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Abstract: The purpose of this investigation is to study how librarians 

experience bookcrossing. We focused on the two following 
questions: Which variations are there in librarians conceptions of 
bookcrossing as literature exchange and reading support activity? 
Which variations are there in librarians conceptions of 
bookcrossing compared to other methods of literature exchange 
and reading support? Bookcrossing is an international book club 
where you share your books by leaving them at public places. The 
thesis is focused on librarians’ conceptions and not the 
conceptions of members of bookcrossing. Fictional literature is 
central in our investigation. To answer the questions we conducted 
interviews with nine librarians at eight different libraries. By using 
a phenomenographical approach our analysis resulted in four 
categories of description for each question. For the first question 
the categories were: bookcrossing as publicity, bookcrossing as a 
new way of thinking, bookcrossing as being democratic and 
bookcrossing as an activity at the library. The second question 
resulted in the following four categories: bookcrossing as an 
alternative to other methods, bookcrossing needs development to 
be reading supportive, bookcrossing as a non serious event and 
bookcrossing as a different selection of books. After the second 
analysis three categories of conceptions emerged: bookcrossing as 
an advantage for the library, bookcrossing as a problematic 
method for the library and bookcrossing as unimportant for the 
library. The conclusion of this study is that librarians do not 
conceptualise bookcrossing as a good method for reading support. 
But the majority of them had a positive experience of 
bookcrossing and they conceptualise that bookcrossing results in 
positive attention in the media.  

 
Nyckelord: bookcrossing, bibliotek, läsfrämjande verksamhet, 

litteraturförmedling, bibliotekarier, fenomenografi 
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1. Inledning 
 
 
Vi har tidigare i vår utbildning på Bibliotekshögskolan i Borås, inom kollegium tre där 
användarperspektivet står i fokus, studerat litteraturförmedling. Detta var något som 
intresserade oss och det öppnade upp våra ögon för olika metoder. Bookcrossing var något 
som vi vid ett senare tillfälle fastnade för. Det var okänt för oss sedan tidigare och det 
verkade vara ett nytt och outforskat fenomen i Sverige. Syftet med bookcrossing är att dela 
med sig av sina läsupplevelser genom att sprida böcker på offentliga platser. Böckerna är 
märkta med ett nummer så att man via en hemsida kan följa böckernas resa. Tanken är att den 
person som hittar en bok och läser den, ger sina kommentarer på hemsidan samt talar om var 
han eller hon har hittat/lämnat boken.         
 
Första gången vi började reflektera kring bookcrossing var när vi läste en artikel som Therése 
Larsson har skrivit i Borlänge Tidning (Larsson, 2007, s.6). I artikeln gjordes en intervju med 
en bibliotekarie, som var positiv till idén och detta gav oss inspiration till att fördjupa oss i 
bookcrossing på bibliotek. Vi hade bara i förbigående hört talas om fenomenet, men inte 
ägnat det någon större eftertanke. Vi har funderat över hur väl denna metod fungerar, om 
människor verkligen plockar upp en bok som de hittar på en allmän plats. Om man vill läsa 
en bok, går man kanske hellre till biblioteket och lånar en som man vill ha. Däremot kan det 
finnas en spänning i att hitta en undangömd bok och att följa dess resa via nätet. Dock tror vi 
att många inte bryr sig om att logga in och ge kommentarer på bookcrossinghemsidan. Ur 
biblioteks synvinkel kan det kanske ses som bortkastade pengar och eftersom det är en ny 
metod behöver den kanske utvecklas för att fungera bättre.  
 
Vi anser att bookcrossing kan verka som en metod för litteraturförmedling och läsfrämjande, 
vid kommunala bibliotek. Då bookcrossing är ett annat sätt att sprida läslust på, tror vi att 
bibliotek skulle kunna utnyttja denna verksamhet för att nå sina läsfrämjande syften. Genom 
bookcrossing kan man också förmedla många olika sorters litteratur och kontakterna på 
hemsidans forum skulle kunna inspirera till nya läsupplevelser.  
  

1.1 Bakgrund 
  
I en artikel från Svenska Dagbladet, som handlar om bookcrossing, skriver Ossi Carp att 
bookcrossing grundades i USA 2001 av Heather Mehra-Pedersen och hennes make Bruce 
Pedersen. Men det var Ron Hornbaker som först fick idén. Dessa tre driver nu tillsammans 
forumet på Internet, med målet att göra hela världen till ett stort bibliotek. Ylva Linberg som 
är litteraturvetare och lektor i biblioteksvetenskap på Uppsala universitet intervjuas i artikeln. 
Hon menar att idén om organiserat bokbytande inte är någon ny företeelse utan har anor från 
1600-talet. (Carp, 2006) 
 
Hemsidan bookcrossing.com har 673 495 registrerade medlemmar världen över. Det finns en 
svensk sektion som i dagsläget har 5853 medlemmar. Efter en sökning på hemsidan 
konstaterade vi att det finns ett fåtal bibliotek i Sverige, 17 stycken, som är registrerade på 
bookcrossing.com. (Hornbaker)    
 
Skälet till att vi har valt att skriva om bookcrossing är att det verkade lockande för oss, då 
detta är av stor vikt för vår framtida roll som litteraturförmedlare. Vi tyckte att kopplingen 
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mellan bibliotek och bookcrossing, som är en fristående och global rörelse, var intressant att 
undersöka. Då bookcrossing är en relativt ny företeelse, som enligt våra informanter fick sitt 
genombrott i Sverige under 2005, anser vi att det finns ett nyhetsvärde i det. Dessutom har 
båda författarna ett stort intresse av skönlitteratur sedan tidigare och därför tilltalades vi av 
denna nya metod för litteraturförmedling.   
 
De bibliotekarier som vi har intervjuat har arbetat med bookcrossing på varierande sätt. En 
del har haft en speciell hylla antingen i själva biblioteket eller i angränsande lokaler, en så 
kallad officiell bookcrossingzon. I denna hylla är det fritt att lämna egna böcker som är 
registrerade på bookcrossings hemsida. Det är fritt för vem som helst att gå dit och hämta en 
bok, lånekort behövs inte och boken behöver inte lämnas tillbaka. Andra bibliotek har jobbat 
med bookcrossing vid tillfälliga evenemang, där böckerna har spridits på publika platser, 
såsom kaféer, festivalområden och campingplatser. Det är också vanligt att människor 
gömmer böckerna på mer svårhittade platser och ger därefter en ledtråd på hemsidan om var 
man kan hitta dem. På bookcrossings hemsida finns det också ett forum där man fritt kan 
diskutera författarskap och läsupplevelser med andra bookcrossingmedlemmar. Många 
personer inom bookcrossing är också medlemmar i olika bokcirklar, där man kan skicka 
böcker mellan varandra mer systematiskt. Detta är dock inte något som våra undersökta 
bibliotek har startat upp. 
 
När det gäller bakgrunden till läsfrämjande arbete är Greta Renborg en viktig person. 
Renborg, hedersdoktor i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i 
Borås, skriver i artikelsamlingen Biblioteket - Hjärtpunkten om Dalaprojektet som startade 
redan 1956 och syftade till att nå ut till nya användare av biblioteket. Hon förde in begreppet 
bokprat i Sverige då hon reste runt i Dalarna för att sprida läslust. Målgruppen var olika 
föreningar som till exempel jordbrukareföreningar och hembygdsföreningar. (Renborg, 1988, 
s.67ff) I en annan artikel i boken propagerar Renborg för vikten av att inspirera till läslust. 
Hon menar att läsandet har stor betydelse för att förstå verkligheten vi lever i, sett ur många 
olika perspektiv. För att inspirera till läsning borde man spela på läsarnas känslor och 
upplevelser istället för att bara nämna författarnamn eller boktitlar. Vid bokprat är det viktigt 
att man själv har insikt om vad läsningen kan ha för betydelse för egen del, först då kan man 
förmedla sina läsupplevelser till andra. (Renborg, 1988, s.17ff) Författaren skriver om att det 
är av stor vikt att man stimulerar barns läsning men att även läsovana vuxna kan omvändas. 
Varje enskild person uppmanas att sprida läslusten vidare. (Renborg, 1988, s.21ff) Bibliotek i 
Sverige har efter Renborgs arbete med bokprat infört nya verksamheter där målet är att nå ut 
till nya användare för att stimulera till läsning.  
 

1.2 Problemformulering 
 
Ett problem som bibliotek ställs inför är att de måste förmedla sina böcker till så många olika 
användargrupper som möjligt. Man har som bibliotekarie ett huvudmål att förmedla böcker 
på ett bra sätt genom att ge rätt bok till rätt person. De kommunala biblioteken ska vara till 
för alla och det finns således ett krav på att tillgodose många olika användargrupper, även de 
som inte läser speciellt mycket. För att lösa bibliotekens problem med att nå ut till alla 
potentiella användare krävs någon form av läsfrämjande verksamhet eller 
litteraturförmedling. Detta är komplicerat då olika litteraturförmedlingsmetoder passar 
människor olika bra. Då är frågan om bookcrossing skulle kunna vara ett alternativ för dem 
som inte har för vana att besöka biblioteket. Av dessa anledningar anser vi att det är av stor 
vikt att bibliotekariers uppfattningar av fenomenet bookcrossing undersöks. Bookcrossing är 
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en relativt ny metod som bibliotekarierna har införlivat i sin verksamhet, på grund av detta 
anser vi att detta arbete bidrar till forskningen inom Biblioteks- och Informationsvetenskap.   
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att utföra en fenomenografisk undersökning av de variationer i 
uppfattningar som bibliotekarier har av bookcrossing. Vi har för avsikt att undersöka om 
bookcrossing uppfattas fungera som litteraturförmedling och läsfrämjande verksamhet för 
bibliotek. Stor vikt kommer även att läggas vid bibliotekariernas uppfattningar av 
bookcrossings för- och nackdelar i jämförelse med andra metoder.  
 

1.4 Frågeställningar 
 
För att uppnå vårt syfte har vi formulerat en övergripande fråga och en underfråga, som vi har 
för avsikt att besvara genom denna studie. 
 
Vilka variationer i uppfattningar har bibliotekarier av bookcrossing som litteraturförmedling 
och läsfrämjande verksamhet? 
 

• Vilka variationer i uppfattningar har bibliotekarier av bookcrossing i jämförelse med 
andra litteraturförmedlingsmetoder och läsfrämjande verksamheter? 

 

1.5 Avgränsningar 
 
I denna studie kommer vi endast att titta på bibliotekariers uppfattningar av bookcrossing och 
inte hur bookcrossinganvändarna uppfattar det. Vi har valt detta angreppssätt för att det 
verkade mer intressant då vi ansåg att kopplingen mellan bibliotek och bookcrossing var det 
vi ville lägga fokus på. Vi ämnar inte heller undersöka hur verkligheten ser ut utan hur den 
uppfattas av bibliotekarierna.  
 
Andra avgränsningar som finns i vårt arbete är att de bibliotekarier som vi valt att intervjua 
hittades via bookcrossings hemsida, där varken universitets- eller forskningsbibliotek var 
representerade. Vi intervjuar endast personer som har arbetat med bookcrossingverksamheten 
på sina respektive bibliotek, då vi vill undersöka hur denna nya verksamhet kan 
sammankopplas med biblioteket. Vidare kommer fokus i texten att ligga på förmedling och 
främjande av skönlitterär läsning och inte facklitteratur.  
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1.6 Centrala begrepp 
 
I detta avsnitt kommer vi att definiera och diskutera de begrepp som vi anser vara centrala för 
studien. 

 

1.6.1 Bookcrossing 
 
Bookcrossing är en bokklubb, för alla, vars tanke är att sprida fria böcker på allmänna platser. 
Verksamheten organiseras via Internet, det finns inga avgifter, inga återlämningsdatum, inget 
medlemstvång eller några andra krav för att delta i bookcrossing. Under vårt arbete har vi 
stött på tre olika begrepp för detta fenomen. Vi har dock valt att använda oss av den engelska 
termen ”bookcrossing” istället för de försvenskade varianterna ”bok på rymmen” eller 
”bokjakt”, därför att den engelska benämningen är ett mer etablerat uttryck även i Sverige. 
Vanliga begrepp som används inom bookcrossing är till exempel ”fånga” och ”befria” 
böcker, ”fånga” innebär att en person hittar eller letar reda på en bookcrossingbok medan 
”befria” betyder att man lägger ut en bok på allmän plats. En annan term som förekommer är 
”bookcrossingnummer”, detta finns på alla bookcrossingböcker för att man ska kunna hitta 
dess specifika sida på bookcrossing.com och ge sin kommentar.  
 
