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Sammanfattning:  Mitt övergripande syfte är att förstå hur en fristående virtuell 

bokcirkel fungerar och bokcirkelns betydelse för individuella 

deltagares läsupplevelse. Jag har undersökt mitt syfte netnografiskt 

genom deltagande i bokcirkeln, granskning av insamlade arkiverade 

litteraturdiskussioner och tre asynkrona intervjuer med informanter 

från bokcirkeln. Datamaterialet analyserades enligt kvalitativ 

tematisk analys och gav upphov till sju huvudteman med 

underkategorier som handlade om bokcirkelns uppbyggnad och 

läsupplevelsen hos dess deltagare. Mina slutsatser är att en virtuell 

bokcirkel är beroende av tydliga förhållningssätt för att fungera i 

praktiken samt att en virtuell bokcirkels litteraturdiskussioner leder 

till en djupare och bredare läsupplevelse för dess deltagare.    
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1. Introduktion 
Intresset för denna uppsats väcktes med mina funderingar om läsfrämjande aktiviteter 

(aktiviteter som stimulerar läsande) för vuxna och varför vuxna läser. När jag 

undersökte detta så framstod bokcirklar som en växande trend där det skapas allt fler 

bokcirklar och såväl journalister som forskare uttryckte att ett ökat behov av gemensamt 

läsande märks av i samhället (Frid 2012; Lugn 2014; Rehberg Sedo 2003; Schottenius 

2016). Mitt intresse låg dock i läsarens upplevelse och mitt intresse för bokcirklar 

djupnade när jag insåg att de är ett verktyg för att förstå hur människor läser (Van Riel 

2013). Jag frågade mig vad en läsupplevelse egentligen är och hur våra liv påverkas av 

läsning. Bokcirklar och särskilt virtuella bokcirklar (bokcirklar på internet) är dessutom 

understuderade (Rehberg Sedo 2003) vilket utgör ytterligare en motivation för mig att 

ägna min uppsats åt detta ämne.  

Jag ska undersöka hur en fristående virtuell bokcirkel (en bokcirkel på internet) 

fungerar och hur den påverkar dess deltagares läsupplevelse. Med en fristående 

bokcirkel menas att bokcirkeln är en sammanslutning av privatpersoner och motsatsen 

är en bokcirkel skapad och driven av en huvudman, exempelvis ett studieförbund.  

Mitt uppsatsbidrag om virtuella bokcirklar ämnar bidra med en förståelse av hur den 

virtuella bokcirkeln påverkar den individuella deltagarens läsupplevelse samt en 

förståelse för en bokcirkels uppbyggnad anno 2016. Jämfört med tidigare 

studentuppsatser som utgått från biblioteksperspektiv respektive grupperspektiv så 

bidrar jag med något nytt - ett läsarperspektiv. 

Jag har valt att uteslutande använda begreppet bokcirkel i min uppsats för tydlighetens 

skull samt för att det är det mest använda begreppet (Rydbeck 2013b). Dock finns en 

mångfald av begrepp som läsecirklar, litteraturcirklar och bokklubbar som idag används 

synonymt med bokcirkel. Vad är då en bokcirkel? En enkel och enligt mig träffande 

definition av begreppet erbjuder Rydbeck (2014) som förklarar bokcirklar som 

läsargemenskaper där människor möts ibland för att diskutera litteratur och 

läsupplevelser. 
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2. Syfte 
Mitt övergripande syfte är att förstå hur en fristående virtuell bokcirkel fungerar 

och bokcirkelns betydelse för individuella deltagares läsupplevelse. Nedan har 

jag formulerat mina forskningsfrågor med tillhörande underfrågor. Den första 

forskningsfrågan behandlar de virtuella bokcirklarnas funktion och 

litteraturdiskussionernas litterära aspekter. Litterära aspekter är aspekter 

kopplade till litteratur och berör exempelvis bokens innehåll eller ett 

författarskap. Den första forskningsfrågan skapar en kontext till den andra 

forskningsfrågan som behandlar hur de virtuella bokcirklarna påverkar 

deltagarnas individuella läsande och om den bidrar till goda läsupplevelser.  

Hur är en fristående virtuell bokcirkel uppbyggd? 

- Hur fungerar bokcirkeln vad gäller upplägg och genomförande? 

- Vilka litterära aspekter tar plats inom litteraturdiskussionerna som förs i 

bokcirkeln? 

Hur påverkar den virtuella bokcirkeln deltagares individuella 

läsupplevelse? 

- Hur påverkar den virtuella bokcirkeln deltagarnas läsande?  

- Vad kännetecknar en god läsupplevelse?   

- Vilken roll spelar bokcirkeln i en god läsupplevelse?  
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3. Bokcirkelns utveckling 
I detta kapitel kommer jag inledningsvis förklara bokcirklars historia och om rörelsen 

från ett fokus på läsande till ett fokus på läsare. För att skapa kontext till min 

undersökning så följer sedan en genomgång av svenska studentuppsatser om virtuella 

bokcirklar. Sedan följer en översikt av litteraturdiskussioner på internet och ett kapitel 

om studier av virtuella bokcirklar. 

3.1 Gemensamt läsande 
Att samtala och reflektera om gemensamt lästa böcker är inget nytt, gemensamt läsande 

har funnits länge och startar i Sverige med 1780-talets läsesällskap (Rydbeck 2013a). 

Mer utbrett slog social läsning igenom i Sverige under 1800-talets första hälft då olika 

typer av studiecirklar, däribland läsecirklar, startades i privat regi. Från och med 1900-

talets början har folkrörelserna med sina studiecirklar varit den främsta aktören för 

bokcirklar medan folkbiblioteken först under 2000-talet klivit fram ordentligt som 

initiativtagare (ibid). Forskning om läsaktiviteter som bokcirklar har tidigare haft 

läsandefokus och behandlat vad som läses, hur mycket som läses och tillgång till böcker 

(Rydbeck 2013a). Nyare forskning fokuserar istället på bokcirkelns deltagare och antar 

ett läsarfokus genom att undersöka vilka deltagarna är och hur de läser, varför de deltar i 

en bokcirkel, bokcirkelns utbredning och vilka funktioner bokcirkeln fyller (Rydbeck 

2013a, 2014). Kerstin Rydbeck, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Uppsala universitet, leder för närvarande forskningsprojektet ”Läsarnas cirklar” som 

ämnar kartlägga bokcirkelverksamheten i Sverige vad gäller deltagare, omfattning och 

funktioner (Rydbeck 2013b). Rydbeck undersöker bokcirklar med huvudman, det vill 

säga bokcirklar som skapats och leds av huvudmän som studieförbund eller bibliotek 

samt fristående bokcirklar som skapats och leds av privatpersoner. De bokcirklar som 

ingår i forskningsprojektet har gemensamt att de möts IRL (in real life). 

Folkbibliotekens och studieförbundens bokcirklar ingår i formell statistik till skillnad 

från de fristående bokcirklarna vars utbredning är okänd och därför anses intressanta att 

studera (Rydbeck 2014). Genom att kartlägga bokcirkelns utbredning och uppbyggnad 

ämnar ”Läsarnas cirklar” kartlägga hur många som deltar i bokcirklar, varför de deltar i 

bokcirklar samt hur bokcirklarna fungerar. 

Ett tidigt exempel på läsarfokus återfinns i den brittiska Reader Development-rörelsen 
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startad av föreläsaren tillika läraren och kulturpolitikern Rachel van Riel 1991. 

Läsarfokus uppstår när fokus tas från böckerna, författarna och genrerna och istället 

läggs på att de som läser identifierar sig som läsare och att de delar läsupplevelsen med 

andra (Van Riel 2013). Kulturupplevelser som film, musik och teater delas med andra i 

en publik till skillnad från läsning som ofta sker när vi är ensamma. Läsning har dock 

den överlägset största publiken av alla kulturupplevelser och genom bokcirklar kan 

läsaren dela få möjlighet att dela läsupplevelsen med andra (ibid). Reader Development-

rörelsen blomstrar och inspirerar fortfarande, nu under namnet Opening the book som 

uppmaning om att öppna boken och bli en läsare (Opening the book 2016). 

3.2 Studentuppsatser 
Det har skrivits ett flertal svenska studentuppsatser på ämnet bokcirklar och två 

uppsatser om virtuella bokcirklar. Jorunn Bergkvist skrev 2008 en magisteruppsats vid 

Bibliotekshögskolan i Borås med ett biblioteksperspektiv om hur virtuella bokcirklar kan 

användas som resurser för bibliotekarier, virtuella bokcirklars innebörd för deltagare 

samt möjligheter att förbättra bokcirklarna. Bergkvist (2008) föreslår i sin slutsats 

virtuella bokcirklar som komplement till traditionell biblioteksverksamhet och hon lyfter 

betydelsen av den virtuella mötesplatsens lässamtal. Sofie Toftgård skrev 2011 en 

masteruppsats vid Uppsala Universitet ur ett bokcirkelperspektiv och studerade vilka 

typer av virtuella bokcirklar som finns och deras funktion. Utgångspunkten var en fråga 

om hur samtalet i en virtuell bokcirkel ser ut. Under bearbetningen av data enligt 

grundad teori framkom fyra delområden: de virtuella bokcirklarnas roll i ett större 

sammanhang av socialt läsande, läsgemenskapens betydelse i virtuella bokcirklar, vad 

den virtuella friheten innebär för samtalet samt vad anonymiteten innebär för samtalet. 

Toftgårds övergripande slutsats är att virtuella bokcirklar är en del av en större 

läsrörelse på internet.  

3.3 Virtuella litteraturdiskussioner 

Jag har undersökt i vilka forum på internet virtuella litteraturdiskussioner sker för att 

här ge en kort översikt över den kontext där de virtuella bokcirklarna finns. Jag insåg 

snabbt, efter en enkel googling, att litteraturdiskussioner på internet sker mer eller 

mindre överallt där människor diskuterar. Det finns också sajter (webbsidor) var syfte 
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specifikt har med böcker och läsning att göra och störst av dessa är GoodReads.  

