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Kerstin Rydbeck

Att läsA i cirkel  
Internationella influenser i folkrörelsernas  
tidiga bildningsarbete

Inledning
Svenska läsare gillar att träffas för att prata böcker och läsupplevelser. Antalet 
läsargemenskaper är stort och så har det varit länge; det finns en stark tradi-
tion av socialt läsande i vårt land. En viktig faktor i det sammanhanget har 
studieförbunden förstås varit. Hit har läsintresserade kunnat söka sig ända 
sedan 1900-talets början, för att få hjälp med att i studiecirkelform organisera 
sina litteraturdiskussioner.

Olof Palme beskrev i ett berömt tal från SAP:s partikongress 1969 Sverige 
som en »studiecirkeldemokrati« och det omfattande studiecirklandet har 
impli cit kommit att uppfattas som en del av det typiskt »svenska«, som något 
unikt för Sverige som skiljer oss från andra länder. Enligt en studie som gjor-
des för några år sedan har ungefär 60 procent av oss någon gång deltagit i 
cirkelverksamhet inom ett studieförbund.1 Alla som vuxit upp i Sverige eller 
som bott här länge torde veta vad en studiecirkel innebär, och metoden före-
kommer i många sammanhang även mera informellt – inte minst bland läsar-
gemenskaper.

Det brukar hävdas att den svenska studiecirkeln föddes år 1902 och att 
Oscar Olsson var dess fader. Mycket har skrivits om Olsson, som betonat det 
nya och unika i hans studiecirkelmodell och folkbildargärning. Även i de dis-
kussionerna har det nationella perspektivet dominerat, och sannolikt har det 
bidragit till att förstärka bilden av folkbildningen och studiecirkeln som något 
unikt svenskt. Olssons arbete för att internationellt sprida sin cirkelmodell har 
också studerats.2 Få har dock berört dess framväxt i ett internationellt sam-



256

manhang. Frågan är vilka konkreta bildningsinitiativ i andra länder som kan 
ha inspirerat Olsson och andra bildningsivrare i det sena 1800-talet, när de 
började fundera över hur det fria bildningsarbetet i Sverige skulle kunna ut-
vecklas och organiseras inom ramen för de nya folkliga rörelserna. Vilka verk-
samheter fanns, som man kunde hämta idéer från?

Syftet här är att peka på några internationella influenser med kopp lingar 
till den anglosaxiska världen, som vi vet att svenska bildningsivrare kom i 
kontakt med vid denna tid. Artikeln avslutas med en diskussion kring läsar-
gemenskapernas roll idag, inom studieförbundens cirkelverksamhet. Men 
vi börjar med att titta lite närmare på hur cirkelbegreppet introducerades i 
svenskan.

Korrespondenskurser och tidiga studiecirklar
Det är viktigt att slå fast att ordet »cirkel« förekom långt innan Olsson in-
troducerade sin studiecirkelmodell 1902. Det spred sig från kontinenten via 
tyskan in i svenskan redan i början av 1800-talet, som en beteckning för en 
lokal grupp människor som tillsammans, i social form, ägnar sig åt någon 
form av bildande aktivitet. Från 1820-talet och framåt arrangerades inom de 
övre samhällsskikten i Sverige läsecirklar, som praktiserade socialt läsande. I 
mitten av 1800-talet fanns också under en period de så kallade liberala bild-
ningscirklarna, en verksamhet med syfte att bedriva bildande aktiviteter över 
klassgränserna. Verksamheten blev aldrig särskilt omfattande, men kan ändå 
betraktas som en länk mellan de tidiga läsecirklarna och den lokala bildnings-
verksamhet som mot slutet av 1800-talet började växa fram med fokus på de 
breda samhällslagren, i takt med att ett modernt föreningsväsende utveckla-
des inom de nya sociala rörelserna: frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, ar-
betarrörelsen – och även kvinnorörelsen.3

