Berg, K. Föreläsning.
4 6 Frid. N. Föreläsning.
4 7 Frid, N. Föreläsning.
4 8 Månsson, P. (2007), ”Jürgen Habermas och moderniteten”, s. 307.
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las gott? Frågor som dessa kan sägas vara en röd tråd som går genom alla Haber-
mas vetenskapliga arbeten.49 Moral och frågor om hur man genom individuella val 
kan göra världen till en bättre plats är givna ämnen, men den viktigaste anledningen 
till Habermas position som samhällsteoretiker är  hans försök att  integrera olika 
samhällsteorier med filosofiska ideologier till ett och samma plan.50

Vad gäller själva forskningen om Jürgen Habermas arbeten utmärks den till 
stor del av den aldrig riktigt insomnade debatten rörande värdet av hans idé om 
borgerlig offentlighet. I antologier som till exempel Habermas: rescuing the public  
sphere och Habermas and the public sphere nagelfar diverse skribenter hans tanke 
och föreslår förbättringar.51

Att intresset av Habermas idéer icke desto mindre är stort än idag demonstre-
ras av den mängd artiklar som publiceras i ämnet. I John Buschmans ”Libraries and 
the decline of public purposes” spekulerar författaren till exempel över de konse-
kvenser som neddragningarna i den amerikanska biblioteksbudgeten kan få för den 
demokratiska offentliga sfär som biblioteken representerar. I enlighet med Haber-
mas fruktar Buschman att  den moderna erans ekonomiska tänkande kommer att  
korrumpera folks förmåga att föra ett rationellt och förnuftigt samtal.52 Pieter Du-
venase framför å sin sida i ”Habermas, the public sphere and beyond” tanken att 
det finns kvalitativa skillnader på offentligheter. En del, som till exempel partier, 
går att klassificera som starka medan exempelvis mindre och frivilliga sammanslut-
ningar kan kallas för svaga.53 I  enlighet med detta  resonemang bör en bokcirkel 
kunna ingå i den sistnämnda klassen.

1.1.3 Västerås
Denna undersökning kommer att  inrikta sig på bokcirklar i folkbibliotekens regi, 
men kommer också att avgränsa sig rent geografiskt till staden Västerås. En anled-
ning till detta är att undersökningen kommer att generera till en så stor mängd in-
samlat material att situationen skulle bli oöverblickbar om jag vidgade basen för in-
formanter utöver en kommuns göranden. En minst lika god anledning är att  det  
aldrig företagits en liknande undersökning av bokcirklar vid Västerås folkbibliotek.

Ytterligare en anledning till att jag har valt Västerås är att staden går att klassa 
som en mellanstor stad, i vilken det är biblioteket som står för en viktig del av sta-
dens kulturliv. Biblioteket  ansvarar för en mängd cirklar samtidigt som det  har 
goda kontakter med organisationer som anordnar sådana.54

4 9 Månsson, P. (2007), s. 309.
5 0 Reese-Schäfer, W. (1995), Habermas: En introduktion, s. 12.
5 1 Till saken hör att Habermas är känd för att använda ett utomordentligt komplicerat språk. Detta har resul -
terat i en mängd litteratur och förord som kort och gott försöker förklara Habermas tankar på ett begripligt  
sätt. Mats Dahlkvists förord till Borgerlig offentlighet är goda exempel på detta. 
5 2 Buschman, J. (2006), ”Libraries and the Decline of Public Purposes”, s. 10.
5 3 Duvenage, P. (2005), ”Habermas, the public sphere and beyond”, s. 10.
5 4 Duberg. A. Bibliotekarie. E-post.
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Vad det gäller historisk forskning som berör cirklarnas liv i Västerås finns det 
ett synnerligen initierat material i form av Åke Åbergs doktorsavhandling Västerås 
mellan Kellgren och Onkel Adam som behandlar den litterära kulturen i staden. 
Nackdelen med detta arbete är att det tidsmässigt har avgränsat sig till den första  
hälften av artonhundratalet,  vilket gör  det  mindre aktuellt för min studie.55 Icke 
desto mindre förekommer så kallade läsecirklar i Åbergs undersökning och intres-
sant nog på ett  tämligen deprimerande sätt.  Då de figurerar i den lokala pressen 
handlar det  om inställda möten eller föreningar som upphör i brist på intresse.56 
Överlag ger Åberg en bild av en stad vars kulturliv bemöttes med allt annat än re-
spekt av dem som besökte staden. Stället anklagas för materialism, trångsynthet 
och en ständig eftersläpning på det andliga området. Vad man särskilt slog ned på 
var att staden föredrog lättare nöjen. ”[...] denna åt den ystraste munterheten vigda 
stad” är ett typiskt citat.57

Icke desto mindre betonar Åberg att  den litterära kultur som fanns förefaller 
att  ha spridits just genom mindre sällskap som samlades på frivillig basis för att  
idka högläsning, poesi, sång och ibland skådespeleri.58

5 5 Åberg, Å. (1987),  Västerås mellan Kellgren och Onkel Adam: Studier i provinsens litterära villkor och  
system, s. 13.
5 6 Åberg, Å. (1987), s. 86.
5 7 Åberg, Å. (1987), s. 169 f.
5 8 Åberg, Å. (1987), s. iv.
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2 Teori

2.1 Jürgen Habermas arbeten
Jürgen Habermas teori om offentlighet kan sägas vara hans första bidrag till hans 
pågående försök att  skapa en sammanhängande förklaring till hur samhället bör 
fungera. Den bärande tanken är att ett land, oavsett dess konstitution och funktio-
ner, alltid har haft en form av offentlighet där samhällets och statens affärer har av-
handlats någorlunda offentligt. Med begreppet offentlighet syftar Habermas på en 
slags kontaktsfär mellan de åtskilda samhällsfaktorerna privatliv och stat. Det krävs 
något som binder samman dessa och detta är offentlighetens roll.59 Den ska, genom 
att vara inklusiv, det vill säga vara öppen för alla, jämlik och ämnesfri, borga för att  
privatområdet och staten befinner sig i kommunikation med varandra60 Den borger-
liga offentligheten består i sin tur av litterär respektive politisk offentlighet. Den 
förstnämnda ska enligt Habermas bidra till att privatpersonerna börjar utveckla ett 
självmedvetande medan den sistnämnda involverar privatpersonernas försök att vi-
dareutveckla detta  medvetande till politiska önskemål.61 I  det  premoderna landet 
var det aristokraterna, prästerna och hoven som tillhandahöll en representativ of-
fentlighet i form av ritualer, ceremonier och tal som var nog för den tidens minima-
la härskarskikt.62

Med tiden började dock dessa tämligen statiska funktioner att rämna i takt med 
att  handeln utvidgades, statens och individens ambitioner växte och behovet  av 
korrekt information växte. En borgerlig klass växte fram som i takt med att  dess 
ekonomiska inflytande ökande började samlas på lokal för att  dryfta handel och, 
allt oftare, politiska frågor.63 Med detta hade i Habermas ögon ett slags teoretiskt 
idealtillstånd uppnåtts vad det gällde offentligt meningsutbyte i ett land. Så länge 
de tre kriterierna inklusivitet, jämlikhet och ämnesfrihet återfanns i en offentlighet 
kunde en effektiv debatt föras.64 Den borgerliga offentligheten kom att  tjänstgöra 

5 9 Habermas, J. (2003), s. 37.
6 0 Habermas, J (1995a), ”Institutions of the public sphere”, s. 238 f; Larsson, A. (2006),  ”Bloggning.se”:  
en studie av den svenska bloggsfären utifrån Habermas offentlighetsteori,  s. 18 f.
6 1 Habermas, J. (2003), s. 36 ff.
6 2 Habermas, J. (2003), s 13 f. 
6 3 Habermas, J. (2003), s. 28.
6 4 Habermas, J. (1995a), s. 238 f.; Larsson, A. (2006), s. 18 f.
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som en brygga mellan staten, där makten låg, och samhällets ledande skikt, som 
ägde pengarna. Här kunde bildade medborgare samlas för att diskutera och skapa 
en allmän opinion som skulle forma landets framtid.65

Denna ordning har dock i Habermas ögon störts i och med att stat och samhäl-
le nu har växt samman till något som kan ses som en helhet. Statens välfärdspro-
gram infiltrerar samhället medan samhällets intresseorganisationer och partier på-
verkar staten.66

Ytterligare ett problem i Habermas ögon är den roll som de nya massmedierna 
representerar. I takt med att de växt i styrka och ambitioner har de upphört med att 
vara offentlighetens tjänare och istället blivit dess högst diskutabla herrar. Den bi-
fallande offentligheten, som Habermas kallar den, är ointresserad av sin föregånga-
res samtalsämnen och målsättningen nu för tiden är snarare mängden av informa-
tion den kan konsumera än syftet med den.67

Dessa så kallade offentligheter som Habermas sedan dess under intryck av kri-
tik utifrån har utvecklat och ändrat definitionerna på är dock bara toppen av ett is-
berg vad det gäller hans samlade teorier för samhällets funktioner. För att göra ett 
komplicerat resonemang greppbart kan man säga att Habermas teori i likhet med 
Hegels, Marx och Batailles arbetar enligt dialektikens metoder. Det finns således 
två principer som bestämmer våra liv genom att  stå i ständig konfrontation och 
dessa är systemet respektive livsvärlden.68 I systemet har vi sakliga relationer, som 
arbeten och dylika ting som tjänar till att öka på vår profit i denna värld. I livsvärl-
den umgås vi socialt och är människor på gott och ont med kulturella och samhäl-
leliga intressen.69 Det stora problemet med denna Habermaska dialektik är att den 
inte längre befinner sig i jämvikt. Genombrottet för den bifallande offentlighet är i 
Habermas tycke ett tecken på att systemtänkandet håller på att trycka tillbaka livs-
världens värderingar.70 Det finns således en stor risk för att det ska uppstå ett sam-
hällsklimat som enbart är baserat på kalkyler om en förväntad profit och avkast-
ning. Ska ett fungerande samhälle uppstå måste denna obalans rättas till och detta  
ska,  enligt Habermas, ske genom att  man genom diskussion och argumentation 
skapar ansvarsfulla medborgare som är kapabla att  handla på ett  förnuftigt sätt.  
Detta sker genom kommunikativ rationalitet, det vill säga en strävan efter att ge-
nom ömsesidig förståelse nå fram till en konsensus som tjänar som bas för ett fun-
gerande och rättvist  samhälle.71 Detta  betonande av moral i vetenskapen har av 
många setts som ett av Habermas viktigare bidrag till statsvetenskapen då så gott 
som alla tidigare försök till teoribildning inom samhällsvetenskapernas område så 
att säga har utmönstrat moralen, och därmed frågor om hur en samhällsmedborga-

6 5 Habermas, J. (2003), s. 37 ff, 91.
6 6 Habermas, J. (2003), s. 139 f.
6 7 Habermas, J. (2003), s. 156.
6 8 Habermas, J. (1995b), Kommunikativt handlande: Texter om språk, rationalitet och samhälle, s. 377 ff.
6 9 Habermas, J. (1995b), s. 337.
7 0 Habermas, J. (1995b), s. 382 f.
7 1 Habermas, J. (1995b), s 140.
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re bör leva sitt liv, ur vetenskapen.72 Slutligen bör det nämnas att medan Habermas 
visserligen inte explicit talar om dagens bokcirklar nämner han i Borgerlig offent-
lighet att läsecirklar är en av de institutioner som producerar humanitet.73

2.2 Kritik
Det bör framhävas att Habermas teoribygge i sin ursprungliga form var tämligen si-
tuationsbundet. Slutkontentan av hans teorier kan kallas för demokratisk socialism 
och man kan diskutera hur populär den idén är i det postmoderna samhället.74 Hans 
val att koncentrera sig på just den borgerliga formen av offentlighet har också ren-
derat honom så stark kritik att han i dagsläget har vidareutvecklat sin teori till att 
omfatta  offentligheter tillhörande de grupper som aspirerade på en offentlig roll, 
men på grund av värderingar och rådande samhällsklimat förvägrades detta. Ett exempel 
på detta är arbetarrörelsen som Habermas beskriver som en plebejisk offentlighet.75 

Habermas har också kritiserats från feministiskt håll då kvinnors organisering 
helt har åsidosatts genom dennes snäva definition av offentlighet.76 Seyla Benhabib 
har påpekat att i och med att Habermas har upprättat så pass stela gränser mellan 
det som sker offentligt och det som äger rum i intimsfären har han i praktiken av-
mönstrat  kvinnorna från den förstnämnda.77 Nancy Fraser är inne på samma spår 
och anmärker att så gott som samtliga de insatser som kvinnorna gör för samhället 
i form av till exempel barnuppfostran och hushållsarbete så att säga ogiltigförklaras 
av Habermas i och med gränserna mellan det som klassas som offentligt och det 
som sägs ingå i intimsfären.78 I Habermas and the public sphere påtalas dessa pro-
blem och Habermas medger här att hans teori för borgerlig offentlighet behöver ut-
vecklas vad gäller graden av komplexitet.79 

Av intresse för en svensk läsare är måhända faktumet att Habermas också har 
utsatts för skarp kritik från svenskt håll, då i översättaren Mats Dahlkvists gestalt. 
Denne ställer sig i likhet med de övriga kritikerna frågande inför Habermas totala 
ointresse för de alternativa offentligheterna, men lägger också till två punkter. För 
det första vilar Habermas svarta syn på dagens samhälle på hans åsikt att moderna 
partier och organisationer inte är demokratiska. Dahlkvist påpekar att detta är en 
helt obelagd hypotes som Habermas lägger fram. För det andra menar Dahlkvist att  
Habermas i sin analys av dagens samhälle helt bortser från de offentligheter som 

7 2 Månsson, P. (2007), s. 317.
7 3 Habermas, J. (2003), s. 155.
7 4 Månsson, P. (2007), s. 335 
7 5 Habermas, J. (1992), ”Further reflections on the public sphere”, s. 425.
7 6 Habermas, J. (1992), s. 427 f. 
7 7 Benhabib,  S.  (1992),  Autonomi  och  gemenskap:  Kommunikativ  etik,  feminism  och  postmodernism ,  s. 
126 ff.
7 8 Fraser, N. (2003), Den radikala fantasin: Mellan omfördelning och erkännande, s. 64, 67, 72.
7 9 Habermas, J. (1992), s. 422.
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inte är  anslutna till eller kontrollerade av massmedia,  som till exempel kyrkor, 
synjuntor, aktiviteter på ålderdomshem och slutligen just bokcirklar.

Dahlkvists slutkläm är att med tanke på dessa ateoretiska satser från Habermas 
sida är det  inte långsökt  att  etikettera  honom som en romantisk pessimist som 
drömmer om att kunna organisera samhället som en klubb där alla känner varann.80

Det är alltså möjligt att en bokcirkel i Habermas ögon egentligen är en slags 
anakronism, en kvarleva från den borgerliga offentlighetens tillkomst. Detta är om 
något ett särdeles gott argument för att genomföra detta arbete, särskilt då just den 
del av den borgerliga offentligheten som berör böcker har tilldelats en egen benäm-
ning av Habermas:, litterär offentlighet. Denna partikulära del av Habermas teori 
rörande offentlighet har att göra med den kulturella debatten och ses av denne som 
en pubertal version av borgerlig offentlighet.81 Med andra ord är en litterär offent-
lighet en version av borgerlig offentlighet utan direkta politiska inslag.

Nu är det inte bara bokcirklar som sådana utan också deras inverkan på biblio-
teksverksamheten och vice versa som denna studie ska granska. Habermas förbigår 
biblioteken explicit i sina texter. De danska biblioteksforskarna Henrik Jochumsens 
och Casper Hvenegaard Rasmussen anmärker dock i sin artikel ”Bibliotekets bru-
gere:  fra klienter till forandringsagenter” att det till stor del är upp till biblioteken 
hur  de  vill se  och  definiera  sina användare:  Som marknadsmässigt  definierade 
”kunder” vars önskemål kort och gott ska tillfredsställas eller som Habermasianskt 
influerade ”borgare”, användare med gott omdöme och förmåga att orientera sig i 
dagens informationssamhälle.82 Kan det  tänkas att  bokcirklarna implicit är ett  av 
bibliotekets verktyg för att  ”uppgradera” användaren i habermasiansk anda? Det 
förefaller åtminstone som ett logiskt antagande om man som hastigast jämför Ha-
bermas tankar med de värderingar som återfinns i ett folkbiblioteks biblioteksplan. 
I den plan som Västerås folkbibliotek har upprättat  prioriteras begrepp som livs-
långt lärande, vikten för individen att uppnå insikt, mötesplatsens och demokrati-
uppdragets betydelse samt biblioteket som motmedel mot segregation.83 Samtliga 
dessa begrepp kan kopplas till kriterier Habermas har framfört som önskvärda för 
att en effektiv offentlighet ska kunna upprättas, som inklusivitet, jämlikhet och äm-
nesfrihet.84 Det är såldes möjligt att tolka biblioteket som en instans som opererar 
enligt Habermasianska idéer.

Habermas teorier kring den borgerliga offentlighetens tillväxt kretsar som sagt 
var till stor del kring det han kallar för litterär offentlighet. Detta då det enligt Ha-
bermas är genom just denna sfär som borgerligheten slutligen uppnådde ett medve-

8 0 Dahlkvist,  M.  (2003),  s.  xxviii f.  ”Jürgen  Habermas  teori  om 'privat' och 'offentligt',”  i  Habermas,  J.  
(2003) Borgerlig offentlighet.
8 1 Habermas, J. (2003), s. 155.
8 2 Jochumsen, H. & Rasmussen, C. H. (2006), ”Bibliotekets brugere: fra klienter till forandringsagenter.” s.  
42.
8 3 Västerås Stadsbibliotek > A – Ö > biblioteksplan, s. 5 ff.
8 4 Habermas, J. (1995a), s. 238 f; Larsson, A. (2006), s. 18 f.
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tande om sin egen existens.85 Vad gäller denna och andra för Habermas viktiga ver-
sioner av offentligheten är det möjligt att härleda en del hypotetiska påståenden om 
den ur Borgerlig offentlighet. 

Gör man då rätt om man uppfattar Habermas idéer som hypoteser som bör och 
kan prövas i en empirisk undersökning? Faktum är att denna tanke får stöd av just 
översättaren Mats Dahlkvist som i förordet till Borgerlig offentlighet fäller följan-
de kommentar:

Men man kan också läsa Habermas på ett annat  sätt och bortse från det som jag upplever 
som en ”hegeliansk metodologi”. Då läser man hans bok som en hypotetisk teori som åter -
står att använda och testa i empirisk forskning och konkreta studier. Då ser man inte Haber -
mas resultat som ”sanningen om” utan snarare som ”hypoteser om”. Det tror jag är mycket  
fruktbarare.86

Tanken är således att uppnå denna uppsats syfte genom att utröna om dessa hypo-
teser verkligen kan göra anspråk på att  stämma. Hypoteserna ifråga kommer att 
ligga till grund för de frågeställningar som följer härnäst. Habermas hypoteser åter-
finns i detalj i bilaga nr 1. Jag vill nämna att även om de hypoteser som berör den 
litterära offentligheten dominerar undersökningen har jag även inkluderat hypoteser 
som har med borgerlig och representativ offentlighet att göra samt hans tankar om 
konflikten mellan systemtänkande och livsvärldar. Detta då gränsdragningen mellan 
dessa ofta är flytande och svårbedömd, men också för att de har en roll att spela då 
man vill uppnå uppsatsen syfte. Överlag har jag strävat efter ett representativt urval 
av hypoteser som ger en god bild av Habermas syn på offentlighet. 

2.4 Frågeställningar
Undersökningen genomfördes i Västerås och baserades på fyra frågeställningar. 
Dessa frågeställningar berör bokcirklarnas inverkan på bildning, mötets betydelse, 
bibliotekens avsikt med dem och den roll jämlikhet spelar för dem. 

Varför dessa frågor och inga andra? Samtliga dessa ämnesområden spelar en 
stor roll för Habermas i dennes försök att  konstituera en offentlighet och jag har 
således valt ut  dem för att  uppnå en maximal empirisk koppling till de tidigare 
nämnda hypoteserna. 