GoodReads är med sina 55 miljoner medlemmar världens största sajt för läsare som vill 

få bokrekommendationer och i deras system finns 1,5 miljarder böcker inlagda. Idén är 

att medlemmar delar med sig av sina läsupplevelser genom att betygsätta och recensera 

böcker och utifrån detta få personliga läsrekommendationer. GoodReads har ett forum 

där medlemmar kan skapa diskussionsgrupper vilket resulterat i internationella och 

svenska bokcirklar.  

Bokbloggar är ytterligare en plats för levande litteraturdiskussioner och det finns det 

mängder av bokbloggar. I svensk kontext så vill jag nämna Sveriges största 

litteraturblogg Bokhora som har ett fokus på läsning, böcker och författare (Karlsson, 

Lindbäck, Stenberg, Ögren & Öhman 2016). Bokhora har funnits i 10 år och de fem 

bloggarna har lång räckvidd inom det litterära Sverige och har bland annat agerat 

redaktörer åt litteraturtidskriften Album (Norstedts 2016). I kommentarsfälten till 

blogginläggen diskuteras det en del men framförallt delas blogginläggen från Bokhora 

till Twitter, Facebook och andra bloggar och sporrar där fler litteraturdiskussioner.  

Bokcirklar i form av facebookgrupper är vanliga och en sökning på bokcirklar på 

Facebook ger en mängd resultat i form av olika grupper. Renodlade bokcirkelsajter är 

svårfunna men i Sverige har vi en välbesökt sida, bokcirklar.se, som jag valt för min 

undersökning och beskriver i metodkapitlet under rubrik 5.1. 

3.4 Studier om virtuella bokcirklar 
Gränserna mellan bokcirklar face-to-face (ansikte mot ansikte) och virtuellt suddas ut 

allt mer, inte minst för att fler bokcirklar kommunicerar i bägge kontexterna (Rydbeck 

2013a). Rehberg Sedo (2003) har undersökt läsare i IRL-bokcirklar och virtuella 

bokcirklar med hjälp av en enkät som besvarades av 252 bokcirkeldeltagare från 

nordamerika, oceanien, europa och asien. En majoritet av informanterna i 

undersökningen var kvinnor varav Rehberg Sedo tillskriver sina resultat som 

kvinnospecifika. Informanterna i Rehberg Sedos (2003) undersökning har fått frågan 

om varför de deltar i bokcirklar och de lyfter gemenskapskänsla och en möjlighet att 

utbyta idéer i bokcirkeln som essentiellt. Den viktigaste faktorn för virtuella bokcirklar 

är enligt informanterna att inte behöva ta hänsyn till var eller när deltagandet sker. 

Bokcirkeln beskrivs av dem som en plats där olika åsikter välkomnas och en majoritet av 
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bokcirkelmedlemmarna, 68 %, ser diskussionerna som en möjlighet att lära sig något 

nytt av varandra. 

Rehberg Sedo (2003) drar slutsatsen att genom att skapa en tillåtande atmosfär inom 

bokcirkeln så kan den privata läsprocessen resultera i en givande och öppen 

forumsdiskussion. I bokcirklarna väcks en passion för att delge sina egna tolkningar 

samt bilda en kollektiv tolkning av det lästa. 

AuYeung, Dalton och Gornall (2007) beskriver i sin artikel ett kanadensiskt 

bokcirkelprojekt där Toronto Public Library startade upp en virtuell bokcirkel. Inför 

starten av bokcirkeln så undersöktes aktiva bokcirklar, både IRL och virtuella, och 

utifrån detta listades virtuella bokcirklars för- och nackdelar jämfört med IRL-

bokcirklars. Fördelarna var: mer tid för djupare analys och diskussion, mindre press att 

delta (gå med eller gå ur fritt), mindre tidsförlust (inga resor), anonymitet för deltagare, 

inga möten, tillgängligt dygnet runt. Nackdelarna var: oförutsägbart medlemskap och 

mindre direkt, mindre socialt samt mindre känslomässig koppling än IRL. Efter att ha 

fått svaren från en enkät skickad till bokcirklarna som deltog i undersökningen visade 

det sig att de flesta bokcirkeldeltagare valde att inte diskutera på grund av tidsbrist eller 

för att de föredrog att läsa andras meddelanden och få lästips utan att själva 

kommentera. Det är ett beteende som är typiskt för så kallade lurkers som jag beskriver 

närmare i kapitel 5.1.2. Utifrån detta resonerar AuYeung et.al. (2007) att antalet inlägg i 

ett virtuella forum inte berättar allt om mängden deltagare eftersom lurkers är vanliga. 

En virtuell bokcirkels framgång kan således inte endast mätas i mängd inlägg. Uttrycket 

”participation inequality” (ibid, s.12) brukar användas i internetforskning om 

diskussionsforum och innebär att det vanligtvis är en 1% av medlemmarna som skriver 

inlägg regelbundet.   
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4. Läsupplevelse 
I detta kapitel kommer jag att presentera tidigare forskning om läsupplevelse utifrån den 

danska forskaren Ballings teoribygge. 

4.1 Litterär estetisk upplevelse 
Balling (2016) använder sig av estetisk teori med utgångspunkt i Gadamer, Dewey och 

Shustermans teorier (s.38-40), för att sedan förklara läsupplevelsen som en litterär 

estetisk upplevelse med hjälp av Mukařovskýs teori om intentionalitet och icke-

intentionalitet (s.41-43).  

Enligt Mukařovský så är mottagarprocessen av ett estetiskt verk en konstant rörelse 

mellan intentionalitet och icke-intentionalitet som båda är nödvändiga vid mottagandet 

av ett verk och skapar njutning respektive missnöje för mottagaren: 

On the one hand, the reader creates meaning and unity, which creates a sense of 
pleasure. On the other hand, the reader can also experience a collapse of the 
reception process: elements that challenge the understanding and require the 
reader to exert herself in order to establish meaning. (Balling 2016, s.42).  

 

Balling (2016, s.41) beskriver att mottagarprocessen av en text enligt Mukařovský går 

att uppfatta som en strid mellan intentionalitet och icke-intentionalitet under 

läsprocessen där icke-intentionaliteten bjuder på motstånd. Dock betonas också, 

enligt Mukařovský, att icke-intentionaliteten genom sina oväntade motståndselement 

gör ett bestående intryck på mottagaren och får läsaren att relatera läsupplevelsen till 

en process av självinsikt. 

Teorin om estetisk upplevelse är ett begrepp som ursprungligen hör samman med 

konst och konstupplevelser och har beskrivits som den manifesterade 

konstupplevelsen. Aktuella diskussioner i forskarvärlden behandlar att lösgöra 

begreppet estetisk upplevelse från konsten då det  har relevans i en vidare kulturell 

kontext. Förespråkare för att släppa begreppet fritt i en vidare kontext menar att 

estetiska upplevelser kan manifesteras överallt och inte bara inom konsten (Balling 

2009, s.170).  

Denna vidare syn på begreppet estetisk upplevelse förändrar även synen på subjektet. 

Estetisk upplevelse i konstteori orienterar sig mot det konstnärliga objektets 
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egenskaper medan en vidare estetisk upplevelse lägger fokus på subjektet och 

subjektets perception i förhållande till den estetiska upplevelsen. Den estetiska 

upplevelsen förstås som dubbelsidig då upplevelsen både pågår i själva 

händelseögonblicket men även är något som efterlämnar spår i form av erfarenhet 

eller insikt. Vad gäller estetisk upplevelse i förbindelse med läsning så är den även 

knuten till tecken och språk och därför också är en språklig meningsskapandeprocess 

(Balling 2016, s.40-43).  

Den estetiska upplevelsen kan ses som ett mentalt rum där olika förståelser och 

världssyner kan testas och förstås. När upplevelsen förklaras så är objektet texten som 

läses och subjektet är läsaren av texten. Balling menar att läsupplevelser bäst förklaras 

med teori och empiri i samverkan och med insikten att läsupplevelsen kan påverka livet 

hos subjektet. Estetiska upplevelser handlar om den känslomässiga och kognitiva 

responsen när subjektet möter objektet, när läsaren möter texten. Med denna insikt 

följer en medvetenhet om att subjektet påverkar objektet och det kan förklara varför 

läsare kan uppfatta samma bok olika, eller att läsare kan uppfatta samma bok på olika 

sätt vid olika tillfällen. Läsning är en komplex aktivitet och läsare skapar mening i det 

lästa genom sina egna erfarenheter, idéer, preferenser och associationer. Dessutom 

påverkas läsning av faktorer som de historiska, kollektiva och sociala kontexter som 

subjektet är situerad i. Alla dessa faktorer är del i och påverkar huruvida läsaren har en 

god läsupplevelse.  

4.2 Ballings undersökningar av läsupplevelse 

Balling (2009) har genom kvalitativa intervjuer med fokusgrupper och individuella 

bokcirkeldeltagare undersökt hur vuxna danska läsare formulerar läsupplevelser. I 

analysen av intervjumaterialet har Balling lagt vikt på vad informanterna framhäver som 

väsentligt för läsupplevelsen men också hur de språkligt formulerar läsupplevelsen. Den 

goda läsupplevelsen kännetecknas enligt informanterna av att den ger läsaren en speciell 

stämning och orsakar känslomässiga upplevelser vid läsningen samt att den lämnar kvar 

något i läsarens medvetande efter avslutad läsning. Genom en god historia så vill läsare 

underhållas, de vill kunna leva sig in i historien, de vill kunna identifiera sig med (delar 

av) historien, och de vill glömma tid och plats när de läser. Den historia som kan erbjuda 
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detta är först och främst en god historia, som är välskriven och som kan aktivera 

läsarens visualiseringsförmåga. Efter avslutad läsning vill läsarna ha fått med sig en 

kunskap eller erfarenhet, som de kan använda i sitt liv. Den kunskapen kan handla om 

en inblick i en historisk period eller en okänd kultur eller kunskap i form av förståelse 

för människor i allmänhet eller för sig själv i synnerhet. När Balling (2009) har 

analyserat det empiriska materialet så visade det att dessa kännetecken för en god 

läsupplevelse beskrivs bland de flesta informanterna.  Analysen visar även att förståelsen 

av läsupplevelsen måste differentieras då den är beroende av, och manifesterar sig olika 

beroende på, vad som läses, när det läses (livstillstånd, livsfas) och varför (med vilket 

ändamål) det läses. Till konklusionerna om läsningens vad hör att den språkliga 

formuleringen av läsupplevelsen till stor del äger rum med hjälp av förhållandevis enkla 

utsagor som står i kontrast till den komplexa aktivitet som läsning utgör. Informanterna 

i Ballings empiri kännetecknar en god läsupplevelse som en god historia som är 

välskriven. Dessa enkla språkliga formuleringar tyder enligt Balling (2009) på att 

läsupplevelsen är en vardagsintegrerad upplevelse som erfars oreflekterat samt att de 

flesta läsare är ovana att sätta ord på vad en läsupplevelse innebär för dem. När analysen 

handlat om varför så har den språkligt formulerade läsupplevelsen visat sig ha både en 

temporal (tidslig) och spatial (rumslig) dimension.  