1.6.2 Bibliotek  
 
Med termen bibliotek avser vi folk- och länsbibliotek samt skolbibliotek. Det är denna term 
som kommer att användas som ett samlingsbegrepp fortsättningsvis.  
 
1.6.3 Uppfattning  
 
Vår bild av termen uppfattning överensstämmer med den definition som Staffan Larsson (för 
vidare presentation se avsnitt 3.1) gör. Han menar att uppfattning inte är detsamma som en 
åsikt, därför att en åsikt är något man har reflekterat över och gjort ett val mellan olika 
alternativ. Medan en uppfattning är något man tar för givet. Uppfattningen är den icke 
ifrågasatta grunden för åsikten. (Larsson, 1986, s.21) 
 
Även Michael Uljens (för vidare presentation se avsnitt 3.1) skriver om skillnaden mellan 
åsikter och uppfattningar: 
 

Skillnaden framkommer tydligt då fenomenograferna säger sig 
analysera människors uppfattningar av olika företeelser men inte 
människors uppfattningar om olika företeelser. Med uppfattningar av 
något avser man människans grundläggande förståelse av något. Med 
uppfattningar om något avser man att människan gör något till föremål 
för medveten reflektion och förenar en värdering till denna tanke. 
(Uljens, 1989, s.10)  

 
Här tolkar vi det som att Uljens menar att en uppfattning om något är en åsikt, medan en 
uppfattning av något är en ”riktig” uppfattning. Det är den sistnämnda innebörden av 
begreppet som man fokuserar på inom fenomenografin.   
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1.6.4 Läsfrämjande och litteraturförmedling 
 
Vid starten av detta arbete blev det tydligt att vi måste definiera vad vi menar med de två 
begreppen läsfrämjande och litteraturförmedling. I den litteratur vi tagit del av har antingen 
begreppet litteraturförmedling eller läsfrämjande verksamhet använts och de har inte 
kombinerats. För att tydliggöra för läsaren har vi valt att skilja dem åt genom olika avsnitt i 
litteraturgenomgången. Vi anser dock att begreppen går mycket in i varandra. Med 
litteraturförmedling förknippar vi främst de dagliga referenssamtalen och skyltning av 
bibliotekets resurser men även bokprat kan vi se som en sorts litteraturförmedling. 
Läsfrämjande verksamhet ser vi mer som fristående projekt som till exempel bokklubbar, 
samarbete med skolan, tävlingar och andra jippon. Vi menar att man med litteraturförmedling 
syftar till att få människor att känna till vad som finns att läsa, medan läsfrämjande 
verksamhet innebär att få fler människor att läsa. Men metoderna för att uppnå dessa mål är i 
stort sett sammanvävda. När det gäller begreppet läsfrämjande kan vi se att det finns två olika 
grader av vad som inbegrips i detta begrepp. Läsfrämjande kan innebära både att främja 
läsning för läsvana människor och för dem som behöver introduceras i läsningens värld. 

 

1.6.5 Förmedlingsmetoder 
 
När vi använder oss av ordet förmedlingsmetoder menar vi både litteraturförmedling och 
läsfrämjande verksamhet. För att förenkla vid läsandet har vi valt att använda oss av denna 
term som ett samlingsnamn. 
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2. Litteraturgenomgång 
 
 
I detta avsnitt kommer vi först att ge en beskrivning av den litteratur som berör bookcrossing, 
i form av en tidningsartikel samt en projektutvärdering. Vi går därefter igenom den litteratur 
som vi har funnit relevant kring litteraturförmedling och läsfrämjande verksamheter. 
Slutligen kommer vi att beskriva olika exempel på dessa verksamheter, detta för att vi ser ett 
samband med förmedlingsmetoderna och bibliotekets utnyttjande av bookcrossing.  
  

2.1 Bookcrossing 
 
Aurélie Godfroy och Albane Lejeune, som är masterstudenter på Paris X-Nanterre, skriver i 
en artikel i tidsskriften Bulletin des Bibliotheques de France om bibliotekens nyskapade 
relation med bookcrossingrörelsen. Denna artikel är skriven utifrån franska förhållanden men 
vi har ändå valt att ta med den, då problematiken i relationen bookcrossing och bibliotek kan 
vara liknande även i Sverige. Författarna skriver att idén med denna nya metod är att skapa 
ett globalt nätverk av läsare. Under den senaste tiden har bookcrossing uppmärksammats av 
biblioteken och allt fler ser möjligheterna med denna nya metod, när den väl har anpassats 
efter bibliotekens verksamhet. Det återstår fortfarande att se hur väl bookcrossing kommer att 
fungera. Författarna beskriver bookcrossing som en parallell cirkulation till bibliotekets 
vanliga utlåning. De menar att det kan fungera som en ny ingång till litteratur för användarna. 
Bookcrossing ses idag som en ny metod för läsning men samtidigt som en lek. För att delta i 
denna kurragömmalek behöver man bara registrera en bok på bookcrossinghemsidan och 
därefter lämna en ledtråd till var man har gömt den. Godfroy och Lejeune trycker särskilt på 
att detta är ett alternativ till den traditionella bokmarknaden och biblioteken. Författarna talar 
om att metoden skulle kunna fungera som en möjlighet till att få människor att upptäcka och 
återupptäcka de publika miljöerna för läsning, utan att stöta på några hinder eller ha några 
krav på sig. De skriver också att bookcrossing kan vara ett sätt att få människor att lära känna 
bibliotekets hemsida på Internet, då de i samband med denna bokjakt kommer i kontakt med 
adressen. Många boksläpp har arrangerats som ett festligt inslag i biblioteksverksamheten. 
(Godfroy & Lejeune, 2006, s.58f) 
 
Godfroy och Lejeune skriver att biblioteken skulle vinna på att använda sig av bookcrossing 
då denna verksamhet har en stor cirkulation av böcker som man delar med sig av. De borde 
även ställa sig bakom denna idé som gör utlåningen av böcker mer demokratisk, då dessa 
tillhandahålls utan krav och tvång. Det faktum att bibliotek driver bookcrossing kan bli ett 
uppvaknande för dem som endast ser biblioteket som en ”dammig” institution. Här använder 
man sig av gatan för att skapa ett osynligt och okontrollerbart bibliotek i syftet att nå den 
publik som vanligtvis inte besöker bibliotek av olika skäl. Några av dessa skäl, menar 
författarna, skulle kunna vara medlemstvång, byggnadens öppettider och avsaknaden av 
anonymitet. För att bookcrossing ska fungera läsfrämjande är det viktigt att släppa titlar i alla 
genrer och för alla åldrar för att nå ut till ickeanvändarna. Det krävs av användarna att de ska 
vara aktiva genom att de får söka efter böckerna, kommentera dem och sedan välja tid och 
plats för dess befrielse. Bookcrossaren som frigör sin bok och bibliotekarien som sitter inne 
med sitt lager skapar splittrade bilder som förhoppningsvis ändå kommer att kunna närma sig 
varandra progressivt. Godfroy och Lejeune skriver att en viktig åtskillnad är om 
bookcrossingböckerna som biblioteket erbjuder är införskaffade genom donationer eller 
nyinköpta, då detta resulterar i frågan om hur medborgarnas skattepengar används. Böckernas 
innehåll kan också vara en del av debatten då det krävs att de inköpta böckerna ska hålla en 
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viss kvalité. De menar också att bookcrossing kan vara ett sätt att förmedla både klassiker 
och samtidsromaner men även populärlitteratur till en stor publik. Författarna diskuterar 
frågan om var man ska lägga ut böckerna, bör man gömma dem för att uppnå spänningen 
med skattjakten eller borde man lämna dem väl synligt för att locka nya medlemmar? 
(Godfroy & Lejeune, 2006, s.59f) 
 
För att hålla bookcrossingverksamheten igång på en organisationsnivå krävs det både 
personal och tid, för att registrera och frigöra böcker samt följa upp de kommentarer 
biblioteket får på bookcrossings hemsida och även värva nya kontakter. Det är svårt för 
biblioteken att utvärdera arbetet med bookcrossing genom objektiva konstateranden. 
Medlemmarna i bookcrossingforumet verkar vara tillräckligt generösa med böcker för att 
själva kunna hålla en bokbytarzon levande. Dock finns det fortfarande ingen indikation på att 
inskrivning på biblioteket sker till följd av att man har intresserat sig för bookcrossing. 
Författarna frågar sig om detta nya arbetssätt verkligen kan sägas vara en lämplig verksamhet 
för biblioteken och om det är passande att de utvecklar en parallell cirkulation. Många har 
svårt för att vänja sig vid idén med bookcrossing och flera böcker återlämnas därför till 
biblioteket på grund av missförstånd. En del bibliotekarier ställer sig motvilliga till idén som 
till skillnad från den traditionella biblioteksverksamheten, oftast innebär att återlämningen 
uteblir. Trots att bookcrossing har fått mycket positiv publicitet i medierna, har genombrottet 
inte skett än, detta på grund av att det materiella behovet är för stort. Böcker uppfattas ofta 
som en statussymbol som man motvilligt lämnar ifrån sig. Godfroy och Lejeune menar att 
bookcrossing och bibliotek inte är konkurrenter, tack vare att det i biblioteket finns möjlighet 
till mänsklig respons och kontakt. Dock erbjuder bookcrossing spänning. Verksamheten 
anses inte vara något hot varken mot bokmarknad eller bibliotek, eftersom chansen att hitta 
den bok man vill ha inte är speciellt stor. Biblioteken har mycket att vinna på att använda sig 
av bookcrossing då deras image kan förbättras. (Godfroy & Lejeune, 2006, s.60f) 
 
Järfälla gymnasiebibliotek har gjort ett större projekt kring bookcrossing och vi har därför 
valt att ta med deras projektutvärdering i vårt arbete. Eftersom denna text baserar sig på ett 
verkligt projekt i en svensk kontext har dessa uppgifter varit intressanta för en jämförelse 
med vår egen studie. Personalen på gymnasiebiblioteket i Järfälla blev under vårterminen 
2006 intresserade av bookcrossing. De frågade svensklärarna på de två praktiska 
gymnasieskolorna, HTS (Handel, Tjänster, Service) och YTC (YrkesTekniskt Centrum) om 
de skulle vara intresserade av ett samarbete. Detta var bibliotekarierna intresserade av då de 
upplevde att dessa elever inte besökte biblioteket särskilt ofta, på grund av avståndet. Under 
höstterminen 2006 blev de beviljade att påbörja projektet. De klasser som valdes ut var en 
hotell- och restaurangklass och en byggklass. Eleverna inbjöds till biblioteket där 
bibliotekarierna presenterade de senaste årens nyutgivna böcker. Eleverna fick sedan fylla i 
en lista där de önskade fyra titlar som de ville läsa. Även bibliotekarierna valde ett antal 
böcker att köpa in som komplement. Under vårterminen 2007 sattes bookcrossingetiketter på 
böckerna och de plastades även in. Vid uppstarten bjöds klasserna in tillsammans med lärare 
och rektorer till ett releaseparty. Även journalister, radio och TV inviterades dit, 
folkbiblioteket var också representerat. Efter att projektet var startat tillfrågades ytterligare 
elever om att delta. Bibliotekarierna gjorde en utvärdering där eleverna fick fylla i en enskild 
enkät och där diskussioner klassvis genomfördes. Även lärarna fick delta i utvärderingen. 
Många av eleverna var mycket läsovana och de tyckte att detta var ett roligare sätt då man 
kände sig mer utvald än om man bara hade fått en bok av sin lärare. Det ansågs också vara 
positivt att tidspressen försvann. En annan åsikt som kom fram vid utvärderingen var att det 
borde ha varit ett bättre urval av böcker, vilket bibliotekarierna ansåg vara en konstig 
reflektion då eleverna själva fick välja böckerna. Andra synpunkter var ”Vart tar böckerna 
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vägen”, ”Hälften kommer försvinna” och någon tyckte även att bookcrossing var som att 
slänga pengarna i sjön. Hemsidan, där man registrerar och kan följa upp böckerna, tyckte de 
flesta var användarvänlig, dock tyckte några elever att man först behövde få den förklarad för 
sig. (BOOKCROSSING i Järfälla 2006-2007) 
 