2.4.1 Synen på bildning
Habermas anser att  det i dagens samhälle råder obalans mellan systemtänkandet, 
som styrs av närmast monetära principer, och livsvärldarna, som är den kontext vi 
lever våra vardagliga liv i. Ska en individ bryta sig fri från systemets villkor måste 
han göra det genom kommunikativ rationalitet, det vill säga att genom diskussion 

8 5 Habermas, J. (2003), s. 111.
8 6 Dahlkvist, M. (2003), s. xxvii.

18



med andra nå fram till vettiga och förnuftiga beslut.87 För att nå dit bör en individ 
sträva efter myndighet och upplysning genom att använda sig av förnuft och för-
stånd. Med andra ord behöver en person bilda sig för att utveckla sig i positiv rikt-
ning88 Historiskt sett finns det flera definitioner av begreppet bildning. Då jag i upp-
satsen kommer att använda mig av bildning i dess folkbildande mening har jag valt 
att använda mig av Bernt Gustavssons försök till definition. Inom ABF återfinns till 
exempel enligt denne i alla fall tre olika bildningsideal. Den klassiska bildningen 
med tonvikt på traditionella moraliskt stimulerande verk, den medborgerliga, som 
syftade till att  göra  individen till en fungerande del av kollektivet  och slutligen 
självbildningsidealet som framfördes av studiecirkelns skapare Oscar Olsson. Detta 
gick ut på att bildningsprocessen var oändlig, utan egentligt mål och att den var be-
roende av självaktivitet. Det var också en process vars primära källor var skönlitte-
ratur.89 Av dessa perspektiv menar Gustavsson att det var det strikt instrumentella 
som syftade till göra deltagaren till en god samhällsmedborgare som till slut kom 
att  få överhanden. Detta  innebar på sikt att  skönlitteraturen fick en allt svagare 
ställning inom studieverksamheten.  Cirklarna där  kom istället  att  sysselsätta  sig 
med mer praktisk facklitteratur90. 

Idag kan man se att det finns få studiecirklar som arbetar i Olssons anda inom 
folkbildningen,91 men på högskoleverket tycks man ha omfamnat dennes ideal och 
där definieras nu bildning som ”kritiskt tänkande, etik, kommunikation och förmå-
ga att söka kunskap, men även värderingsförmåga och förhållningssätt. Det handlar 
om etik, kommunikation, och förmåga att tänka självständigt och kritiskt.”92

Den första frågeställningen handlar således om ifall deltagarna i bokcirkeln an-
ser att bildningsarbetet förändrat dem som individer och deras syn på samhället?

2.4.2 Mötet
Habermas hävdar att man är tvungen att odla förnuftet i gruppform för att det ska 
kunna uppstå. Det är endast genom ett givande och tagande av åsikter som en per-
son kan nå upplysning.93 Ska bildning uppstå måste han således möta andra som 
han kan utveckla det Habermas kallar kommunikativ rationalitet med.94 Lyckas det-
ta kan en litterär offentlighet återuppstå. I dagens samhälle blir dock de klassiska 
mötesplatserna, som folkets hus och folkets park, alltmer sällsynta samtidigt som 
de virtuella breder ut sig alltmer i form av sociala medier. Ett av de ställen som er-
8 7 Habermas, J. (1995b), 140, 382 ff.
8 8 Habermas, J. (2003), s. 42, 105.
8 9 Frenander, A. (2005),  Kulturen som kulturpolitikens stora problem: Diskussionen om svensk kulturpoli -
tik under 1900-talet, s. 89; Gustavsson, B. (1991), Bildningens väg: Tre bildningsideal i svensk arbetarrö-
relse 1880-1930, s. 15 f, 42 ff, 49 ff, 152 ff; Gustavsson, B. (1996), Bildning i vår tid: Om bildningens möj-
ligheter och villkor i det moderna samhället, s. 89, 222.
9 0 Frenander, A. (2005), s. 98, 210; Gustavsson, B. (1991), s. 238.
9 1 Genomför man en sökning med termen ”Skönlitteratur” på abf.se och medborgarskolan.se framkommer  
det att den sistnämnda arrangerar en cirkel som kan klassas som bokcirkel i Helsingborg. [2011-05-10).
9 2 Högskoleverket > Kvalitet > Bildning.
9 3 Habermas, J. (2003), s. 105.
9 4 Habermas, J. (1995b), s. 140.
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bjuder ”mötet” utan krav på konsumtion i kommersiell bemärkelse är det bokcir-
kelfrämjande biblioteket och senare tids forskning har alltmer uppmärksammat den-
na aspekt av verksamheten. 

Sociologen Ray Oldenburg efterlyser i sin bok The Great Good Place en neu-
tral plats för människor att besöka som ligger mellan arbete och hem.95 De mötes-
platser som byggs nuförtiden i form av väldiga snabbköp kritiseras häftigt av ho-
nom då dessa i hans ögon mest av allt är ej humana ”ickeställen” som snarast avin-
dividualiserar en person och kort och gott ser honom/henne som en konsument och 
inget annat.96 Oldenburg är närmast inne på Habermas idéer rörande vikten av att 
finna ett ”tredje” ställe bortom hem och arbete där en person kan koppla av och 
framför allt får chansen att på ett jämlikt plan möta andra personer.97 Det som i Ol-
denburgs ögon utmärker ett ”gott” möte mer än något annat är just möjligheten att 
få ha ett samtal, vilket i högsta grad rimmar med Habermas tankar om diskussio-
nens och argumentets vikt.98 Oldenburg är också i praktiken överens med Haber-
mas vad det gäller faktumet att massmedia mer eller mindre har tagit över den roll 
som det personliga mötet tidigare hade och klagar över att vi numera är mer välun-
derrättade om bussolyckor i Sydamerika än om de beslut som våra lokalpolitiker 
har tagit, trots att de senare kommer att påverka våra liv i betydligt större utsträck-
ning än det förstnämnda. Detta sker i Oldenburgs ögon då massmedia har börjat 
definiera vår verklighet åt oss. 99 Oldenburg hävdar också, i likhet med Habermas, 
att modern massmedia isolerar och därmed också passiviserar individen som i prak-
tiken uppmuntras till att stanna hemma, vilket inte ligger i dennes intresse.100

Den andra frågeställningen vill sålunda utröna hur deltagarna i de studerade 
bokcirklarna ser på mötet som fenomen? Vad krävs för att det ska bli lyckat och 
vad resulterar det i för deltagarna?

2.4.3 Bibliotekets avsikter
Habermas är som tidigare konstaterats ytterst kritiskt inställd till modern massme-
dia. Man kan närmast påstå att han anser att det moderna samhället är fientligt mot 
den litterära offentligheten,101 vilket gör det intressant att granska de instanser som 
kan kallas för denna verksamhets motsats. Om man ser till de skadliga konsekven-
ser som Habermas menar att modern massmedia har för samhället och jämför dessa 
med de inslag som förekommer i en typisk biblioteksplan, med inslag som livslångt 
lärande, demokratiuppdrag, behov av mötesplats och tillgänglighet samt möjlighe-

9 5 Oldenburg, R. (1999), The Great Good Place: Cafés, coffee shops, book stores, bars, hair salons and ot -
her hangouts at the heart of a community , s. 14; Skot-Hansen, D. (2010), ”Folkebiblioteket i civilsamfun-
det: civilsamfundet i folkebiblioteket”, s. 57.
9 6 Oldenburg, R. (1999), s. 205; Skot-Hansen, D. (2010), s. 57.
9 7 Oldenburg, R. (1999), s. 24.
9 8 Habermas, J. (1995b), s. 140.
9 9 Oldenburg, R. (1999), s. 70.
1 0 0 Oldenburg, R. (1999), s. 77.
1 0 1 Habermas, J. (2003), s. 158.
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ten att tjäna som en ”motvikt till förytligande och snuttifiering,” framstår just folk-
biblioteken som massmedias motsats.102 

I Västerås är det biblioteket som inte bara arrangerar egna cirklar utan också 
stöttar  bokcirkelverksamheten för andra organisationer. Man underlättar  sålunda 
mötet. En del forskare menar dock implicit att detta ej sker enbart då man vill be-
fordra läsandet som sådant. Jochumsen och Rasmussen menar till exempel att bibli-
oteken ofta ställs inför ett val om hur man ska definiera sina användare. Man kan se 
dem som klienter (relativt passiva användare), kunder (marknadsanpassade använ-
dare vana vid att  ställa krav) och slutligen borgare som utmålas som samhällsin-
tresserade individer som vill uppnå ”det goda argumentet”.103 

Synen på användarnas status är kanske en av de viktigaste frågorna med tanke 
på bibliotekens framtid och debatteras hett  också här i Sverige.104 Det är förstås 
också av intresse med tanke på den litterära offentligheten, då bibliotekets använ-
darstrategier direkt påverkar användarnas förmåga att  orientera sig i den. Denna 
orienteringsförmåga hamnar i ett nytt ljus med tanke på den kommersialisering som 
utländska bibliotek på sistone börjat influeras av, en kommersialisering som känns 
besläktad till de manipulationssträvanden som Habermas beskyller modern media för.105 

Den tredje frågeställningen ska utröna hur det aktuella biblioteket ställer sig in-
för dessa valmöjligheter. Bidrar verksamheten som den bedrivs i bokcirklar till att  
placera in deltagarna i en habermasiansk användardiskurs?

2.4.4 Jämlikhet
Frågeställningen om jämlikhet är aningen speciell då den egentligen har sin gro-
grund i en brist i Habermas teoribildning. Inom den ursprungliga borgerliga offent-
ligheten hade kvinnor en synnerligen undanskymd plats då de dåvarande sociala 
spelreglerna med ytterst få undantag hänvisade kvinnan till hemmets härd och en-
dast dit. I och med detta uteslöt Habermas kvinnorna från offentligheterna.106 De 
blev istället anvisade till den så kallade intimsfären kring familjen och dess angelä-
genheter.107 Normen i Habermas arbeten är kort och gott manlig och närmast base-
rad på 1700- och 1800-talens strukturer vad gäller rågången mellan manliga och 
kvinnliga områden.108 Detta har i sin tur lett till den implicita tanken att kvinnor i 
Habermas teorier är en andra klassens medborgare.109 Denna form av nedvärdering 
drabbade också de män som i praktiken inte hade tillgång till offentligheten på 
grund av fattigdom, bristande utbildning och dylika ting.110 

1 0 2 Västerås Stadsbibliotek > A--Ö > biblioteksplan. s. 5 ff.
1 0 3 Jochumssen, H. & Rasmussen, C. H. (2006), s. 42.
1 0 4 Hedemark, Å. & Sundin, J. (2005), ”Speaking of users: on user discourses in the field of public librari -
es.” Passim.
1 0 5 Rooney-Brown, C. & McMenemy, D. (2010), s. 460 f; Habermas, J. (2003), s. 156.
1 0 6 Habermas, J. (1992), s. 34f.
1 0 7 Habermas, J. (2003), s. 38 ff. 
1 0 8 Habermas, J. (1992), s. 39, 101.
1 0 9 Habermas, J. (1992), s. 267.
1 1 0 Habermas, J. (1992), s. 38.
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Moderna kritiker av Habermas har efterlyst antingen en breddning av hans de-
finition av en offentlighet eller ett erkännande av fler olika offentligheter.111 Haber-
mas har själv erkänt  svagheterna i den ursprungliga teorin och medger att  den 
strukturerade uteslutningen av kvinnor och män med felaktiga kvalifikationer har 
förvridit perspektiven för dem som försöker utforska offentligheten.112 Var en kate-
gori som till exempel nysvenskar hör hemma är också det en god fråga.

Ray Oldenburg tangerar detta ämne genom att  framhäva att  det traditionella 
tredje stället i allt väsentligt var en maskulin area där kvinnor antingen inte åter-
fanns eller också gjorde detta på ett påtagligt segregerat sätt. En man kunde ta sin 
familj till en ”garten” eller en pub, men placerade närmast regelmässigt sin fru och 
barn i ett annat rum medan han själv sökte upp sina manliga bekanta.113

Den fjärde frågeställningen ska utröna var någonstans de moderna bokcirklarna 
återfinns i detta resonemang? Hur ser deltagarna i de studerade cirklarna på verk-
samheten ur ett jämlikhetsperspektiv?

2.5 Avgränsningar
En betydelsefull avgränsning är att studien endast kommer att befatta sig med bok-
cirklar organiserade eller åtminstone understödda av folkbiblioteken. Det är visser-
ligen också av stort intresse att undersöka enskilda cirklars funktion gentemot Ha-
bermas idéer, men det finns inte plats för att inkludera dem i denna undersökning. 
Då det därtill är intressant att studera cirklar med anknytning till biblioteket efter-
som biblioteken har en valmöjlighet att betrakta sina användare som passiva kunder 
eller aktiva ”borgare” har jag valt att koncentrera mig på denna typ av cirklar.114 

En annan anledning är att det praktiskt sätt närmast är omöjligt att på kort tid 
forma sig en korrekt överblick över de bokcirklar som återfinns i Västeråsområdet 
då de inte har någon som helst skyldighet att upplysa utomstående om sin verksam-
het. Detta är för övrigt en uppfattning som jag delar med Claire Scothern, som av 
samma skäl bestämt sig för att tillämpa samma avgränsning.115 Det förhåller sig an-
norlunda med bokcirklarna som har kopplingar till folkbiblioteken. Genom att kon-
takta den bibliotekarie som är ansvarig för cirkelverksamheten på huvudbiblioteket 
kan man enkelt få både en uppfattning om mängden bokcirklar och kontaktuppgif-
ter till dem. Genom att välja dessa cirklar har man i arbetet sålunda en möjlighet att 
urskilja storleken på den samlade undersökningsområdet  och den andel som ett 
eventuellt bortfall av undersökningsobjekt i värsta fall kommer att resultera i.

1 1 1 Habermas, J. (1992), s. 105, 136 f.
1 1 2 Habermas, J. (1992), s. 427 f.
1 1 3 Oldenburg, R. (1999), s. 255.
1 1 4 Jochumsen, H. & Rasmussen, C. H. (2006), s. 42.
1 1 5 Scothern, C. (2000), s. 6.
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3 Källmaterial, val av metod och urval

Metoden som har tillämpas i detta arbete är en så kallad fokusgruppintervju. Denna 
påminner till upplägget om en klassisk gruppintervju och kan kallas för en speciell 
version av en sådan.116 Ytterst kortfattat kan en fokusgruppintervju definieras som 
en gruppintervju där de intervjuade talar med varandra snarare än med moderatorn. 
Det är den interaktiva diskussionen som är det essentiella med metoden.117

Anledningen till att denna metod har setts som lämplig för denna studie är dess 
potential att tränga ned på djupet i ett ämne och där utforska tidigare förbisedda in-
fallsvinklar och perspektiv. Enskilda intervjuer och enkäter kan visserligen framstå 
som goda alternativ, men förmår inte att överträffa fokusgruppen som en metod i 
en så pass begränsad undersökning som denna. En enskild intervju sporrar inte till 
en diskussion som leder till utväxling av argument och reflexioner. En enkät förmår 
visserligen å ena sidan ge resultat som är möjliga att generalisera, vilket en under-
sökning av en fokusgrupp avgjort inte gör, men har å andra sidan sällan förmågan 
att tränga ned på djupet av en fråga.

Fokusgruppintervjun är relativt ny som en akademiskt metod, vilket har lett till 
att det ännu råder oenighet om hur en fokusgrupp helst ska vara sammansatt och 
hur många deltagare den ska innehålla. En del hävdar att  den snäva definitionen 
fyra till sex medlemmar är optimal medan andra menar att allt mellan tre och tolv 
deltagare är godtagbart.118

För att få en så heltäckande bild av situationen för bokcirklar i Västerås som 
möjligt är har jag valt att genomföra studier av ett flertal cirklar. Då Västerås bibli-
otek antingen anordnar bokcirkelmöten på egen hand eller hjälper utomstående or-
ganisationer som till exempel studieförbund med material och mötesplats, har det 
funnits gott om grupper att välja mellan. Vad gäller antalet undersökta cirklar har 
jag valt att följa den princip som kallas teoretisk mättnad. 119 Denna tumregel anger 
att då en ny undersökning på ett påtagligt sätt bekräftar resultaten i redan utförda 
undersökningar sjunker värdet av ytterligare sådana. Möjligheten att finna ny infor-
mation avtar och forskaren får acceptera att han funnit det material som är av vär-
de.120 För denna uppsats inträdde mättnaden då fyra fokusgrupper intervjuats.
1 1 6 Wibeck, Victoria,  (2010),  Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod ,  s. 
25.
1 1 7 Wibeck, V. (2010), s. 25.
1 1 8 Wibeck, V. (2010), s. 62; Halkier, B. (2010) Fokusgrupper, s. 32.
1 1 9 Wibeck, V. (2010), s. 60.
1 2 0 Wibeck, V. (2010), s. 60.
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Urvalet för mina grupper har i möjligaste mån följt principen att det är de re-
dan existerande bokcirklarna som fått ingå. Detta är en accepterad princip bland 
metodens användare och bland dess främsta fördelar finns faktumet att en etablerad 
grupp har en annan social ordning än en nyskapad sådan och ofta ger större svän-
grum åt deltagare, som i annat fall skulle dra sig för att  fälla yttranden.121 Det är 
också en fråga om vad som låter sig göras rent praktiskt. Då de presumtiva delta-
garna inte hade någon som helst förpliktelse att ställa upp på projektet och fokus-
gruppintervjuerna därtill på grund av frågornas längd måste ske vid andra tillfällen 
än de vanliga bokcirkelmötena var risken för plötsliga och påtagliga bortfall som 
kunde riskera hela undersökningen överhängande. Jag har således tvingas balansera 
två tämligen oförenliga krav. 

För det första ställde undersökningen sådana krav på att de intervjuade skulle 
ha erfarenhet av bokcirklar att de deltagare som skulle inkluderas inte gärna kunde 
vara nybörjare utan större insikter i verksamheten. För det andra måste jag av de 
praktiska skäl jag nämnt se till att det kom så pass många deltagare till intervjun att 
de uppfyllde kriterierna för en fokusgrupp. Då det vid ett bokcirkelmöte uppdaga-
des att  endast drygt hälften av de anmälda deltagarna hade valt att dyka upp var 
detta  alltså  ingen obefogad  oro.122 Forskningen rörande  vilka  konsekvenser  en 
grupps storlek kan få för intervjun och den gruppdynamik som förhoppningsvis ska 
uppstå är ännu inte helt tydlig, men det framstår dock som klart att  om ämnena 
som ska diskuteras är känsliga till sin natur, som till exempel sexualitet eller över-
grepp, är det lämpligast att använda sig av mindre grupper. Detta då moderatorn 
har en mer påtaglig kontroll över situationen och kan ingripa ifall någon deltagare 
känner obehag.123 Då denna undersökning inte kom att  befatta  sig med så pass 
känsliga frågor var större grupper också de acceptabla.

Proceduren som jag använt mig av för att få undersökningen tillstånd var föl-
jande. Jag kontaktade den bibliotekarie som stod som ansvarig för bokcirkelverk-
samheten och sonderade med henne cirkelns eventuella villighet att ingå i en stu-
die.124 Då svaret var jakande besökte jag cirkeln, förklarade projektet undersökning-
en ingick i och bad om deras medverkan. Jag fick också kontaktinformation till 
andra bokcirklar genom huvudbiblioteket.125 Efter att huvudbibliotekets bokcirkel-
ansvariga presenterat mig skickade jag ut information om mig och undersökningen 
till dem och bad om deras medverkan.

Ersättning till gruppdeltagarna för deras möda och slit utgick genom att  jag 
bjöd dem på kaffe.

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av en diktafon.

1 2 1 Wibeck, V. (2010), s. 66.
1 2 2 Deltagande observation vid grupp två.
1 2 3 Halkier, B. (2010), s. 32.
1 2 4 Duberg, A. 
1 2 5 Ericksson, C; Slettengren, C.
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Vad  det  gäller  utformningen av  själva intervjun fanns två  olika  alternativ, 
ostrukturerade respektive strukturerade intervjuer.126 Den första metoden innebär 
att moderatorn föredrar att inta en ytterst tillbakadragen roll och endast ingriper då 
gruppen har uttömt  ämnets  diskussionspotential helt.  Några  direkta  gränser  för 
vart diskussionen kan gå finns inte.127 Den strukturerade intervjun följer på ett annat 
sätt en given mall av frågor och moderatorn ingriper med följdfrågor eller nya frå-
gor på ett mer aktivt sätt. 