Människor som sökte sig till dessa nya rörelser drevs av en vilja att på-
verka samhällsutvecklingen på olika sätt, men för detta krävdes kunskaper. 
Bildningsfrågan kom därför tidigt upp på agendan. Här spred sig också en ny, 
begrundande läsart efter mönster från väckelsens »läsare« och deras studier 
av bibeln och annan religiös litteratur. Där läsning för de flesta människor 
inom samhällets lägre skikt tidigare främst handlat om att mekaniskt lära sig 
ett antal tros- och sedesregler dikterade uppifrån, av stat och kyrka, handla-
de det nu istället om att begrunda och reflektera över det man läste och även 
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resonera om det i samtal tillsammans med andra likasinnade. För både nyk-
terhets- och arbetarrörelsen blev denna läsart en viktig förutsättning för det 
nya bildningsarbetet.4

Frågan var hur de nya organisationerna skulle organisera sin bildnings-
verksamhet för att nå ut till människor runt om i landet. Utbyggnaden av 
järnvägen och ett modernt postväsen skapade nya förutsättningar. Korre-
spondenskurser kom, efter inspiration från Storbritannien och USA, att bli 
en lösning som prövades i de allra tidigaste initiativen. Först ut i Sverige blev 
Fredrika-Bremer-förbundet. Redan år 1885 – det vill säga ett år efter att orga-
nisationen bildats – skapade man en kommitté för hemstudier och började ut-
veckla kurser för självstudier per korrespondens. Kommitténs målgrupp var 
kvinnor som av olika skäl inte hade möjlighet att följa undervisning vid någon 
läroanstalt men som ändå ville bedriva studier efter en bestämd plan. Kor-
respondenskurser gav naturligtvis inte mycket utrymme för socialt läsande 
och reflexion tillsammans med andra över det lärostoff man tillgodogjort sig. 
Men i en tid då det av många fortfarande ansågs olämpligt för kvinnor att på 
egen hand röra sig ute i offentliga miljöer, är det kanske förståeligt varför man 
valde en modell som inte krävde deltagande i möten eller undervisning utan-
för hemmet. På förbundets byrå i Stockholm stod man till tjänst per brev med 
råd, litteraturanvisningar och studiehandledning i en rad olika ämnen – där 
framförallt språkstudier tycks ha blivit populära – liksom med examination. 
Men man gav härifrån även råd om bokinköp, bland annat till kvinnor som 
ville organisera läsecirkelverksamhet.5

Också inom nykterhetsrörelsen började man tidigt diskutera bildningsar-
betet. De första initiativen togs inom IOGT i mitten av 1890-talet, och även 
här hade man först idén att erbjuda självstudier via korrespondens, med stöd 
från ordens studieledning i Stockholm. Men man införde också möjlig heten 
att bilda lokala studiegrupper om 10–15 personer, som under ledning av en 
lämplig lärare skulle träffas en eller flera gånger per vecka. Just de lokala 
studie grupperna tycks ganska snabbt ha blivit det centrala elementet i orga-
nisationen, och kallades redan nu studiecirklar. Förutom en så kallad nykter-
hetslinje kunde grupperna även följa en allmän bildningslinje, där skönlit-
teraturen gavs stort utrymme. Böckerna som rekommenderades av den 
centrala studieledningen skulle vara billiga och dessutom uppmanades de lo-
kala logerna att ge understöd. Ganska snart började IOGT centralt också att 
ge ekonomiskt stöd till de lokala studiecirklarna.6 Organisationen hade alltså 
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redan från början målsättningen att studierna inte skulle vara förenade med 
några större kostnader för deltagarna.

Lärarfrågan var emellertid ett problem på vissa håll – inte överallt i landet 
fanns kompetenta personer som var villiga att låta sig engageras som lärare för 
en lokal studiecirkel som sammanträdde en eller flera gånger per vecka. Och 
inte överallt var studieengagemanget bland medlemmarna så stort som man 
centralt inom orden önskade. Därför utvecklades i slutet av 1890-talet en för-
enklad variant av studiecirkeln, som man kallade läsecirkel. En sådan sam-
manträdde utan lärare och diskuterade på egen hand litteratur som cirkule rade 
bland medlemmarna. Verksamheten stöddes genom att man centralt inom 
IOGT inrättade ett lånebibliotek för läsecirklar, med möjlighet att samtidigt 
skicka ut bokpaket till totalt sextio cirklar runtom i landet. Varje sändning 
skulle innehålla en bok i nykterhetsfrågan och i övrigt omväxlande litteratur, 
och bokpaket med olika teman fanns. Böckerna fick läsecirkeln behålla i sex 
veckor och lånet var avgiftsfritt. Det enda man behövde betala var frakten.7