Det var 62 % av eleverna som tyckte att bookcrossing var ett roligt sätt att möta nya böcker 
på och 71 % tyckte att det var en bra verksamhet för gymnasieskolorna. Under en period av 
fem månader uppskattar webbansvarige att cirka 190 böcker har fångats och 70 böcker har 
befriats, i Järfälla. Det har varit ett samarbete mellan Järfälla gymnasiebibliotek och de lokala 
bokhandlarna när det gällde inköp av böcker. Biblioteket har köpt in omkring 230 böcker och 
som både elever och bibliotekarier befarade försvinner många böcker när de befrias. 
Bibliotekarierna ville med projektet försöka nå ut till nya läsare bland eleverna. De tycker att 
projektet har varit framgångsrikt och det finns flera elever som har visat intresse för att 
fortsätta. (BOOKCROSSING i Järfälla 2006-2007)  
 

2.2 Litteraturförmedling 
 
I magisteruppsatsen Förmedlingen av skönlitteratur på folkbiblioteket har Helena Strömblad 
gjort intervjuer med bibliotekarier om deras syn på skönlitteratur, litteraturens ställning och 
arbetet med litteraturförmedling. Inblicken som denna text ger i bibliotekariers tankar kring 
andra förmedlingsmetoder har varit viktig för vårt arbete då bookcrossing kan jämföras med 
dessa verksamheter. Strömblad kommer fram till att bibliotekarierna i hennes studie ser 
skyltningen och synliggörandet av böcker i biblioteket som den viktigaste 
förmedlingsstrategin. En av informanterna menar att det gäller att följa med i vad som händer 
i omvärlden. Det är viktigt att vara snabb med att få fram nyheter i form av tips om böcker 
och bokprat. Något annat som diskuteras är låntagarinflytandet på bokinköpen som vid de 
studerade biblioteken upplevs som stort. Här är Strömblads informanter inte helt överens, 
vissa ser det enbart som positivt att användarna får vara delaktiga och att det går att hålla en 
dialog om inköpen. Den motsatta ståndpunkten är att kvalitén på beståndet blir lidande om 
man i allt för stor utsträckning väljer att tillgodose allmänhetens önskemål. (Strömblad, 2003, 
s.78f) 
 
Jens Thorhauge, lektor i litteraturhistoria, skriver i ett kapitel i antologin Litteratursociologi 
om förmedlingsmetoder. Han skiljer mellan den indirekta och direkta förmedlingen. Den 
indirekta förmedlingen utgörs av det arbete som bibliotekarierna utför för att förmedla 
läsning utan direkt kontakt med den enskilde läsaren. Några exempel på detta är 
ämnesuppställning, utställningar, litteraturlistor, författarporträtt och nyckelord i 
bibliotekskatalogen. Den direkta förmedlingen består av personliga samtal med användarna, 
där man presenterar olika verk. Thorhauge menar att vikten av att använda dessa 
litteraturförmedlingsmetoder har ökat i takt med att bibliotekets samlingar har vuxit. För 
användaren kan bibliotekets bokbestånd ofta uppfattas som en enda stor massa av grå 
bokryggar, som man inte själv kan bedöma läsvärdheten hos. Många väljer böcker utifrån 
dess framsida, baksidestext, layout, tjocklek, tyngd eller dess lukt. (Thorhauge, 1995, s.179f)  
Vi uppfattar att bookcrossing är en förmedlingsmetod som Thorhauge skulle beskriva som 
indirekt. Det är av stor vikt för bibliotek att använda både direkta och indirekta 
förmedlingsmetoder för att nå alla användare. 
 
I boken Innganger. Om lesing og litteraturformidling skriver Åse Kristine Tveit, lektor i 
Biblioteks- och Informationsvetenskap vid högskolan i Oslo, om de bakomliggande syftena 
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med läsning. Vi har valt att använda oss av Tveits bok därför att hon beskriver 
litteraturförmedling på ett traditionellt bibliotekssätt. Då litteraturförmedling skiljer sig från 
de förutsättningar man har när man arbetar med bookcrossing. Tveit menar att användaren 
väljer bok utifrån vilken dagsform och vilket humör personen har för tillfället. I stressade 
perioder av livet väljer många att läsa sådan litteratur som uppfattas som trygg, till exempel 
en känd författare eller en välkänd litteraturgenre som inte kräver för mycket av läsaren. Men 
i mindre stressade situationer väljer man kanske litteratur som är lite av en utmaning. Tveit 
nämner en rad andra faktorer som påverkar vid valet av bok, till exempel familjens och 
vännernas tips, recensioner i media, aktuella filmatiseringar av böcker, krav på handling och 
huvudperson och svårighetsgrad. Av dessa anledningar menar hon att det är viktigt för 
bibliotekarierna att inte alltid döma den enskilde användaren på samma sätt. (Tveit, 2004, 
s.67ff) 
 

2.3 Läsfrämjande verksamhet 
 
Elisabeth Bergström och Annika Lindhé skriver i sin magisteruppsats Gymnasiebibliotekarier 
och läsfrämjande: en intervjuundersökning av några gymnasiebibliotekariers tankar kring 
läsfrämjande och skönlitteratur i gymnasiebiblioteket om läsfrämjande arbete på 
gymnasieskolan. Författarna har utfört nio intervjuer med gymnasiebibliotekarier (Bergström 
& Lindhé, 2002, s.11). Resultatet av intervjuerna visar att bibliotekariernas bild av 
läsfrämjande arbete handlar om att inspirera och stimulera elever till läslust (Bergström & 
Lindhé, 2002, s.63). De läsfrämjande metoder som var vanligast förekommande, på de 
undersökta biblioteken, var de spontana samtalen kring böcker när eleverna enskilt besöker 
biblioteket. De flesta diskuterade även vikten av att ha ett utbud av böcker som passar alla 
intressen och läsförmågor, skyltningen av böcker ansågs också vara av stor vikt. Däremot var 
boksamtal i klasserna inte lika vanligt. (Bergström & Lindhé, 2002, s.56) Stephen Krashen, 
som är professor i lingvistik och pedagogik, har skrivit boken The power of Reading: insights 
from the research där han propagerar för frivilligläsningen. Han menar att detta effektivt 
hjälper till att öka läsförståelsen och det underlättar även för både skriftlig och muntlig 
kommunikation. Ordförrådet utökas och språkförmågan förbättras. (Krashen, 1992, s.ixff) 
Barbro och Bo Wingård, båda lärarbibliotekarier, har skrivit en bok Lässtimulans i skolans 
vardag, där de tar upp olika exempel på vad lässvaga elever har för behov. För det första 
behöver de mycket lästid för att hinna passera bokens inledande tröghetsvall innan läsningen 
avbryts. En bra plats där det är tyst och lugnt är också viktigt. Om det går bör möjlighet till 
ögonkontakt mellan eleverna undvikas, då koncentrationen lättare bryts om någon skrattar 
eller hostar till, menar Wingård och Wingård. Förförståelse för boken behövs både som 
motivation och för att kunna öka läshastigheten. Författarna påstår att den är särskilt viktig 
för att snabbt komma in i handlingen innan man tappar motivationen. De menar också att det 
är bättre att börja med en lättläst bok för att sedan successivt öka svårighetsgraden. (Wingård 
& Wingård, 1994, s.39ff) Dessa texter, menar vi, belyser hur bibliotekarier ser på arbetet med 
läsfrämjande och tar upp viss forskning kring läsning som kan vara viktig att känna till vid 
läsfrämjande verksamheter. Bergström och Lindhés undersökning kan jämföras med vår egen 
studie då de också undersökt bibliotekariers tankar kring läsfrämjande. 
 
Margaret Kinnell, Head of the Department of Information and Library Studies vid 
Loughborough University, och Jennifer Shepherd, före detta Assistant Director of 
Leicestershire Libraries and Information Service, skriver i boken Promoting reading to adults 
in UK public libraries om folkbibliotekens arbete med läsfrämjande verksamheter som är 
riktade mot vuxna. Trots att boken är skriven i en engelsk bibliotekskontext och berör mycket 
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engelsk politik, har vi funnit vissa delar av den som vi kan relatera till svenska förhållanden. 
Författarna menar att det finns brist på forskning om böckernas roll i samhället och vilken 
betydelse den har för den enskilda individen. I en undersökning från 1995 framkom det att 
huvudorsaken för att inte läsa, var att man inte ansåg sig ha tillräckligt med tid, på andra och 
tredje plats kom förklaringarna att man inte var intresserad och att man hellre gjorde andra 
saker. Kinnell och Shepherd citerar A. W. McClellan, före detta chef för bibliotek och 
museum i Tottenhamdistriktet, han anser att det finns djupare psykologiska skäl till varför 
man läser och att det är omöjligt att förutsäga en läsares upplevelser av en bok. Därför tycker 
han att det är omöjligt som litteraturförmedlare att bedöma kvalitén i en text. Författarna tar 
också upp Douglas Waples, ledande inom fältet för läsning, teori om att ju mer människor 
kan identifiera sig med innehållet i böcker desto mer intressant blir det att läsa. (Kinnell & 
Shepherd, 1998, s.42ff) Kinnell och Shepherd tar upp det faktum att personer som har pengar 
att spendera, hellre köper sina egna böcker och ger dem vidare till vänner än att låna dem på 
biblioteket. Då slipper de vara rädda om boken och se till att lämna tillbaka den i tid. På detta 
sätt får de också tag i storsäljarna tidigt och kan vara med i den allmänna bokdiskussionen. 
Författarna menar att läsare känner sig tryggare och blir mer nöjda om de får läsa böcker eller 
författare som de känner till sedan tidigare. Därför menar Kinnell och Shepherd att 
bibliotekarien har en viktig roll i att inspirera och uppmana läsare till att utvidga sina litterära 
vyer. (Kinnell & Shepherd, 1998, s62ff) Denna bok belyser läsfrämjande verksamheter som 
riktar sig till vuxna till skillnad från de andra böcker som vi har tagit upp, där fokus oftast är 
på barn och ungdomar.  
 
Även i magisteruppsatsen Läsfrämjande verksamhet för ”läsovana” vuxna skriver Annice 
Hansson och Margaret Svensson om vikten av att vara läskunnig som vuxen i ett 
demokratiskt samhälle. De har utfört intervjuer med fyra olika organisationer och 
kompletterat detta med en litteraturstudie. Författarna tar upp siffror från Kulturbarometern 
där man frågade ”På vilket sätt skaffar du de flesta böcker som du läser på fritiden”? Bland 
de personer som endast har grundskoleutbildning svarade 29 % att de lånade böckerna på 
biblioteket. I gruppen som har gymnasial utbildning var antalet ungefär detsamma, medan 
siffrorna minskade för dem som har en högre utbildning. Samma undersökning visar att ju 
längre utbildning man har desto fler av böckerna man läser, köper man. (Hansson & 
Svensson, 2006, s.15) Man kan läsa ut fyra direkt läsfrämjande verksamheter för vuxna ur 
studiens intervjuer, författarbesök, arbetsplatsbibliotek, ”Läs för mig pappa” och utbildning 
av bokombud. En informant tror att författarbesöken har en läsinspirerande funktion då det 
blir mer intressant att läsa en bok av en författare som man har träffat. Arbetsplatsbiblioteket 
bidrar enligt informanterna till ökad läsning, detta beror till stor del på böckernas 
lättillgänglighet. Även de förenklade lånerutinerna och att man inte behöver ta hänsyn till 
några öppettider resulterar i positiva effekter när det gäller personalens läsning. (Hansson & 
Svensson, 2006, s.50ff) Projektet ”Läs för mig pappa” syftar till att få fler pappor att läsa för 
sina barn. Detta för att det finns allt för få manliga läsande förebilder. Bokombud på 
arbetsplatser finns till för att kunna hålla ordning. (Hansson & Svensson, 2006, s.23ff) Texten 
tar upp intressanta siffror kring läsning och tillgång till böcker som är viktiga för att förstå 
användarna, vilket man måste vid litteraturförmedling. Sifforna visar att läsandet av böcker 
minskar, detta innebär att det behövs fler läsfrämjande åtgärder och då skulle bookcrossing 
kunna vara ett alternativ. Vi håller med författarna om att en god läsförmåga är en 
förutsättning för att kunna vara med i samhällsutvecklingen, eftersom dagens samhälle kräver 
att människor är läs- och skrivkunniga för att kunna påverka sin livssituation.  
 