I denna undersökning kommer den strukturerade metoden att  användas. An-
ledningen är att den högst begränsade tid som kunde avsättas till varje intervju inte 
medgav den synnerligen tidskrävande ostrukturerade varianten.

Med detta sagt är det intressant att den akademiska litteraturen i ämnet beto-
nar faktumet att  man inte ska överdriva moderatorns roll i diskussionen. Medan 
denna förvisso är viktig krävs det i grund och botten främst en avslappnad och 
spontan inställning till studien och deltagarna.128 Denna studie har i möjligaste mån 
sökt följa denna princip.

Frågeställningarna har besvarats på så vis att grupperna har fått svara på sam-
manlagt tjugotre  intervjufrågor  som täcker  de fyra frågeställningarnas områden. 
Dessa frågor  är  tämligen överlappande till sin natur.  Detta  då Habermas i sina 
skrifter använder ett så pass indirekt språkbruk rörande sina teorier att det är svårt 
att  formulera mer specifika frågor som inte leder till att  vitala fakta faller mellan 
stolarna och försvinner.

I praktiken kom dessa intervjufrågor att användas på så vis att det som sades i 
varje diskussion kodifierades, jämfördes och kopplades till de frågeställningar som 
formulerats i uppsatsen. Med kodning avses i detta fall att man i den transkriberade 
texten märker ut de delar av textmassan som är av stort intresse för frågeställning-
en. Sedan sammanställs dessa för att ge forskaren möjlighet att upptäcka eventuella 
trender eller mönster i materialet.129 Fördelen med att använda en strukturerad in-
tervju med bestämda frågor och diskussionspunkter är att  en intervjuare då kan 
lägga märke till vad som ej sägs och de punkter som gruppdeltagarna känner mot-
vilja mot att diskutera.130 

Analysen kommer vara ”vertikal” så till vida att jag inte kommer att analysera 
en grupp i taget utan istället tar mig an materialet intervjufråga för intervjufråga. 

Premissen för detta arbete är att ifall det ska bli möjligt att dra slutsatser uti-
från det insamlade materialet måste de idéer och åsikter som framförs stödjas av en 
majoritet, med vilket jag menar minst hälften av grupperna. Dessa resultat ska där-
på jämföras med de teorier som tidigare presenterats i studien.131 Då det under ar-
betets gång stundom har visat sig vara tämligen vanskligt att bestämma vad som är 

1 2 6 Wibeck, V. (2010), s. 56 f.
1 2 7 Wibeck, V. (2010), s. 57 f.
1 2 8 Wibeck, V. (2010), s. 88.
1 2 9 Wibeck, V. (2010), s. 101.
1 3 0 Wibeck, V. (2010), s. 105.
1 3 1 Wibeck, V. (2010), s. 108 f.
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en majoritetssynpunkt har jag valt att klassa kommentarer som stöds av den reste-
rande gruppen med gillande läten och kroppsspråk som nickar och dylikt som så-
dana. I de fall ingen not satts ut efter ett påstående har samtliga grupper stött det.

Det  har varit ett  återkommande problem för undersökningen att  en enstaka 
grupp uttalar sig om en viss fråga med stor bestämdhet och inlevelse medan reste-
rade grupper knappt uttalar sig alls om saken. Sådana uttalanden går vare sig att  
negligera eller klassas som majoritetens åsikt. Som en utväg ur detta har jag valt att 
se sådana uttalanden som indikatorer på gruppernas åsikter, snarare än fastslagna 
majoritetssynpunkter.

Innan  undersökningar  inleddes  genomförde  jag  deltagande  observationer  i 
grupp ett, två och fyra för att få ett grepp om diskussionens struktur.

3.1 Fokusgrupperna
Jag har intervjuat fyra av de sammanlagt sju cirklar för vuxna som anordnas eller 
stöttas av Västerås Stadsbibliotek. Två stycken tackade nej till min förfrågan och 
en tredje diskuterade inte böcker gemensamt och bedömdes således inte som aktu-
ell för undersökningen. De grupper som har intervjuats kallar jag grupp ett, två, tre 
och fyra.

Grupp ett  bestod av två män och en kvinna, samtliga i eller nära pensionsål-
dern som kom från bokcirkeln som anordnats av Medborgarskolan. En av deltagar-
na fungerande som moderator. Grupp två bestod av fyra kvinnor i eller nära pen-
sionsålder.  Detta  inklusive cirkelns bibliotekarie,  som inkluderades på grund av 
gruppens ringa storlek. Några minuter före intervjutillfället såg det ut som om mi-
nimigränsen för genomförandet av en fokusgruppintervju inte skulle nås, vilket fick 
mig att involvera också gruppens moderator tillika bibliotekarie. Gruppen tillhörde 
huvudbibliotekets cirkel. Grupp tre bestod av fem kvinnor av vilka fyra antingen 
var i eller nära pensionsåldern. De gick på Önsta-Gryta filialens cirkelträffar. Grupp 
fyra bestod av sex kvinnor av vilka fyra var nära eller i pensionsåldern. De tillhörde 
Viksängsfilialens bokcirkel.

Att  moderatorerna medverkade i hälften av grupperna och att  de resterande 
bestod av vanliga deltagare innebär förstås en risk för snedvridning av undersök-
ningens resultat, men detta är en konsekvens av den balansgång mellan vetenskap-
liga krav och verklighetens villkor jag nämnde tidigare. Hade jag inte accepterat 
denna kompromiss skulle åtminstone en grupp ha fallit bort och en annan varit i 
riskzonen för att göra det.

Medborgarskolans och Huvudbibliotekets cirklar anordnades i Huvudbibliote-
kets lokal i centrala Västerås. Önsta-Grytas och Viksängs bokcirklar träffades i fili-
alerna i dessa stadsdelar. Samtliga intervjuer ägde rum i respektive lokal.
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4 Undersökning

4.1 Frågeställning 1: Bildning

1: Bildningens konstitution och vikt.
Den första frågan som cirklarna fick ta ställning till har att  göra med begreppet 
bildning, närmare bestämt vad de ansåg att bildning var och ifall de ville påstå att  
cirklarna bidrog till bildning. De fick också ta ställning till ifall de ansåg att det so-
ciala umgänget i cirklarna var lika viktigt som cirklarnas eventuella förmåga att bilda.

Samtliga cirkelgrupper såg bildning som något övergripande som ska placera 
in individen i en större helhet. Spännvidden i detta yttrande hade sin ena extrem i 
påståendet att en individ borde ha kunskaper inom exempelvis konst, litteratur och 
vetenskap och den andra i en annan grupps konstaterade att bildning förutom detta  
också kunde klassas som förmågan att uppföra sig bland folk.132 Det förefaller som 
om bildning sågs som utbildningens motsats så till vida att medan den förstnämnda 
är  allmän till sin karaktär  är  den sistnämnda nischad och expertinriktad.  En av 
grupperna betonade också att bildning inte bara har med litterär kunskap att göra 
utan även har kopplingar till en persons livserfarenheter.133 Överlag ansågs bildning 
att  ha att  göra med en individs vilja att  utveckla sig och inte bara nöja sig med 
gamla idéer och intryck. Grupperna lade dock samtidigt in en brasklapp om att  
denna uppfattning rörande bildning kunde ha med deltagarnas ålder att göra och att  
yngre generationer kunde ha en annan inställning. Denna inställning till begreppet 
bildning kan ses som ett slags kompromiss om man ser till den definition som hög-
skoleverket har använt sig av.134 Den talar om en individuell utveckling, men det fö-
refaller i mångt och mycket som om bokcirklarnas deltagare på egen hand har be-
slutat sig för att ändå inkorporera själva andan i studiecirklarnas definition av bild-
ning, det vill säga studier av samhällskroppen. Vad detta val har sin botten i är en 
god fråga då det inte förekommer några offentligt fastslagna målsättningar för del-
tagarna att uppnå i de dokument som har med bokcirklarna att göra. Denna önskan 
att skapa en relation mellan en enskild individ och den kontext denne lever i, i form 
1 3 2 Grupp ett, två.
1 3 3 Grupp tre.
1 3 4 Högskoleverket > Kvalitet > Bildning.
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av andra individer och samhället i stort,  rimmar med Habermas, av Kant ärvda, 
uppfattning att en individ bör eftersträva myndighet då detta i Habermas ögon är 
detsamma som att uppnå upplysning.135

Grupperna var också eniga om att bokcirklarna bidrar till bildning, i vissa fall 
genom att  man tematiskt studerade vissa områden, men den främsta anledningen 
som omnämndes var att  cirkeln tvingade deltagarna till att  läsa böcker de annars 
aldrig skulle ha nyttjat,  en tanke som för övrigt stämmer överens med den som 
Immi Lundin framlägger. Poängen med läsningen i cirkeln är att den utmanar våra 
uppfattningar om de ämnen som avhandlas.136 Bildningen kunde dock uppnås också 
på annat sätt. En grupp framhöll att man i cirklarna fick möjligheten att träffa män-
niskor som hade helt andra erfarenheter av livet än man själv och att detta var beri-
kande.137 Denna tanke fick stöd av grupp ett som till exempel bjudit in Västerås So-
maliska förening för att hålla föredrag om situationen i detta land. Då Habermas ta-
lar om litterär  offentlighet som ”en privatpersonernas självupplysningsprocess”138 
tycks det föreligga en koppling mellan denna idé och bokcirklarnas inställning till 
hur bildningen kan uppnås eftersom man öppnar för kontakter  med det okända,  
oavsett detta sker i form av litteratur eller deltagarna i sig själva. Denna tanke be-
kräftas av gruppernas inställning till den rent sociala aspekten av träffarna. Medan 
en del av deltagarna, i synnerhet i grupp fyra, poängterade att umgänget var av stor  
vikt påpekade majoriteten att de kom till träffarna för att prata om böcker och inte 
för att  umgås i största  allmänhet.  Den uttalade bildningsfaktorn hade en tyngre 
vikt. Dock påpekade de att  denna faktor  var beroende av den prestigelöshet de 
upplevde i cirkeln. Denna ledde till förtroende och vetskap om att man kunde lita 
på att andra skulle fylla luckor i diskussionen ifall man själv inte var förmögen till 
detta vid den aktuella träffen.

2: Litteratur och teman
Därnäst fick grupperna ta ställning till vad för slags böcker det var de läste i cirk-
larna. Jag frågade dem också ifall det var någon särskild typ av teman som förekom 
och om faktalitteratur ingick i läsningen. 

Samtliga grupper, också den från Medborgarskolan, förklarade att den littera-
tur man använde sig av närmast uteslutande kunde kategoriseras som skönlittera-
tur. Det var dock stundom en kategorisering med lösa gränser så till vida att man 
utan vidare diskussioner kunde inkludera självbiografiska livsskildringar och böck-
er som närmast kan klassas som samhällsundersökningar, så länge innehållet svara-
de mot temats krav. En av grupperna betonade att  skönlitterära historiska skild-
ringar ofta lyckades förmedla fakta på ett sätt som ren faktalitteratur ej förmådde.139 

1 3 5 Habermas, J. (2003), s. 104. 
1 3 6 Lundin, 2003, s. 41.
1 3 7 Grupp fyra.
1 3 8 Habermas, J. (2003), s. 36. 
1 3 9 Grupp ett.
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Vad gäller just facklitteratur menade cirklarna att man inte använde sig av den offi-
ciellt, men att läsandet av böcker som tilldrog sig i utlandet, som till exempel Nige-
ria, Somalia, Rumänien, Kina, Egypten och Afghanistan, men också böcker vars 
handlingar tilldrog sig i Sverige, ofta bidrog till att man som läsare konsulterande 
facklitteratur som kartböcker. Intresse kom att  stimulera ett  ännu större intresse. 
Dessa kommentarer bekräftas av de boklistor över teman som biblioteket har lagt 
ut på nätet.140 

Habermas uppfattning att borgerligheten använder böcker till att föra ett sam-
tal om sig själv med sig själv stämmer överens med dessa fynd. Hans konstaterande 
att de, ”till publik församlade privatpersonerna resonerar också offentligt kring det 
lästa och för in det i den gemensamt framåtdrivna upplysningsprocessen,” stämmer 
också det överens med den litterära inriktning som cirklarna har.141 Självfallet kan 
man spekulera över vad för slags litteratur det är som inte har en samhällsanknyt-
ning av något slag, men icke desto mindre förefaller det man kallar genrelitteratur, 
som t.ex. skräck, deckare, och så vidare, att ha en svag ställning bland de under-
sökta cirklarna.

 

3 Samtalet och diskussionen.
Nu fick grupperna frågan vad för slags funktion som samtalet och diskussionen 
hade för dem. Varför ville de samtala om böcker? 

Grupperna var överens om att samtalet hjälpte dem att få perspektiv på en bok 
genom att diskussionen öppnade för nya infallsvinklar i tolkningen, vilket fick dem 
att tänka på ett annat sätt än när de läste materialet på egen hand. Det framkom att  
just samtalen i cirklarna fått en del deltagare att ändra uppfattning om litteratur och 
författare de haft fördomar om, som till exempel Jonas Gardell.142 En deltagare po-
ängterade också att hon själv letat efter ett forum för bokdiskussioner en lång tid 
utan att ha haft framgång med detta innan hon fick kontakt med cirkeln.143 Grupp 
tre anmärkte på ett liknande sätt att det var svårt att diskutera böcker i andra sam-
manhang än just cirkeln. 

Dessa åsikter, att  bokcirklarna ska ge deltagarna nya perspektiv på tillvaron 
genom diskussion, ligger Habermas åsikter nära. Denne återknyter till 1700-tals fi-
losofen Kants idéer och poängterar således att när en person väl har blivit ett med 
sina fördomar och invanda sätt är de så gott som omöjliga att bli av med på egen 
hand. Det krävs istället medverkan från andra för att en individ ska kunna bryta sig 
fri från gamla föreställningar. '[…] Men det finns en större möjlighet att en publik 
upplyser sig själv[...]'144 Grupp tre menade också att det var viktigt att det var just 

1 4 0 Västerås Stadsbibliotek > A – Ö > Bokcirkel.
1 4 1 Habermas, J. (2003), s. 56.
1 4 2 Grupp fyra.
1 4 3 Grupp två.
1 4 4 Habermas, J. (2003), s. 105.
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tryckta böcker man diskuterade. Ljudböcker ansågs till exempel inte alls lika till-
fredsställande att läsa då de inte medgav att man bläddrade i dem.145 Man kan knyta 
denna önskan till deltagarnas syn på vad ”professionell” läsning är. Längtan efter 
att ha en diskussion som man i brist på bättre alternativ kan kalla för ”intellektuell” 
återkom med jämna mellanrum i intervjuerna. 

En intressant aspekt av denna fråga var att  bibliotekarien som verkade som 
grupp tvås moderator vid fokusgruppintervjun påpekade att risken för svåra akade-
miska frågor i själva verket var minimal då hon knappast var vad man kunde kalla 
professionell på detta område. Hon framhöll också att i hennes ögon skulle verk-
samheten vara lustfull utan direkta akademiska inslag och ingen noggrant följd ma-
nual.146 En av gruppdeltagarna menade i samband med detta att bokcirkeln var ett 
sätt för biblioteket att uppfylla sin devis ”Västerås stadsbibliotek–Ditt tankeställe” 
då tankarna sällan kom med större kraft då man satt ensam. Resten av gruppen höll 
med om detta.147 Denna inställning rimmar med Habermas åsikter  om samtalets 
kraft och potential.148 I enlighet med detta framhöll gruppen också att man, i deras 
tycke, inför en diskussion var noggrannare än annars vid läsningen av ett verk, en 
åsikt de övriga grupperna delade. Samtliga grupper ansåg även att  det främjade 
samtalet att man fick sitta i biblioteket då risken för ovidkommande prat sjönk och 
man verkligen kunde koncentrera sig på själva diskussionen. ”Det är ingen som tit-
tar på städningen,” kommenterade bibliotekarien i grupp två detta faktum.149

Habermas sätter närmast likhetstecken mellan förnuftigt tänkande och ett of-
fentligt bruk av det.150 Detta resonemang passar samman med bokcirklarnas konsta-
terande att man får ut mer av en bok i grupp än som en isolerad läsare. Icke desto 
mindre antyds det här att omgivningen, själva kontexten som gruppen verkar i, är 
av stor vikt för att diskussionen ska nå sin optimala styrka. Jag ska återkomma till 
den aspekten av bokcirkeln i frågeställningen rörande mötet.

4: Samhällsfrågor.
Jag ville nu ta reda på ifall cirkelträffarna hade gjort deltagarna mer intresserade av 
samhällsfrågor. 

Gruppdeltagarnas generella mening var att de alltid varit samhällsintresserade 
på ett allmänt plan, men att cirkeln erbjudit dem en möjlighet att fördjupa sig i spe-
ciella områden, som till exempel Afrika och arbetslivets villkor och dylika områ-
den. De menade dock också att  träffarna stimulerat deras samhällsintresse så till 
vida att  litteraturen de läst ofta avhandlade samhällsproblematik eller rent av var 
klassad som samhällsvetenskaplig facklitteratur. De framhöll också att denna litte-
ratur gjorde dem intresserade av att ta reda på mer om fenomenen de läste. Man 
1 4 5 Grupp tre.
1 4 6 Bibliotekarie i grupp två.
1 4 7 Grupp två.
1 4 8 Habermas, J. (2003), s. 105.
1 4 9 Grupp två.
1 5 0 Habermas, J. (2003), s. 105.
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kan påstå att  Habermas resonemang rörande samtalets vikt stämmer väl överens 
också med denna. Genom att tillsammans ta sig igenom litteratur som till överväl-
digande del kan klassas som samhällsanknuten raserar grupperna gamla sanningar 
och når nya insikter rörande världen vi verkar i.151 

Även om samtliga grupper var ense om detta betonade grupp tre denna aspekt 
av bokcirklarnas möten då de hävdade att samhällsintresset fått sig en skjuts av den 
utvalda litteraturens förmåga just att ifrågasätta gamla hävdvunna sanningar, som 
till exempel vad det var som egentligen försiggick i Biafrakriget på sextiotalet. De 
menade också att de numera var mer kritiska och misstrogna mot nyhetsrapporte-
ringen än de varit tidigare.152 Detta, i kombination med grupp etts påpekande att en 
aspekt av deras samhällsintresse var att  de nu, som pensionärer, verkligen kunde 
läsa tidningar på allvar och kunde avsätta tid till att läsa relativt okända författare, 
från till exempel Afrika, harmoniserar med Habermas tanke att diskussioner tycks 
stimulera deltagarna till att vidareutveckla sitt förnuft och förstånd i jakten på upp-
lysning. ”Förnuftet – som ska förverkligas i ett offentligt bruk av förståndet genom 
en rationell kommunikation [...]”153 Återigen bör man dock akta sig för att dra för 
långtgående slutsatser av denna överensstämmelse mellan teori och cirkeldeltagare 
som utan problem kan kopplas till den ständiga frågan om ägget och hönan. Så 
gott som samtliga deltagare i samtliga grupper framhöll att de var intresserade av 
omvärlden redan innan de upptäckte och blev deltagare i bokcirklarna. De var ny-
fikna av naturen. Det bör också nämnas att det fanns en viss osäkerhet bland en del 
deltagare rörande hur man skulle koppla cirkelns arbete till ett seriöst samhällsin-
tresse. Grupp fyra framhöll till exempel att då de inte tillämpade någon strukture-
rad analys av de lästa böckerna var de osäkra på hur seriöst man kunde se på detta  
samhällsintresse.154

5: Skriftliga uttryck.
Då Claire Scothern hävdar att de engelska bokcirklarna gärna uttrycker sina åsikter 
skriftligt genom omdömen och boklistor155 och Habermas menar att den borgerliga 
offentligheten utmärks av att de inblandade personerna vill skapa en offentlig opini-
on156 ville jag veta ifall de aktuella cirklarna hade samma önskan. 