Kanske hade man inom IOGT sneglat lite på de gamla läse- och bildnings-
cirklarna när man började utveckla sin lokala studie- och läsecirkelverk samhet. 
Men framförallt kom inspirationen från USA. IOGT var ursprungligen en 
amerikansk organisation, och där hade godtemplarna utvecklat sin studieverk-
samhet efter förebild från den så kallade Chautauqua-rörelsen. Verksamheten 
i Chautauqua utgjorde i mångt och mycket mönstret för hur studieverksam-
heten kom att organiseras även inom svenska IOGT under 1890-talet, efter att 
ledande företrädare för rörelsen varit i USA på studiebesök.

Chautauqua-rörelsen
Chautauqua var en folklig bildningsrörelse, med rötterna vid Chautauqua-
sjön i staten New York i norra USA. Vid ett lokalt sommarmöte bland meto-
distanhängare 1874 skapades där den första Chautauqua-organisationen, med 
målet att stimulera det dagliga läsandet inom de breda lagren. Verksamheten 
fick så småningom namnet the Chautauqua Literary and Scientific Reading 
Circle, och byggdes kring en kurs som skulle ta fyra år, med systematiska 
självstudier inom olika ämnen efter centralt utarbetade litteraturlistor. Kursen 
baserades alltså på hemstudier, men deltagarna uppmanades även att skapa 
egna lokala grupper, »circles«, där de regelbundet samlades för att diskutera 
sin läsning. Årliga sommarläger var också en viktig del av Chautauqua-rörel-
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sens koncept, och till dessa kunde deltagarna resa tillsammans med sina fa-
miljer för att ta del av seminarier och föreläsningar – men också för en period 
av semester och rekreation. Deltagarna bodde i tält och mycket av undervis-
ningen hölls utomhus, och Chautauqua brukar lyftas fram också som ett ti-
digt exempel på kulturinriktad turism bland de lägre sociala skikten. För de 
deltagare som fullgjort kursen utfärdades diplom.8

Verksamheten blev snabbt mycket populär framförallt bland människor 
på mindre orter med små möjligheter till vuxenutbildning, och gav successivt 
upphov flera hundra olika dotterorganisationer runtom i USA som byggde på 
samma koncept, men med egna program och lokala cirklar. Enligt uppskatt-
ningar startades mellan 1878 och 1898 tiotusen sådana lokala cirklar totalt 
inom rörelsen, de flesta på orter med färre än tretusen invånare.9 Verksam-
heten befann sig således i en ytterst expansiv fas när de svenska godtemplarna 
kom för att studera den 1893, och man kan ana de förhoppningar detta väckte, 
på en liknande utveckling i Sverige. Men inte bara svenskarna hade sådana 
förhoppningar efter att ha besökt Chautauqua.

National Home Reading Union
Redan 1889 hade John Brown Paton, välkänd ledare inom den kongregationa-
listiska rörelsen i Storbritannien, hämtat inspiration därifrån och i Storbritan-
nien bildat the National Home Reading Union (NHRU), som byggde på i stort 
sett samma koncept som Chautauqua. Idén var alltså även här att organisera 
sommarmöten, som kombinerade bildningsaktiviteter med till exempel fri-
luftsaktiviteter och annat som kan förknippas med aktiv semester. Detta skul-
le sedan följas upp genom läsning under vinterhalvåret i lokala grupper som 
även här kallades »circles« och som byggde på självverksamhet. Organisatio-
nen erbjöd ett antal centralt utformade kurser, baserade på litteraturlistor med 
olika teman. Deltagarna idkade självstudier i hemmet och träffades sedan var-
annan vecka eller en gång per månad för att diskutera det man läst. I instruk-
tionerna betonades det systematiska läsandet, och gruppen skulle ledas av en 
ideellt engagerad person, som höll i mötena och upprätthöll kontakten med 
organisationens centrala nivå. I allmänhet möttes grupperna i hemmen, men 
även kyrkor, skolor och bibliotek förekom. För dem som genomgått många 
kurser fanns också möjlighet till intyg – undertecknades av en företrädare för 
det brittiska kungahuset som var organisationens högsta beskyddare.10
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Trots att Paton såg arbetare som den främsta målgruppen för NHRU, kom 
få cirklar i arbete på initiativ från arbetarna själva. De flesta var beroende av 
filantropiskt stöd från personer ur högre samhällsskikt för inköpet av böcker, 
och den ibland tämligen avancerade litteraturen förefaller också ha varit ett 
problem. De sommarmöten som organiserades lockade heller inte de stora 
skaror som Paton hoppats.