Den temporala dimensionen manifesteras i det som Balling (2009) benämner 

läsupplevelsens före, nu och efter. Med detta menas att läsupplevelsen dels utgörs av 

läsarens förväntningar och motiv före läsningen och dels de känslor och stämningar som 

de erfar under läsningen (nu) och dels i resultatet av läsningen (efter). Den spatiala 

dimensionen i läsupplevelsen handlar om att informanternas yttringar kan ordnas i 

förhållande till fokus på läsaren, på texten eller på kontexten. Yttringar med fokus på 

läsaren handlar om exempelvis läsarens förväntningar, känslor och erfarenheter. 

Yttringar med fokus på texten handlar om exempelvis språket och genren. 

Informanternas yttringar med fokus på kontexten handlar om exempelvis läsarnas liv, 

positioneringar samt kollektiv och social påverkan.  

Ballings undersökning visar att dimensionerna framkommer i hennes empiri oberoende 

av kön, ålder och utbildningsnivå (Balling 2016). Analysen visar att läsare beskrev de 

temporala och spatiala dimensionerna som en del av den totala läsupplevelsen. Dessa 
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uppdelningar mellan temporal och spatial dimension är inte distinkt för läsaren utan 

framträder i analysen (Balling 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 
 

5. Metod 
I detta kapitel kommer jag att presentera mitt urval, metodval, insamlingen av 

datamaterial, etiska överväganden och analysmetod. Jag har använt mig av netnografi 

vilket är en etnografisk metod anpassad för internetforskning. Vad gäller analysen så har 

jag använt mig av kvalitativ tematisk analys.  

5.1 Urval och tillvägagångssätt 
För att jag skulle förstå hur bokcirkeln var uppbyggd så ansåg jag att deltagande i 

bokcirkeln jag skulle komma att studera var viktigt. Delaktighet i den praktik som 

studeras är en grundpelare inom netnografi (Kozinets 2011). Inledningsvis behövde jag 

finna en sajt där det fanns aktiva fristående virtuella bokcirklar. Mitt val föll på 

bokcirklar.se som är ett community (mötesplats på internet) och den största 

samlingsplatsen för virtuella bokcirklar på svenska. Ytterligare skäl till mitt val är att 

bokcirklar.se sedan 2010 drivs av samtliga länsbibliotek samt erhåller medel från 

Kulturrådet.  

När jag valt sajt påbörjade jag mitt urval av bokcirkel. På bokcirklar.se kan bokcirklar 

vara offentliga, privata eller dolda. En offentlig bokcirkel innebär att gruppens samtal är 

öppet och synligt för alla och du behöver inte vara medlem eller inloggad på 

bokcirklar.se för att kunna visa dessa bokcirklar och litteraturdiskussionerna. De privata 

bokcirklarnas namn är synliga utan inloggning men litteraturdiskussionen kan endast 

visas av medlemmar. De dolda bokcirklarna kräver en inbjudan och vare sig dess namn 

eller innehåll syns för andra än dess medlemmar (Hermele 2014).  

Rydbeck (2013b) betonar en viktig gemenskapsskillnad mellan offentliga bokcirklar och 

privata eller dolda bokcirklar. I offentliga cirklar så utgår gemenskapen oftast från 

litteratur och läsning medan privata eller dolda bokcirklars gemenskap främst utgår från 

deltagares tidigare relationer till varandra (s.116). Jag valde att undersöka en offentlig 

bokcirkel då ett litteraturfokus i bokcirkeln svarar väl mot mitt syfte om individers 

läsupplevelse. Dessutom så underlättades urvalsbeslutet av offentligheten då jag därmed 

hade möjlighet att undersöka flera bokcirklar innan jag fattade mitt beslut om vilken jag 

valde att studera. I praktiken innebar detta att jag på bokcirklar.se klickade på 

menyvalet ”Bokcirkel” och då fick en lista över sidans alla offentliga och privata 

bokcirklar som vid det tillfället var 240 stycken. Hierarkin i listan baseras på aktivitet 
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där de mest aktiva bokcirklarna hamnar överst. En timer med dagar och timmar visar 

när någon senast skrev något där. Jag undersökte de offentliga fristående bokcirklarna 

på listans första sida som hade varit aktiva för senast en till två veckor sedan.  

5.1.2 Netnografiska riktlinjer 

Vid mitt urval så har jag utgått från Kozinets (2011) allmänna netnografiska riktlinjer för 

att välja nätgemenskap i netnografiskt fältarbete. 

I allmänhet bör du, om det inte finns goda skäl att göra annorlunda, spana 
efter nätgemenskaper som är: 

1 relevanta, det vill säga har med frågan och fokus i din forskning att göra 

2 aktiva, det vill säga har haft regelbunden kommunikation nyligen 

3 interaktiva, det vill säga har ett kommunikationsflöde mellan deltagarna 

4 energetiska i meningen att de har passerat en kritiska massa avsändare 
och har en sprudlande atmosfär 

5 heterogena, det vill säga har ett antal olika slag av deltagare 

6 rika på data, det vill säga erbjuder utförliga eller deskriptivt rika data 

(Kozinets 2011, s.126-127). 

 

Jag kommer här förtydliga punkt 5 heterogenitet och förklara vad som menas med olika 

typer av deltagare. Ofta sker en väldigt förenklad dikotomisering av deltagare i 

nätgemenskaper där två grupper utkristalliseras; de som bidrar till gemenskapen (så 

kallade bidragsgivare) och de som inte bidrar till gemenskapen. Bidragsgivande 

deltagare kallas enligt Kozinets (2011) för skapare, nätverkare och interaktörer och de 

bidrar på olika sätt till gemenskapens utveckling genom att, i bokcirkelns fall, skriva 

egna inlägg i litteraturdiskussionerna och svara på andras inlägg. De som inte är 

bidragsgivare men ändå befinner sig på sajten kallas för lurkers och kan beskrivas som 

aktiva observatörer som tar del av de andras diskussioner men inte skriver något själva 

(Kozinets 2011, s.53). Sedan finns även medlemmar i bokcirkeln som inte loggar in eller 

deltar vare sig som bidragsgivare eller lurker. Slutligen vill jag poängtera att riktlinjerna 

har varit vägledande och inte styrande i mitt urval. Kozinets (2011) påpekar också att det 

oftast är någon riktlinje vars krav inte möts fullt ut men att det också kan vara till 
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förmån för en annan riktlinje. Nedan presenterar jag mitt val av bokcirkel och resonerar 

om mitt val utifrån Kozinets riktlinjer. 

5.2 Bokälskarna 
Mitt val föll på en bokcirkel som jag i uppsatsen gett namnet Bokälskarna. Det är en 

fristående virtuell bokcirkel som för närvarande har 29 medlemmar varav 4 har varit 

med sedan starten. Bokälskarna har funnits i totalt tio år varav ett år på bokcirklar.se 

och i nio år på en annan litteratursajt som nu är nerlagd. En bok i månaden läses i 

Bokälskarna och böckerna väljs av medlemmarna själva. Var och en får välja en bok och 

den som valt boken är ansvarig för att göra ett inledande inlägg när 

litteraturdiskussionen startar den första i varje månad. En medlem är administratör för 

gruppens sida på bokcirklar.se och uppdaterar läslistan allt eftersom nya böcker väljs. 

Bokälskarna är relevant för min undersökning då det är en virtuell bokcirkel och i det 

avseendet svarar mot mitt syfte. Aktiviteten och interaktiviteten är genomgående stark i 

denna bokcirkel och jag uppskattar att i genomsnitt en femtedel av dess medlemmar är 

bidragsgivare samt deltar aktivt i de månatliga diskussionerna genom att skriva inlägg 

samt svara på vad andra deltagare skrivit. Vad gäller den energetiska riktlinjen så 

uppstår en livlig atmosfär tidvis mellan deltagarna och då deras bokcirkel har funnits i 

många år så har en kritisk massa användare passerat. Huruvida mitt urval är heterogent 

är svårt att veta då en majoritet av medlemmarna i Bokälskarna inte skriver i forumet 

där litteraturdiskussionerna sker. Bokcirklar.se visar bara aktivitet i form av skrivna 

inlägg och därför vet jag inte om det finns lurkers i bokcirkeln och i så fall i vilken 

omfattning. Genom innehåll, längd och djup på inlägg har jag avgjort att diskussionerna 

erbjuder rik data som är intressant för min undersökning. Riktlinjen om heterogenitet är 

ouppfylld men jag har valt denna bokcirkel då övriga riktlinjer uppfylls och jag anser att 

en undersökning av denna bokcirkel kommer att svara väl mot mitt syfte. Se bilaga 1 för 

min profil på bokcirklar.se.  