Det visade sig att  det ägde rum en viss förmedling av information från vissa 
cirklar till biblioteket så till vida att de modererande bibliotekarierna tog till vara på 
gruppernas åsikter och lade ut texter rörande böcker som cirklarna rekommenderat 
i biblioteket.157 Utöver detta fanns inget intresse för att artikulera egna synpunkter 
och tankar rörande litteratur skriftligt utan det var den muntliga diskussionen kring 

1 5 1 Habermas, J. (2003), s. 105.
1 5 2 Grupp tre.
1 5 3 Habermas, J. (2003), s. 42, 105.
1 5 4 Grupp fyra.
1 5 5 Scother, C. (2000), s. 65 ff.
1 5 6 Habermas, J. (2003), s. 38, 48, 91.
1 5 7 Grupp två, tre, fyra.
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litteraturen som stod i fokus. Samtliga grupper hade dock enstaka deltagare som 
skrev. En del författade debattartiklar och insändare i dagspressen som var relate-
rade till arbetsliv eller synpunkter på myndigheters förfarande. Andra förde anteck-
ningar eller skrev rapporter om de lästa böckerna inför träffarna av varierande skäl. 
Detta var en helt enskild och frivillig verksamhet, men det tål att anmärkas att des-
sa texter ofta var uppskattade av de övriga deltagarna.

Det finns en viss överensstämmelse mellan Claire Scotherns slutsatser rörande 
bokcirklarnas strävan att sprida sina omdömen till resten av bibliotekets brukare158 
och de av mig undersökta cirklarnas feedback till bibliotekarierna.159 I bägge fallen 
handlar det om att sprida sina åsikter till det aktuella folkbiblioteket.

Jämför man detta relativa ointresse från cirkeldeltagarna sida till möjligheten 
att  uttrycka sin egen mening utanför cirkelns diskussioner med Habermas teorier 
ligger det vid en första anblick nära till hands att tolka detta resultat som ett Haber-
masianskt underkännande av bokcirklarna som en form av borgerlig offentlighet. 
Detta då de ej vidarebefordrar sina insikter så att de kan växa till att bli en allmän 
opinion som bidrar till att forma samhället.160

Man bör dock undvika kategoriska slutsatser i detta fall. Om man till exempel 
istället för att  leta efter dokument väljer att  se den upplysta individ som lämnar 
bokcirkelträffen som ett uttryck för vad som skett rent kunskapsmässigt under mö-
tets gång, får saken ett annat sken. Ur denna synvinkel lämnar de samhällsmedbor-
gare som deltagit i cirkeln denna bättre bildade och är såldes bättre rustade att ta 
ställning i de frågor som genomsyrar samhällsdebatten. 

En ännu viktigare invändning är att man bör ha i åtanke att den form av offent-
lighet som Habermas kallar litterär i mångt om mycket kan kallas för en prototyp 
av borgerlig offentlighet som ännu ej lyckats uppnå alla dennas attribut. Utan inslag 
av det som Habermas kallar en politisk offentlighet är behovet av konkret  sam-
hällsrelaterad output i cirklarnas diskussioner, som till exempel skriven produktion 
avsedd för utomstående, ej stor.161 Med tanke på detta tycks bokcirklarna inte ha 
nått det stadium som kan kallas borgerlig offentlighet. Det bör nämnas att bibliote-
ket  som anordnar eller hjälper cirklarna ifråga också anordnar  skrivkurser,  men 
ingen av deltagarna, som i allmänhet var synnerligen välinformerade om bibliote-
kets olika verksamheter, nämnde dem. Måhända kan man tolka detta som att dis-
kussionen som sådan är tillräckligt med output i deltagarnas ögon. 

6: Reflektion över värderingar.
Jag ville veta ifall deltagarna ansåg att träffarna bidrog till att de reflekterade över 
värderingar som gick utöver den lästa litteraturen.  Ifall de tog  reflektionen från 
verket till verkligheten. 

1 5 8 Scother, C. (2000), s. 65 ff.
1 5 9 Grupp två, tre, fyra.
1 6 0 Habermas, J. (2003), s. 91.
1 6 1 Habermas, J. (2003), s. 36.
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Den stora skillnaden mellan grupperna på denna punkt var hur formellt man 
gick tillväga för att sätta sig in i en annan människas situation. Grupp ett framhöll 
till exempel att greppet att koppla litteraturen till egna erfarenheter och upplevelser 
var en punkt som ingick i deras frågemanual. Det framkom också att en av deras ti-
digare deltagare kommit från Thailand. Gruppen ansåg att  hennes jämförelser av 
litteratur och verklighet var ovanligt intressanta i och med hennes för gruppen uni-
ka perspektiv. Just  denna praktiska inställning till hur man kunde uppnå insikt i 
andra människors liv delades av grupp fyra som gärna lät en berest gruppdeltagares 
berättelser om hur det gick till i andra länder komplettera litteraturen som på så vis 
fick mer kött på benen. Dessa exempel var de mest konkreta, men på hela taget var 
grupperna tämligen ense på denna punkt. Vad det än är för tematik som förekom-
mit på träffen ledde diskussionerna vanligtvis från böckerna handling vidare till 
verkligheten i stort. 

Denna vana bland cirklarna stämmer överens med Habermas tankar om littera-
turens roll som ett upplysningsprojekt som förmår att ge deltagarna nya perspektiv 
på tillvaron, att man förmår att sätta sig in i andra människors situation eller, alter-
nativt, att man medger för sig själv att man helt sonika lever under så olika förut-
sättningar att man inte kan greppa en annan människas livsvillkor.162 Uppsatsförfat-
taren satt med vid en av cirkelträffarna och genomförde en deltagande observation. 
Vid detta tillfälle konstaterade den modererande bibliotekarien att det kändes som 
om ett flertal cirkelträffar hade avslutats med att cirkeldeltagarna konstaterat att de 
både individuellt och samhällsmässigt sett var lyckligt lottade människor i jämförel-
se med dem som karaktäriserades i den lästa litteraturen.163 Övergripande mänskliga 
och moraliska frågor av detta slag var inte alls ovanliga i diskussionerna, vare sig i 
denna grupp eller de andra.164

Denna punkt är också intressant så till vida att  man kan spekulera över dess 
eventuella kapacitet att  bilda en brygga mellan de habermasianska kriterierna för 
litterär respektive borgerlig offentlighet. Detta då bokcirklarnas syn på litteraturen 
antyder att de använder den till förflytta abstrakta funderingar till en praktisk och 
mer samhällsanknuten nivå. Visserligen får man återigen påpeka att  man inte får 
dra alltför långtgående slutsatser av dessa premisser.

7: Standardiserade diskussionspunkter.
Jag har uppmärksammat att  en del bokcirklar laddar ner standardiserade diskus-
sionspunkter från organisationer som bokcirklar.se eller köper frågemanualer som 
ska passa till exempel en bestseller. Jag ville i och med detta få reda på hur de olika 
grupperna skötte diskussionerna. 

På denna punkt fanns det vid en första anblick betydande variationer mellan 
grupperna. Den som anordnas av Medborgarskolan försökte så gott  som möjligt 
1 6 2 Habermas, J. (2003), s. 104 f.
1 6 3 Deltagande observation vid grupp tvås möte.
1 6 4 Deltagande observation vid grupp etts och fyras möte.
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att följa den frågemanual som studieförbundet har distribuerat med en mängd frå-
gor som ska analysera den lästa romanen utifrån ett flertal vinklar. De deltagare i 
gruppen som ingått i enskilda bokcirklar som saknat en sådan manual menade att  
diskussionen om böckerna blev lidande av en alltför ofokuserad diskussion.165 De 
övriga cirklarna hade en mer avslappnad inställning till diskussionens disposition. 
Bara diskussionen väl kom igång var man inte särskilt intresserad av hur den struk-
turerades och vad den bestod av.166 En del moderatorer hade punkter i beredskap 
ifall diskussionen skulle stanna av, men det var så pass ovanligt att dessa brukades 
att  deras existens kom som en överraskning för flera av de nytillkomna deltagar-
na.167 Grupp fyra hade ingen manual överhuvudtaget och uttryckte ett försiktigt in-
tresse för den. Överlag betonade dock majoriteten av grupperna att  det var den 
kravlösa diskussionen de var intresserade av och en strikt mall för samtalets inne-
håll var något de såg på med stor misstänksamhet om det nu inte handlade om en 
grupp så pass ny att ingen vågade begära ordet förutom moderatorn. Överlag hade 
deltagarna en stor tillit till sina moderatorers förmåga att föra diskussionen fram-
åt.168 Tanken på värderande frågemanualer av det slag som Immi Lundin talar om i 
sitt verk Cirkelbevis var något som cirklarna vände sig emot.169

Vid en första anblick kan denna fråga framstå som oviktig i ett Habermasianskt 
perspektiv, men om man väljer att koppla Immi Lundins resonemang om värderan-
de frågemanualer till den, får Habermas inställning till fenomenet en helt annan re-
levans.170 Då man kan koppla värderande manualer till de för Habermas så förhatli-
ga massmedierna är gruppernas inställning i frågan positiv i Habermas ögon.171 Det 
är  dennes  åsikt  att  modern  massmedia  har  förvandlat:  ”resonemang  till 
konsumtion,”172 men bokcirklarna tycks inte göra detta. Tvärtom tycks cirkeldelta-
garna anse, att tanken på att man genom användandet av en viss manual kan för-
vandla diskussionen till en tävling om vem som kan ha mest ”rätt”, skulle göra träf-
farna värdelösa. Till en viss del kan man blanda in Habermas idéer om det goda 
samtalet i denna problematik. Om man ser till de kriterier som enligt Habermas 
medföljer det argumenterande talet,  till exempel övervinnande av rent subjektiva 
fördomar och framförande av förnuftigt  motiverade övertygelser som skapar en 
diskussion som leder till vettiga resultat173 är cirklarnas misstro mot värderande ma-
nualer närmast en förutsättning för att en värdefull diskussion ska kunna äga rum. I 
enlighet med detta fann en del deltagare i grupp tre tanken på värderande diskus-

1 6 5 Grupp ett.
1 6 6 Grupp två, tre, fyra.
1 6 7 Grupp två, tre.
1 6 8 Grupp två, tre och fyra hade en bibliotekarie som skötte denna uppgift. I grupp ett hade en av deltagarna  
uppgiften.
1 6 9 Lundin, I. (2004), s. 85 f.
1 7 0 Lundin, I. (2004), s. 85 f.
1 7 1 Habermas, J. (2003), s. 156.
1 7 2 Habermas, J. (2003), s. 156.
1 7 3 Habermas, J. (1995b), s. 140.
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sioner så pass vedervärdig att  de ifall detta  infördes skulle lämna cirkeln. Dessa 
blev ej motsagda av de övriga deltagarna i cirkeln. 

4.2 Frågeställning 2: Mötet

1: Det första mötet.
Jag ville veta ifall deltagarna känt varandra innan de gick med i cirkeln eller ifall det 
var där de möts och hur detta hade påverkat deras sätt att föra diskussionen. 

Med ett fåtal undantag av grann- och släktkaraktär lärde deltagarna känna var-
andra först  när de anlände till cirkeln. De som hade släktrelationer med varann 
framhöll dock att de ändå lyckades hålla diskussionen kring böcker och inte kring 
familjeangelägenheter.174 Majoriteten  av deltagarna ansåg också  att  diskussionen 
antog en mer personlig karaktär ju mer de lärde känna varann. Efter en tid var man 
till exempel medveten om att vissa typer av böcker bara inte passade en del deltagare.175 

Habermas tankar kan kopplas till denna punkt i huvudsak genom hans antagan-
de att det är osannolikt att sådana diskussioner över huvudtaget skulle äga rum i 
dagens samhälle. I  Borgerlig offentlighet  lägger han ut texten angående det sam-
manbrott  som drabbat ”enskildas sällskapliga diskussioner” under nittonhundrata-
let.176 På grund av kommersialiseringen av snart sagt alla aspekter av samhället, där-
ibland det vi skulle kalla för fritid, har meningsfulla diskussioner rörande menings-
fulla litterära frågor eroderat sönder och samman.177 Naturligtvis är det möjligt att 
avfärda faktumet att det i normala fall tar tid för deltagarna att uppnå en optimal 
diskussionsnivå som en högst naturlig och mänsklig reaktion på att man befinner 
sig i en ny omgivning, men det det strider då inte mot Habermas idéer. Med tanke 
på hur ovanligt det i dennes ögon är att ha verkliga diskussioner om litteratur är 
det bara naturligt att det tar tid att vänja sig vid detta. Mycket riktigt nämnde en av 
deltagarna att tidpunkten och framför allt omständigheterna kring inträdet i cirkeln 
spelade en viss roll för diskussionens karaktär. Hon hade fått gå in som reserv efter 
det att  cirkeln bildats och konstaterade att  hon inledningsvis knappt ens deltog i 
diskussionerna utan mest satt och lyssnade och låg lågt till dess att hon fått grepp 
om cirkelns sätt  att  fungera.178 Denna upplevelse delades av en deltagarna från 
grupp fyra som gått med då hon fått försäkringar av moderatorn om att hon fick 
sitta tyst och bara lyssna om hon ville. En aspekt av diskussionen som framfördes 
med stor kraft var att kravlösheten starkt bidrog till att deltagarna trots allt blev iv-

1 7 4 Grupp  ett.
1 7 5 Grupp ett, fyra.
1 7 6 Habermas, J. (2003), s. 158.
1 7 7 Habermas, J. (2003), s. 157 f.
1 7 8 Grupp två.
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riga att diskutera en relativt kort tid efter inhoppet. Detta då det inte fanns några 
felaktiga svar.179

2 Diskussionernas förändringspotential.
Kan man då påstå att diskussionerna har förändrat deltagarna på ett personligt plan?

Även om deltagarna var tämligen skeptiska inför tanken att deras cirkeldelta-
gande skulle ha förändrat dem personligen var de förhållandevis eniga om att delta-
gandet var positivt så till vida att det stimulerat ett redan tidigare stort intresse för 
omvärlden samt att diskussionerna har vidareutvecklat deras förmåga att att förstå 
och sätta sig in i hur andra människor, främst de övriga deltagarna, tänker och re-
sonerar. Vad gäller denna punkt kan vi återknyta till Habermas tankar om bildning 
och koppla den till mötets och samtalets vikt. En människa bör eftersträva myndig-
het och denna befrielse från bristande myndighet är detsamma som upplysning.180 
Även om myndighet kanske inte är detsamma som kamp mot fördomar torde där-
emot utveckling av förnuft och förstånd vara det.181 Som tidigare påpekats är detta 
dock ett vanskligt företag att ge sig in i på egen hand. Chanserna för misslyckande 
när man ensam tar strid mot vanor är stora. En grupp, som till exempel en bokcir-
kel, är däremot kapabel att via diskussionens makt upplysa sig själv.182 För att åter-
koppla till en del av svaren på frågan rörande bildning tycks cirkelträffarna också 
stimulera viljan att bryta med regelrätta fördomar vad gäller viss litteratur och för-
fattares värde. Kommentarerna rörande Gardells böcker är ett gott exempel på detta.183

Habermas hävdande att den litterära formen av offentlighet skapar medveten-
het, passar också det med fokusgruppintervjuns resultat på denna punkt.184 Cirkel-
deltagarna fällde i detta sammanhang en kommentar som är synnerligen intressant 
vad gäller relationen mellan Habermas teorier och bokcirklarna som företeelse. De 
konstaterade nämligen att  cirkelträffarna stärkte deras förmåga att  känna empati. 
Detta yttrande är närmast identiskt med en slutsats som Habermas fäller i Borger-
lig offentlighet. En slutsats som direkt kopplar de undersökta grupperna till hans 
teori: Läsecirklar producerar den idé vi kallar humanitet.”Då privatpersonernas re-
sonemang i salonger, klubbar och läscirklar ännu inte omedelbart var underkastat 
produktionens och konsumtionens kretslopp, [---], kunde en idé växa fram här som 
senare skulle degraderas till ideologi: humaniteten.”185 I enlighet med detta anmärk-
te en av deltagarna att bokcirkeln fick henne att känna sig värdefull som människa, 
vilket resten av gruppen höll med om.186 

1 7 9 Grupp två, fyra.
1 8 0 Habermas, J. (2003), s. 105.
1 8 1 Habermas, J. (2003), s. 42.
1 8 2 Habermas, J. (2003), s. 105.
1 8 3 Grupp fyra.
1 8 4 Habermas, J. (2003), s. 111.
1 8 5 Habermas, J. (2003), s. 155.
1 8 6 Grupp 4.
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Just detta att gruppsamtalen kan verka stärkande för en persons välbefinnande 
är för övrigt något som Jenny Hartley, Ann-Sofie Bjarne och Katarina Larson har 
diskuterat i sina arbeten. De anser bland annat att deltagandet i cirkeln har en di-
rekt terapeutisk funktion för deltagarna så till vida att de utvecklas som personer.187 
Man ska självfallet vara försiktig med att koppla slutsatser rörande samtalets helan-
de verkan med dess potential för personlig utveckling, men det finns en viss sam-
hörighet  mellan dem i och  med empatibegreppets  psykologiska  inslag.188 Detta 
stämmer onekligen överens med kommentarerna från gruppdeltagarnas sida om 
empatisk tillväxt. Det är svårt att få till stånd explicita kopplingar mellan dessa teo-
rier rörande den psykiska hälsa ett medlemskap i en bokcirkel för med sig och Ha-
bermas tankar på personlig utveckling och myndighet, men då denne talar om att  
deltagarna i den litterära offentligheten formar sig ett medvetande bland annat ge-
nom diskussioner189 kan man se begreppen som besläktade då begreppet ”medve-
tande” kan ha själsliga/analyserande inslag.190 Det är dock svårt att dra några klara 
slutsatser om detta på basis av det material jag har.

3: Konsensus.
Ansåg då deltagarna att det var önskvärt att en diskussion slutade med konsensus 
eller var det acceptabelt att ha skilda åsikter om ett verk? 

Här var det möjligt att urskilja två olika tendenser. Medan grupperna officiellt 
hävdade att alla åsikter om ett verk var välkomna konstaterade några av deltagarna 
att man närmast led de gånger gruppen inte delade ens åsikter om en bok som man 
funnit god.191 Detta var dock, som den i grupp två närvarande bibliotekarien påpe-
kade, närmast primitiva känslor och på ett mer medvetet plan var man fullt beredd 
att  acceptera olika meningar.192 Grupperna hävdade dock samtliga att  en konsen-
suslösning på diskussionen inte var något att  eftersträva. Tvärtom betonade man 
att  samtliga tolkningar var välkomna och att  det närmast var vitsen med cirkeln 
som sådan. Utan olika uppfattningar blev det ingen diskussion, en slutsats som rim-
mar helt och hållet med Jenny Hartleys åsikter i ämnet. Att ha samma åsikter omin-
tetgör själva poängen med cirkeldiskussionen.193 

När Habermas ska kopplas till denna punkt är det naturligt att göra det genom 
den kritik som riktats mot hans teori, i detta fall från Mats Dahlkvist. När Haber-
mas presenterar sin teoris antaganden rörande den spolierade diskussionen och det 
odemokratiska sättet majoritetsbeslut tas på gör han egentligen aldrig klart för lä-
sarna hur en konsensuslösning egentligen skiljer sig i essens från ett majoritetsbe-

1 8 7 Hartley, J.(2002), s. 84. Bjarne, A.S. & Larson, K. (2004), s. 78.
1 8 8 Allén, S. (1990) Norstedts svenska ordbok, ”Empati”, s. 215; ”Terapeutisk”, s. 1012. 
1 8 9 Habermas, J. (2003), s. 111.
1 9 0 Allén, S. (1990), ”Medvetande” s. 608.
1 9 1 Grupp två, fyra.
1 9 2 Grupp två.
1 9 3 Hartley, J. (2002)s. 136.
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slut.194 Den ”tvångslöst enande, konsensusskapande kraften hos det argumenteran-
de talet” som Habermas menar utmärker kommunikativ rationalitet195 är mycket rik-
tigt  något  man ej återfinner bland cirklarnas funktioner Faktum är att  det  ligger 
nära till hands att kalla cirklars funktion på denna punkt närmast diametralt motsatt 
Habermas hypoteser. Bokcirklarna vill egentligen inte vara helt överens om en bok. 
Hamnar man i den situationen finns ju ingenting kvar att diskutera. 