Organisation kom att bli särskilt lyckosam bland medelklasskvinnor, som 
höll sina möten hemma hos varandra och idkade högläsning och diskuterade 
litteratur. Det fanns ett behov av meningsfull sysselsättning just bland många 
medelklasskvinnor, som ofta fått en grundläggande utbildning men saknade 
arbete utanför hemmet – och inte minst bland de yngre kvinnor som gick 
kvar i hemmet i väntan på att bli gifta.11 Uppenbarligen passade NHRU:s kon-
cept den gruppen väl.

Någon massrörelse blev NHRU aldrig, men den spred sig även till ett antal 
länder utanför Storbritannien och ett av dessa länder var Sverige. Enligt mo-
derorganisationens årliga rapport för 1896–1897 hade en lokal avdelning då 
upprättats i Stockholm.12 Tyvärr har det inte gått att få fram någon informa-
tion alls om denna svenska avdelning eller vilka som stod bakom initiativet att 
starta den. Kan det ha varit personer med kopplingar till kvinnorörelsen, som 
förstått hur NHRU nått framgång bland just kvinnor? Fanns idéer även här 
om att skapa nationella sommarkurser för samhällets lägre skikt, som kombi-
nerade aktiv semester med bildningsaktiviteter?

Vilka motiven och initiativtagarna var till bildandet av den svenska avdel-
ningen, kommer vi nog aldrig att få veta; och sannolikt förklaras bristen på käl-
lor av att verksamheten aldrig riktigt tog sig i Sverige. Kanske handlade det om 
att svenska frivilligorganisationer insett att de själva kunde bestämma över hur 
de skulle utforma sitt bildningsarbete, istället för att låta sig styras uppifrån och 
utifrån av filantropiskt inriktade initiativ. Chautauquas modell kunde de ju för 
övrigt använda sig av, utan att behöva gå omvägen över NHRU.

Oscar Olssons studiecirkelmodell
När Oscar Olsson – akademiker från Lund, seminarielärare i Linköping och 
så småningom även socialdemokratisk riksdagsledamot – presenterade sin 
studiecirkelmodell i en artikel 1902, var han djupt engagerad framförallt i 
nykterhetsrörelsens bildningsarbete och riksstudieledare inom IOGT. Mo-
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dellen hade han utvecklat i samband med att han själv ledde en studie cirkel i 
Lund. Målet med hans studiecirkelmodell var en studieverksamhet som bygg-
de på medlemmarnas självverksamhet. Idémässigt utgick den ifrån vad som 
kommit att kallas självbildningsidealet, ett kunskapsideal som byggts på idéer 
formulerade av Ellen Key och Lundafilosofen Hans Larsson, där de centrala 
komponenterna utgjordes av just tankarna om självaktivitetens betydelse i 
bildningsarbetet, om kunskapen som en aktiv, livslång process och om beho-
vet av en integrering i bildningsarbetet mellan tanke, känsla och vilja.13

Studiecirkeln var tänkt som en mötesplats där en kunskapsutveckling 
skulle äga rum i demokratisk samverkan mellan alla deltagare, med syftet att 
de skulle växa både individuellt och som grupp. Detta påverkade också ledar-
rollen. Till studiecirkelarbetet behövde ingen extern lärare med specialistkun-
skaper rekryteras, utan gruppen utsåg inom sig en deltagare som fungerade 
som dess ledare, som den främste bland likar med ett speciellt ansvar för led-
ning och planering av mötena.