Vid läsfrämjande verksamheter är det viktigt att ha förståelse för läsandets kretslopp. Aidan 
Chambers, barnboksförfattare, föreläsare och lärare, skriver i boken Böcker omkring oss: om 
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läsmiljö om barns läsutveckling. Vi är medvetna om att Chambers inte har någon empirisk 
undersökning som ligger till grund för hans bok men vi väljer ändå att använda oss av denna, 
då han beskriver läsande på ett sätt som är verklighetstroget. Chambers har kontakt och 
arbetar med barn och unga vilket kan utgöra en praktisk grund för hans reflektioner. Utifrån 
Chambers modell av läsandets cirkel går det att undersöka bookcrossings för- och nackdelar. 
Man kan se läsandeprocessen som en cirkel där början på samma gång är slutet och slutet är 
dess början. Författaren beskriver modellen vars fyra faktorer är att välja, att läsa, 
reaktion/respons samt vuxenstöd, som alla måste vägas in i läsningen. 
 

  
Figur 1. Läsandets cirkel (Chambers, 1995, s.11) 

 
Det första steget, att välja, innebär att man måste göra ett val innan man påbörjar sin läsning. 
Valet görs utifrån de texter som är tillgängliga. Det är viktigt att det finns ett stort utbud av 
litteratur, där alla kan hitta något som de är intresserade av och att det inte finns några krav 
eller hinder för att låna dem. Hur böckerna presenteras spelar också en stor roll, för hur de 
kommer att uppfattas. Vana läsare har lättare att orientera sig i bibliotekets miljö än ovana. 
Nästa steg, att läsa, är en process som kräver koncentration. Chambers menar att man som 
ovan läsare först måste träna upp sig i att hålla koncentrationen under en längre tid, då 
skönlitterära böcker kräver mer än till exempel tidningsläsande. Uppbyggnadsprocessen är 
beroende av att man läser sådana böcker som ger något i utbyte. Miljön för läsningen är 
också viktig, då koncentrationen lätt kan störas av till exempel TV eller hög ljudnivå. 
(Chambers, 1995, s.11ff) Vid det tredje steget, reaktion/respons, kan det uppstå två olika 
reaktioner. För det första uppstår ofta en önskan att få läsa om eller en liknande bok som den 
man tyckte om, för det andra vill man dela med sig av sin upplevelse till vänner och bekanta. 
Man kan inte låta bli att prata om boken man precis har läst. Det är även många som vill få 
respons från dem som har läst samma bok. Chambers vill att läsare ska utvecklas till 
tänkande läsare, som strävar efter att vidga sina vyer men ändå ifrågasätter det de läser. För 
att kunna uppnå detta mål behöver oerfarna läsare få hjälp från mer rutinerade personer. 
Därav kommer Chambers sista steg, vuxenstödet, som krävs i alla tre föregående moment. 
Detta stöd krävs för att eleverna ska kunna utveckla en god läsförmåga. (Chambers, 1995, 
s.16ff) Han påpekar att om eleverna får vara med vid bokinköpsdiskussionerna och samtal 
kring hur man ska skylta dem ökar elevernas intresse för litteratur. Det är viktigt att eleverna 
får känna sig delaktiga i arbetsprocessen och att de känner att de har möjlighet att påverka. 
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Det intresse för litteratur och läsning som skapas vid denna delaktighet sprids ofta vidare till 
vänner. (Chambers, 1995, s.97f) 
                                                                                                                                        

2.4 Exempel på litteraturförmedling och läsfrämjande verksamheter 
 
Vi kommer nedan att ta upp ett antal exempel på litteraturförmedling och läsfrämjande 
verksamheter som används på svenska bibliotek för att inspirera till läsning och locka nya 
användare. Dessa verksamheter kan jämföras med bookcrossing som också kan fungera som 
en metod för litteraturförmedling och läsfrämjande. Även om de exempel på verksamheter 
som vi tar upp nedan inte har någon likhet med bookcrossing, ser vi ändå att syftet och 
konsekvenserna av alla dessa verksamheter är likartade.   
 
I boken Läsprojekt: inspirationsbok för förskola, skola och bibliotek beskrivs ett antal 
verksamheter från olika platser i Sverige. Eva Wrådhe, barnbibliotekarie på Sollentuna 
bibliotek, redogör för exemplet med bokpåsarna på Sollentuna bibliotek, detta projekt 
påbörjades på hösten 2004 och riktar sig till barn med annat modersmål än svenska. De har 
135 tygpåsar med böcker på 13 olika språk som finns på förskolor och skolor i kommunen. I 
varje bokpåse ligger det cirka sju barnböcker, både på barnens modersmål och på svenska, de 
flesta titlarna är kända svenska bilderböcker som har översatts. Tanken med detta är att 
föräldrarna ska känna till de svenska bilderböckerna och dess figurer som barnen möter både 
på förskolan och i samhället. Många av föräldrarna tränar även upp sin svenska genom att 
läsa barnböckerna. Alla föräldrar blir informerade om att bokpåsarna finns och de är väldigt 
populära, vid detta tillfälle informerar även personalen om biblioteket. (Wrådhe, 2007, s.36ff)  
 
Läslustbibliotekarien Ulla Winroth, från Lekeberg, skriver i ett annat kapitel i Läsprojekt: 
inspirationsbok för förskola, skola och bibliotek, om hur hon arbetar mot kommunens 
grundskolor med att förmedla läslust samt att hjälpa eleverna att hitta rätt bok. Hon arbetar 
från kommunbiblioteket, dit elever kommer från förskolan upp till sjätte klass. Verksamheten 
fungerar så att skolklasser kommer på schemalagda besök till biblioteket för att lyssna på 
bokprat. Ibland kan bibliotekarien även åka ut till skolorna istället och då ha med sig en 
boklåda och presentera böckerna. Eleverna i årskurs fem får ett besök av en författare varje 
höst, detta bekostas av skolan men arrangeras av bibliotekarien. Under något av 
föräldramötena i årskurs två tipsar bibliotekarien om böcker, uppmuntrar föräldrarna och 
förklarar vilken betydelse språket har. (Winroth, 2007, s.77ff) 
 
Karna Nyström, barnbibliotekarie och litteraturpedagog, skriver i boken På tal om böcker: 
om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek, att bokprat är en användbar metod i 
biblioteket för att väcka intresse för att läsa. Därför är det viktigt att ta upp bokprat, i vårt 
arbete, som verkar vara den dominerande för läsfrämjande på bibliotek idag. Nyström 
beskriver i sin bok att skillnaden mellan bokprat och boksamtal är att vid bokprat presenteras 
böcker, olästa av åhörarna, för att inspirera till läsning. Däremot innebär boksamtal att man 
arbetar med innehållet i en läst bok. Elevernas läsning inleds alltid med en valsituation, där 
bibliotekarien spelar en viktig roll för att kunna ge tips och råd. Nyström menar att detta är 
särskilt viktigt för barn, då barnlitteratur inte uppmärksammas lika mycket i media. Bokpratet 
blir ett viktigt redskap för att barn och unga ska kunna hitta rätt bok. Författaren påstår att 
bokprat är den bästa läsfrämjande metoden, då man har möjlighet att hjälpa barnen att 
utvecklas som läsare. Efter många återkommande träffar får barnen också en större 
kännedom om titlar och författare. Bokprat kan vara en bra metod för att hjälpa svaga läsare 
att förstå innehållet i boken, då en viss förförståelse för boken ges. Bibliotekarien har här 
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möjlighet att förklara ord och händelser som kan upplevas vara svårbegripliga. (Nyström, 
2005, s.9ff) Nyström menar att det är viktigt för bibliotekarien att ställa sig många frågor 
innan ett bokprat. Man måste veta vilken målgruppen är och vad syftet med bokpratet är. Hon 
skriver att återkommande bokprat i samma grupp medför ett större inflytande och att det inte 
blir en engångsföreteelse. Många lärare som är intresserade av litteratur och läsning kontaktar 
biblioteket självmant, medan de lärare som är mindre intresserade är de som faktiskt är i 
störst behov av denna tjänst, för att inspirera sina elever. Vikten av att göra en läsfrämjande 
plan för att kunna utvärdera om man har uppnått sina mål är viktigt för att hålla motivationen 
uppe och kunna visa vad man har åstadkommit. Det är viktigt att förmedla de känslor som 
uppkommer under läsningen, författaren ser det endast som positivt att vara personlig i sitt 
framförande. (Nyström, 2005, s.15ff)  
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3. Metod 
 
 
I detta avsnitt kommer vi till en början att redogöra för valet av vår vetenskapliga grund för 
arbetet, nämligen fenomenografi och dess analysmetod. Vi valde att lägga detta avsnitt först i 
arbetet då fenomenografin ligger till grund för det praktiska arbetet. Slutligen tar vi upp våra 
reflektioner över det praktiska tillvägagångssättet för insamlandet och bearbetningen av data. 
 

3.1 Fenomenografi 
 
Vi har använt oss av fenomenografi som grund för vårt arbete, eftersom vi ville fokusera på 
att hitta skillnader i bibliotekariernas uppfattningar av bookcrossing. Detta arbete utgår från 
ett induktivt synsätt på forskning. Vi har, som fenomenograferna förespråkar, valt att inte 
använda oss av någon teoretisk utgångspunkt utan istället skapat våra egna analysverktyg i 
form av olika kategorier. Vi tror att det kan vara en fördel att inte vara låst vid en teori, då 
man riskerar att förlora helhetsbilden. Om man har en teori kan man bli för styrd av den och 
missa resultat som annars hade visat sig. Vi är dock medvetna om att vår egen förförståelse 
påverkar vårt resultat. Michael Uljens, forskare och lärare i didaktik vid institutionen för 
lärarutbildning vid Åbo Akademi i Vasa, skriver i sin bok Fenomenografi: forskning om 
uppfattningar om att upphovet till fenomenografin är forskningsgruppen Inom-gruppen, 
(Inlärning om världen) som är verksamma vid Göteborgs universitet. Inom-gruppen är mest 
aktiva inom det pedagogiska fältet. (Uljens, 1989, s.7) Men Mikael Alexandersson, professor 
i lärande och undervisning vid Göteborgs universitet, påpekar i ett kapitel i boken Kvalitativ 
metod och vetenskapsteori att fenomenografin även har applicerats på många problem inom 
andra forskningsfält. (Alexandersson, 1994, s.113) Vi har under tidigare kurser stött på och 
inspirerats av Louise Limbergs, professor vid Bibliotekshögskolan i Borås, fenomenografiska 
arbete med hennes A B C kategorier av skolelevers uppfattningar av informationssökning i 
boken Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan informationssökning och 
lärande (1998). 
 
Staffan Larsson, filosofie doktor i pedagogik, skriver i boken Kvalitativ analys: exemplet 
fenomenografi att fenomenografin karaktäriseras av dess mål att gestalta hur ett fenomen 
framstår på olika sätt i människors uppfattningar. I analysen strävar fenomenografen efter att 
bilda olika kategorier av de uppfattningar som kommer fram ur det empiriska materialet. 
(Larsson, 1986, s.20) Uljens menar att det inom fenomenografin har utvecklats tre olika 
inriktningar. Den första inriktningen behandlar sambandet mellan människors uppfattningar 
av inlärning och deras sätt att studera. Nästa inriktning handlar om hur centrala begrepp inom 
områden som till exempel ekonomi, matematik och fysik uppfattas. Den tredje och sista 
inriktningen innebär hur olika människor kan uppfatta fenomen av skilda slag som till 
exempel lärarkunskap, politisk makt, lärares uppfattningar av undervisning eller barns 
uppfattningar av inlärning och läsning. (Uljens, 1989, s.9) Vår studie utgår från 
fenomenografins tredje inriktning då vi har undersökt hur bibliotekarier uppfattar 
bookcrossing som ett fenomen. Alexandersson skriver om den första och andra ordningens 
perspektiv, vilket är en av fenomenografins grundtankar. Fenomenograferna menar att det 
finns en skillnad mellan att utforska något ur första ordningens perspektiv och ur andra 
ordningens perspektiv. Det förstnämnda innebär att man koncentrerar sig på hur verkligheten 
ser ut och varför den ser ut som den gör. Andra ordningens perspektiv syftar däremot till att 
beskriva hur människor uppfattar verkligheten och det är detta perspektiv som 
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fenomenograferna ser som sitt mål. (Alexandersson, 1994, s.111) Uljens skriver också om 
detta synsätt på forskning där han menar att informanterna inte behöver ha uppfattningar som 
stämmer överens med verkligheten. Det man vill beskriva är endast människornas 
uppfattningar och inte någon objektiv sanning. (Uljens, 1989, s.14) Den andra ordningens 
perspektiv är det som kommer att undersökas i vår studie. 
 