Väljer man att vidga konsensusbegreppet en smula hamnar man dock i en an-
nan situation. Så gott som samtliga grupper slog fast att de inte var intresserade av 
att genomtrumfa en viss tolkning av ett verk och att cirklarna helt enkelt inte var 
till för det ändamålet. I enlighet med detta menade en av deltagarna att en cirkels 
målsättning egentligen kan sägas vara att deltagarna har olika ståndpunkter och att  
man måste respektera detta.196 Detta indikerar att man kan tala om ett slags övergri-
pande konsensus bland grupperna rörande slutmålet. Man är överens om att det är 
helt acceptabelt att ha olika ståndpunkter i diskussionen.

Man kan också spekulera över ifall konsensusbegreppet har med politisk snara-
re än litterär offentlighet att göra. Man kan göra en koppling till Habermas idé att  
diskussionen som krävs för att kommunikativ rationalitet ska uppstå måste utmär-
kas av det han kallar ett  ”livssammanhangs intersubjektivitet” bland deltagarna.197 
Med andra ord, de deltagande måste vara medvetna om att de är jämlika deltagare i 
ett forum där rättigheterna och förpliktelserna ser likadana ut för samtliga deltaga-
re. Elizabeth Long är inne på samma tankespår då hon i sitt verk konstaterar att 
bokcirklarna passar in Habermas modell för det goda samtalet så till vida att delta-
garna bedriver diskussionen med tolerans och vidsynthet som ledstjärnor.198 Ett re-
sultat av detta är att  diskussionerna tycks bli mer givande. Hälften av grupperna 
framhöll till exempel att deltagare som varit ovanligt unga eller som haft rötter i ut-
landet hade bidragit till diskussionen med helt andra synvinklar än vad grupperna 
varit vana vid och att deltagarna uppskattat detta.199 Skilda synpunkter om ett verk 
kunde leda till att man läste om det och fick ut en större behållning av det.

4: Alternativa mötesplatser.
Var då deltagarna kapabla att föra de samtal som ägde rum vid cirkelträffarna på 
andra platser? 

Även om deltagarna inte såg något problem med att finna andra tänkbara stäl-
len att ha samtal på än biblioteket, som hem, gillestugor, kyrkolokaler, kaféer och 
uteplatser, var dock större delen av dem misstänksamma mot den struktur dessa 
samtal skulle ha. Den grupp som helt saknade reservationer mot att ha samtal på 
andra ställen var grupp ett som inte hade någon bibliotekarie som moderator och 
1 9 4 Habermas, J. (2003), s. xxviii f.
1 9 5 Habermas, J. (1995b), s. 140.
1 9 6 Grupp tre.
1 9 7 Habermas, J. (1995b), s. 140.
1 9 8 Long, E. (2003), s. 108.
1 9 9 Grupp ett; två.
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som var van vid att ha en disciplinerad och manualstyrd diskussion var de än be-
fann sig, De manuallösa grupperna var mer skeptiska mot idén att sakna en mode-
rator och konstaterade även att det skulle kräva en högre grad av planering än vad 
grupperna var vana vid för att en sådan träff skulle fungera. Överlag trodde man 
också att träffar som ägde rum på andra ställen än biblioteket skulle leda till dis-
traktioner som matlagning, städning och ovidkommande samtal. Deltagarna fram-
höll att  det bästa med att  mötas på just biblioteket var, förutom faktumet att  de 
hade nära till böckerna där, att de slapp tänka på det som inte hade strikt med böcker-
na att göra. 

Här spelar återigen Habermas inställning till bildning som ett seriöst gruppro-
jekt in. Om upplysning av individen ska äga rum enligt habermasianska kriterier bör 
det, som tidigare kommenterats, ske i gruppform.200 Om denna grupp genom val av 
mötesplats graviterar bort från viktiga samtalsämnen lämnar de också de samhälls-
områden som fascinerar Habermas. Precis som Oldenburg poängterat  är sålunda 
den fysiska mötesplatsen av stor betydelse så till vida att den symboliserar ett tredje 
ställe, skilt från arbetets och hemmets krav där man kan bete sig på ett annorlunda 
och mer avslappnat sätt än på de två tidigare nämnda.201 Även om det är  ett avse-
värt kronlogiskt hopp mellan de bägge fenomenen rimmar Habermas konstaterande 
att  äldre tiders kaffehus erbjöd kunderna chansen till ett ”otvunget tillträde” med 
cirkeldeltagarnas förnöjelse över hur prestigelösa och ångestbefriade nutidens bok-
cirkelmöten är.202 Han berör också bristen på naturliga mötesplatser då han resone-
rar om den omläggning som ägde rum rörande bostädernas praktiska utformning 
på med början på 1600-talet. Från att till en början ha utmärkts av ett stort offent-
ligt utrymme ditt alla hade access bröts bostäderna successivt upp i allt mindre privata 
rum.203 Med andra ord blev det allt svårare för folk att finna gemensamma mötesplatser.

Hur läget är idag är det svårt att sia om då Habermas sällan uttalar sig om sa-
kernas tillstånd i vår tid. Man får dock vissa funderingar rörande det tredje ställets 
status i människors medvetande idag då ett  företag som IKEA kan saluföra sig 
själv som ett ställe där folk är välkomna att ”drömma”.204 Kan biblioteket fungera 
som en god mötesplats? Här ger undersökningen inga klara svar, bara indikationen 
att deltagarna ser på bibliotekets utbud av mötesplatser med stor uppskattning.

5: Virtuella bokcirklar.
Hur ställer sig då deltagarna till virtuella bokcirklar? 

Grupperna var unisona i sitt förkastande av virtuella bokcirklar som ett kom-
plement eller substitut till vanliga bokcirklar. De framställdes som trista, opersonli-
ga och jobbiga. I den mån man var villig att överväga ett deltagande kopplades den 

2 0 0 Habermas, J. (2003), s. 105.
2 0 1 Oldenburg, R. (1999),s. 24.
2 0 2 Oldenburg, R. (1999),s. 29, Habermas, J. (2003), s.40; Grupp två.
2 0 3 Habermas, J. (2003), s. 51.
2 0 4 En skylt med denna text hängde i IKEA:s utgång i Västerås. [2011-01-06].
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tanken till studier,  sjukdom eller en isolering som gjorde  det  personliga mötet 
ogörligt. Också de av deltagarna som var nyfikna på virtuella cirklar som företeelse 
såg det som en svagt substitut till de klassiska.205 Några deltagare anmärkte att de 
kunde ses som ett naturligt val för dem utan bokintresserade vänner eller tillgång 
till bibliotek. Återigen var de dock inga fullgoda alternativ.206 Det var viktigt för 
samtliga deltagare att ha en livs levande person att samtala med. En indikation på 
varför virtuella cirklar ej passade ihop med detta önskemål framfördes av grupp 
fyra som anmärkte att det var så gott som omöjligt att få grepp om en persons re-
aktioner och kroppsspråk via en dator.207 

Denna tämligen teknologiska fråga borde egentligen ha föga att göra med Ha-
bermas teoribildning att göra, men då fokusgrupperna ger ett så pass entydigt och 
enstämmigt svar hamnar saken i ett annat läge. Det är tämligen klart att en diskus-
sion som förs över nätet i deltagarnas ögon är en så pass komplicerad, lustdödande 
och i allt väsentligt otillfredsställande sysselsättning att detta inte kan ses som en 
vettig form att  bedriva ett  samtal i. Invändningen kan sägas vara av samma slag 
som den mot att ha möten på andra stället än biblioteket. I detta sammanhang finns 
det risk för att diskussionens innehåll ska degenerera. I och med kraften i invänd-
ningarna i detta fall kan man befara att diskussionen i deltagarnas ögon i värsta fall 
kan klassas som utan värde. Återigen bör man hålla den ålder de genomsnittliga 
deltagarna hade i åtanke. De diskussioner yngre människor, som är vana vid nätets 
kultur, har i virtuella cirklar skulle antagligen ha ett  helt annat värde i Habermas 
ögon. Det måste till den ”otvungenhet” Habermas talat om för att  diskussionen i 
hans ögon ska ha ett verkligt värde för deltagarna.208 Detta att inte få möta andra 
personer på riktigt  tycks vara de virtuella cirklarnas stora  brist,  men grupperna 
framförde också kritik mot att deltagandet i virtuella cirklar innebar att man spen-
derade ännu mer tid med att  sitta framför datorn, vilket man ansåg sig göra för 
mycket redan i normala fall. Datorn upplevdes som en plikt medan cirkelträffarna 
däremot sågs som ett trevligt avbrott i vardagslivet. Också den i grupp två närva-
rande bibliotekarien upplevde de virtuella cirklarna som olustiga i jämförelse med 
de klassiska.

Denna tanke tangerar de resultat som Petra Söderlund uppnår i sin studie där 
hon jämför de samtalsämnen och intensiteten i dessa som återfinns i virtuella re-
spektive klassiska bokcirklar. Hon drar slutsatsen att med en Habermasiansk analys 
finns inte mycket positivt att hämta i en virtuell cirkel. Söderlund menar att kom-
mentarerna som fälls där har mer med personliga värderande utspel än med verkli-
ga diskussioner om böckerna att  göra. Hennes slutliga omdöme är att  Habermas 
pessimistiska syn på dagens kulturutveckling besannas om man ser till de virtuella 
cirklarna, men inte om man ser till de klassiska där man i hennes ögon kan återfinna 
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de kulturresonerande människor vars existens Habermas egentligen inte tror  på 
längre.209 Vad gäller Petra Söderlunds slutsatser är jag dock osäker på deras aktua-
litet. Sedan denna studie kom ut 2004 har det hänt mycket inom de virtuella bokcirklar-
nas värld och frågan är hur mycket av Söderlunds data som återfinns på nätet i dag. 

Ska man gå efter de idéer som Nina Frid från Bokcirklar.se har framfört röran-
de den virtuella cirkelns förmåga att utgöra en naturlig mötesplats och ett redskap 
för personlig förändring, tycks de moderna virtuella cirklarna närma sig de klassis-
ka vad gäller förmåga att fungera som en för deltagarna viktig mötesplats.210 De in-
tervjuade grupperna förklarade mycket riktigt också att deras aversion mot de vir-
tuella cirklarna antagligen var en generationsfråga och att de misstänkte att yngre 
är långt mer positivt inställda till dem.

6 Alternativa medier.
Hur ser då grupperna på övriga medier som tv, radio, film och sociala medier? Hur 
skiljer sig dessa från bokcirklar? 

Samtliga grupper menade att de vanliga medierna är för passiva för att passa 
deras smak. En av grupperna var mycket artikulerad i sin avsmak för de program 
som sänds i dessa medier.211 Här var det egentligen endast film, som ju gick att dis-
kutera efteråt, som en del deltagare var villiga att se som någorlunda jämbördiga 
med litteratur.  Deltagarna kände också stor  skepsis inför den moderna tv-tablån 
och menade att  den mest av allt utmärktes av ytlighet.212 De övriga cirklarna var 
inte lika uttalade i sitt avståndstagande, men menade också de, i de fall man talade 
uppskattade om sådan media som till exempel radioprogram med boktips, att detta 
mest av allt var ett komplement till cirklarna, inte substitut.213 

Habermas åsikter om modern media stämmer så gott som helt och hållet över-
ens med dem som läggs fram av grupp ett och vars andemening tycks accepteras 
av resten av grupperna. I hans ögon har massmedia kort  och gott  till uppgift att 
sälja konsumtion till individer som förväntas förbruka deras varor så passivt och 
motståndslöst som möjligt är. ”[...] den offentliga kommunikationens sammanhang 
sönderfaller i likformiga akter av isolerad reception.”214 Vad gäller sociala medier, 
som till exempel  Facebook var  förkastelsedomen från grupperna närmast  total. 
Framför allt tycktes deltagarna reagera på det intrång som de de sociala medierna, 
som i mycket och mångt kom att kopplas till Facebook, riskerade att göra i ens pri-
vatliv. Denna misstänksamhet exemplifierades av en av deltagarna som påpekade 
att hon skydde denna form av medium då hon inte kunde kontrollera vilka personer 
det var hon mötte där. Själv hade hon blivit överhopad av meddelanden från perso-

2 0 9 Söderlund, P. (2004),s. 130.
2 1 0 Frid, N. Föreläsning.
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ner hon visste var föräldrar till barn hon haft i sina klasser.215 Borgerlig Offentlighet 
skrevs visserligen långt innan Internet kom att bli en kraft att räkna med, men Ha-
bermas resonemang tycks ändå äga giltighet för deltagarna. Hans teori behandlar 
deltagarens farhåga för att privatlivet ska bli överväldigat av oönskad information 
så till vida att  han talar om en ”inkörsport  för de sociala krafter som väller in i 
kärnfamiljens inre rum via massmediernas konsumtionskulturella offentlighet”.216 I 
det moderna samhället har således individen påtagliga problem med att  värja sig 
från informationsflödet. 

Grupperna betonade samtidigt åter att denna syn på sociala medier antagligen 
hade med deras ålder att göra. En av deltagarna exemplifierade detta genom att på-
peka att vad det gällde kommunikationsmedel dög e-mail för hennes del, men att 
hon också var medveten om att hennes omgivning ansåg att de som bara använde 
denna kontaktkanal ”var mossiga”.217 Det fanns också en misstro mot sättet att an-
vända  mediet,  med  motiveringen  att  det  närmast  var  beroendeframkallande.218 
Överlag menade större delen av grupperna att cirklarna närmast var en kur mot da-
torerna, som man sysselsatte sig med tillräckligt mycket ändå.219

Med detta sagt bör det också nämnas att  en del deltagare å andra sidan när-
mast var generade över sin brist på kunskap i ämnet och medgav att de borde vara 
mer insatta i områdets detaljer.220 Icke desto mindre tycktes även dessa främst se 
datorer och sociala medier som något som i grund och botten fungerade som in-
strument för meddelanden, bankaffärer och dylikt. Detta kan tolkas som ett utslag 
av skepsis bland deltagarna inför det, enligt Habermas, marknadsinriktade system-
tänkande som kan ta över deras livsvärldar.221 Det otvungna samtalet är som bekant 
i Habermas ögon ett korrektur mot detta. Denna undersökning tycks dock indikera 
att denna kur endast fungerar under ytterst specifika förhållanden bland annat bero-
ende på ålderstillhörighet.

7: Alternativ verksamhet.
Var då deltagarna redo att kalla sig själva föreningsmänniskor? 

Rent generellt tycks den typiska bokcirkeldeltagaren vara en person som, trots 
bedyranden om att så inte är fallet, har mängder av järn i den aktiva elden: cirklar, 
kurser, föreningar, kyrkverksamhet, resor och så vidare. Verksamheterna må varie-
ra, men fram tonar ändå en bild av att den som engagerar sig i en cirkel ser den 
som bara en del av sin aktiviteter. En relativt fulltecknad fritid tycks vara regel och 
ej undantag. Dessa verksamheter är onormala och avvikande i Habermas ögon då 
de hör hemma i ett kulturellt sammanhang som enligt Habermas definitivt gick un-
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der på 1900-talet. Det var då den litterära diskussionen, men också andra former 
av gruppaktiviteter, som i Habermas ögon medförde ett självständigt resonerande, 
gick i graven och ersattes av den isolerade kulturkonsumerande individen.222 Icke 
desto mindre var större delen av deltagarna intresserade av att samverka med sina 
medmänniskor, snarare än att bli utsatt för den massmediala anstormning vars kon-
sekvenser Habermas misstänker är isolering och passivitet.223 Grunden till denna 
verksamhetsiver är något jag endast kan spekulera över, men en möjlig anledning 
till den är att större delen av de intervjuade är just pensionärer med gott om tid att  
spendera på sina hobbies och fritidssysslor. 

Vad blir då konsekvensen av dessa faktorer? Att  cirkelverksamhet är något 
som angår de som har tid till det medan resterande delen av samhällets medborgare 
är upptagna med jobb och familj? Ser man till cirklarnas åldersmässiga sammansätt-
ning ligger det nära till hands att spekulera i den riktningen.

4.3 Frågeställning 3: Bibliotekets avsikt

1: Sponsring.
Vad ansåg då deltagarna om möjligheten att bibliotek kan söka sig privata sponso-
rer som Rooney-Brown och McMenemy224 har forskat om? 

På denna punkt visade deltagarna i flesta fall en villkorlig acceptans. Om priva-
ta initiativ var villiga att hjälpa till indirekt via bidrag, som studiecirklarna ju redan 
tar emot från statligt håll, var de acceptabla. Att bibliotek på ett mer handgripligt 
sätt skulle tvingas till att  fria till privata intressen var dock något som ratades av 
deltagarna som samtliga framhöll bibliotekets stora roll och generella förträfflighet 
för dem personligen. Att biblioteket ska kunna stå på egna ben fritt från kommersi-
ella särintressen sågs som ett klart ideal. 

På denna punkt tycks cirkeldeltagarnas och Habermas idéer överensstämma.225 
Att en institution som visat sig vara så viktig för att det meningsfulla samtalet över-
huvudtaget måste stå fri från enskilda intressen är mer eller mindre en självklarhet 
när man granskat Habermas teorier. I dessa återkommer det stora problem som 
Habermas menar har plågat större delen av de umgängesformer som florerat i sam-
hället under nittonhundratalet: ”avhållsamheten från litterärt  och politiskt resone-
mang.”226 För att detta resonemang ska få chansen att flöda fritt måste det följaktli-
gen skyddas från de krafter som söker utnyttja allmänheten för egna intressen.227 I 
viss enlighet med detta diskuterade deltagarna i en av grupperna sinsemellan varför 
2 2 2 Habermas, J. (2003), s. 158.
2 2 3 Habermas, J. (2003), s. 155.
2 2 4 Rooney-Brown, C. & McMenemy, D. (2010), s. 460 f.
2 2 5 Habermas, J. (2003), s. 158.
2 2 6 Habermas, J. (2003), s. 158.
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inte bibliotekets verksamhet skulle få kosta då verksamheten i deltagarnas ögon var 
lika viktig som till exempel snöröjning. Gruppen drog slutsatsen att bildningspro-
jektet varit en del av den socialdemokratiska staten och att det i dessa tider bara 
fanns förståelse för verksamhet som genererade pengar direkt.228 De övriga grup-
perna var också de inne på tanken att det numera var monetär lönsamhet som väg-
ledde beslutsfattarna inom kultursektorn. Detta konstaterande passar Habermas bä-
rande idé att det systemtänkande som finns i samhället i dag är på väg att slå sön-
der de livsvärldar med alternativa värderingar som omger varje individ.229 Som be-
kant har John Buschman ventilerat samma oro i sin forskning rörande konsekven-
serna av neddragningar i det amerikanska biblioteksväsendet. Sämre bibliotek ger 
sämre medborgare är hans slutsats230 Gruppdeltagarna kände också en mer konkret 
oro rörande denna utveckling så till vida att de fruktade att bibliotekarierna skulle 
bli distraherade i sitt arbete med att jaga ovilliga sponsorer. 

2: Alternativa bokcirklar.
Jag ville också veta hur många av deltagarna som deltagit i informella bokcirklar 
och vad som skilde dessa från bibliotekets/studieförbundens. 