Rent praktiskt gick studiecirkelarbetet till så, att deltagarna i början av 
arbetsåret gemensamt valde litteratur som köptes in. Böckerna cirkulerade 
sedan i gruppen och i allmänhet förberedde sig deltagarna genom självstudier 
i hemmet. Mötena användes till att tillsammans reflektera över vad man läst. 
Efter arbetsårets slut ställdes böckerna upp tillsammans på en hylla i mötes-
lokalen, där de fick bilda ett studiecirkelbibliotek. Redan 1912 infördes möj-
ligheterna till offentligt stöd genom att studiecirklarna kunde få statsbidrag 
– som dock inte utbetalades i kontanta medel utan som böcker till studiecir-
kelbiblioteket – om den arrangerande organisationen bidrog med lika mycket 
till bokinköp. (Det nya statsbidraget hade för övrigt införts på förslag av en 
statlig utredning, där bland andra Olsson ingick.) Ett villkor för statsbidrag 
var dock att rörelserna organiserade sin bildningsverksamhet i separata stu-
dieorganisationer, och därför tillkom studieförbunden. Först ut var arbetar-
rörelsen, som omgående bildade ABF 1912.

Även landstingen började så småningom ge stöd till studiecirkelbiblio-
teken. Sammantaget betydde de offentliga bidragen och stödet från moderor-
ganisationerna att även människor ur samhällets lägre skikt kunde engagera 
sig i cirkelstudier utan att det blev privatekonomiskt betungande – på det sätt 
som varit tanken redan i de tidiga IOGT-cirklarna.

För Oscar Olsson hade just boken och biblioteket en central roll i bild-
ningsprocessen, och han såg skönlitteraturen som det främsta bildnings-
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medlet. Som vi sett hade redan IOGT:s tidiga studiecirklar tryckt på skönlit-
teraturens värde i bildningsprocessen. Den stora skillnaden var att deltagarna 
i Olssons cirklar fick större inflytande över valet av litteratur – även om nog 
bör påpekas att Olsson själv hade ganska klart uttalade uppfattningar om vil-
ken litteratur som lämpade sig för studiecirkelarbete eller ej. Dessutom köp-
tes ju böckerna nu in lokalt, och bidrog efter hand till uppbyggandet av lo-
kala bibliotek runtom i landet, som även andra än cirkeldeltagarna kunde 
nyttja. En väsentlig del i Olssons metod var slutligen även att cirkelmedlem-
marna själva tolkade och tog till sig innehållet i litteraturen, utan några för-
medlande händer. Det betydde att man inte gärna använde sig av läroböcker, 
utan istället tog sig an författare och filosofer direkt. Deltagarna skulle själva 
stå för tolkningen av vad de läste, med utgångspunkt i den egna verkligheten 
och erfarenheten.

Med andra ord skulle deltagarna i studiecirkeln söka sig fram efter egna 
förutsättningar och med den skönlitterära boken som det främsta bildnings-
medlet. Bildningsprocessen skulle röra sig från det lätta till det svåra i ett slags 
livslång spiral, den skulle börja i den egna erfarenheten och växa till att om-
fatta allt större områden. Konkret kunde det betyda att man gick från tämli-
gen enkel realistisk litteratur, över till svårare litteratur som problematiserade 
grundläggande mänskliga problem, och sedan vidare till filosofins och veten-
skapens stora frågor.

Studiecirkelmodellen spred sig snabbt inom nykterhetsrörelsens och arbe-
tarrörelsens lokala bildningsarbete, och andra organisationer följde efter. Det 
fria bildningsarbetet växte över huvud taget mycket kraftigt och blev till en 
massrörelse i Sverige under de decennier som följde, och studiecirkeln blev 
här den centrala verksamhetsformen.

Hur gick det sedan?
Men hur gick det då med korrespondenskurserna? Fredrika-Bremer-förbun-
dets kurser verkar ha fungerat under de första åren, men efter hand mattades 
intresset av hos medlemmarna och redan 1898 övergavs korrespondensun-
dervisningen. Även inom IOGT upphörde man alltså ganska snabbt med 
detta. Det är lätt att förstå. Kurserna krävde ett välorganiserat centralkansli, 
med möjlighet att ge individuell respons på alla elevers frågor och inskickade 
uppgifter. För en ideell organisation måste detta så småningom ha blivit en 
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både logistiskt och ekonomiskt svår utmaning.14 Korrespondensmetoden 
kom istället i Sverige att övertas av kommersiella aktörer – redan 1898 eta-
blerades Hermods. Längre fram återupptogs korrespondenskurser dock i 
mindre skala, när Kooperativa förbundets korrespondensinstitut tillkom 1919 
med syftet att utbilda konsumföreståndare.