Staffan Larsson påpekar att intervjun är den huvudsakliga metoden för att generera det 
empiriska materialet i en fenomenografisk studie. (Larsson, 1986, s.22) Vi kommer i vår 
studie att använda oss av intervjuer (se vidare avsnitt 3.2). Materialet har vi valt att analysera 
utifrån Alexanderssons beskrivning av analysförfarandet vid fenomenografiska studier. Han 
menar att det finns fyra olika faser, där fas ett går ut på att bekanta sig med det transkriberade 
intervjuunderlaget. Målet är att skapa sig ett helhetsintryck genom att läsa materialet 
upprepade gånger. De utsagor som verkar viktiga för studien, är frekvent förekommande eller 
betonas särskilt i materialet uppmärksammas. Alexandersson menar att det är först när man 
fått en viss förtrogenhet med materialet som man kan börja se likheter och skillnader i olika 
utsagor. Fas två innebär enligt Alexandersson ett arbete med att uppmärksamma likheter och 
skillnader i materialet på ett mer systematiserat sätt. Man sätter de olika delarna i relation till 
varandra. I analysen pendlar forskaren mellan de så kallade utifrån- inifrånperspektiven. Det 
första, där forskaren försöker att se på materialet utifrån en helhet och det senare där den 
enskilda utsagan försöker förstås oberoende av övrigt material. När nya tolkningar uppstår 
läses materialet igen för att omprövas utifrån dessa. Oviktiga utsagor sållas här bort. När man 
inte längre finner några nya tolkningar är det dags att gå över till fas tre där kategoriseringen 
av olika uppfattningar startar. De olika kategorierna ska vara avskilda från varandra och får 
inte heller gå in i varandra. En kort sammanfattning bör göras av varje kategori för att 
beskriva dess utmärkande drag. Den fjärde och sista fasen innebär att de olika utsagorna 
struktureras upp utifrån utfallsrummet eller undersökningsfrågan. De beskrivningskategorier 
som skapas utifrån uppfattningarna bildar tillsammans det så kallade utfallsrummet. 
Innebörden som en person har gett en bestämd företeelse (uppfattningen) återges i en abstrakt 
form (beskrivningskategorin) som till sist sammanställs i en gemensam struktur 
(utfallsrummet). Det går ut på att hitta och se utsagornas olika förhållande till varandra. 
Antingen uppfattas de olika utsagorna som jämbördiga eller så finns det hierarkier där vissa 
utsagor är överordnade andra. Dessa bedömningar görs antingen från ett yttre kriterium av 
rätt och fel eller utifrån ett inre kriterium kring utsagornas omfattning eller grad av 
komplexitet. (Alexandersson, 1994, s.125ff) Vi har dock inte för avsikt att göra några 
hierarkiska åtskillnader mellan bibliotekariernas uppfattningar utan kommer att generera en 
indelning där de olika beskrivningskategorierna är jämbördiga. Vid vår strukturering av 
analysen gör vi dock en hierarkisk åtskillnad utifrån hur positiva utsagorna är. 
 
Alexandersson skriver om begreppen validitet och reliabilitet, där validitet innebär att rätt 
företeelse har undersökts medan reliabilitet ifrågasätter graden av noggrannhet. Inom 
fenomenografin, menar han, att man ska ifrågasätta beskrivningskategoriernas trovärdighet 
utifrån reliabilitets- och validitetsbegreppen genom jämförelser med informanternas 
uppfattningar. Han skriver att man ska kunna identifiera beskrivningskategorierna genom att 
läsa citaten. Ett annat sätt att bedöma en fenomenografisk studies reliabilitet är att en 
oberoende person ska kunna genomföra en egen analys av materialet och få ett liknande 
resultat. (Alexandersson, 1994, s.128ff) Vi kommer i vår studie att redovisa ett antal citat för 
varje kategori, för att ge möjlighet till läsaren att själv bedöma våra tolkningar av utsagorna. 
Vi tror att det skulle vara möjligt, vid vår studie, att en utomstående person kan komma fram 
till ett liknande resultat. 
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3.2 Praktiskt genomförande 
 
 
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer och utformat en intervjuguide (se 
bilaga 2) med nio punkter att ställa frågor utifrån. Denna intervjuguide har vi haft med vid 
intervjutillfället så att även informanten har kunnat läsa den. Målet för oss har varit att ställa 
få och öppna frågor för att inte styra informanternas tankegångar för mycket. Vi strävade 
efter att intervjun skulle vara mer som ett samtal där vi lät informanten prata fritt i så stor 
utsträckning som möjligt kring våra punkter. Vissa av våra övergripande samtalsämnen syftar 
endast till att etablera en kontakt och få intervjun att flyta på ett bra sätt. Utifrån vissa av 
intervjuguidens punkter får vi en förförståelse och helhetsbild av bibliotekets 
bookcrossingverksamhet. Alan Bryman, professor vid Loughborough University, skriver i 
boken Samhällsvetenskapliga metoder att den semistrukturerade intervjun utgår från en lista 
med olika teman som ska beröras under intervjun, en så kallad intervjuguide. Informanten får 
då större frihet att självmant berätta i den ordning som faller sig naturligt för denne. (Bryman, 
2002, s.301) Detta tyckte vi passade vår studie. De öppna frågor vi använde vid intervjun 
hoppas vi kan vara fördelaktiga för vårt resultat. Detta arbetssätt kan resultera i att vi får 
rikare information än om vi hade ställt fasta frågor. Med den semistrukturerade 
intervjumetoden tror vi att risken minskas för att ställa ledande frågor, då vi ställer väldigt få 
och öppna frågor. Bryman beskriver i punktform de för- och nackdelar som finns med öppna 
frågor. De fördelar som finns är att respondenten får svara med sina egna ord och öppna 
frågor tillåter att oförutsedda svar kan uppdagas. De öppna frågorna passar även bra vid 
utforskandet av nya områden. Nackdelarna är att det blir väldigt långa intervjuer och att 
öppna frågor är mer krävande för dem som svarar. (Bryman, 2002, s.158) Eftersom våra 
informanter intervjuades i sin yrkesroll hoppas vi att dessa inte lät sig påverkas av eventuella 
ledande frågor. Svårigheten i att inte ställa ledande frågor beskrivs av Staffan Larsson. Han 
menar att detta är komplicerat men att man bör sträva efter att inte påverka sin informant. 
Larsson menar, precis som vi, att när man intervjuar yrkesverksamma människor om deras 
verksamhet låter de sig inte styras i lika hög grad. (Larsson, 1986, s.28)  
 
Vi hittade till en början 17 bibliotek som var medlemmar på bookcrossing.com men alla 
verkade inte vara aktiva, då ett fåtal inte hade registrerat några böcker alls på hemsidan. Vi 
har gjort ett urval av bibliotek från hemsidan, då vi valde de som hade registrerat tio böcker 
eller fler. Nio av de bibliotek som uppfyllde våra urvalskriterier kontaktades. Vi uteslöt de 
som var belägna på ett för stort geografiskt avstånd från oss. Efter en första förfrågan via e-
post (se bilaga 1) fick vi sju positiva svar, där datum och plats bestämdes för intervjun. 
Information om hur lång tid intervjun skulle ta och vad den skulle behandla för områden 
bifogades även. Vi hittade det sista biblioteket via en sökning i Google. Även detta bibliotek 
visade sig intresserade av att delta. Sammanlagt har vi intervjuat nio bibliotekarier på åtta 
bibliotek. Dessa intervjuer pågick mellan 20 till 50 minuter. Vi har valt att titta på olika typer 
av bibliotek, till exempel folk- och länsbibliotek samt skolbibliotek, för att vi ville uppnå en 
stor variation i svaren. Den första intervjun genomförde vi som en provintervju, för att se att 
intervjuguiden var lämpligt utformad. Då vi inte upplevde att det behövdes några 
förändringar, valde vi att använda resultatet även från denna intervju. På ett bibliotek önskade 
de att få vara två personer under intervjun, vilket vi godtog. Vi har reflekterat över om det 
skulle kunna finnas någon skillnad i att två respondenter, istället för en, deltog vid intervjun. 
Då den ena informanten var i en chefsposition märkte vi av att denna person pratade mer än 
den andra. Vi tror att den andra informanten kanske kände sig underordnad sin chef och 
därför intog en mer tillbakadragen roll och överlät redogörelsen åt chefen. Den andra 
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personen infogade dock små kommentarer med jämna mellanrum. Vi märkte en viss skillnad 
mellan att intervjua två personer istället för en, därför att närvaron av två respondenter ledde 
till att de påverkade varandra. Vi valde trots detta att ta med denna intervju i vår studie, 
eftersom vi anser att de uppfattningar som framkom var sanningsenliga. Dock hade vi kanske 
fått fram fler uppfattningar om vi utfört två separata intervjuer.  
 
Alla åtta intervjuer har utförts på informanternas arbetsplatser och vi har framfört en önskan 
om att få vara i ett enskilt rum. Detta krav har uppfyllts av alla parter. Vi tror att platsen för 
intervjuerna har känts trygg, eftersom informanterna var i en för dem bekant miljö. Trost 
anser att det inte är lämpligt att vara på en plats där informanten känner sig otrygg, där det 
finns andra åhörare eller där man störs av hög ljudnivå. Det hör till att intervjuaren låter 
informanten bestämma platsen, dock kan man ge förslag. (Trost 2005, s.44f)  
 
Vi har använt oss av bandspelare vid våra intervjuer och har i efterhand transkriberat dessa 
för att få ett mer överskådligt material och kunna analysera det bättre. Informanterna har 
blivit tillfrågade om de samtycker till att intervjuerna bandas. Ingen av informanterna var 
negativ till att vi använde oss av bandspelare och vi förutsatte att bibliotekarierna var ärliga 
och talade om ifall de tyckte att bandspelaren var störande. Det Trost skriver om de för- och 
nackdelar som finns med att använda bandspelare vid intervjun har varit användbart för oss, 
därför att det gav en bättre förståelse för vad det innebär att använda bandspelare. Han säger 
bland annat att det positiva är att man i efterhand kan lyssna till tonfall och val av ord samt 
göra utskrifter av vad som sagts. Man lär sig av sina misstag och förbättrar sina kunskaper 
inför kommande intervjuer. Det negativa med att använda sig av en bandspelare är att det tar 
lång tid att lyssna på ljudupptagningarna och det är tidsödande att transkribera dem. Trost 
trycker också på det faktum att många människor känner sig besvärade med att bli inspelade 
på band. (Trost, 2005, s.53f)  
 
Vid intervjuerna har båda författarna medverkat, detta för att vi skulle få samma bild av 
intervjuerna och för att vi såg det som ett bra stöd att vara två då vi båda är ovana intervjuare. 
Trost påpekar att det finns en risk med att vara två intervjuare då informanten kan känna sig 
underlägsen, men han säger också att det inte har lika stor betydelse när man intervjuar en 
representant för en organisation. (Trost 2005, s.46) Vi har valt att inta olika roller vid 
intervjun för att underlätta för våra informanter och för vår egen del. Vi turades om att leda 
intervjun och att göra stödanteckningar, dock gjorde den som antecknade mindre inlägg för 
att alla tre parter skulle vara delaktiga och för att inget skulle glömmas bort. Vi tror att det 
kan ha varit lite svårt för informanterna när vi var två intervjuare, då det kanske blev 
förvirrande att veta vem man skulle prata till. Däremot tror vi inte att våra respondenter har 
känt sig underlägsna eller illa till mods, men vi kan inte med säkerhet veta hur de kände.  
 