I varje bokcirkel fanns åtminstone en deltagare som medverkat i enskilda bok-
cirklar antingen tidigare eller parallellt med den som intervjuerna skedde i. Deras 
slutsatser rörande likheter respektive skillnader var att den enskilda utmärktes av 
en i alla fall varierande frånvaro av disciplin vad det gällde diskussionsupplägget. 
Bibliotekariernas förmåga att välja ut intressant litteratur var en fördel så till vida 
att deltagarna dels fick sig litteratur till livs som de annars aldrig skulle ha läst, dels 
befriade dem från tvånget att själva diskutera sig fram till vilken litteratur som skul-
le väljas ut. Faktumet att biblioteket då och då också hjälpte Medborgarskolans cir-
kel med att  ordna  fram litteraturen,  uppskattades  varmt  av dessa deltagare  då 
böckerna de läst stundom kunde vara mycket dyra att komma över i handeln.231 En 
del  deltagarna  menade  också  som  tidigare  sagts  att  den  av  biblioteket 
anordnade/understödda cirkeln bidrog till mindre stress och omak i form av städ-
ning och matlagning som kunde bli konsekvenser i de enskilda cirklarna.232 Det 
framgick också att grupperna såg det som positivt att ha sina träffar i biblioteket på 
grund av dess bokbestånd som stimulerade dem till ytterligare läsning. En av de 
deltagare som även ingick i en enskild cirkel framhöll att bibliotekets cirkel också 
var överlägsen de enskilda på så vis att  den erbjöd deltagarna chansen att  träffa 
främmande människor som delade intresset för böcker. Bibliotekets cirklar erbjöd 
således en möjlighet för deltagarna att vidga sitt kontaktnät.233 
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Att bibliotekets bokcirklar spelade en mycket stor roll för deltagarna genom att  
erbjuda dem en kontext att verka i som var positiv också i jämförelse med de en-
skilda cirklarna antyddes redan i punkten rörande mötesplatsens vikt.234 Här bekräf-
tas detta och stärks dessutom av deltagarnas uppskattning av bibliotekariernas för-
måga att både direkt, genom lokalisering av böcker, och indirekt, genom att funge-
ra som en många gånger ytterst diskret moderator, se till att diskussionen hölls på 
en meningsfull nivå. Bibliotekets tjänster framstår som påtagligt viktiga för att hålla 
bokcirklarna på en nivå som står nära Habermas ideal rörande utveckling och upp-
lysning.235 Denna slutsats stämmer för övrigt överens med den som som Anna-Carin 
Larsson och Anneli Pettersson drar i sin uppsats. Deras jämförelse av enskilda och 
formella bokcirklar fick dem att dra slutsatsen att för de enskilda cirklarna hade de 
sociala inslagen en lika stor betydelse som själva diskussionen om böckerna.236 För 
de bokcirklar jag har undersökt förefaller det sålunda som om det inte räcker med 
bara möjligheten att ha ett möte där man kan diskutera böcker. Mötet ifråga bör 
äga rum under särskilda omständigheter för att ge deltagarna något större utbyte, 
vilket för oss till nästa punkt. 

3: Institutionens initiativ.
Vad hade det då i deltagarnas ögon för betydelse att det var ett bibliotek som tagit  
initiativet till bokcirklarna? 

Medborgarskolans cirkel hade strängt taget inte mycket med denna fråga att 
göra, men det framgick att de fick långt mer stöd av biblioteket än av studieförbun-
det.  De klagade över uppföljningen från Medborgarskolans sida och menade att  
cirkeln i praktiken stod på egna ben. Det framgick också att biblioteket varit invol-
verat i starten av cirkeln i och med att det stod för lokalen och hade en mycket en-
tusiastisk bibliotekarie som gärna hjälpte deltagarna med litteratur.  Det nämndes 
att det förekommit annonsering om cirkelstarten i den lokala dagstidningen som i 
alla fall en av deltagarna reagerat på. Grupp två anmärkte att studiecirklarna visser-
ligen kunde framstå som ett alternativ för dem ifall biblioteket inte hade startat cir-
keln, men påpekade också att det inte verkade finnas någon mängd av dessa nuför-
tiden. Man misstänkte att  de mest var till för pensionärer. Deltagarna i grupp tre 
hade en mer handfast upplevelse av bibliotekets  verksamhetsiver vad det  gällde 
bokcirklar. Bibliotekarierna hade märkt vilka av användarna som var storlånare och 
då frågat dem ifall de var intresserade av att gå med. Grupp fyra hade samma erfa-
renhet. Bibliotekarien fick en förfrågan från en låntagare ifall det var möjligt att 
skapa en bokcirkel, varpå hon började fråga filialens storlånare ifall de kunde tänka 
sig att delta i en. Bibliotekets aktiva inställning på detta område var alltså viktigt 
för samtliga deltagare. 

2 3 4 Oldenburg, R. (1999),s. 24.
2 3 5 Habermas, J. (2003), s. 105 och 156.
2 3 6 Karlsson A. C. & Pettersson, A. (2007), s 55 f.

45



Använder man sig av Habermas teori är bibliotekets initiativ till att bilda och 
stötta bokcirklar av mycket stor betydelse då han menar att på grund av den bor-
gerliga offentlighetens förfall behöver grundläggande mänskliga rättigheter, som till 
exempel menings- och mötesfrihet, positiva insatser för att kunna fungera i prakti-
ken. Rent negativa försäkringar från statens sida, som den faktiska rätten till rättig-
heterna räcker inte.237 Ur detta perspektiv är det knappt möjligt att underskatta bib-
liotekens insatser för att underlätta och uppmuntra medborgarnas förmåga att ägna 
sig åt de friheter som krävs för bokcirklarnas del och som därtill också alstras av 
dem. Att bibliotekets cirklar tillät potentiella deltagare att bryta sin litterära isole-
ring och nå kontakt  med likasinnade bokälskare var en annan viktig poäng för 
grupperna. En deltagare anmärkte till exempel att det var så gott som omöjligt att 
involvera hennes vänner i en diskussion om böcker. Hon nämnde hur frustrerande 
det var att ha läst en riktigt bra bok och finna att omgivningen var ointresserad av 
att läsa den. ”Jag menar, jag vill ju tipsa mina vänner. Herregud, de böcker jag har 
läst, de är ju så himla bra, då måste de ju läsa dem, tycker jag. Jag vill skaka om 
dom och säga: 'Läs'. 'Nej, det var många år sen jag läste en bok,' säger de.”238 

Det framhävdes också att det är något av en drift bland deltagarna att få träffa 
nya människor utanför deras vanliga bekantskapskrets. Deltagarnas påpekanden att 
både enskilda och av andra förbund organiserade bokcirklar har brister och tillkor-
takommanden av olika slag skärper intrycket av att de som administreras direkt av 
biblioteket inte tycks lida av detta.  Biblioteket tycks vara en institution som ger 
deltagarna en god möjlighet att ägna sig åt det goda samtalet.

4: Bokcirkelns påverkan på biblioteket.
Hur trodde då deltagarna att en bokcirkel kunde påverka biblioteket? 

Grupperna var övertygade om att bokcirklarna påverkade biblioteket på ett po-
sitivt sätt så till vida att cirkelns existens bevisade för allmänheten att det verkligen 
fanns människor som var intresserade av litteratur och ville diskutera den. Grupp 
ett menade att denna tanke verifierades av den entusiasm som den bokcirkelansva-
riga bibliotekarien på stället visade också för deras, officiellt ej biblioteksanknutna, 
cirkel. Överlag menade grupperna att de hade en reklamuppgift att fylla för bokläs-
ning i en tid som börjat vända böckerna ryggen. Deltagarna i grupp två var först 
aningen tveksamma på denna punkt, men den medverkande bibliotekarien menade 
att biblioteket var stolt över närvaron av en bokcirkel och att det närmast var något 
man skröt med. ”Jag tycker det är något att stoltsera med. Det kanske var fel ord,  
men det är roligt att få säga det i olika sammanhang, att vi har minsann det och här 
fungerar det så.”239 Hon anmärkte också att cirkeldeltagarna gick att betrakta som 
bibliotekets ambassadörer.240 
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Att både bokcirklarna och den medverkande bibliotekarien tycks vara inne på 
tanken att en av cirklarnas främsta funktioner för biblioteket är att tjänstgöra som 
en slags positiv accessoar för stället är ytterst intressant då det är möjligt att koppla 
denna funktion till Habermas idé om representativ offentlighet. Denna ”konstitue-
ras inte som ett socialt område, som en sfär av offentligheten, utan den är snarare 
något i stil med en statussymbol”.241 Med andra ord förser i Habermas ögon bokcir-
keln biblioteket med en accessoar som är av stort värde för biblioteket och dess an-
ställda för att hävda ställets tyngd och vikt inför allmänheten. Det går visserligen 
att  ifrågasätta denna tolkning så till vida att  Habermas egentligen endast explicit 
nämner representativ offentlighet som en fas i utvecklingen mot den borgerliga ver-
sionen av den. Icke desto mindre tycks bibliotekarien och bokcirkeldeltagarna att 
omedvetet resonera i enlighet med just denna offentlighet och då Habermas implicit 
antyder att  dagens offentlighet börjat lägga sig till med det symboltänkande som 
vidhäftade den representativa varianten av den, förefaller denna tanke ej att  vara 
orimlig.242 I så fall skulle bokcirklar vara delaktiga av olika offentligheter på en och 
samma gång beroende på vilka kriterier man vill förknippa dem med. För deltagar-
na handlar det i praktiken om en litterär offentlighet, med böcker, gruppbildning 
och diskussioner. För bibliotekarien står bokcirkeln snarare för en representativ så-
dan som ger stället status, något som man kan knyta till Immi Lundins tanke att 
bibliotek och bokcirklar kan stärka varandras identitet.243

Bibliotekarien framhöll vidare att  hon lyssnade noga på alla synpunkter som 
deltagarna framförde rörande böcker,  författare,  bibliotekets hemsida, möblering 
och så vidare. En av deltagarna anmärkte att det var genom bokcirkeln som biblio-
teket fick möjligheten att infria sin slogan: ”Platsen där dina tankar möter andras”. 
Hon misstrodde bibliotekets möjlighet att ordna det på ett annat sätt. 244 Grupp tre 
trodde också att  de påverkade biblioteket så till vida att  det var meriterande för 
den ansvariga bibliotekarien att administrera dem. Grupp fyra spekulerade över att 
vid inköp av litteratur som kunde klassades som smal kunde deras rekommendatio-
ner fälla avgörandet för biblioteket ifall de skulle genomföra ett inköp eller ej.

5:Bibliotekets påverkan på bokcirklarna.
Hur trodde då deltagarna att biblioteket kunde påverka bokcirklarna? Ville biblio-
teket måhända utbilda dem till att bli bättre brukare? 

Grupperna menade att biblioteket huvudsakligen påverkade dem genom fysis-
ka faktorer, något som är av intresse då de fyra grupperna återfinns i tre olika loka-
ler i olika delar av staden. Grupperna fann själva biblioteket som sådant inspirera-
de, antingen genom atmosfären som utmärkte stället i dess kapacitet som formell 
mötesplats eller den nära tillgången till intressanta böcker, ett inslag som deltagar-
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na skattade högt. De nämnde också en rad andra biblioteksverksamheter som de 
menade bidrog till att indirekt påverka dem. Förutom cirkelträffarna var dessa för-
fattarkvällar, en bokklubb och de VIP-träffar biblioteket bjöd in till varje år där bib-
liotekarier tipsade flitiga låntagare om ny och intressant litteratur. Grupperna var 
också eniga om att biblioteket påverkade dem genom bibliotekarierna och deras in-
satser vad det gällde förslag om intressant litteratur och, i de biblioteksanknutna 
cirklarnas fall, förmåga att leda diskussionen i en givande riktning. När Habermas 
diskuterar den representativa offentligheten menar han att de individer eller organi-
sationer som utövar den utmärks av ”[...] en 'aura' av auktoritet [...].” 245 Detta kan 
kopplas till kommentarer från grupperna om att biblioteken har en viss atmosfär de 
uppskattar. Därtill kommer utbudet av enkelt åtkomliga böcker och bibliotekarier-
nas expertis som svarar mot Habermas idéer om behovet av det stöd som friheter 
behöver för att kunna blomstra.246

Förutom en del smärre hjälpinsatser, som lathundar för hur man kan hantera 
information över nätet,  var grupperna på hela taget eniga om att  biblioteket inte 
gjort några större ansträngningar för att göra deltagarna till bättre biblioteksbruka-
re. Deltagarna var också tämligen eniga om att detta ointresse från bibliotekets håll 
inte spelade någon direkt roll vad gällde deras bibliotekskompetens då de ändå be-
sökte biblioteket ofta och använde sig av dess tjänster på ett mångfacetterat och in-
satt sätt. Detta går att koppla till den utbildning av användare i Habermasiansk rikt-
ning som danska forskare diskuterat.247 Deltagarnas mening, att biblioteket på hela 
taget inte hade försökt utbilda dem på det sätt som de danska forskarna menat, kan 
på sätt och vis sägas innebära ett underkännande av hela den premiss jag byggde 
mitt urval av cirklar på. Jag valde ut just biblioteksanslutna bokcirklar på grund av 
antagandet att biblioteket skulle försöka influera dem i en habermasiansk riktning, 
men deltagarna har förnekat att något sådant skulle ha ägt rum. Biblioteket tycks 
faktiskt inte vara intresserat av att göra habermasianskt influerade borgare av sina 
främsta brukare. 

Detta betyder dock inte att mina ansatser och urval är grundlösa, då intervjuer-
na har demonstrerat att det skulle vara en relativt poänglös manöver för bibliote-
kets del att satsa på en sådan påverkan. Den typiske bokcirkeldeltagaren är helt so-
nika så pass välinformerad om bibliotekets verksamheter och tjänster att han/hon 
redan är en borgare i Habermasiansk anda. Bokcirklarna tycks dra till sig de bruka-
re som redan använder sig av bibliotekets tjänster fullt ut.

Man kan även koppla Lena Havel och Solveig Krafts uppsats till denna proble-
matik. Deras slutsats rörande den avsikt ett flertal undersökta bibliotek har med de 
bokcirklar de anordnat är att  den varierar kraftigt från bibliotek till bibliotek. En 
del menade att cirklar var till för att ge det egna landets litteratur en skjuts, andra 

2 4 5 Habermas, J. (2003), s. 17, 53; Grupp ett.
2 4 6 Habermas, J. (2003), s. 215 ff.
2 4 7 Jochumsen, H. & Rasmussen, C. H. (2006), s. 42.

48



att de främst var till för personalens skull.248 Fram träder en bild av en svensk bibli-
oteksvärld som inte är helt säker på hur man bäst ska utnyttja bokcirkelverksamhe-
ten. Den verkar inte bidra till läsfrämjandet då den egentligen bara tycks dra åt sig 
veteraner inom läseverksamheten.

Erika Ljungs magisteruppsats tangerar detta ämne genom hennes slutsats att 
bokcirklar må utmålas som ett  av bibliotekens redskap för  stimulera läsandet  i 
stort,  men att  cirklarna egentligen är ett  projekt för glödande bibliotekarier och 
verkligt rutinerade biblioteksbrukare.249 Skillnaden mot de iakttagelser som Immi 
Lundin gjort  i Storbritannien,  där  biblioteken ser  bokcirklarna som ett  av sina 
främsta verktyg i kampen för stimulerad läsning, är stor.250 Denna skillnad mellan 
Sverige och Storbritannien vad gäller bibliotekens medvetenhet rörande cirklarnas 
användbarhet, bekräftas av Claire Scotherns, Jackie Toyne och Bob Uhserwoods 
arbeten som fastslår att bokcirklar är vitala för brittiska biblioteks läsfrämjande ar-
beten.251 Om cirkeldeltagarna kan klassas som eliten bland bibliotekets brukare le-
der detta till funderingar över hur biblioteket ska kunna nå ut till de grupper som 
på ett närmast strukturellt sätt saknas i cirklarna. Män, yngre och nysvenskar lyser 
mer eller mindre med sin frånvaro i cirkelsammanhang, vilket för oss till punkten 
om jämlikheten i cirklarna. 

4.4 Frågeställning 4: Jämlikhet

1: Kvinnors dominans.
Bokcirklar domineras som bekant av kvinnor. Varför attraherar de så många kvin-
nor och så få män? 

Grupperna hävdade att underskott på män var något som kännetecknade hela 
det svenska kulturlivet. Vare sig det gäller dans, teater, musik eller litteratur är det 
kvinnor som dominerar. Deltagarna i grupp ett funderade över ifall män ogillade att 
ingå i informella grupper som involverade främlingar och spekulerade över ifall de 
föredrog kompisgäng. Deltagarna trodde också att män hade lättare för att följa en 
ledare än vad kvinnor har. Grupp två trodde att  män var mer intresserade av att 
läsa tidskrifter och facklitteratur.  Man funderade också över hur välkommen en 
man egentligen kände sig när han möttes av en grupp som i övrigt bestod av kvin-
nor, något som hade hänt cirkeln tidigare. En deltagare undrade över ifall inte män 
och kvinnor hade olika sätt  att  diskutera och att  de kvinnodominerade cirklarna 
kanske inte passade män. En möjlig utväg i så fall var att skapa bokcirklar för en-
bart män. Grupp tre utgick ifrån att det var datorer och tv-program som intressera-

2 4 8 Havel L. & Kraft, S. (2003), s. 29.
2 4 9 Ljung, E. (2006), s. 46 f.
2 5 0 Lundin, I. (2004), s. 92 f.
2 5 1 Scothern, C. (2000), s.65, 71 ff.; Toyne J. & Usherwood, B. (2001),s. 115.
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de män istället för böcker. I den mån män läser ansåg deltagarna att det handlar om 
historisk litteratur. En av deltagarna konstaterade att  hennes man aldrig hade be-
sökt filialen alls. Grupp fyra trodde också att cirklar för enbart män möjligen kunde 
locka fler män och att de i så fall skulle ha ett gemensamt språk som skiljer sig från 
det kvinnor använder. De trodde också att män skulle läsa faktaböcker, historiska 
romaner, sportromaner och biografier. Gruppen var enig om att män vill ha aktion 
och att därför verk som Svensk maffia och Snabba Cash antagligen vore goda val. 

Habermas anser  att  det  ursprungligen fanns strukturella hinder som uteslöt 
kvinnor ur den borgerliga offentligheten.252 I den speciella offentlighet som bokcirk-
lar är utgör istället kvinnor den överväldigande majoriteten och detta försätter Ha-
bermas idéer rörande en offentlighets konstruktion i visst bryderi. Han har alltid 
hävdat att offentligheten för att fungera måste vara öppen för alla.253 Med en sådan 
påtaglig könsmässig snedvridning i cirklarna finns det anledning att  fråga sig hur 
öppna cirklarna egentligen är? Ska man gå efter de spekulationer en del deltagare 
hade om detta ligger det nära till hands tro att så inte är fallet. Visst kan män som 
ansluter sig till cirkeln antagligen påverka vad för slags litteratur det är som läses, 
men hur kan man till att börja med locka dit dem? Det är frågan. Även om det har 
skett en del annonsering i den lokala tidningen är det främst i bibliotekets hemsida 
som man kan finna en del information om cirklarna. Besöker man inte den lär infor-
mationen gå förbi en. 

Man kan koppla Pieter Duvenages resonemang om starka respektive svaga of-
fentligheter till denna fråga.254 Om grupp etts  tankar rörande mäns motvilja mot 
cirklar och kulturliv i stort är valid finns det skäl att anta att män motsätter sig den-
na form av svaga offentligheter. Det finns en intressant koppling till Benhabibs tan-
kar här så till vida att hon anmärkt att den moderna kvinnorörelsen har ansträngt 
sig att förvandla de göromål som tidigare sågs som privata angelägenheter tillhö-
rande intimsfären till något som istället ska klassas som en del av den offentliga 
sfären. Detta så att det som förekommer i intimsfären, som oavlönat arbete, hustru-
misshandel och dylikt, ska lyftas fram i ljuset och debatten.255 Tänk då om man kan 
koppla läsning till den drift mot det offentliga som kvinnor enligt Benhabib känner? 
Är det en naturlig och positiv sak för kvinnor att nu koppla göromål som tidigare 
klassades som tillhörande intimsfären till det offentliga, i detta fall bokcirklar, me-
dan män lika naturligt stretar emot?. Anser män att läsning mår bra av att ske där 
den alltid ägt rum, i hemmets enskilda vrå? Frågan är svår att besvara, men fascinerade. 

2: Genusgruppsdominansen och diskussionen.
Vad betyder det då för deltagarna att bokcirklarna är så pass dominerade av en och 
samma genusgrupp? 

2 5 2 Habermas, J. (1992), s. 428.
2 5 3 Habermas, J. (2003), s. 87.
2 5 4 Duvenage, P. (2005) ”Habermas, the public sphere and beyond”, s. 10.
2 5 5 Benhabib, S. (1992), s. 127.
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Frågan om hur  gruppernas  genussammansättning påverkade  deltagarna  var 
svår att få ett svar på då en av grupperna var något av en statisk anomali där män 
inte bara medverkade utan också var i majoritet. Denna blandade grupp misstänkte 
att cirklar som helt dominerades av kvinnor hade lättare att spåra ur än deras, men 
underströk att detta var rena spekulationer då de inte hade fakta att bygga misstan-
karna på.256 De resterande grupperna efterlyste en större blandning, men samtidigt 
uttryckte en del av deltagarna där också en viss skepsis inför tanken att förändra 
den nuvarande cirkelsammansättningen. Man poängterade att  man var nöjd med 
det man hade. Det fanns en viss rädsla för att den naturlighet man upplevde i cir-
kelträffarna för ögonblicket på något sätt skulle riskeras om förändringar skedde. 
Känslan kan bäst beskrivas som ambivalens. Man vet vad man har, men inte vad 
man får.