5.3 Datainsamling 

När jag hade fått medlemsansökan till Bokälskarna beviljad gjorde jag entré i 

bokcirkelns forum och förklarade att jag är en bokälskande och uppsatsskrivande 

student som önskade delta och bedriva forskning i bokcirkeln. I min presentation lade 
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jag ut en förfrågan om att jag framöver skulle behöva informanter till intervjuer om 

bokcirklar. Jag har från mitten av oktober och under hela uppsatsperioden aktivt 

deltagit i bokcirkelns diskussioner och läst de aktuella böckerna. För att samla in 

relevant data har netnografisk deltagande observation fått utgöra förståelsegrunden och 

sedan samlade jag in arkiverade diskussioner i bokcirkeln. När jag hade deltagit i 

bokcirkeln under fyra till fem veckor och påbörjat analys av det arkiverade materialet så 

genomförde jag tre asynkrona intervjuer via mail. Med asynkron kommunikation menas 

kommunikation som inte sker direkt som exempelvis forumsdiskussioner. Jag har i min 

undersökning tagit hänsyn till att netnografi bygger på ett aktivt deltagande i miljön jag 

studerat för att få förståelse för gemenskapen och det har även underlättat att få 

informanter till mina intervjuer. Forskningsfrågan som handlar om bokcirkelns 

uppbyggnad och dess underfrågor har jag ämnat besvara främst genom empiri från det 

arkivmaterial som fanns i bokcirkeln. Forskningsfrågan om hur den virtuella bokcirkeln 

påverkar individens läsupplevelse har jag främst arbetat med genom intervjuer med 

deltagare i bokcirkeln. 

5.4 Deltagande observation 

Observationerna har genomförts som deltagande observationer vilket innebär att jag har 

haft dubbla roller, både som deltagare och observatör. Deltagande ses inom netnografi 

som nödvändigt för att få tillträde till gruppen jag vill observera. Det finns tre 

huvuddrag, enligt Kozinets (2011), som skiljer forskning i nätgemenskaper från andra 

gemenskaper. För det första så är det annorlunda att träda in i en nätgemenskap jämfört 

med IRL och både deltagandet och observationen kan komma att vara något helt 

annorlunda på internet än face-to-face. För det andra så blir insamlingen och analysen 

av materialet annorlunda, bland annat på grund av mängden data som ofta är större 

jämfört med traditionella undersökningar. För det tredje så är vedertagna etikregler 

öppna för tolkningar i denna kontext (Kozinets 2011, s.14). 

Vid deltagande observation så är det viktigt att ta hänsyn till den effekt jag har på 

kulturen som studeras. Wildemuth (2009) klargör att entré i en kultur alltid påverkar 

kulturen oavsett syftet med deltagandet. Som forskare finns det åtgärder att vidta för att 

inte bli påverkad och partisk av deltagandet i kulturen och därmed dra felaktiga 
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slutsatser och Wildemuth ger därför två råd. Det första rådet är att så långt det är möjligt 

passa in i och bli en del av kulturen som studeras. Även om jag har varit mig själv och 

inte spelat en roll under mitt deltagande så har jag anpassat mig i viss mån för att bli en 

del av bokcirkeln. Anpassningen har främst bestått i att jag innan jag själv började skriva 

inlägg studerade hur aktiviteten var i gruppen; hur ofta det skrevs inlägg, deras längd 

och innehåll. Efter jag undersökt och anammat det så var det enklare att passa in i 

bokcirkeln. Jag anser att jag drog fördel av att jag är intresserad av litteratur och att det 

också hjälpte mig att delta i diskussionerna på ett passande sätt. Det andra rådet handlar 

om kontinuerlig självreflektion över effekten ens eget deltagande får i kulturen. 

Självreflektionen har fått plats i mina fältanteckningar där jag skrivit ned funderingar 

kring mina egna inlägg i bokcirkeln samt hur andra deltagare reagerat på mina inlägg 

och även hur mina kommentarer på andras inlägg kan ha påverkat 

litteraturdiskussionen. Observationerna har fungerat som en grund för att skapa 

förståelse för bokcirkeln och som en grund för insamling av data genom intervjuer samt 

inhämtning av litteraturdiskussioner.   

5.5 Arkiverat material 
När jag observerat fyra veckor så inledde jag granskningen genom att göra ett urval av 

två arkiverade litteraturdiskussioner utifrån Kozinets (2011) sex riktlinjer. När jag skulle 

välja bland tillgängligt arkivmaterial bestående av litteraturdiskussioner noterade jag två 

olika mönster bland litteraturdiskussionerna. Det ena mönstret bestod av att 

diskussionerna passade in på de flesta av Kozinets riktlinjer och innehöll vardera cirka 

50 kommentarer totalt. Det andra mönstret var en mindre aktiv diskussion mellan ett 

fåtal deltagare med 10 till 25 kommentarer totalt. Jag valde två stycken arkiverade 

diskussioner som passade in på det första mönstret jag beskrev med fler kommentarer 

och som även i övrigt följde Kozinets riktlinjer. Den tredje arkiverade diskussionen är en 

där jag varit deltagande observatör.  

5.6 Asynkrona intervjuer 

Jag har genomfört tre intervjuer, se bilaga 2 för min förfrågan om informanter som jag la 

ut i bokcirkelns forum. Min ursprungliga tanke var att genomföra dessa intervjuer 

asynkront direkt på forumet bokcirklar.se genom att starta en enskild dold bokcirkel 
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med varje informant. Dock så fungerade inte den funktionen och då lämnade jag istället 

ut min mailadress och intresserade fick maila mig för att få intervjufrågorna och maila 

mig svaren. Min intervjuguide finns bifogad i uppsatsen som bilaga 3. Jag har valt 

asynkrona intervjuer över synkrona intervjuer då läsupplevelser till sin natur är svåra att 

verbalisera och kräver eftertänksamhet (Balling 2016, s.50), något som en asynkron 

intervju erbjuder. En annan faktor är att mina informanter genom sitt deltagande i en 

virtuell bokcirkel är vana att sätta sina tankar på pränt i asynkron diskussion och 

uttrycka sig i långa stycken text. Därför ansåg jag att dessa intervjuer svarade mot mitt 

syfte. En begränsning när jag väljer bort synkrona intervjuer, exempelvis genom 

videosamtal, är informanternas direkta respons i form av kroppsspråk och beteende. 

5.7 Etiska överväganden 
Etiska överväganden är en process och har pågått under hela uppsatsens tillkommande. 

Eftersom jag deltagit i ett community och i viss mån lärt känna mina informanter, eller 

deras läsarjag åtminstone, så har jag kontinuerligt mött utmaningen med att hantera 

data etiskt.  Markham och Buchanan (2012) menar att etiska överväganden i 

internetforskning handlar om hänsyn till tre huvudfrågor: mänskliga subjekt, 

data(text)/personer och privat/offentligt. Frågan om mänskliga subjekt har sin 

utgångspunkt i framväxten av forskningsetik och tidig medicinsk forskning som 

ifrågasattes då vissa experiment var skadliga för deltagande människor. I 

internetforskning så är frågan vad ett mänskligt subjekt består av och det kan 

konstateras att den etiska utmaningen ligger i att människorna bakom, i mitt fall texten, 

inte ska lida skada och att inte personligt identifierbar information läcker ut i samband 

med min forskning. När det gäller frågan om data (text)/personer så handlar det om ifall 

det som personer delar på internet är en förlängning av dem själva eller ej. En annan del 

handlar om informationen är tätt länkad med individen som delat den. Det finns 

exempel då ”anonymiserat” material har innehållit såpass mycket personlig information 

att det med enkelhet kan kopplas till individen i fråga. Privat/Offentligt handlar om 

deltagares förväntningar och en konsensus kring vad som är privat och offentligt. Jag 

har verkat etiskt mot deltagarna genom att direkt vid inträdet i bokcirkeln vara ärlig mer 

mina forskningsintentioner och därför ge dem en chans att frånsäga sitt deltagande. Jag 

har även avgjort att de diskussioner jag granskat inte innehåller känslig information men 
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har ändå anonymiserat deltagarna samt bokcirkeln då deltagarna nästan uteslutande går 

under alias samt väljer att inte ha en personlig profilbild.    

Att jag granskat en offentlig bokcirkel har underlättat mina etiska överväganden något 

då deltagarna är medvetna om att människor utanför bokcirkeln har tillgång till det de 

skriver. Dock är det viktigt att ta etisk hänsyn till medlemmarna då offentlighet på 

internet inte nödvändigtvis betyder att deltagare ger samtycke till att deras text används 

i forskningssammanhang (Kozinets 2011, s.189). ”Forskningsetiska överväganden 

handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika intressen som alla är 

legitima.”(Vetenskapsrådet 2011, s.10). En balans mellan kunskapsintresset och 

integritetsintresset har i mitt arbete varit att för integriteten direkt vid inträde i gruppen 

förklara att jag forskar på bokcirklar men för kunskapen inte betona det igen och inte 

heller detaljförklara tillvägagångssättet. Detta för att deltagare då kan förändra sitt sätt 

alltför mycket. Ett annat etiskt val gäller citaten från de arkiverade diskussionerna som 

jag för integritetens skull bearbetat och anonymiserat i mitt resultat så de inte längre är 

sökbara på internet men som jag för kunskapens skull behandlat varsamt och behållit 

den ursprungliga meningen i för att använda dem till att belysa mönster i 

datamaterialet. Mer om de anonymiserade citaten går att läsa i kapitel 5.8.     

5.8 Kvalitativ tematisk analys 
Jag har arbetat efter en induktiv ansats och ämnat angripa min data förutsättningslöst 

medveten om min förförståelse om virtuella bokcirklar och läsupplevelse. Mitt val av 

tematisk analys har resulterat i förtrogenhet med mitt datamaterial. Den data jag har 

samlat är olika både till karaktär och omfattning. De arkiverade diskussionerna 

omfattar totalt 12 042 ord och är ett spretigt diskussionsmaterial om olika böcker 

medan intervjuerna omfattar 2049 ord och är ett material styrt av min intervjuguide. 

Jag har skrivit knapphändiga fältanteckningar för att förstå min roll som deltagande 

observatör och för att förstå bokcirkeln men anteckningarna i sig tillförde inte något till 

datamaterialet och har därför inte varit föremål för analys. Dock var det värdefullt för 

min egen del att fältanteckna då jag samlade mina tankar om undersökningen och 

forskningsprocessen.  