Vi delade upp transkriberingsarbetet mellan oss. Dock gjorde vi den första tillsammans för att 
stämma av vilken grad av noggrannhet som ska gälla vid det fortsatta arbetet. Vi bestämde att 
inte ta med ”hummande” från vår sida och talspråksmässiga uttryck som till exempel ”asså” 
har vi ändrat till skriftspråk, ”alltså”. Detta gjorde vi för att vi ansåg att det var lättare att läsa 
utskrifterna och med hänsyn till våra informanter. Vi ville inte att deras svar skulle framstå 
som språkligt slarviga i transkriberingsmaterialet och därefter i arbetet. Vi har dock varit 
mycket noga med att inte förändra innebörden i några utsagor. 
 
Med denna studie ville vi främst belysa de olika uppfattningar av bookcrossing som finns 
bland bibliotekarierna. Eftersom det inte finns tillräckligt många bibliotek som använder sig 
av denna verksamhet ansåg vi att det inte skulle vara givande att göra en kvantitativ studie. 
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En kvalitativ metod ger ett rikare material att arbeta med i en djupare analys. Vi ansåg att det 
skulle vara svårt att formulera några hypoteser kring bookcrossing, då det är ett relativt 
outforskat ämne. Vi valde av dessa anledningar att göra en kvalitativ studie, då denna metod 
lämpar sig särskilt bra för outforskade ämnesområden. Staffan Larsson ser den kvalitativa 
metoden som en motsats till hypotesprövning. Han menar istället att den kvalitativa metoden 
syftar till att söka och finna egna teorier, kategorier och modeller som beskriver det fenomen 
man undersöker. (Larsson, 1986, s.7f)  
 
Enkäter ansåg vi inte vara något passande alternativ, eftersom det finns för lite kunskap om 
bookcrossing för att kunna formulera givande enkätfrågor. Uppfattningar låter sig inte 
observeras, därför är inte heller observationer något alternativ för oss. Genom kvalitativa 
intervjuer får vi möjlighet att förstå en persons djupare tankar och uppfattningar. Vi tror 
också att risken för missförstånd minskar, vid en kvalitativ intervju, då man träffas 
personligen och kan ställa följdfrågor samt utreda oklarheter på ett mer naturligt sätt. Den 
kvalitativa intervjun lämpar sig bäst som metod för att besvara våra forskningsfrågor. Därför 
väljer vi att använda kvalitativa intervjuer. 
 
I vårt arbete har vi valt att behandla de uppgifter som vi erhållit av våra informanter helt 
konfidentiellt. Vi har för avsikt att varken avslöja personuppgifter eller de utvalda 
bibliotekens placering. Det kommer alltså inte att vara möjligt att kunna uttyda personernas 
identitet ur detta arbete. Citat som innehöll avslöjande information eller namn har också 
maskerats. Vi har upplyst våra informanter om att inga personuppgifter kommer att avslöjas i 
arbetet. Jan Trost, filosofie doktor och professor vid Uppsala universitet där han forskar i 
sociologi och socialpsykologi, råder i boken Kvalitativa intervjuer att man inte ska avslöja 
vem som har sagt eller gjort vad. Detta ska inte framgå i arbetet, dock går det inte att utlova 
anonymitet när intervjuaren känner till informantens identitet. Tystnadsplikten är ett löfte 
man har givit och som inte ska brytas enligt god forskarsed. Trost framhåller även vikten av 
att informanternas namn ska anonymiseras i arbetet. Man ska också vid den första kontakten 
berätta för intervjupersonen att all information kommer att behandlas helt konfidentiellt. 
(Trost, 2005, s.40f)  
 
Vid den första analysen läste vi till en början det transkriberade intervjumaterialet ett flertal 
gånger för att få en övergripande bild. Sedan började vi att, utifrån frågorna, uppmärksamma 
de utsagor som vi ansåg vara relevanta. Därefter kategoriserade vi in dessa under olika 
beskrivningskategorier. I den andra analysen strukturerade vi upp beskrivningskategorierna i 
större uppfattningskategorier. Detta utfördes genom att vi placerade alla 
beskrivningskategorier under de tre uppfattningskategorierna. 
 

3.3 Litteratursökning 
 
Vid sökningen av litteratur och tidigare forskning kring vårt ämne har vi sökt i en mängd 
databaser och bibliotekskataloger. Vi började med att söka i Borås högskolebiblioteks 
katalog, Voyager. Detta är den källa som har gett oss det mesta av vårt material. Vi har sökt i 
högskolans uppsatsdatabas, BADA där vi också har funnit många intressanta och användbara 
texter. Vidare har vi även sökt i databaserna LISA, LISTA, Nordiskt BDI-index samt Annual 
Review of Sociology. Dock har inte dessa sökningar resulterat i något material som var 
relevant för vårt arbete. LIBRIS gav inte heller några användbara resultat. Sökningar i Borås 
stadsbiblioteks katalog gav böcker kring läsfrämjande verksamhet. Från Artikelsök och 
Presstext har vi hämtat många artiklar om bookcrossing från dagstidningar, dessa har dock 
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varit av en mer förklarande karaktär. Sökningar på Google gav också artiklar om 
bookcrossing från dagstidningar. Vi har också sökt i andra högskolors uppsatsdatabaser 
nämligen Uppsala och Lund, vilket dock gav dåligt resultat. Vidare har vi hittat mycket av 
vår litteratur genom att titta i andra verks källförteckningar. Vi har också fått en del tips från 
lärare och andra studenter. Den franska artikeln som vi har använt oss av hittade vi i 
databasen Library Literature & Information Science.  
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4. Resultat och analys 
 
 
Vi har intervjuat nio bibliotekarier på åtta olika bibliotek. Dessa personer arbetar på bibliotek 
av varierande karaktär och har olika arbetsuppgifter. Gemensamt för dem alla är dock att de 
har arbetat aktivt med bookcrossing. Det är det transkriberade intervjumaterialet som 
kommer att utgöra underlaget för vår analys. För att visa att vi besvarar våra frågeställningar 
utgår vi från dessa vid analys och kategoriindelning. Vi kommer vid den skriftliga 
redogörelsen för resultatet först att ge en kort beskrivning av de övergripande 
uppfattningarna, för att sedan exemplifiera dessa med citat. Citaten kommer att kopplas till en 
siffra som anges som källa i slutet av dessa, för att vi själva ska kunna hålla isär de olika 
citaten. De ord som skulle kunna medföra att informanterna avslöjas kommer att maskeras 
med XX. Vi har vid transkriberingen av intervjuerna använt oss av tre punkter för att markera 
en kortare paus. I citaten nedan förekommer tre punkter inom parentes, vilket innebär att vi 
har uteslutit en del av texten som inte var relevant för förståelsen. I slutet av varje avsnitt gör 
vi en summering samt en överskådlig tabell av de olika beskrivningskategorierna för att 
skapa en bättre överblick av frågans resultat. 
 

4.1 Vilka variationer i uppfattningar har bibliotekarier av 
bookcrossing som litteraturförmedling och läsfrämjande 
verksamhet? 

  
Vi har vid vår analys kunnat urskilja fyra olika beskrivningskategorier av uppfattningar hos 
de intervjuade bibliotekarierna när det gäller bookcrossing som litteraturförmedling eller 
läsfrämjande verksamhet. Dessa fyra beskrivningskategorier innebär att man ser: 
bookcrossing som publicitet för biblioteket, bookcrossing som ett nytt sätt att tänka, 
bookcrossing som demokratiskt eller bookcrossing som en biblioteksverksamhet. 
 

4.1.1 Bookcrossing som publicitet för biblioteket 
 
Vi har valt att benämna denna kategori ”bookcrossing som publicitet för biblioteket” därför 
att denna uppfattning visar på positiv uppmärksamhet både från användare och i media. Detta 
var den tydligaste uppfattningen som våra informanter gav uttryck för. Bookcrossing är ett 
bra sätt att göra reklam för biblioteket på. De menar att biblioteket vinner på att få positiv 
uppmärksamhet i media, vilket kan leda till att nya biblioteksanvändare lockas dit. Till denna 
uppfattning hör också att man ser att man med hjälp av bookcrossing kan visa att biblioteket 
är med i tiden och förnyar sig. Genom uppmärksamhet i media synliggörs biblioteket och 
skapar nyfikenhet hos både gamla och nya användare. 
 

Eftersom det som sagt är en liten PR-handling, en symbolhandling. 
Det ger uppmärksamhet i media. Tidningarna tycker att det är 
skitroligt och ringer och gör reportage och sådär. (5) 
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Jag ville att XX [organisationen, vår anm.] skulle synas på många 
ställen. Namnet XX [organisationen, vår anm.] skulle kunna locka. 
Jag var inne på Lunarstorm också, så att jag hade ett sådant där krypin 
där och då var liksom bookcrossing ett annat sådant ställe, där vi ville 
synas på. (1) 
 
Biblioteken är ju egentligen inte bara med i tiden utan vi ligger i 
framkanten på all utveckling. Men vi har ju väldigt, väldigt svårt att 
föra ut det, budskapet. (…) Så att allting, alla kampanjer som visar att 
vi är med i… är bra. (5) 
 
Kanske att man drar några nya besökare som inte skulle kommit 
annars som tycker det är spännande. (8) 
 

4.1.2 Bookcrossing som ett nytt sätt att tänka 
 
Namnet på kategorin kommer från att bookcrossing uppfattas som en metod som sträcker sig 
utöver den vanliga biblioteksverksamheten, då man med bookcrossing blir en del av ett större 
sammanhang. Läsaren får tillfälle att reflektera över hur utbredd läsningen är då man kan 
följa bokens resa runt om i hela världen. Ett viktigt inslag i bookcrossing är känslan av 
spänning och skattjakt som bidrar till att man ser det som ett äventyr att läsa. Denna nya 
verksamhet bryter mot många gamla normer. Dock finns det några som har uppfattningen att 
bookcrossing inte är en ny idé utan att det har funnits under en längre tid. 
 

Eleverna ska öppnas för det roliga med läsning, att läsningen kan 
liksom spridas, att böckerna liksom kan gå från hand till hand, att det 
är ett äventyr att läsa, att man liksom ska reflektera kring hur många 
som läser och på vilka platser man läser (…) (4) 
 
(…) Kul att prova andra sätt liksom för folk att få tillgång till läsning, 
kanske kan det locka någon ny att det är lite… alltså det är ju inte 
samma sak som att komma och låna, det är ju mer det här skattjakt… 
lite annorlunda grej. (8) 
 
Mm ja, jo, jag tror det växer, det… det är lagom anarkistiskt. (2)  
 
Eller vart man nu är någonstans, eller vad det nu är, så finns det ju 
alltid någon typ av bokbytarhylla, men man kanske inte, eller det 
jobbas inte via bookcrossing. Den typen av verksamhet finns ju hela 
tiden. Jag menar det funkar ju likadant på olika typer av 
ungdomsgårdar, ungdomshus, så har man ju också någon typ av 
bokbytarhylla men det går inte via bookcrossing. (7) 
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4.1.3 Bookcrossing som demokratiskt 
 
Vi tolkar det som att bibliotekarierna uppfattar bookcrossing som en demokratisk verksamhet 
och därav rubriken. Bibliotekarierna uppfattar att det är bra att användarna får ha inflytande 
på bookcrossingverksamheten. Det finns inga krav på att varken återlämna böcker eller ge 
något i gengäld. Eftersom det är vanliga människor som utgör grunden för bookcrossing finns 
det ingen person som är överordnad någon annan. I begreppet demokrati inbegriper vi även 
utsagor som syftar till kravlöshet och detta möjliggör en större tillgänglighet.  
 