Man kan säga att Oskar Olssons fria bildningsideal och hans studiecir-
kelmodell bidrog till att förändra folkbildningsarbetet på ett avgörande sätt; 
från att deltagarna tidigare ofta betraktats som objekt för en verksamhet blev 
de nu reella subjekt. Ett annat sätt att beskriva förändringen är att se det som 
en övergång från ett patriarkalt bildningsideal med socialpacifistisk målsätt-
ning till ett radikalt självbildningsideal med emancipatorisk målsättning.15 
Olssons studiecirkel brukar härigenom också, mer eller mindre explicit, få 
beteckna starten för den moderna folkbildningen i Sverige medan det som 
fanns dessförinnan inte kan beskrivas som folkbildning i egentlig bemärkelse 
utan snarare handlade om disciplinering styrd av samhällets övre skikt. Men 
kanske är detta, som vi sett, att något förenkla historien. Även den verksamhet 
som redan tidigare fanns, både i Chautauqua och i den svenska verksamhet 
som godtemplarna utvecklade innan Olsson kom med i bilden, byggde på en 
demokratisk grundtanke med självstudier och lokala cirklar som tog ett stort 
ansvar för sin egen verksamhet och utveckling. Låt vara att denna IOGT:s ti-
diga bildningsverksamhet sedan aldrig nådde någon egentlig omfattning i 
jämförelse med vad som senare skulle komma.

Olssons fria skönlitterärt inriktade bildningsideal fick dessutom snart kon-
kurrens av andra idéer inom studieförbunden. De föredrog en mera målstyrd 
verksamhet med kurser som byggde på centralt utarbetade kurs planer, litte-
raturlistor och läroböcker. Studiecirkelverksamheten ändrade successivt ka-
raktär redan under 1920-talet, och kurser skapades inom många olika ämnen 
– alltifrån stenografi till konsthistoria. Skönlitteraturens centrala roll i studie-
cirkelns arbetssätt försvann således. De skönlitterära cirklarna kom nu istäl-
let att betraktas som en egen kategori med beteckningen litteratur cirklar, och 
de underkastades samma krav på studieplaner och kurslitteratur som cirklar 
i andra ämnen.16

Hur gick det då i USA för Chautauqua-rörelsen? Länge gick det bra, och 
när den var som störst 1924 fanns hela 40 miljoner deltagare i lokal verksam-
het på tiotusen orter spridda över hela USA.17 Samtidigt hade de olika organi-
sationerna efter hand gått samman i olika så kallade circuits, vilka i praktiken 
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var kommersiella företag som erbjöd både bildande aktiviteter och olika typer 
av nöjesaktiviteter, exempelvis musik och vaudeville. Dessa circuits hade inte, 
så som de svenska studieförbunden, stora idéburna organisationer att luta sig 
mot och inte det system för statligt stöd som fanns här i Sverige. Dessutom 
hade den generella bildningsnivån i landet successivt ökat och behovet av vux-
enutbildning var inte längre lika stort som det varit några decennier tidigare. 
Radion och filmen började också konkurrera om människors fritid. När kon-
junkturerna blev kärvare i mitten av 1920-talet minskade verksamheten därför 
hastigt i omfattning och i samband med finanskrisen 1929 kollapsade många 
circuits.18 Inom bara några få år hade hela rörelsen i prak tiken försvunnit.