Analysmetodens flexibilitet gör att den har passat datamaterialen från både de 

arkiverade diskussionerna och intervjuerna. Tematisk analys är lätt att lära sig och 
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därför väl lämpad för mig som är ny på kvalitativ forskning (Braun & Clarke 2006, s.81).  

Definitionen av ett tema är ett mönster som förekommer i datamaterialet och som 

relaterar till det jag vill undersöka. Teman i datamaterialet handlar om frekvens, det vill 

säga hur ofta de förekommer, men även hur de relaterar till undersökningens syfte. 

Varje huvudtema består av mindre teman som jag kallar underkategorier och de 

förtydligar de olika delar som huvudtemat består av. För att synliggöra och avgränsa 

analysprocessen har Braun och Clarke (2006) utvecklat faser att arbeta efter. Faserna 

gjorde att jag lättare kunde förstå var i analysprocessen jag befann mig och insåg när jag 

borde gå vidare. Jag har valt att inte ta några citat ur det arkiverade materialet eftersom 

diskussionerna går att finna genom sökning på internet och därmed utgör ett hot mot 

mina informanters anonymitet. Eftersom citat ur datamaterialet är viktiga för att 

förklara mina teman så har jag konstruerat anonymiserade citat från datamaterialets 

originalcitat. Där namn på författare eller böcker nämnts har dessa bytts ut och i övrigt 

har jag omarbetat citaten med hjälp av ordföljd och synonymer. Jag har arbetat varsamt 

med citaten och försökt att ändra så lite som möjligt och framför allt behålla betydelsen 

av det som deltagarna skrivit. Att anonymisera och konstruera namn och citat på detta 

sätt är något som görs inom internetforskning för att skydda informanter (Svedmark 

2016, s.71). 
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Figur 1. Figuren beskriver först kortfattat varje fas i tematisk analys enligt Braun och Clarke 

(2006, s.87-93) och sedan hur jag har gjort. Faserna följer varandra från fas 1 till 6 och pilarna 

visar den rörelse som jag upplevde i processen mellan fas 3, 4 och 5. Längst till höger betonar 

det svarta omtaget den kontinuerliga läsningen under processen. 

Faserna i tematisk analys är sekventiella och bygger på att föregående fas är genomförd 

och att faserna genomförs i ordning. Dock präglas den tematiska analysen även av 

rörelse mellan faserna och en medvenhet att faserna i processen kan vara svåra att 

åtskilja, något som jag märkte mellan faserna 3, 4 och 5 (se figur 1) då skapande och 

förfining av teman krävde kontinuerlig återblick till föregående fas. Under hela 

analysprocessen har jag återgått till datamaterialet och läst för att se så materialet stämt 

överens med mitt arbete under de olika faserna.  

5.9 Analysens möjliga fallgropar 
Braun och Clarke (2006) skriver om möjliga fallgropar i tematisk analys som jag nu 

kommer att gå igenom samt förklara hur jag undvikit. Den första fallgropen är att inte 

Fas 1
•Grundlig genomläsning och initiala idéer inför kodning skapas

•Jag läste allt material 5 gånger och skrev ner initiala idéer 

Fas 2
•Kodning av materialet

•Jag importerade och kodade förutsättningslöst materialet i OpenCode

Fas 3

•Potentiella teman och underkategorier skapas

•Vissa koder formade huvudteman, andra formade underkategorier 
och vissa koder förekom i flera teman eller uteslöts

Fas 4

•Förfining av teman som innebär granskning av potentiella teman

•Jag uteslöt vissa huvudteman eller gjorde om dem till underkategorier 
och nya underkategorier skapades

Fas 5

•Definition och avgränsning av teman - slutgiltiga temanamn sätts

•Jag sammanfattade essensen i varje huvudtema och underkategori i 
ett par meningar för att tydligt avgränsa dem från varandra

Fas 6
•Sammanställning och skrivande av analysrapport

K
o

n
tin

u
erliga ge

n
o

m
läsn

in
gar av d

atam
ate

rialet i alla faser 



23 
 
 

analysera datamaterialet utan endast parafrasera det. Istället för att parafrasera och låta 

citaten styra min analys har jag låtit mina valda citat illustrera mina huvudteman och 

underkategorier, det som Braun och Clarke (2006) kallar för analytiska poänger. Att 

använda frågor från en intervjuguide som teman är en annan fallgrop som tyder på att 

analysarbetet inte har genomförts eftersom teman ska vara de mönster som jag valt att 

uppmärksamma. Intervjuguidens frågor nämns inte i analysavsnittet utan de teman och 

underkategorier jag arbetat fram har fått styra. Ytterligare en fallgrop är att ha en svag 

eller icke övertygande analys där teman överlappar varandra eller inte är 

sammanhängande. Med hjälp av citat och förklarande text så är min förhoppning att 

läsaren som inte har tagit del av allt datamaterial kan förstå och övertygas av min analys. 

En annan fallgrop är en inkorrekt analys är om min data och mina analytiska 

antaganden inte stämmer med varandra, att läsa in för mycket i ett mönster eller oärligt 

delge ett mönster som inte finns. Jag har motverkat detta genom att kontinuerligt läsa 

igenom min data och använda citat i analysen. En fallgrop handlar om mönster i data 

som i analysen presenteras som helt kompletta och oemotsagda utan vidare förklaring.  

Det har jag motverkat genom att anta en transparens i varför och hur analysen 

genomförts och låta det verka som en förklaring till varför jag analyserat som jag har 

gjort (Braun & Clarke 2006, s.94-95). Den röda tråden för att undvika analysens 

fallgropar är enligt mig en tydlig analysmetod samt ett strukturerat datamaterial.  

5.9.1 OpenCode 

För att strukturera upp mitt datamaterial har jag valt att använda mig av mjukvaran 

OpenCode, skapad vid Umeå Universitet (Dahlgren et.al.2007). Jag har importerat 

datamaterialet i OpenCode separat med varje intervju och observation i ett dokument för 

sig och sedan samlat allt i två OpenCode-projekt, ett projekt för intervjuerna och ett 

projekt för observationerna. Detta passade bra då materialen är väldigt olika till längd 

och karaktär. Kodlistan som jag skapade i OpenCode underlättade kodningsarbetet och 

gjorde det enkelt att återanvända skapade koder samt få kontinuerlig överblick över 

arbetet (Dahlgren et.al.2007). OpenCode har underlättat min analysprocess dock vill jag 

betona att själva analysen är genomförd av mig och inte mjukvaran. 
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6. Resultat 
I detta kapitel finns min presentation av resultatet i form av mina huvudteman samt 

underkategorier. Materialet från de arkiverade diskussionerna och asynkrona 

intervjuerna har bearbetats var för sig och har totalt resulterat i sju huvudteman.  

Alla citat från informanter omges av citationstecken och det gäller även längre citat som 

annars enligt kutym skulle presenteras som blockcitat. Jag har medvetet valt bort detta i 

resultatet för att framställa alla citat oavsett längd på samma sätt samt på grund av att 

de flesta av mina citat är korta.  

6.1 Teman från arkiverade diskussioner 
När det gäller de arkiverade diskussionerna så har jag funnit fyra stycken huvudteman: 

innehållsresonemang fördjupar läsupplevelse; författarens framställning; problematisk 

praktik leder till osäkerhet samt bokjämförelser och kopplingar. Jag kommer, som 

beskrivet innan, av etiska skäl använda mig av konstruerade citat. 

6.1.1 Innehållsresonemang fördjupar läsupplevelse 

Genomgående i litteraturdiskussionerna är att bokens innehåll och karaktärsskildringar 

kopplas och jämförs med deltagares verklighet och erfarenhet. Min analys är att 

deltagarnas resonemang om bokens innehåll och verkligheten möjliggör en djupare 

läsupplevelse och förståelse för det lästa.   

6.1.1.1 Egna verkligheten vs bokens verklighet 

Här jämför och resonerar deltagarna om bokens innehåll utifrån sin egen erfarenhet och 

det leder till en djupare förståelse för bokens historia. Deltagare håller inte alltid med 

varandra men i bokcirkeln ges deltagares egna erfarenheter och kopplingar utrymme. 

Det första citatet är en deltagares reflektion över den egna verkligheten vs bokens 

verklighet.    

”Så tänker ofta vanliga människor, det är inte värt krånglet med att gräla. I böcker och 

film brukar det vara tvärtom, konflikter är en bärande del av intrigen.” 

Utifrån bokens huvudperson, vars föräldrar är skilda, kommer nedanstående reflektion 

utifrån deltagarens egna erfarenheter.  
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”Jag har själv sett att skilsmässobarn värdesätter att ge sina egna barn en uppväxt i 

kärnfamilj. Men det kan också vara så att rastlöshet i relationer verkar som ett arv, 

genetiskt alltså, och att man därför agerar som sin förälder.” 

6.1.1.2 Åsikter om livsfrågor 

Steget bortanför egna erfarenheter är livsfrågor som berör en större kontext som 

livssyn, religion eller politik. Bokens innehåll agerar dörröppnare för 

samhällsdiskussioner där livsfrågor bortanför det egna livet kan diskuteras. Det första 

citatet har sin utgångspunkt i en av bokens religiösa karaktärer.     

”Det är typiskt oss svenskar. Så fort det handlar om nåt ”religiöst” så aktar vi oss. Fegar 

och drar oss undan. Sätter stämplar på dem som är intresserade.”  

Citatet nedan kommer från en diskussion om en bok där ett barn blir vuxen och hur det 

sker. 

”Idag så tycker jag att vi saknar riktiga vuxenriter. Förut så  kunde konfirmationen vara 

en sån rit. Eller studenten. Men de gällde ju faktiskt inte alla. Jag tycker att det borde 

finnas något för alla. I brist på detta så blir riterna endast av negativt slag: att ”bli av 

med” oskulden och att supa ner sig.” 