Jag tror att Michael Case skrev 2005 i sin bok som hette Library 2.0, 
det var första gången han skrev då. Det här var ganska tätt inpå [som 
informanten upptäckte bookcrossing, vår anm.] och i någon form av 
sammanhang. Och det kändes ganska kul. Jag menar här har man det 
här i praktiken om man säger så, fast utan bibliotek. Här är det vanliga 
människor som är biblioteket, det här är ett alternativ till biblioteket 
och ett stort jäkla bibliotek. (6) 
 
XX [evenemanget, vår anm.] har temadagar, tanken bygger mycket på 
demokrati. Och då tyckte vi att det här var någonting 
jättedemokratiskt. (…) man kan ju säga att böckerna revolterar mot 
bokhyllorna. (5) 
 
Det är användarna som ska driva det. (…) Det är ju från läsare till 
läsare som jag tycker egentligen att bookcrossing är. (7) 
 
Och ingen säger, ingen av dem [bookcrossingmedlemmarna på 
forumet, vår anm.] säger att ”Jag är bibliotekarie, därför kan jag det 
här bättre än er”, alltså väldigt mycket 2.0. (6) 
 
Då tänkte vi så här, att det kunde vara käckt att sprida litteratur till 
sommaren när folk är ute och reser och så här… Och man behöver 
inte läsa färdigt boken och lämna tillbaka den på ett bibliotek, utan 
man kan ta med sig den och lämna den någon annanstans. (2) 

 

4.1.4 Bookcrossing som en biblioteksverksamhet 
 
Denna rubrik omfattar både de positiva och negativa uppfattningarna kring arbetet med 
bookcrossing. Informanterna gav uttryck för uppfattningar av att bookcrossing kunde fungera 
både som en praktisk och problematisk biblioteksverksamhet. Det praktiska var att 
bookcrossing inte uppfattades vara en konkurrent till andra metoder utan snarare ett 
komplement. De uppfattade verksamheten som väldigt utvecklingsbar och den kräver en 
förhållandevis liten arbetsinsats. Till denna uppfattning hör också att man ser bookcrossing 
som ett bra sätt att göra sig av med recensionsexemplar och dubbletter av böcker som man 
ändå inte har användning för. Negativa uppfattningar av bookcrossing framkom också från 
respondenterna. Hemsidan upplevs som särskilt komplicerad, till exempel med terminologin. 
Det försvårar också för barn när hemsidan är på engelska. Några sade sig uppleva att 
användarna inte vågar ta bookcrossingböckerna och att det även kan vara svårt att hitta dem. 
Bookcrossing uppfattades också vara en dålig metod för att kunna förmedla rätt bok till rätt 
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person och locka nya människor till läsning. Det ger dubbla budskap att du får ta vissa böcker 
men måste lämna tillbaka andra. Man får också räkna med ett stort svinn, då antalet böcker 
som kommer tillbaka inte är lika stort som det man skickar ut. Då biblioteket inte erhåller 
speciellt många kommentarer på de frisläppta böckerna, blir det svårt att utvärdera denna 
verksamhet. Bookcrossing uppfattas som en svårkontrollerad verksamhet.  
 

Eh, ja det tror jag väl och man skulle ju säkert kunna utveckla det 
mer just det här att man ska jobba mer aktivt med det, tillsammans 
med skolorna. För att det är den här skattjaktsspänningen över det 
hela, så skulle det egentligen funka ganska bra för barn skulle jag 
kunna tänka mig. (8) 
 
Och jag ser det ju inte som någon konkurrent till biblioteket utan 
tvärtom. Jag tror att det skulle vara jättebra om det fanns en liten 
sådan där hylla, bookcrossingzon, där det fanns lite andra böcker än 
vad man är van vid att hitta. (2)    
 
Vi har ju, jag får ju recensionsex. Jag skulle ju göra mig av med 
dem också. (1) 
 
Det är liksom inget som kräver någonting i egentlig arbetsinsats från 
någon egentligen. (7) 

 
Ja, för det är ju också ett hinder för barnen, det måste ju vara på 
svenska och sen behöver man nog också säkert ha samma terminologi, 
då som, de vill ju ha ett svenskt ord för… annars fattar de nog 
ingenting… ”Bookcrossing vad är det”? (1)   

 
(…) Det är svårt, tror jag, att ha bookcrossing allt för intimt med 
biblioteket. Det blir dubbla signaler va. De här böckerna får du ta med 
dig, de här böckerna måste du lämna tillbaka liksom, det är knepigt. 
(6)  
 
Alltså, ja, kanske är det några nya liksom som man lockar, som inte 
läser så mycket men jag betvivlar det ändå. (…) bara för att man får ta 
med den då, att det är något annat bakom, så tror jag inte man pallar 
läsa bara för att det är en annan grej. (8) 
 
(…) en del är nog lite gråtfärdiga över att man kanske bara släpper 
iväg dem så här och vi har ingen kontroll. För vi tycker om att ha 
kontroll på biblioteket och veta vad vi håller på med. (5) 

 

4.1.5 Summering 
 
I dessa beskrivningskategorier framkommer det exempel på hur bibliotekarier uppfattar 
bookcrossing som en biblioteksverksamhet. Den första beskrivningskategorin är att 
bookcrossing fungerar som positiv publicitet för biblioteket, då denna verksamhet kan 
generera uppmärksamhet i media samt locka nya användare. Beskrivningskategori nummer 
två innebär att bookcrossing är ett nytt sätt att tänka, det fungerar som en skattjakt. Metoden 
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innebär även enligt denna uppfattning att man får tillfälle att reflektera över läsningens 
utbredning. I den tredje beskrivningskategorin ser man bookcrossing som en demokratisk 
verksamhet, alla användarna har möjlighet till inflytande och det finns ingen som står över 
den andre. Det är även gratis för alla och bookcrossing är kravfri, då det inte finns några fasta 
regler. Beskrivningskategorin, bookcrossing som en biblioteksverksamhet, innebär att den är 
lättanpassad och inte konkurrerar med andra biblioteksverksamheter men den kan även ge 
dubbla signaler i biblioteket. Hemsidan uppfattas också som invecklad och det finns stor risk 
för att många böcker försvinner. Nedan presenteras en sammanfattande tabell över våra 
beskrivningskategorier.  
 
 

Beskrivningskategori Förklaring 
Bookcrossing som publicitet för 
biblioteket 

• Uppmärksamhet i media 
• Locka nya användare 
• Bättre image 

Bookcrossing som ett nytt sätt att 
tänka 

• Spänning och skattjakt 
• Reflektion kring läsning 
• Ny idé 

Bookcrossing som demokratiskt • Inflytande 
• Hierarkilöst 
• Friare tillgång och 

användning 
Bookcrossing som en 
biblioteksverksamhet 

• Anpassningsbar 
• Ickekonkurrent  
• Ge bort oanvändbara böcker 
• Dubbla signaler 
• Komplicerad hemsida 
• Stort svinn 

 
Figur 2. Olika uppfattningar av bookcrossing som förmedlingsmetod   

 

4.2 Vilka variationer i uppfattningar har bibliotekarier av 
bookcrossing i jämförelse med andra litteraturförmedlingsmetoder 
och läsfrämjande verksamheter? 
 
I denna fråga har vi, vid vår analys, kunnat urskilja fyra olika uppfattningar hos de 
intervjuade bibliotekarierna. Dessa fyra uppfattningar innebär att man ser: bookcrossing som 
ett alternativ till andra metoder, att bookcrossing kan utvecklas till att bli läsfrämjande, 
bookcrossing som en ”kul grej” eller bookcrossing som ett annorlunda utbud. 
 

4.2.1 Bookcrossing som ett alternativ till andra metoder 
 
I denna beskrivningskategori förekommer olika uppfattningar av hur bookcrossing skiljer sig 
eller liknar andra förmedlingsmetoder. Denna beskrivningskategori innebär att informanterna 
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jämför bookcrossing med andra läsfrämjande metoder och litteraturförmedling. Bland annat 
tas det upp att bookcrossing är mer användardrivet och att läsningen blir en del av något 
större. Känslan av skattjakt och äventyr, som något fördelaktigt i denna verksamhet, tas 
återigen upp. Dessutom uppfattas bookcrossing, av vissa, som en bättre metod än till exempel 
läsecirklar och bokprat. Informanterna uppfattade också att det finns andra metoder, för 
litteraturförmedling och läsfrämjande, som fungerar bättre än vad bookcrossing gör. Man kan 
inte se bookcrossing som en ersättning till andra förmedlingsmetoder, det personliga mötet 
framhävdes som en viktig del. Bookcrossing uppfattades mer som en symbolhandling än en 
läsfrämjande metod. Utvärderingen uppfattades också som en problematisk uppgift när det 
gäller bookcrossing. 
 

Men här så blir det bokprat, vi presenterar böcker, då blir det ett 
begränsat antal (…) men där är ju inte eleverna lika delaktiga, de gör 
ju ett val, men från ett begränsat antal böcker. De känner väl inte det 
här som de gjorde då med det storslagna att de tog del av något större 
utan där är ju läsningen själva huvudsyftet och det kanske är svårare 
att motivera (…) (4)  
 
Tanken var att studieförbund skulle kunna komma och ha läsecirklar 
kring alla de här böckerna. Det blev en gigantisk boksamling till sist, 
det var fullkomligt otympligt och det gick väl inte så bra själva 
projektet. (…) Och då när jag läste om bookcrossing så tänkte jag ju, 
”ja men det här, det är liksom vad det handlar om, det är ju så här man 
skulle ha jobbat från början”. (6) 

 
Det är klart att bookcrossing i sig är en läsfrämjande åtgärd om den 
fungerade. Men alltså när den inte gör det så, då är det mera effektivt 
om jag i så fall gör en tävling och skickar ut till dem som vinner, tror 
jag för då har de gjort en aktivitet och vunnit något, som de kan vara 
stolta över. (3) 
 
Man jobbar ju inte med litteraturen eller med innehållet så mycket vid 
bookcrossing känns det inte som, så att man måste ju ändå kunna ta till 
sig det för att kunna hoppa på bookcrossing. (8) 
 
Jag kan tänka mig att det är det som är problemet med bookcrossing, 
det måste nog vara väldigt svårt att följa upp. Det är väl också en 
nackdel… om man ska använda det som läsfrämjande åtgärd, att det 
måste ju vara ganska svårt att utvärdera. (3) 
 
Jag tror inte man kan ersätta boksamtal och bokprat med att liksom… 
med bookcrossing, det tror jag absolut inte. Ehh, det kan väl vara ett 
komplement som man kan jobba med på något sätt. (8) 
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4.2.2 Bookcrossing kan utvecklas till att bli läsfrämjande 
 
En annan uppfattning var att bookcrossing skulle kunna fungera bättre i litteraturförmedlings- 
och läsfrämjandesyfte om man utvecklade det. Informanterna uppfattade inte att 
verksamheten är läsfrämjande i den form de använder den för tillfället, utan det krävs mer 
arbete om den ska fungera. Vi tolkar våra informanters uppfattningar som att bookcrossing på 
bibliotek inte är riktigt välutvecklat ännu, men förutsättningarna finns för att det skulle kunna 
fungera som en läsfrämjande metod.  
 

Ja, men kanske om man gör det väldigt storskaligt och riktar sig lite 
mer till barn och unga då. Där kanske det kan vara ganska häftigt att… 
att få någonting, det tror jag. (3) 
 
Läsfrämjande verksamhet, då tänker man ju sig någon person som står 
och förmedlar ett innehåll eller en lust att läsa… men jag tror att… ja 
egentligen så tror jag nog att i båda fallen så når man nog kanske ändå 
mest de som redan läser. För jag tror att det fordras väldigt mycket mer 
arbete för att få den som inte läser intresserad (…) det här är mer ett 
sätt att sprida lusten, att dela med sig kanske till andra som också 
tycker om att läsa och blir nyfikna. (2) 
 
(…) men jag tror man måste jobba mycket mer med det, än vad vi gör 
i varje fall, om det ska vara läsfrämjande i någon större… större 
bemärkelse. Det tror jag, för det kanske man kan göra på något sätt, 
det är ju möjligt, om man jobbar på skolor med det att man köper in... 
att alla kanske... eller jag vet inte… ja men att man jobbar med 
eleverna mer aktivt liksom på skolor, då kan det säkert vara något som 
gör det hela lite roligare, så då kan det vara ett verktyg att använda. 
Men vi har ju inte funderat så jättemycket i de banorna. (8) 

 

4.2.3 Bookcrossing som en ”kul grej” 
 
Våra intervjupersoner uppfattade att bookcrossingverksamheten mest var en ”kul grej”. Det 
var roligt att testa en ny metod och bibliotekarierna såg det bara som en engångsföreteelse, 
som varken behöver vara positiv eller negativ. De uppfattade bookcrossing som ett bra 
jippoinslag för biblioteket men inte användbart i det långa loppet. Vi tolkar uppfattningarna, 
inom denna kategori, som att bookcrossing är av lägre prioritet än andra läsfrämjande 
verksamheter och att det inte är ett verktyg för att uppnå speciella mål.  
 