The National Home Reading Union blev aldrig någon massrörelse i Stor-
britannien, även om den lyckades samla runt 70 000 medlemmar när den var 
som störst 2012. Den spred sig också till de flesta länderna inom det brittis-
ka samväldet, och framförallt i Kanada där den dock kom att anta en något 
annan skepnad med mindre centralstyrning och mera ansvar för de lokala 
grupperna att själva bestämma över sitt arbete. Möjligen bidrog rörelsens pa-
triarkala framtoning till rekryteringsproblemen. På 1930-talet lades den eng-
elska moderorganisationen slutligen ned, medan den kanadensiska fortsatte 
sin verksamhet under ytterligare några decennier.19

Studieförbunden och läsargemenskaperna idag – avslutande diskussion
Även om just skönlitteraturen ganska snart fick en tämligen begränsad roll 
inom de svenska studieförbunden, har dessa under den senare hälften av 
1900-talet ändå varit attraktiva partners för dem som velat bilda läsargemen-
skaper. Här har man kunnat få ekonomiskt bidrag både till ledararvode och 
till inköp av böcker, och det har funnits både manualer och studiehandled-
ningar till hjälp i cirkelarbetet och även möteslokaler. Läget har dock för-
ändrats, och uppenbarligen har studieförbunden inte längre samma betydelse 
för läsargemenskaperna. Volymen på litteraturcirkelverksamheten har sjun-
kit kraftigt under de senaste 15 åren – från ca 46 000 deltagare 2002 till runt 
32 000 år 2015, och medelåldern bland deltagarna är hög, de flesta är pensi-
onärer. Studieförbunden har uppenbarligen svårt med återrekryteringen av 
unga läsare.20

Sannolikt förklaras minskningen av reglerna för statsbidrag, som inte gör 
det lika lockande längre att organisera just litteraturcirklar. Nu premieras 
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verksamhet som genererar många studietimmar, vilket litteraturcirklar sällan 
gör eftersom de i allmänhet bygger på att deltagarna läser en ny bok till varje 
möte. Läsningen tar tid och man kan inte träffas så ofta. Dessutom kan studie-
förbunden inte erbjuda lika generösa villkor längre ifråga om ledararvoden 
och bidrag till bokinköp, så intresset från läsarna har nog också minskat. Att 
bokpriserna sjunkit på senare år spelar säkert in även det. Böcker är billigt i 
Sverige idag – en pocketbok kostar ungefär lika mycket som två dagstidning-
ar. Bostadsstandarden är generellt god och de flesta av oss har möjlighet att ta 
emot en grupp i vårt hem för ett cirkelmöte. Tips om litteratur och även ma-
nualer för läsargemenskaper, med förslag på diskussionsfrågor, går att hitta i 
mängd på webben. Så varför ska man gå omvägen över ett studieförbund, när 
man ganska enkelt kan sätta igång på egen hand?

Det finns därför många läsargemenskaper idag, som arbetar helt på egen 
hand. I den undersökning jag gjorde 2013 över läsargemenskaper i Uppsala, 
var cirka 70 procent helt fristående grupper.21 Gissningsvis har alltså många 
som startat på senare år valt att klara sig själva. Och i just detta liknar vi allt-
mera de anglosaxiska länderna, där antalet läsargemenskaper idag är mycket 
stort men där de flesta bedriver sin verksamhet helt utan stöd från någon bild-
ningsorganisation. Det finns en stark tradition av socialt läsande både i Stor-
britannien och Nordamerika, och man kan naturligtvis fundera över vilken 
betydelse sådana rörelser som Chautauqua historiskt kan ha haft för utveck-
lingen och bibehållandet av den. Även här tränades människor i den nya, be-
grundande läsart som hade sina rötter i den folkliga väckelsens bibelläsning 
och bibelsamtal, och som kom att bli så viktig för utvecklingen av det svenska 
rörelseanknutna bildningsarbetet.

I de anglosaxiska länderna använder man inte längre ordet »circle« som 
beteckning för en läsargemenskap. Den beteckningen är för alltid förknip-
pad med den bildningsverksamhet som fanns under 1800-talet och det tidiga 
1900-talet. I Storbritannien talar man istället om »reading groups« och i USA 
om »book clubs«. I Sverige har cirkelbegreppet dock överlevt och fortfarande 
idag torde bokcirkel, läsecirkel eller litteraturcirkel vara den vanligaste be-
nämningen på en läsargemenskap. Men i takt med att studieförbundens bety-
delse minskar för läsargemenskaperna tycks även detta vara på väg att föränd-
ras. Sålunda kallar sig allt fler idag för bokklubbar efter amerikansk modell. 
På samma sätt som för ungefär 125 år sedan vänder sig bildningsintresserade 
svenskar idag mot USA för idéer och inspiration.
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