  

6.1.2 Författarens framställning påverkar läsupplevelsen 

Detta huvudtema handlar om författarens framställning och hur den påverkar 

läsupplevelsen. Hit hör hur intriger och karaktärer skildras och språkliga val som 

författaren gjort. Detta tema är snarlikt det föregående med skillnaden att detta tema 

inte utgår ifrån kopplingar till deltagares egna erfarenheteter utan snarare berör 

deltagares egen smak.  

6.1.2.1 Uppfattning av intriger och karaktärer 

Deltagarna har ofta olika uppfattningar om författarens skildringar, nedan två citat som 

berör personskildringarna i samma bok.   

”Jag tycker att skildringen av en stor familj som har tappat kontakt med varandra över 

åren är helt fantastisk. Syskonen vet egentligen väldigt lite om varandra och om sina 

föräldrar.” 
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”Jag tyckte inte om personskildringen. Det var alldeles för många personer att hålla koll 

på. Vissa var det svårt att bilda sig en uppfattning av. Den döde läraren fick jag ingen 

uppfattning av överhuvudtaget.” 

6.1.2.2 Språket förmedlar berättelsen 

De språkliga valen är intressanta då deltagare finner språk som stämningsskapare samt 

att språket tillsammans med innehållet förmedlar berättelsen.  

”Jag tycker om den här boken, författarens språk är speciellt och skapar en särskild 

stämning. Framför allt så upplever jag att boken förmedlar en känsla av vemod.” 

Citatet nedan handlar om ett språklig val i en bok. 

”Jag tycker om hur författaren beskriver det lilla barn hon en gång var. Att hon närmar 

sig henne försiktigt med respekt. Att hon kallar flickan ”hon” i stället för ”jag” visar ett 

avstånd från det barn hon skildrar.” 

Om samma bok skriver en annan deltagare följande. 

”Att hon omväxlande skriver ”jag” och ”hon” om flickan tycker jag är litet förvirrande.”. 

6.1.3 Problematisk praktik leder till osäkerhet 

Detta tema berör bokcirkelns praktik och den osäkerhet som uppstår vid 

diskussionsstart när den deltagare som valt boken inte inleder diskussionen. 

Teknikstrul är också en del av litteraturdiskussionerna och handlar framförallt om 

problem med försvunna inlägg och att deltagarna blir utkastade från sajten.  

6.1.3.1 Osäkerhet vid diskussionsstart 

I två av de tre diskussioner som jag har granskat var det osäkert vem som skulle starta 

diskussionen vilket leder till att diskussionen startar senare än vad det är tänkt. Det i sin 

tur kan göra att vissa idéer till inlägg glöms bort samt skapar en irriterad stämning i 

bokcirkeln. 

”Tjenare alla ledamöter (haha)...jag menar medlemmar! Då får vi se om A-K är i farten 

och kan starta diskussionen.” 
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Efter att administratören skrivit inlägget ovan så svarar två deltagare att de väntar med 

spänning på diskussionsstarten och efter ytterligare ett par dagar så skriver 

administratören inlägget nedan.  

”Vi tackar för A-K:s bokval! Om nu A-K syns till...Annars lämnar jag ordet fritt! Det 

känns så ovisst att inte veta hur länge man ska vänta...Så sätt igång den som vill! :)” 

Sedan påbörjas diskussionen, dock ej av den som valde boken. 

6.1.3.2 Teknikstrul skapar irritation 

Även om teknikstrul rent textmässigt består av enstaka meningar i diskussionen så 

irriterar de bokcirkeldeltagare och påverkar stämningen i bokcirkeln. Dessutom är 

teknikstrul vanligt förekommande i de diskussioner jag har granskat. När inlägg 

försvinner kan det, förutom irritation, leda till en fattigare diskussion när deltagare inte 

minns vad de skrev eller inte finner kraft att återge samma innehåll ytterligare en gång.  

”Va! Det jag skrev nyss försvann och jag blev utkastad!” 

”Ska försöka minnas vad jag skrev sist...men som inte kommit in.” 

6.1.4 Bokjämförelser och kopplingar 

Genom att koppla samman och referera till tidigare bokcirkelböcker samt tidigare 

litteraturdiskussioner så blir den pågående litteraturdiskussionen en del av ett större 

sammanhang i bokcirkeln där alla diskussioner hör samman. Jämförelser med böcker 

som lästs utanför bokcirkeln förekommer också. Kopplingar och jämförelser agerar ofta 

i flera dimensioner samtidigt och ibland behandlar diskussioner andra medium utöver 

böcker, vanligtvis film och TV.   

6.1.4.1 Jämför med andra bokcirkelböcker och andra litteraturdiskussioner 

Jämförelsen med tidigare bokcirkelböcker och tidigare litteraturdiskussioner pågår som 

en del av ett gemensamt samtal som fortsätter i bokcirkeln oavsett vilken bok som är 

föremål för diskussion. Det refereras till tidigare litterära diskussioner och till tidigare 

gemensamt lästa böckers innehåll. Nedan två jämförande citat från olika 

litteraturdiskussioner. 

”Jag kan inte låta bli att jämföra med Täcknamn William, den utspelar sig under samma 

tid som den här boken och William är i pojkarnas ålder när mordet sker. Men hans värld 
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känns annorlunda från dessa pojkars värld och han känns både äldre och mer mogen. 

Mycket har hänt på 150 år för författare...” 

”Någon skrev att Bulgakovs bok var intetsägande och bagatellartad. Jag tycker att det är 

en perfekt beskrivning av den här boken.” 

6.1.4.2 Jämför med andra böcker (ej bokcirkel) 

Att göra jämförelser med böcker som inte lästs i bokcirkeln är ganska vanligt och tyder 

på en kultur av läsning utöver bokcirkelböckerna. Deltagarna jämför bokcirkelböckerna 

med andra böcker de läst och kopplar samman böcker med liknande historia eller 

karaktärer. På så vis tipsar de även varandra om böcker och bidrar med att placera in 

bokcirkelböckerna i ett större sammanhang. Nedan ett citat som jämför en karaktär ur 

en annan bok med boken som läses i bokcirkeln. 

”Att använda sig av en gammal kommissarie är inte särskilt originellt. Eller en äldre 

person. Jag tänker på en äldre man i Mons Kallentofts romaner från Linköping.”  

Nedan ett citat som jämför bokcirkelboken med en annan bok.  

”Det kan jämföras med ”Himlavalvet” av Majgull Axelsson. Den bygger på en 

deckarintrig men när en journalist ställde frågan om boken skulle ses som en deckare 

blev hon arg. Uttrycket deckare har fått en negativ klang och jämställs ofta med dålig 

litteratur. Det tycker jag inte är rättvist.”  

6.1.4.3 TV och film samverkar med litteratur 

När jag läste datamaterialet så framkom ett mönster av kopplingar mellan böcker, TV-

program och filmer. Detta öppnade för en fundering om hur de olika medietyperna 

samverkar och påverkar deltagare.  

”Apropå det där med fiktiv roman med självbiografisk bakgrund – såg ni Robins igår? 

Karin Isberg intervjuades om sin upplevelse av skilsmässa. Hon blev sviken efter 25 års 

äktenskap.  Hon skrev en roman om det - ”Nakendiscot” . Många har tackat henne för 

romanen och har upplevt stöd och hjälp av att läsa om andra i samma sits.” 

”Jag har faktiskt sett filmen med Kate Winslet i rollen som Jocelyn. Filmen är fin. Men 

en viss sentimentalitet kommer man nog inte ifrån :)” 
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6.2 Teman från intervjuer 

Under genomläsningen av datamaterialet framkom att informanterna identifierar sig 

som läsare och läser mycket även utanför bokcirkeln. Jag har funnit tre huvudteman; 

engagerade läsning, bokcirkel breddar läsande samt problem med förhållningssätt. Här 

kommer jag att redovisa originalcitat då endast jag har tillgång till datamaterialet. 

6.2.1 Engagerande läsning ger god läsupplevelse 

När informanterna skrev om sina goda läsupplevelser så nämnde de genomgående en 

engagerande berättelse som viktigt för upplevelsen. Informanterna vill bli berörda, 

indragna och uppleva något när de läser och här har även berättelsens språk en viktig 

roll.  

6.2.1.1 Engagerande berättelse leder till god läsupplevelse  

Informanterna beskriver en engagerande berättelse som grundvalen för en god 

läsupplevelse. Informanterna vittnar om att när berättelsen engagerar så lever de sig in 

och visualiserar de platser där berättelsen utspelar sig.    

”Att jag kan leva mig in i boken och känna närvaron. ... Jag kan förflyttas till miljöer som 

jag aldrig besökt i verkligheten. Ofta kan jag "känna in" levnadsfilosofi.” 

”Att berättelsen engagerar, antingen genom igenkänning eller att det helt enkelt är en 

bra story som framförs på ett för mig attraktivt sätt.” 

”Jag vill bli engagerad och indragen i läsningen och få uppleva något nytt.” 

6.2.1.2 Språkligt 

Författarens språkliga framställning bidrar också till en läsupplevelse som engagerar. Ett 

gott språk anses, enligt informanterna, bidra till läsarens möjlighet att leva sig in och 

tyder även på författarens tekniska skicklighet.  

”Jag kan njuta av språket och "andan" i boken (beroende på).” 

”Jag uppskattade PAN av Knut Hamsun. Det är flera år sedan nu, men den boken 

fångade mig. Så fint, poetiskt språk.” 

”Men det visade sig vara en pärla. Bra story och språk, intressanta karaktärer och 

ständiga vinkningar till andra författare och litterära verk.” 
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6.2.2 Bokcirkel breddar läsande 

Informanterna uttrycker att bokcirkeln genom variation av böcker som läses leder till ett 

bredare läsande och nya läsupplevelser. Informanterna anser att det kan vara tufft att 

tvunget läsa böcker som de inledningsvis inte önskar läsa men också att det finns en 

nyttoaspekt i att faktiskt läsa dem. Diskussionerna om det lästa lägger grund för en 

djupare förståelse av bokens innehåll.  