I de kvinnodominerade grupperna återfinns således en slags känsla av att delta-
garna slits mellan de fasta och uppskattade rutiner som finns i deras bokcirklar och 
den möjliga vidgning av diskussionen som inkluderandet av män och yngre i cirkeln 
skulle innebära. Med avstamp i Habermas teorier kan man tala om en motsättning 
mellan olika ambitionsnivåer av upplysning.257 Frågan om vanans makt spelar också 
in i detta resonemang så till vida att de deltagare som hade erfarenhet av att andra 
än  svenska  äldre  kvinnor  deltog  i  cirklarna  genomgående  var  positiva  till  att 
spräcka den massiva snedvridningen bland deltagarna. Angående fördomar var det 
intressant att det i intervjuerna bland de kvinnodominerade cirklarna framkom en 
misstanke om att mäns infogande i cirkeln också skulle innebära en mer formell och 
manualbunden diskussion där samtalet blev mindre fritt.258 Överlag menade just de 
kvinnodominerade cirklarna att män var mer formbundna av sig och att de behövde 
struktur.  Män och det habermasianska konceptet rörande otvungna möten gick i 
deras ögon inte ihop.259

3: Lockmedel.
Trodde då deltagarna att det var möjligt att locka fler män, yngre och nysvenskar 
till bokcirklarna och i så fall hur? 

Deltagarna trodde inte mycket på cirklarnas förmåga att  locka yngre till sin 
verksamhet. Antingen fanns inget intresse alls eller också skulle de dras till de möj-
ligheter som fanns bland de sociala medierna, till exempel twitter och  Facebook. 
Detta beklagade man, då man utgick ifrån att cirklarna skulle ha mycket att erbjuda 
dem i form av personlig utveckling.  Vad  det  beträffar  nysvenskar  spekulerade 
grupperna över att svenskkunskaper, läsetraditioner, kvinnosyn och blyghet antag-
ligen spelade in. I sammanhanget bör det nämnas att  ingen av cirklarna möttes i 
stadsdelar där populationen avvek från vad man kan kalla en ”normal” svensk så-

2 5 6 Grupp ett.
2 5 7 Habermas, J. (2003), s. 105.
2 5 8 Grupp två.
2 5 9 Habermas, J. (2003), s. 40.
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dan. Vad gällde män menade flera av de kvinnodominerade cirklarna att enda rea-
listiska möjligheten att  dra män till bokcirklar vore att  tillämpa segregering och 
därigenom skapa bokcirklar med enbart män som läser ”manliga” ämnen som till 
exempel historiska  romaner,  kriminalromaner  och  överhuvudtaget  verk  där  det 
”händer” något. En del framhöll förhoppningen att man i sinom tid skulle kunna slå 
samman grupperna, men ingen verkade tro att detta skulle kunna genomföras sär-
skilt snabbt.260 Vad gällde personer i medelåldern menade några av grupperna att  
yngre människor i många fall var så pass upptagna av sina jobb, sina sporter och 
sin uppgift att  vara föräldrar att  det inte fanns någon tid över för cirkeldeltagan-
de.261 En del deltagarna klagade över att det idag inte finns någon livsstil som inbju-
der till eftertänksamhet. I deras ögon kännetecknades istället allt av hast och ytlighet.262

Med tanke på att Habermas menar att de tre kriterierna inklusivitet, jämlikhet 
och ämnesfrihet måste ingå i en offentlighet för att den ska kunna anses som funge-
rande kan man därigenom ifrågasätta  cirklarnas egentliga funktionsförmåga som 
offentligheter.263 Jämlikhet för dem i cirkeln tycks vara ett kriterium som fungerar i 
och med att kommentarerna om att det är högt i tak och prestigelöst stod oemot-
sagda.264 Grupperna är dock själva inne på tanken att det är ett problem att den ha-
bermasianska principen rörande inklusivitet, det vill säga tanken att alla är välkom-
na, i praktiken står mot principen om ämnesfrihet som ju i en majoritet av fallen 
tolkas av kvinnor.265 

Om det är som deltagarna misstänkte, att det finns en manlig respektive kvinn-
lig litteratur, innebär detta problem för en cirkel som ska dela de habermasianska 
idealen. Det botemedel som föreslås i form av manliga cirklar motsvarar närmast 
vad man skulle kunna kalla alternativa offentligheter, i stil med den plebejiska, det 
vill säga arbetardominerade, varianten.266 Detta innebär ju visserligen att man möjli-
gen lyckas locka män, yngre och nysvenskar med cirklar som tillfredsställer just de-
ras behov, men också denna form av cirklar skulle ju i praktiken vara segregerade 
genom sitt ämnesval. Ännu besvärligare blir det då Karin Berg från enbokcirkelför-
alla.se tycktes dela gruppernas mörka syn på möjligheten att  samla alla olika in-
tressenter i en och samma cirkel. Istället betonade hon i likhet med deltagarna att  
det krävs särskilda teman och genrer för att  attrahera olika grupper.267 Några av 
deltagarna som föreslagit just segregation anmärkte dock som sagt att  förhopp-
ningsvis behöver dessa segregerade cirklar bara fungera som en inskolningsfas i 
cirkelns funktion och att  man när man nått en viss sofistikering i sitt läsande kan 

2 6 0 Grupp två; fyra.
2 6 1 Grupp två; fyra.
2 6 2 Grupp fyra.
2 6 3 Habermas, J. (1995a), s. 238 f; Larsson, A. (2006), s. 18 f.
2 6 4 Grupp 3. Grupp 4.
2 6 5 Habermas, J. (1995a), s. 238 f; Larsson, A. (2006), s. 18 f.
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2 6 7 Berg, K. Föreläsning.
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enas om viss gemensam litteratur.268 Om det skulle vara möjligt kan man tala en 
bokcirkel som motsvarar Habermas kriterier för offentlighet. 

2 6 8 Grupp två; fyra.
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5 Sammanfattande slutdiskussion

Det övergripande syftet med denna uppsats är att försöka förstå bokcirkelns funk-
tion i ett samhällsperspektiv. Vad har då fokusgruppintervjuerna genererat för svar? 

Bildning
Frågan är således om deltagarna i cirkeln anser att bildningsarbetet förändrar dem 
som individer och deras syn på samhället?

Vad bildning anbelangar förefaller de undersökta  bokcirklarna att  nära följa 
Habermas idéer om vad som krävs för att en individ ska bryta med gamla invanda 
fördomar och normer för att istället omfamna något kunskapsmässigt nytt, en tan-
ke som även Immi Lundin omfattar.269 Denna kunskap ska dock vara av ett särskilt 
slag. Cirklarna har gjort skillnad mellan utbildning, som innebär en nischad expert-
kunskap och bildning, som snarare har att  göra med livets praktiska inslag. Ser 
man till de genomförda fokusgruppintervjuerna förefaller det  yttersta  målet  för 
denna utveckling att vara att deltagaren ska kunna bli förmögen att bygga en vettig 
relation mellan sig själv och samhället. Det viktigaste i sammanhanget var att delta-
garen ska växa som en individ och att han gör detta i cirkeln. I enlighet med detta  
var det sociala umgänget mellan deltagarna något som sågs som ett medel snarare 
än ett mål. Om man ser till den forskning som finns på området stämmer dessa rön 
överens med de som framkommer i Anna-Carin Karlsson och Anneli Pettersson ar-
bete.  För  av bibliotek/förbund organiserade cirklar kommer samkvämet i andra 
hand.270 Denna förhållandevis målmedvetna drift att  vidareutveckla sig själv som 
person ligger som tidigare nämnts nära Habermas tanke att diskussioner om böcker 
kan tjäna som en människas väg till myndighet och upplysning.271

Bokcirkeldeltagandet förefaller alltså att leda till att deltagarna söker att sätta 
sig själv i relation till samhället genom att utmana sig med ny litteratur, en slutsats 
som rimmar med till exempel Jenny Hartleys och Elizabeth Long slutsatser rörande 
faktumet att böcker mer eller mindre måste skapa kontroverser för att en bokcirkel 

2 6 9 Lundin, I. (2003), s. 41.
2 7 0 Karlsson, A C. & Pettersson, A. (2007), s 55 f.
2 7 1 Habermas, J. (2003), s. 36. 
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ska ha en poäng.272 Läsningen tycks således leda till en viss förändring av individens 
bildningsnivå.

Den litteratur som cirklarna använde sig av för att  uppnå bildning kan enligt 
fokusgruppintervjuerna klassas som skönlitteratur,  men detta  är ändå en sanning 
med modifikation då både semifaktaböcker och renodlade faktaböcker ibland an-
vändes. Överlag menade dock grupperna att medan den huvudsakliga läsningen var 
skönlitterär uppmuntrade denna deltagarna att stilla sin nyfikenhet på det som ut-
spelade sig i romanerna genom egenstudier på egen hand. Denna påtagliga inrikt-
ning på den realistiska litteraturen går  väl ihop med Habermas åsikt att  de ur-
sprungliga läsecirklarna på 1600- och 1700-talen använde sig av böckerna för att 
genom offentliga samtal få grepp om sig själv och sin samhällsposition. Just sam-
hället är aldrig långt bort i bokcirklarnas litteratur. Den strävan efter bildning bland 
cirklarna som fokusgruppintervjuerna ådagalade stärktes om något av den alltmer 
strukturerade läsning som deltagarna kommit att  sysselsätta  sig med i och med 
cirklarnas alltmer framträdande intresse för tematisk läsning, vilket ledde till att 
träffarna kom att kännetecknas av diskussioner som ofta hade med vissa samhälls-
problem eller särskilda individuella konflikter att göra. 

Bokcirklarnas litteratur har således en mycket stark koppling till samhället, sär-
skilt de delar som kan klassas som outforskade områden som till exempel främ-
mande världsdelar, men också främmande livsvillkor. Man vill ta reda på mer om 
världen i stort. Deltagarna blir alltså alltmer insatta i hur samhället ser ut.

I cirklarnas drift efter bildning var majoriteten av de intervjuade ense om att 
samtalet i cirklarna spelade en stor roll så till vida att det tvingade deltagarna att  
ifrågasätta gamla och vana perspektiv till förmån för nya och oväntade. Habermas 
resonemang om diskussionens förmåga att lyfta en individ till ett kunskapsmässigt 
högre plan är närmast identiskt med denna tanke. Det är tillsammans med andra 
som en människa kan bättra sig själv intellektuellt.273 

Det förefaller som om bokcirkelns samtal svarar mot ett behov av att få ha just 
ett intellektuellt samtal. Ska man gå efter kommentarerna tycks cirklarna i deltaga-
nas ögon också vara en av de få möjligheterna att uppnå ett sådant i dagens sam-
hälle. Detta ämne tangerar området personlig förändring.

På hela taget tycks cirklarna stimulera deltagarnas intresse för samhället de le-
ver i. Utsagorna varierar dock från grupp till grupp och man kan fråga sig vilka av 
faktorerna det är som kan kallas orsak respektive konsekvenser. I många fall var 
det deras samhällsintresse som fick dem att närma sig cirklarna och inte tvärtom. 
Icke desto mindre kvarstår faktumet att de diskussioner cirklarna har mestadels rör 
händelser som har intima band med det samhälle vi lever i. Andra kulturer och and-
ra klasser studeras och analyseras.274 För att återkomma till Petra Söderlunds slut-
satser tycks det i bokcirklarna finnas människor som Habermas anser är utdöda 
2 7 2 Hartley, J. (2002), s. 136. Long, E. (2003), s, 108.
2 7 3 Habermas, J. (2003), s. 105.
2 7 4 Deltagande observation vid träffar.
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idag.275 Det finns egentligen ingen samtidighet för Habermas analyser av den sam-
hällsintresserade bokcirkeldeltagaren. Ska man finna sådana i Habermas teoretiska 
arbeten får man gå tillbaka till 1600- och 1700-talens Kaffehus och litterära salong-
er. Ska man närma sig dagens cirklar genom Habermas få man gå via hans tanke 
att människor genom diskussioner som utmärks av kommunikativ rationalitet kan 
bli förmögna att ta vettiga beslut.276 

En fråga som återkommit gång på gång i denna uppsats är hur man ska bedö-
ma vad som är orsak respektive konsekvens av två faktorer. Denna gång är frågan 
vad som stimulerar vad: samhällsintresset eller intresset för bokcirkeln. Det verkar 
dock som om bokcirklarna mest attraherar de som redan är intresserade av hur om-
världen fungerar, något som rimmar med de slutsatser Erika Ljung har dragit i äm-
net.277 Återigen måste jag konstatera att deltagarna är människor som tycks vara in-
tresserade av att växa bildningsmässigt.

Som sagt var deltagarna i grupperna måttligt intresserade av att uttrycka sina 
synpunkter och tankar skriftligt. Förutom en del deltagare som frivilligt förde an-
teckningar och skrev rapporter lades ansträngningen på den muntliga diskussionen. 
Detta förhållande går att koppla till gränsen mellan de olika former av offentlighet 
som Habermas har identifierat. Som Elizabeth Long konstaterade sysselsätter sig 
bokcirklar inte med politisk verksamhet, vilket underkänner dem som som en form 
av borgerlig offentlighet. Det Habermas kallar för litterär offentlighet är något an-
nat. Framför allt saknas kravet på produktion av åsikter som är avsedda att påver-
ka utomstående för att skapa en opinion.278 Då träffarna bidrar till att skärpa delta-
garens förmåga att se omvärlden i ett annat ljus kan man dock säga att de lägger 
ett  grundfundament för de politiska inslagen i den borgerliga offentligheten: För-
mågan att bedriva en vettig diskussion.

Bokcirkeldeltagaren tycks främst vara intresserad av träffen och samtalet och 
inget annat. Det är deras egna bildning som står på spel, inte något inflytande på 
omvärlden. Ska man gå efter de kommentarer som den enda medverkande bibliote-
karien fällde åstadkommer dock cirklarna en viss textmässigt produktion genom de 
åsikter  som bibliotekarien förmedlar vidare som rekommendationer från bokcir-
keln. De är således inte helt utan inflytande på sin omgivning. Ur ett  habermasi-
anskt perspektiv kan man således tala om en osäker gräns mellan de offentligheter 
som cirklarna står nära. De påminner mest om en litterär offentlighet, men det finns 
inslag som inte helt stämmer in. Vad samhället anbelangar tycks man vilja veta mer 
om det, inte nödvändigtvis förändra det.

Vad gäller gruppernas förmåga att koppla de erfarenheter de läste om till and-
ras och egna erfarenheter passar det jakande svaret till att börja med samman med 
en slutsats som Petra Söderlund dragit angående en cirkels läsning. Hon menar att  
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cirkeldeltagarnas läsning utmärks av att de söker en relation mellan verk och verk-
lighet som saknas i andra fall av läsning.279 För Habermas har denna punkt att göra 
med faktumet att den pekar mot den litterära offentlighetens vidd. I och med att 
deltagarna känner ett intresse för att resonera kring och sätta in sig i omständighe-
ter som i praktiken har en stark anknytning till samhället står de mer eller mindre 
på gränsen till den politiska komponent som Habermas menar krävs för att en litte-
rär offentlighet ska vidareutvecklas till en borgerlig sådan.280

Ur denna synvinkel tycks samhället och dess frågor vara intimt kopplade till 
bokcirklars sätt att läsa. Att deltagarna var i stånd att relatera den lästa litteraturen 
till både samhällsfrågor och personliga upplevelser framstår som klart. Den valda 
litteraturen angick dem på ett personligt plan.

Vad frågemanualer anbelangar har grupperna som bekant en splittrad inställ-
ning. Samtliga deltagare poängterade dock att den kravlösa diskussionen var viktig 
för dem. Med tanke på de farhågor som Immi Lundin har rörande värderande frå-
gemanualer kan man koppla Habermas aversion mot moderna massmedia och dess 
strävan efter att  förvandla den kulturellt intresserade medborgaren till en passiv 
konsument.281 På denna punkt  bryter  de moderna bokcirklarna med det  mönster 
som Habermas påstår sig ha upptäckt i samhällsutvecklingen. Grupperna är tvärt-
om svalt inställda mot just de faktorer som Habermas menar utmärker modern mass-
media. 

Bokcirklarna är intresserade av samhället, men tycks inte acceptera att någon 
leder dem i en bestämd värdemässig riktning. Den fria diskussionen framhävs som 
ett stort ideal och är kanske bokcirkelns främsta komponent.

Mötet
Hur ser deltagarna i de studerade bokcirklarna på mötet som fenomen? Vad krävs 
för att det ska bli lyckat och vad resulterar det i för deltagarna?

Diskussionen utvecklade sig i flesta fall från en tämligen reserverad början då 
en del av deltagarna låg lågt och försökte lära sig jargongen till en all större förtro-
lighet och tillit i takt med att  deltagarna lärde känna varann.282 Habermas är som 
sagt var egentligen inställd på att inte finna några resultat alls på denna punkt. Att 
kulturintresserade människor överhuvudtaget lägger ned tid på att resonera om lit-
teratur är högst osannolikt om man ser till Habermas idéer på området.283 

Bokcirklarna erbjuder således människor en sällsynt chans att bedriva samtal i 
deras egen takt. Det finns inga krav på omedelbara diskussions- eller analysfärdig-
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heter, något som samtliga deltagare framhävde som något av yttersta vikt. Vi tan-
gerar således åter den vikt som friheten och kravlösheten har för deltagarna. 

Vad det gäller idén att  cirkeldeltagandet skulle ha förändrat dem personligen 
var deltagarna inne på tanken att i den mån det stämde bestod det i att cirklarna sti-
mulerat deras redan tidigare avsevärda intresse för omvärlden samt att  att  deras 
förmåga till empati skärpts. Habermas tanke att just grupper är i stånd att upplysa 
sig själva genom diskussioner passar detta  resonemang väl. Det gör  också hans 
konstaterande att  läsecirklarnas arbete  resulterar  i humanitet.284 Dessa idéer  om 
cirklarnas närmast helande egenskaper tangeras även av Hartley och Bjarne & Larson.285

Återigen talar vi om orsak och konsekvens. Om cirkeldeltagarna inte varit in-
tresserade av möjligheten att utvecklas som person genom läsning av litteratur som 
utmanar deras tidigare bilder av verkligheten skulle de knappast ha gått med i cir-
keln. Den förefaller i varierande omfattning för varierande deltagare att  vara ett  
verktyg för förändring.

Vad frågan om konsensus anbelangar menade grupperna officiellt att alla tolk-
ningar var lika mycket värde även om en del deltagare medgav att de irriterade sig 
respektive glade sig om någon antingen risade eller rosade böcker de gillade.286 Att 
konsensus kunde bli diskussionens död var dock samtliga överens om. Habermas 
inställning till denna fråga är förvirrande. Man kan antingen välja mellan att se till 
de övergripande spelregler som deltagarna följer som en slags konsensus i sig eller 
kort  och gott  slå fast att  Habermas idéer på denna punkt avviker från cirklarnas 
och Hartleys och Longs.287 Båda dessa hävdar med bestämdhet att  en diskussion 
som inte utmärks av skilda åsikter egentligen är utan värde för cirklarnas del.288

Bokcirkel tycks erbjuda deltagarna en arena för ett  givande och tagande av 
åsikter under lugna och ordnade förhållanden. Hur man väljer att se detta ur Ha-
bermas synvinkel är som sagt var en öppen fråga. Mats Dahlkvist är som bekant yt-
terst  kritiskt  inställd till Habermas idé rörande konsensusdiskussionen.289 Är det 
möjligt att överhuvudtaget bedriva några former av diskussion om slutmålet är att 
alla ska vara sams?