6.2.2.1 Andras bokval leder till variation 

Informanterna anser att bokvalen i bokcirkeln fungerar bra och en viktig anledning till 

detta är att valen tas på allvar samt att valen erbjuder en variation av intressanta böcker.  

”Ett annat plus är att man "tvingas" läsa böcker som man annars inte ens skulle tagit i. 

Det breddar ens läsande och det är nyttigt.” 

”Det som fungerar bra (mestadels) är mångfalden av litteratur och att vi får välja vad vi 

vill. Vi tar alla val på allvar.” 

”Det är variation på typ av böcker och det är intressanta böcker. Diskussionerna brukar 

bli livliga och roliga med många infallsvinklar.” 

6.2.2.2 Djupare förståelse genom diskussionen 

Genom att gemensamt diskutera det lästa så upplever informanterna att förståelsen för 

bokens innehåll djupnar. Utbytet av åsikter och tankar med andra deltagare lyfts som 

viktigt för att få utbyta tankar om boken samt för att få en djupare förståelse för 

innehållet. 

”Att få diskutera böckerna med andra. Är det en gripande bok eller upprörande, usel, 

omtalad osv. så vill jag höra vad andra tycker och få en annan vinkel på något jag kanske 

ej förstått.” 

”Möjligheten att få diskutera litteratur! Jag har alltid gillat att läsa, Men när boken är 

klar så känns det ibland tomt, jag vill utbyta tankar om berättelsen, karaktärerna och 

varför förf. gjorde si istf så. Vad som är bra och vad som är dåligt i boken.” 
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6.2.3 Problem med förhållningssätt och diskussioner 

Problemen i bokcirkeln framkom som ett tydligt tema i alla intervjuer, framförallt 

problematiken med inaktiva medlemmar. Förhållningsreglerna rörande diskussionsstart 

påtalas som otydliga och informanterna frågar sig vad det kan ha för orsak.  

6.2.3.1 Få aktiva medlemmar leder till förutsägbara diskussioner 

Det är enkelt att bli medlem i en offentlig, virtuell bokcirkel men svårare att inleda och 

upprätthålla ett deltagande. Konsekvensen av medlemmars inaktivitet leder till 

förutsägbara diskussioner mellan en kärngrupp långvariga medlemmar som i sin tur 

leder till uttråkade deltagare. 

”Många anmäler sig men deltar aldrig, det känns tråkigt.” 

”Tyvärr är det lätt att anmäla sig till en cirkel, men långt ifrån alla orkar i praktiken 

deltaga som de möjligen inbillat sig.” 

”Vi är 3-4 stycken som alltid diskuterar men vi känner varann väl och det blir lite 

stereotypt. Man vet nästan vad andra ska tycka.”  

6.2.3.2 Otydlig diskussionsstart och vad det kan bero på 

Varje månad läses en deltagares bokval och den första dagen i nästa månad ska en 

diskussion om boken inledas av den som valt boken. Dock är denna regel inte uttryckt i 

skrift på sajten och det är även oklart vad ett sådant inledande inlägg ska bidra med. 

Deltagare reflekterar över vad det kan bero på och delger förändringsförslag.  

”Mindre bra är att vissa medlemmar väljer en bok men avstår att kommentera, eller 

läser den inte ens. Det är underförstått att den som valt boken börjar diskussionen men 

det fungerar skitdåligt.” 

”Kanske skulle man kunna ha några färdiga frågeställningar att börja diskussionen med. 

Idén verkar vara att den som valt boken ska börja med någon liten introduktion till 

varför boken valts osv. men det är inte helt tydligt utsagt.”  
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7. Resultatdiskussion 
I detta kapitel diskuterar jag resultaten från de arkiverade diskussionerna och 

intervjuerna och kopplar dem till uppsatsens syfte: att förstå hur en fristående virtuell 

bokcirkel fungerar och bokcirkelns betydelse för individuella deltagares läsupplevelse. 

Kapitlet inleds med en sammanfattning av resultaten från diskussionerna och 

intervjuerna. Sedan följer en resultatdiskussion som besvarar forskningsfrågorna utifrån 

bokcirkelns uppbyggnad och deltagares läsupplevelse. Avslutningsvis finnes en 

konklusion och förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Resultatsammanfattning 
Analysen av de arkiverade diskussionerna resulterade i fyra huvudteman med 

underkategorier: innehållsresonemang fördjupar läsupplevelsen; författarens 

framställning påverkar läsupplevelsen; problematisk praktik leder till osäkerhet samt 

bokjämförelser och kopplingar. Analysen av intervjuerna resulterade i tre huvudteman: 

engagerande läsning leder till god läsupplevelse; bokcirkel breddar läsande samt 

problem med förhållningssätt. I ”Innehållsresonemang fördjupar läsupplevelsen” görs 

jämförelser för att förstå boken jämfört med det egna livet och i temat ingår även 

jämförelser om livsfrågor. ”Författarens framställning påverkar läsupplevelsen” handlar 

om litteraturdiskussioner om författarens skildring av intriger och karaktärer samt 

bokens språk och hur dessa val påverkar deltagares upplevelse av boken. Ett liknande 

huvudtema är ”Engagerande läsning leder till god läsupplevelse” som handlar om hur 

viktigt engagerande berättelser och språk är för läsupplevelsen. ”Bokjämförelser och 

kopplingar” handlar om de jämförelser som görs mellan boken som lästs och tidigare 

bokcirkelböcker och kan även referera till tidigare litteraturdiskussioner. ”Bokcirkel 

breddar läsande” handlar om att läsning av andras bokval leder till en variation av lästa 

böcker samt att litteraturdiskussionerna i bokcirkeln utvecklar en djupare förståelse för 

det lästa. ”Problematisk praktik leder till osäkerhet” och ”Problem med förhållningssätt” 

synliggör osäkerheter i bokcirkelns uppbyggnad då sajten inte fungerar som den ska, det 

är få aktiva i bokcirkeln och förhållningssätt vid diskussionsstart är oklart.  

7.2 Bokcirkelns uppbyggnad 
I detta kapitel besvarar jag forskningsfrågan: Hur är en fristående virtuell 

bokcirkel uppbyggd? Forskningsfrågans underfrågor är rubriker. 
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7.2.1 Hur fungerar bokcirkeln vad gäller upplägg och genomförande? 

En del av svaret på forskningsfrågan om upplägg och genomförande finns i 

beskrivningen av bokcirkeln under kapitel 5.2. Den fristående virtuella 

bokcirkel som jag har studerat är uppbyggd runt litteraturdiskussionen. Min 

slutsats är att litteraturdiskussionerna inte bara är kärnan i en virtuell bokcirkel 

utan de är det som bokcirkeln består av. Min slutsats bekräftas av Rehberg 

Sedos (2003) informanter som lyfter ett fritt samtal och möjligheter att utbyta 

idéer med varandra som essentiellt när det kommer till virtuella bokcirklar. 

Bokälskarnas deltagare bildar även en gemensam historia genom gångna 

litteraturdiskussioner som de kan referera tillbaka till och bokcirkelns olika 

diskussioner kan ses som ett enda långt pågående samtal. Det som inte fungerar 

i Bokälskarna är förhållningssätt vid diskussionsstarterna och teknikstrul samt 

den osäkerhet den leder till som beskrivs i huvudtema 6.1.3. Det går även att 

koppla till huvudtema 6.2.3 där de otydliga diskussionsstarterna återigen 

nämns samt att få aktiva bidragsgivare leder till förutsägbara diskussioner. Även 

om deltagarna i bokcirkeln anser att det är få aktiva i diskussionerna så har 

Bokälskarna jämfört med andra forumsdiskussioner på internet ett mycket högt 

bidragsgivande. Jag uppskattar att genomsnittligt bidrar 20% av deltagarna 

medan AuYeung et. al. (2007) påtalar att det vanligtvis är 1% av medlemmarna 

som står för bidragen. Att detta stora deltagarantal dessutom sker i en 

litteraturdiskussion som kräver förberedelser i form av att ha läst en bok anser 

jag imponerande och säger något om deltagarnas starka drivkraft. 

7.2.2 Vilka litterära aspekter tar plats inom litteraturdiskussionerna? 

De litterära aspekter som tar plats i litteraturdiskussionerna går att koppla till 

följande huvudteman: innehållsresonemang med andra som beskrivs i 6.1.1; 

författarens framställning enligt 6.1.2; bokjämförelser enligt 6.1.4; engagerande 

läsning enligt 6.2.1 samt breddning av läsandet som beskrivs i 6.2.2. Jag har valt 

att inte räkna med huvudtema 6.1.3 om bokcirkelns problematiska praktik och 

huvudtema 6.2.3 om problem med förhållningssätt i bokcirkeln, på grund av att 

dessa teman ej behandlar de litterära aspekterna av litteraturdiskussionen. Ett 

gemensamt fokus för de litterära aspekter som tas upp är de tar sin 



34 
 
 

utgångspunkt i den enskilda deltagarens liv och begreppsvärld enligt Ballings 

(2009) spatiala och temporala dimensioner. Ett läsarfokus märks av i 

litteraturdiskussionerna när bokens innehåll kopplas till den egna verkligheten 

och ett kontextfokus märks av när större frågor av samhällskaraktär tas upp till 

diskussion med utgångspunkt i bokens innehåll.  

7.3 Deltagares läsupplevelse 
I detta kapitel besvarar jag forskningsfrågan: Hur påverkar den virtuella bokcirkeln 

deltagares individuella läsupplevelse? Forskningsfrågans underfrågor är rubriker. 

7.3.1 Hur påverkar den virtuella bokcirkeln deltagarnas läsande?  

Den virtuella bokcirkeln påverkar deltagares läsande rent praktiskt genom att bredda 

det, enligt huvudtema 6.2.2, de läser andras bokval och får genom detta samt genom de 

efterföljande litteraturdiskussionerna en fördjupad förståelse av bokens innehåll. Vilken 

påverkan bokcirkeln har för varje enskild deltagares läsning vet jag dock inte då den 

informationen inte stod att finna i de arkiverade diskussionerna och mina intervjuade 

informanter svarade mycket olika på intervjuguidens fråga (se bilaga 3) om bokcirkelns 

påverkan på läsningen. En informant visste inte om bokcirkeln påverkade läsningen, en 

annan informant hävdade att bokcirkeln inte påverkade läsningen och den sista 

informanten ansåg att bokcirkeln påverkat läsningen och lett till mer läsning även 

utanför den. Jag kan således konstatera att mitt resultat inte visar på något enhetligt 

mönster utan det visar att det bland deltagarna kan råda en variation i frågan.   