Deltagarna i de olika grupperna kände till största del en varierande grad av 
skepsis inför tanken på att ha samtal på andra platser än biblioteket. Man misstänk-
te att de skulle ha en sämre diskussionsstruktur och att man skulle bli tvungna att 
koncentrera sig på annat än böckerna. Habermas konstaterande att ett samtal måste 
äga rum i en otvungen atmosfär, kanske helst i ett  av Oldenburgs tredje ställen, 
stämmer överens med deltagarnas behov av prestigelösa möten där  man kunde 
ägna böckerna all uppmärksamhet.290
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Man kan spekulera över ifall enskilda cirklar, som tillmäter det sociala samtalet 
en stor vikt, kan hålla till på olika ställen och ändå funktionera effektivt.291 Ska de 
biblioteksanslutna bokcirklarnas samtal uppnå sin fulla potential tycks det som om 
dessa bör äga rum vid speciella platser, som i detta fall samhället står för. 

De virtuella cirklarna uppskattades inte av deltagarna. På sin höjd var det nå-
got man kunde bli tvungen att använda ifall man råkat ut för ohälsa. Överlag fram-
ställdes dessa cirklar som ett hinder för en av den klassiska cirkelns stora fördelar,  
mötet med verkliga människor. Då Habermas värdesätter en god diskussion högt 
kan inte detta kommunikationsmedel sägas stå i hans gunst. Resonemanget kan sä-
gas vara detsamma som det rörande den fysiska mötesplatsen vikt. Ställen som inte 
bidrar till en vettig diskussion är av föga värde för Habermas.292 Denna slutsats får 
stöd av Petra Söderlunds studie av en klassisk respektive virtuell bokcirkel där lik-
nande resultat nåddes.293

Det förefaller som om det finns en betydande åldersbarriär vad gäller access till 
olika former av bokcirklar.  Seniorsegmentet  skydde de virtuella versionerna av 
dem samtidigt som dessa rapporterar in allt större siffror vad gäller antalet besöka-
re.294 Då några deltagare nämnde ohälsan som en möjlig motivation till att använda 
virtuella cirklar kan man fundera över vad detta har för implikationer för framtiden 
i och med att fler och fler medborgare lever allt längre. Kommer det månne i fram-
tiden att ske ett uppsving för virtuella bokcirklar bland biblioteksbrukare som inte 
längre är förmögna att ta sig till biblioteket för egen maskin?

Vad övriga medier anbelangar menade deltagarna att de var omöjliga att disku-
tera på samma sätt som en bok i en cirkel. De var passiva till sin karaktär. Sociala 
medier sågs som mest av allt som ett intrång i ens privatliv, även om deltagarna var 
noga med att understryka att det antagligen hade med deras ålder att göra. Haber-
mas åsikter i dessa frågor är närmast identiska med deltagarnas. I likhet med dem 
är han skeptisk mot den moderna massmedians förmåga att göra något positivt för 
individen som istället ska förvandlas till en kulturkonsument som utan att klaga el-
ler invända stumt ska sätta i sig det som serveras.295 Deltagarnas åsikt om relationen 
mellan de sociala medierna och deras privatliv passar också in på Habermas åsikter 
om kampen mellan systemtänkande och livsvärldar.296

Bokcirklarnas deltagare hade alltså smak för en mer aktiv form av sysselsätt-
ning än den som erbjöds genom vanliga medier. Inte ens sociala medier förslog på 
detta område. De kommentar som fälldes i samtliga grupper rörande deltagarnas 
önskan att få träffa just verkliga personer och inte bara just kamerabilder stämmer 
för övrigt överens med Hartlys konstaterande att något som tycks dra folk till bok-
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cirklarna är den närmast familjeliknande stämningen där.297 På denna punkt tycks 
Västeråscirklarna ha samma åsikt som sina motsvarigheter i Storbritannien.

Det visade sig att den typiske bokcirkeldeltagaren långtifrån endast var syssel-
satt  inom de aktuella cirklarna. En mängd aktiviteter nämndes, som till exempel 
Röda Korset och enskilda bokcirklar, men inslag av bildning dominerade. Bokcirk-
larna var inte de enda sätten att skaffa sig detta på. Habermas inställning i denna 
fråga är svår att uttrycka, men kan sägas gå ut på att om en människa vill kunna ut -
rätta något sker detta bäst i gruppform.298

För deltagaren var således mötena i bokcirkeln bara ett  sätt att  få utlopp för 
bildningsarbetet. Engagemanget var vanligtvis brett också utanför den.

Bibliotekets avsikter
Bidrar verksamheten som den bedrivs i bokcirklar till att placera in deltagarna i en 
habermasiansk användardiskurs?

Deltagarna ansåg att  sponsring var acceptabelt om biblioteket inte tvingades 
kompromissa vad gällde dess integritet. Återigen kan man säga att detta är en ut-
veckling som inte ingår explicit i Habermas teoribygge. Denne konstaterar endast 
pessimistiskt att den enda utveckling han kan identifiera vad gäller sällskaplig ut-
veckling i modern tid är avhållsamhet från litterära och politiska diskussioner.299 Att 
en institution således är i stånd att underlätta ett möte där man bedriver just litterä-
ra samtal är alltså implicit sett en stor tillgång för allmänheten i Habermas ögon. 
Den forskning som John Buschman, Christine Rooney-Brown och David McMene-
my åstadkommit stämmer i stort sätt överens med deltagarnas inställning i frågan. 
Ett kommersialiserat bibliotek riskerar sin integritet som en neutral mötesplats.300

Deltagarna hade farhågor för att  en kommersialisering skulle kompromettera 
biblioteket och dess funktion som bokcirkelns ”välgörare”, vilket är intressant med 
tanke på att bibliotekssektorn i Sverige ännu inte har tvingats till sådana ompröv-
ningar av frågan rörande intäkter som motsvarigheten i Storbritannien. Blotta tan-
ken är tydligen avskräckande för deltagarna. 

Cirklarnas åsikt var att skillnaden mellan enskilda och offentliga cirklar främst 
bestod av att de förstnämnda brast i disciplin vad gällde diskussionen om böcker, 
en skillnad som rimmar med de resultat Anna-Carin Larsson och Anneli Pettersson 
kommit fram till.301 De av biblioteket anordnade cirklarna hade också andra förde-
lar, som nära tillgång till böcker, professionella moderatorer och goda mötesplatser 
som reducerade den stress som enskilda möten kunde skapa i form av städning och 
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dylikt. I Habermas ögon framstår i detta sammanhang biblioteken närmast som en 
garant för att de premisser som krävs för de goda samtalet verkligen uppfylls.

Det krävdes sålunda i deltagarnas ögon ett visst mått av disciplin för att cirk-
larnas diskussioner verkligen skulle resultera i något  som hade med böcker och 
bildning att göra. De av biblioteken anordnade/stödda cirklarna tycks således ligga 
närmare Habermas ideal än de enskilda.

Grupperna var positivt inställda till bibliotekets beslut att  starta cirklarna. En 
av anledningarna till detta var att det gav människor som saknade en bokintresse-
rad intimsfär en möjlighet att diskutera böcker som annars knappast skulle ha upp-
stått. Det fanns till exempel en viss misstro bland grupperna mot studieförbundens 
och enskilda personers förmåga att administrera bokcirklar med samma kvalitet.302 
Bibliotekets initiativ är mycket viktigt för Habermas i och med att denne anser att 
en offentlighet behöver positiva insatser för att kunna fungera i praktiken.303 Biblio-
tekets insatser kan i detta sammanhang klassas som en sådan positiv åtgärd.

Återigen spelar biblioteket en stor roll för att träffarna överhuvudtaget ska bli 
av i deltagarnas ögon. Det förefaller som om biblioteket har en avsevärd roll att  
spela för att bokcirklarna ska kunna bli en del av den folkbildning som Oscar Ols-
son ivrade för.304

Vad gäller möjligheter för cirklarna att påverka biblioteket framhöll grupperna 
att  de fungerar som en reklampelare för biblioteket som i sin tur lyssnar på dem 
vad gäller bokinköp, rekommenderad läsning, möblering av rum och så vidare. Ha-
bermas inställning till denna punkt går att koppla till hans tankar rörande represen-
tativ offentlighet, vilket skulle innebära att en av bokcirkelns främsta funktioner för 
biblioteket är att ge det en möjlighet att stärka sin profil i omvärldens ögon. 305 De 
nämnda feedbackfunktioner skulle i sin tur ge biblioteket en chans att,  i enlighet 
med Immi Lundins tankar, stärka sin identitet och ge stället en möjlighet att planera 
inför framtiden.306

Det finns således ett förhållande mellan bokcirklar och bibliotek som båda kan 
dra nytta av. Även om deltagarna sällan tänker på det pågår hela tiden en viss på-
verkan från deras håll rörande praktiska ting som böcker värda att läsa, möblering 
och sådant gentemot dess omedelbara kontext, det vill säga biblioteket.

Bibliotekets sätt att påverka cirklarna hade främst att göra med faktorer som 
miljön, närheten till böcker,  men också bibliotekarierna sätt  att  välja ut  böcker. 
Deltagarna framhöll även att de var så pass välutbildade vad gällde bibliotekets ser-
viceutbud att  det var meningslöst för biblioteket att  försöka göra dem till bättre  
brukare. Miljöns unikt tilltalande aspekter kan knytas till Habermas resonemang rö-
rande  representativ  offentlighet  medan  bokbeståndet  och  bibliotekarierna  kan 
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kopplas till hans tidigare nämnda resonemang om de positiva insatser som krävs 
för en offentlighet ska blomstra.307 Immi Lundins resonemang att  biblioteken ger 
bokcirklarna ett hem i offentligheten kan kopplas till denna tanke.308 Så kan också 
Havel och Krafts resonemang om svenska biblioteks varierande insatser för bok-
cirklar och Ljungs konstaterande att bokcirklar mest tycks existera för bibliotekari-
er och veteranläsare.309 De jämförelser som görs med undersökningar rörande bok-
cirklar i Storbritannien leder också till slutsatsen att svenska bibliotek tycks ha en 
relativt sval inställning till fenomenet.310

Återigen har vi alltså ett fall av beroende mellan bokcirklar och bibliotek, men 
det sistnämnda ha vissa problem med att inse vad de kan uträtta med de förstnämn-
da. Västerås bibliotek tycks, i likhet med andra svenska svenska som förekommit i 
liknande undersökningar,311 anse att bokcirklar är en angelägenhet för de som är ru-
tinerade bokläsare.

Jämlikhet
Hur ser deltagarna i de studerade cirklarna på verksamheten ur ett jämlikhetsperspektiv?

Den snedvridning som existerar vad gäller rekryteringen till cirklarna påminner 
starkt om inverterad version av det förhållande som rådde i den borgerliga offent-
ligheten då den enligt Habermas nådde sin höjdpunkt på 1600– och 1700-talet: 
Männen gick ut och kvinnorna uteblev.312 Då detta  hade strukturella anledningar 
finns det skäl att  fråga sig ifall detsamma ligger bakom männens flykt från denna 
typ av offentlighet. Officiellt ska ju offentligheten vara öppen för alla.313 Applicerar 
man Pieter Duvenages spekulationer rörande förekomsten av offentligheter med 
olika styrka på fenomenet uppstår en intressant bild i och med att grupp ett menade 
att män skyr de svagt organiserade grupperna. Skulle det stämma skulle faktumet 
att en bokcirkel är en svag form av offentlighet i förlängningen kunna vara ett ge-
nusproblem som gör det mycket svårt att genomdriva en förändring av deras nuva-
rande sammansättning.314 Detta  rimmar med Seyla Behabibs och Nancy Frasers 
åsikter i ämnet. Medan kvinnor antagligen strävar efter att  göra läsning offentlig 
strävar män i sin tur efter att hålla den privat i enlighet med den gällande uppdel-
ningen mellan intimsfären och det offentliga.315

Bokcirklar tycks således, enligt både deltagarna och forskarna, lida av närmast 
strukturella problem som höll männen borta. Exakt vad detta har för konsekvenser 
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för diskussionerna inom cirklarna är svårt  att  sia om, men samtliga grupper an-
märkte att det skulle krävas kraftåtgärder för att lösa problemet med underskott på män.

Deltagarna menade att diskussionen påverkades av gruppens sammansättning. 
De som hade upplevt inslag av män, yngre och nysvenskar var starkt positiva till 
denna blandning och sörjde över att  så få av dessa var intresserade av att  ingå i 
cirklarna. I de fall man inte gjort det fanns det en viss motvilja mot att spräcka den 
nuvarande tämligen homogena sammansättningen. Det fanns till exempel en viss 
misstanke att  mäns närvaro skulle leda till en starkare formalisering och en mer 
doktrinär hållning gentemot diskussionens innehåll.316 Det är inte heller omöjligt att 
tolka svaren som så att en del deltagare föredrog att tala om kvinnliga ämnen med 
kvinnor.317 I vilket fall som helst tycks många deltagare känna en längtan efter en 
diskussion som verkar överensstämma med Habermas princip att  en offentlighet 
måste vara inklusiv, jämlik och ämnesfri för att fungera. 318 

Bokcirklarnas deltagare var således i många fall medvetna om att deras diskus-
sioner led av den påtagliga dominansen för ett  befolkningssegment. Cirklar som 
verkligen var brokigt sammansatta gav i större delen av deltagarnas ögon helt en-
kelt intressantare och mer givande diskussioner. 

Rörande kapaciteten att locka män, yngre och nysvenskar till cirklarna speku-
lerade grupperna över att  männen kunde attraheras av segregerade cirklar, att de 
yngre, i den mån de kunde slita sig från föräldraskapet, antagligen skulle uppskatta 
den virtuella versionen av cirklar och att nysvenskar borde ansluta sig för att träna 
upp svenskan. Detta resonemang rörande åtskillnad, som ju därtill får stöd av Nina 
Frid och Karin Berg som argumenterar för just de virtuella cirklarnas förmåga att 
utgöra en god mötesplats319, tycks ju närmast antyda att Habermas förhoppning om 
en offentlighet som utmärks av inklusivitet, jämlikhet och ämnesfrihet är blott en 
dröm.320 Någon av faktorerna tycks behöva fixeras i någon riktning för att deltagar-
na ska tro på cirkeln ska kunna dra minoritetsgrupperna till dem. Det fanns dock en 
viss förhoppning från några av grupperna om att man skulle kunna slå samman alla 
dessa cirklar till en när de nyanlända väl vant sig vid läsesättet. Om en sådan situa-
tion uppstod skulle man ha en bokcirkel som verkligen uppfyllde samtliga de Ha-
bermasianska kraven på en litterär offentlighet. Den skulle ironiskt nog också passa 
med misstanken Mats Dahlkvist framlägger om Habermas verkliga ideal: att dennes 
innersta dröm är att samhället ska se ut som en liten klubb där alla känner varann.321
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Avslutande reflektion
Syftet  med denna uppsats  är  att  försöka förstå  bokcirkelns funktion i ett  mera 
övergripande samhällsperspektiv.  Låt oss därför återknyta till de habermasianska 
hypoteser som låg till grund för frågeställningarna. Så gott som samtliga dessa kan 
anses ha uppfyllt på ett sätt eller ett annat. Hur de ska tolkas är en annan fråga. 

Hur passar då bokcirklarna in i Habermas offentlighet? Undersökningens resul-
tat antyder att cirklarna på hela taget passar in i det Habermas kallar en litterär of-
fentlighet, vilket är ironiskt med tanke på att Habermas aldrig nämner dagens bok-
cirklar som en möjlig sådan.322 Cirklarnas svala syn på konsensustanken och möjlig-
heten att skapa opinion innebär dock att man inte kan kalla dem för en politisk och 
därmed ej heller en borgerlig offentlighet. Undersökningen tycks också antyda att 
både biblioteket som anordnar/stöder bokcirklarna och bokcirklarna anser att en av 
bokcirklarnas främsta uppgifter är att skapa en representativ offentlighet för biblio-
tekets del som ska skärpa ställets identitet inför omvärlden.

Sammanfattningsvis indikerar sålunda uppsatsen att  bokcirklarna med haber-
masianska termer har en viktig funktion att fylla som en huvudsakligen litterär of-
fentlighet då de skapar möjligheten att koppla samman individer med samhället/sta-
ten i en pågående diskussion utan direkt politiska inslag. Denna slutsats torde upp-
fylla uppsatsens syfte så länge man håller i åtanke att denna slutsats endast gäller 
de undersökta bokcirklarna och ej försöker generalisera resultatet.

Vad vidare forskning anbelangar vill jag nämna att faktumet att de undersökta 
bokcirklarna kan sägas vara en angelägenhet för verkligt rutinerade läsare som är 
vana vid att  utnyttja bibliotekets resurser på egen hand strider mot de slutsatser 
som forskare  har  dragit  om engelska biblioteks  bokcirklar.323 Har  verkligen de 
svenska biblioteken generellt en annan syn på bokcirklarnas kapacitet att främja lä-
sandet än de brittiska motsvarigheterna eller är det bara de undersökta cirklarna 
som genererat dessa resultat? Framtiden får utvisa detta.

Ett annat möjlig forskningsområde har att göra med den lokala utvecklingen av 
bokcirklar i Västerås. För ögonblicket finns det ett glapp mellan denna undersök-
ning och den Åke Åberg har genomfört på närmare etthundrafemtio år. Att fylla detta 
vore en utmaning. 

3 2 2 Dahlkvist, M. (2003), s. xxiv.
3 2 3 Lundin, I. (2004), s. 92 ff.
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Bilaga 1: Hypoteser med utgångspunkt i Haber-
mas teorier rörande offentlighet och kommunika-
tiv rationalitet.

Offentligheten måste vara öppen för alla.324

Borgerligheten samtalar med sig själv via böcker.325

En människa måste eftersträva myndighet.326

Befrielse från omyndighet är upplysning.327

En grupp kan upplysa sig själv.328

Litterär offentlighet ger medvetenhet.329

Läsecirklar producerar humanitet.330

Nutida samhället avhåller sig från resonemang.331

Gruppaktiviteter dör.332

3 2 4 Habermas, J. (2003), s. 87.
3 2 5 Habermas, J. (2003), s. 56.
3 2 6 Habermas, J. (2003), s. 104. 
3 2 7 Habermas, J. (2003), s. 105.
3 2 8 Habermas, J. (2003), s. 105.
3 2 9 Habermas, J. (2003), s. 111.
3 3 0 Habermas, J. (2003), s. 155.
3 3 1 Habermas, J. (2003), s. 158.
3 3 2 Habermas, J. (2003), s. 158.
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Masskultur är regressiv.333

Menings- och mötesfrihet behöver positiva handlingar för att kunna blomstra. Rent 
negativa, som den faktiska rätten till dem, räcker ej.334

Den representativa offentligheten har återkommit i dagens samhälle.335

I dagens samhälle råder obalans mellan systemet och livsvärlden.336

Åtgärden som ska rätta till denna obalans är kommunikativ rationalitet som ska ge 
samhället tillgång till konsensusgrundade beslut.337

3 3 3 Habermas, J. (2003), s. 161
3 3 4 Habermas, J. (2003), s. 215.
3 3 5 Habermas, J. (2003), s. 207.
3 3 6 Habermas, J. (1995b), s. 382 ff.
3 3 7 Habermas, J. (1995b), s. 140.

70


	Innehållsförteckning
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund och forskningsläge 
	1.1.1 Bokcirklar
	1.1.2 Jürgen Habermas
	1.1.3 Västerås


	2 Teori
	2.1 Jürgen Habermas arbeten
	2.2 Kritik
	2.4 Frågeställningar
	2.4.1 Synen på bildning
	2.4.2 Mötet
	2.4.3 Bibliotekets avsikter
	2.4.4 Jämlikhet

	2.5 Avgränsningar

	3 Källmaterial, val av metod och urval
	3.1 Fokusgrupperna

	4 Undersökning
	4.1 Frågeställning 1: Bildning
	4.2 Frågeställning 2: Mötet
	4.3 Frågeställning 3: Bibliotekets avsikt
	4.4 Frågeställning 4: Jämlikhet

	5 Sammanfattande slutdiskussion
	Bildning
	Mötet
	Bibliotekets avsikter
	Jämlikhet
	Avslutande reflektion

	Käll- och litteraturförteckning
	Otryckt material
	I uppsatsförfattarens ägo

	Tryckt material

	Bilaga 1: Hypoteser med utgångspunkt i Habermas teorier rörande offentlighet och kommunikativ rationalitet.