7.3.2 Vad kännetecknar en god läsupplevelse? 

Enligt deltagarna i Bokälskarna så kännetecknas en god läsupplevelse det som beskrivs i 

följande huvudteman: innehållsresonemang med andra i 6.1.1; författarens framställning 

enligt 6.1.2; bokjämförelser enligt 6.1.4; engagerande läsning enligt 6.2.1 samt breddning 

av läsandet som beskrivs i 6.2.2. Kännetecknen på en god läsupplevelse kopplar jag till 

Ballings temporala dimension som beskrivs som läsupplevelsens före, nu och efter. 

Processen startar redan innan boken läses med den förväntning som läsaren har. I 

bokcirkeln ges plats att reflektera om den temporala dimensionens alla delar, men mest 

förekommande är läsningens efter och nu. I händelseögonblicket, när läsaren möter 

texten i nuet, (Balling 2009) så beskriver deltagare en engagerande läsupplevelse som 

”drar in” dem i berättelsen. Dessutom ger deltagare uttryck för de erfarenheter de 
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besitter efter läsningen då de i litteraturdiskussionerna jämför med annan litteratur och 

gör kopplingar både till de gemensamma diskussionerna samt tidigare lästa böcker, som 

görs i huvudtema 6.1.4. Även viktigt att nämna den språkliga biten som är en del av den 

spatiala dimensionens läsare, text och kontext där texten visar på språkets kraft som 

stämningsbärare i en god läsupplevelse. Språket finns som underkategorier under 

huvudtema 6.1.2 samt 6.2.2. 

7.3.3 Vilken roll spelar bokcirkeln i en god läsupplevelse? 

En god läsupplevelse berör och skapar en särskild stämning, den berör känslomässigt 

både under läsning och efterlämnar en erfarenhet eller kunskap i läsarens medvetande 

efter läsningen (Balling 2009). Jag har tolkat mitt resultat som att bokcirkelns roll i en 

god läsupplevelse är att utveckla läsupplevelsen även efter att det egna aktiva läsandet är 

färdigt och erbjuda ny förståelse eller nya infallsvinklar. Denna tolkning baseras på 

huvudtema 6.1.1, 6.1.4 samt 6.2.2 som handlar om de olika sätt som bokcirkelns 

diskussion djupnar, breddar och får deltagarna att reflektera över sina åsikter. 

Bokcirkeln erbjuder en förlängning av Ballings (2009) temporala efter, som istället för 

att sluta med läsarens egna nya erfarenheter och kunskaper fortsätter genom att 

diskutera med andra och således komma till ytterligare nya kunskaper och erfarenheter. 

Jag kopplar samman detta med identifikationen som läsare som Van Riel (2013) lyfter 

som essentiell i läsfrämjande. Utöver att individen läser och på så vis är en läsare så 

bekräftas läsaridentiteten av de andra i bokcirkeln, särskilt i huvudtemat 6.2.2 om att 

bokcirkeln breddar läsande men framförallt övergripande i alla diskussioner.  

7.4 Konklusion och förslag till fortsatt forskning 
Bokcirklars litteraturdiskussioner handlar inte bara om böcker. Böckernas innehåll leder 

in på det egna livet, erfarenheter samt andra livsfrågor. Jag anser att diskussionerna 

fungerar som en ventil för övriga livet sett genom böckerna som läses. Denna bokcirkel 

erbjuder en diskussion som får utvecklas fritt. Genom att diskutera författarens 

framställning av sitt verk så kommer deltagarna också till slutsatser om vad de anser är 

en god läsupplevelse. Jag anser att deltagare genom att diskutera böcker även diskuterar 

och bearbetar sitt eget liv. Genom att ställa sin världssyn mot andras fås en djupare 

förståelse för både sig själv och sin omvärld (Van Riel 2016). Att diskutera litteratur är 
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att tänka, jämföra, bearbeta, försöka förstå, njuta och avsky tillsammans med andra. Att 

få dela detta med andra är en viktigt drivkraft för ett deltagande i denna bokcirkel och 

det bekräftas även av Rehberg Sedos undersökning (2003):  

Book clubs act not only as locations in which women interpret their world 

through the literature, it is also one that provides space for organic dialogic 

democracy: the women work together to create systems that work for 

everyone; they provide a safe space for dissension; they encourage 

personal and collective growth. (Rehberg Sedo 2003, s.85).  

Mitt bidrag till forskningen om virtuella bokcirklar och deltagares läsupplevelser är en 

förståelse för virtuella bokcirklars betydelse för dess deltagare. I den virtuella bokcirkel 

jag studerat så bidrar litteraturdiskussionerna både till en mer varierad läsning och till 

en fördjupning samt breddning av läsupplevelsen för deltagarna. Genom att gemensamt 

diskutera det de läst månad efter månad så skapar deltagarna även ett större 

sammanhang för sina läsupplevelser där de kan referera till tidigare diskussioner eller 

tidigare läste böcker i bokcirkeln. Informanterna i mina intervjuer bekräftar Ballings 

(2009) informanters uttalanden om att en god läsupplevelse engagerar och tar dem 

bortom tid och rum. Ytterligare en förståelse jag tar med mig handlar om vikten av en 

fungerande bokcirkel i praktiken med tydliga förhållningssätt för att deltagare ska känna 

sig säkra. 

 

Avslutningsvis har jag några förslag till fortsatt forskning. Ett forskningsförslag är att 

granska sajten bokcirklar.se, där jag har tillbringat mycket tid under uppsatsarbetet och 

då upptäckt sådant som fungerar väl men även sådant som inte fungerar. Att tekniska 

problem även syntes som en underkategori i mitt resultat talar sitt tydliga språk om 

förbättringspotentialen.  

Det skulle vara intressant att undersöka hur en bokcirkel som möts både IRL och face-

to-face diskuterar litteratur på bägge platserna eller om de olika platserna resulterar i 

olika typer av diskussioner. Om den bokcirkeln även är fristående så skulle det vara 

intressant att undersöka huruvida den främst är uppbyggd kring sociala funktioner eller 

kring litteraturdiskussionerna. 
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Vad gäller läsupplevelsen så skulle det vara intressant att undersöka om den skiljer sig åt 

för deltagare i bokcirklar med eller utan huvudman eller om upplevelsen upplevs olika 

kopplat till IRL jämfört med virtuellt. Att kartlägga skillnader och likheter mellan olika 

typer av bokcirklar skulle säkert kunna leda till intressanta slutsatser om gemensamt 

läsande och läsupplevelser.  
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Bilaga 1   Min läshörna på bokcirklar.se 
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Bilaga 2   Inlägg i forum inför intervjuer 
 

Hej alla läsälskare! 

Som jag tidigare skrivit här så pluggar jag till bibliotekarie och jag håller nu på att skriva 

en uppsats om bokcirklar på nätet och om bokcirkeldeltagares läsning. Jag skulle vilja 

intervjua några av er som är med i den här bokcirkeln. Intervjuerna kommer att ske här 

på bokcirklar.se och jag kommer att starta en dold bokcirkel bestående bara av mig som 

intervjuar och den som låter sig bli intervjuad (en bokcirkel per person alltså). Jag 

kommer lägga ut frågorna i forumet i den dolda bokcirkeln och sedan kommer du ha 

flera dagar på dig att svara. Ni kommer att vara anonyma i hela processen och i 

uppsatsen och det finns inga frågor i min intervju som behandlar sådant som 

kön/ålder/geografisk plats. Så om du vill bidra med ny kunskap om hur virtuella 

bokcirklar påverkar läsning så kommentera nedan. Trevlig helg!  / Anna   
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Bilaga 3   Intervjuguide 
 

Hej! 

Vad roligt att du vill delta i min undersökning! Syftet med undersökningen är att ta reda 

på hur bokcirklar på nätet fungerar och hur bokcirklarna påverkar deltagares läsande 

och läsupplevelse. Med en god läsupplevelse menar jag en läsupplevelse som du 

uppfattar som givande för dig. Upplevelser kan innebära olika saker för olika personer så 

beskriv tydligt vad du menar. En fråga tar upp hur bokcirkeln har påverkat ditt läsande 

och i den frågan tolkas begreppet läsande väldigt brett och du får fritt tolka och beskriva 

vad bokcirkelns påverkan inneburit för just dig.  

Innehållet i det du beskriver är det som är intressant för mig så du behöver inte granska 

ditt språk eller stavning. Svaren på frågorna i sin helhet är det bara jag (och eventuellt 

den som kommer granska min uppsats) som kommer att ha tillgång till och du kommer 

att vara anonym när jag bearbetar dessa svar samt i uppsatsen. Skulle du vilja dra 

tillbaka din medverkan så går det självklart bra. 

1. Berätta om vad du läser just nu. 

2. Vad motiverar dig att delta i en bokcirkel? 

3. Varför gick du med i just den här?  

4. Vad kännetecknar en god läsupplevelse enligt dig? 

5. Berätta om en god läsupplevelse du haft i bokcirkeln. 

6. Hur deltar du i bokcirkeln? 

7. Hur skulle diskussionerna i den här bokcirkeln kunna utvecklas enligt dig? 

8. Vad är det som fungerar bra och vad är det som fungerar sämre i den här bokcirkeln? 

9. Hur har bokcirkeln påverkat ditt läsande jämfört med innan du gick med i den? 

10. Kan jag kontakta dig ifall jag har fler frågor?  
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11. Om du svarade ja på frågan ovan och om du inte vill bli kontaktad via mail beskriv 

hur du vill bli kontaktad nedan. 