Ett jippo på något sätt, som kanske ger lite återklang men inte 
tillräckligt mycket, utan vi måste hela tiden hitta på nya happenings 
och försök för att det ska fungera. Men bookcrossing betraktat var det 
en kul grej, det blev mycket mer uppmärksamhet och goodwill än vad 
vi trodde vi skulle få, såväl från kommunledningen som 
uppmärksammade det som från lokal press, det var jättespännande. (4) 
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Jo men för oss tycker jag att det har varit bra än så länge, sen får vi se 
hur länge det håller i sig liksom det är ju en nyhetens behag bland folk, 
jag tycker det är en spännande, rolig grej. (8) 
 
Det var ju en kul grej… det var varken positivt eller negativt. (1) 
 

4.2.4 Bookcrossing som ett annorlunda utbud 

  
Det finns en uppfattning av att bookcrossing kräver ett annorlunda utbud av litteratur än vid 
andra läsfrämjande verksamheter. Bibliotekarierna har inte reflekterat i längre banor när det 
gäller det utbud av böcker som man erbjuder genom bookcrossing. Det uppfattas som både 
positivt och negativt att användarna är med och bidrar till utbudet. Vi förstår det som att 
bibliotekarierna uppfattar att bookcrossings utbud skiljer sig från bibliotekets, därför att det i 
huvudsak är användarna som gör urvalet.  
 

(…) Så när vi köpte så tänkte vi väl att det skulle vara lite 
poppisböcker… Böcker det är kö på, lite nytt gärna (…) (8) 
 
(…) Jag tycker inte att den [boken, vår anm.] platsade, det var en 
sådan här Bra Böckers samlingsutgåva (…) Det var ingenting jag 
tyckte skulle finnas på min fina hylla. (6) 
 
Det blir ju lite speciellt då, det kvittar egentligen vilken bok det är. Det 
kan ju vara andra delen av en Strindbergspjäs och så läser man den då. 
(7) 
 
Det var väldigt slumpmässigt, [urvalet, vår anm.] det var ju liksom 
sådana som jag tyckte var bra eller praktikanten tyckte var bra. Det 
fanns ingen djupare tanke med det. (1) 
 
Och det är egentligen den [bookcrossinghyllan, vår anm.] som vi 
använder oss av för böckerna och vi har ju kunnat se då efteråt också 
att den fylls på, det är inte bara jag eller vi utan det är andra som gör 
det. Så att den lever och för sitt eget liv och det är kul. (6) 
 
En del som folk lämnar där [i bookcrossinghyllan, vår anm.] är lite 
överblivet, det kan vara en bok på tyska eller engelska och gammal 
sliten pocket och då försvinner… det är ingen som vill läsa det där, så 
då står de bara kvar och det är väl den dåliga sidan, att man inte 
skickar iväg det man gillar utan att man skickar iväg det man inte har 
gillat. (8) 
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4.2.5 Summering 
 
I denna fråga har vi kommit fram till att bibliotekarierna uppfattade likheter och skillnader 
mellan bookcrossing och andra verksamheter som litteraturförmedling och läsfrämjande, på 
fyra olika sätt. Den första beskrivningskategorin är bookcrossing som ett alternativ till andra 
metoder, som är antingen bra eller dåligt. Det är möjligt för användarna att påverka i större 
utsträckning. Bookcrossing erbjuder också ett större urval av böcker än vid till exempel 
boksamtal. Spänningen och äventyrskänslan är också något som saknas i andra metoder.  
Men då endast ett fåtal kommentarer skrivs på bookcrossings hemsida blir det svårt att 
utvärdera och utveckla verksamheten. Den andra beskrivningskategorin innebär att 
bookcrossing skulle kunna utvecklas till att bli litteraturförmedling och läsfrämjande om man 
jobbade mer med det. Nästa beskrivningskategori är bookcrossing som en ”kul grej”, där 
verksamheten varken behöver vara positiv eller negativ. Den sista beskrivningskategorin är 
bookcrossing som ett annorlunda utbud, som innebär att informanterna uppfattar att 
verksamheten kräver och erbjuder ett annat urval än andra liknande metoder. Nedan har vi 
sammanställt en överskådlig tabell över de olika uppfattningarna.    
 
 

Beskrivningskategori Förklaring 
Bookcrossing som ett alternativ till 
andra metoder 

• Användardrivet 
• Skattjakt och äventyr 
• Del av något större 
• Ingen ersättning för andra 

metoder 
• Svårt att utvärdera 

Bookcrossing kan utvecklas till att 
bli läsfrämjande 

• Inte läsfrämjande 
• Mer arbete krävs 
• Utvecklingsbart 

Bookcrossing som en ”kul grej” • Jippo 
• Varken positivt eller negativt 
• Nyhetens behag 

Bookcrossing som ett annorlunda 
utbud 

• Populära böcker 
• Kvalité 
• Slumpmässigt urval 
• Användarinflytande 

 
Figur 3. Olika uppfattningar av bookcrossings likheter och skillnader med andra förmedlingsmetoder 
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5. Strukturering av analysen  
 
 
I detta avsnitt kommer vi att strukturera upp den analys som vi gjorde i föregående avsnitt. Vi 
kommer utifrån de beskrivningskategorier som vi tidigare har skapat att göra en ny, mer 
övergripande, analys. I denna kommer vi att ordna beskrivningskategorierna i vårt utfallsrum, 
där uppfattningskategorierna som bildas har en viss hierarkisk följd. Vi bedömer inte våra 
uppfattningskategorier som korrekta eller felaktiga, dock har vi rangordnat dem utifrån hur 
hög grad av optimism de innehåller. Den första av våra övergripande uppfattningskategorier 
är att bibliotekarierna ser bookcrossing som fördelaktigt för biblioteket, den andra 
uppfattningen är att bookcrossing uppfattas som oviktigt för biblioteket. Den tredje och sista 
uppfattningskategorin innebär att bookcrossing är problematiskt för biblioteket. Även i detta 
avsnitt kommer uppfattningarna att förtydligas med citat från vårt empiriska material, för att 
visa på att våra uppfattningskategorier har förankring i vårt empiriska material. 
Avslutningsvis i avsnittet finns det en summering och en överskådlig tabell. Nedan 
presenteras dock först en tabell över vilka beskrivningskategorier som ingår i varje 
uppfattningskategori.  
 

 
Uppfattningskategori Beskrivningskategori 
Bookcrossing som fördelaktigt för 
biblioteket 

• Bookcrossing som publicitet 
för biblioteket 

• Bookcrossing som ett nytt 
sätt att tänka 

• Bookcrossing som 
demokratiskt 

• Bookcrossing som en 
biblioteksverksamhet 

• Bookcrossing som ett 
alternativ till andra metoder 

• Bookcrossing som ett 
annorlunda utbud 

Bookcrossing som oviktigt för 
biblioteket 

• Bookcrossing kan utvecklas 
till att bli läsfrämjande 

• Bookcrossing som en ”kul 
grej” 

Bookcrossing som problematiskt för 
biblioteket 

• Bookcrossing som en 
biblioteksverksamhet 

• Bookcrossing som ett 
alternativ till andra metoder 

• Bookcrossing som ett 
annorlunda utbud 

 

Figur 4. Vilka beskrivningskategorier uppfattningskategorierna består av 
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5.1 Bookcrossing som fördelaktigt för biblioteket 
 
I våra beskrivningskategorier har det framkommit uppfattningar av att bookcrossing skulle 
vara en fördelaktig verksamhet för bibliotek. De beskrivningskategorier som kan räknas som 
positiva är: bookcrossing som publicitet för biblioteket, bookcrossing som ett nytt sätt att 
tänka, bookcrossing som demokratiskt, bookcrossing som en biblioteksverksamhet, 
bookcrossing som ett alternativ till andra metoder och bookcrossing som ett annorlunda 
urval. Enligt informanterna är det positivt för biblioteket om de får publicitet genom att 
använda sig av bookcrossing. Biblioteket visar att de följer med i tiden, genom att anamma 
nya tankesätt. Biblioteket ska vara en demokratisk institution och därför uppfattas 
möjligheten till inflytandet från användarna i bookcrossing som något positivt. Informanterna 
uppfattar bookcrossing som en förmedlingsmetod som är lätt att anpassa, utifrån situation och 
målgrupp. Bookcrossing kan upplevas mer som ett äventyr till skillnad från andra 
förmedlingsmetoder och man får en känsla av att vara en del av något större.  

 
(…) man kan hela tiden prova nya sätt att använda den här metoden 
på, beroende på situation och målgrupp. Jag tror man kan använda den 
på oerhört många sätt, tror jag. (2) 
 
(…) Eleverna kan delta och välja böcker och det blir lite skattjakt och 
lite äventyr, det blir inte det där systematiska ”Nu går vi till biblioteket 
och väljer en bok som skall vara över 120 sidor”. (4)  
 
(…) då är det ju folk som nappar på det, och sänder iväg sina egna 
böcker också, och jag tror det har varit bra för oss som bibliotek, lite 
marknadsföringsmässigt, eftersom det har uppmärksammats lite i 
tidningar och sådär (…) (8) 
 

5.2 Bookcrossing som oviktigt för biblioteket 
 
I beskrivningskategorierna gav bibliotekarierna uttryck för uppfattningen att bookcrossing är 
en verksamhet som man mest använder på skoj. De har inga utvecklade mål eller syften med 
arbetet utan ser det mest som en rolig grej. Det förväntas inget betydande resultat. 
Bookcrossing uppfattas inte som en läsfrämjande verksamhet på det sätt det används idag, 
men bibliotekarierna menar att bookcrossing skulle kunna gå att utveckla för att uppnå bättre 
effekter. De beskrivningskategorier som vi placerar inom denna övergripande uppfattning är 
bookcrossing som en ”kul grej” och bookcrossing kan utvecklas till att bli läsfrämjande. 
 

Man tycker att man gör så mycket enormt viktigare saker egentligen 
som aldrig någon uppmärksammar (…) (5) 
 
Men vi har ju inte skrivit upp några utstakade mål på det sättet, det kan 
jag inte säga, utan… det är för att det ska vara kul. (8) 
 
Jag kan inte se om det har gett något resultat. Jag såg det mest som en 
rolig grej tror jag och sen har jag inte gått in och följt böckerna (…) 
(3) 
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5.3 Bookcrossing som problematiskt för biblioteket 
 
Bookcrossing uppfattas av informanterna som en metod med många nackdelar. Utifrån våra 
beskrivningskategorier ser vi att bookcrossing som en biblioteksverksamhet, bookcrossing 
som ett alternativ till andra metoder och bookcrossing som ett annorlunda urval innehåller 
negativa uppfattningar. Bibliotekarierna uppfattar att bookcrossing är en metod som inte 
lämpar sig som förmedlingsmetod, därför att den sällan genererar rätt bok till rätt person. 
Bookcrossing sänder ut dubbla signaler till användarna och många vågar inte plocka upp 
böckerna. Det framkommer uppfattningar av att bookcrossing inte är någon bra ersättning för 
andra läsfrämjande metoder och den anses vara extra svår att utvärdera. Vissa informanter 
menar att kvalitén kan bli lidande vid bookcrossingurvalet, till följd av användarnas 
inflytande.  
 

Även om det var många som frågade lite sådär innan de vågade börja 
och ”Får vi verkligen?” (…) Nej man tror ju liksom inte att man får 
böcker på biblioteket utan det är snarare en massa böter istället. (7) 
 
Var det verkligen rätt bok som den här personen hittade? Egentligen 
kanske bibliotekens läsfrämjande arbete där man står och 
rekommenderar sina böcker, det är liksom mycket mer direkt på. (6) 
 
Arbetsförmedlingen, till exempel, lade vi några stycken på. De [vår 
anm. personalen] gick väldigt nitiskt och tog hand om dem och 
skickade tillbaka dem. (skratt) ”Vi har hittat biblioteksböcker 
drällande här hos oss”. (5) 
 
(…) vi vill hålla en viss standard på det [vår anm. utbudet] och 
eftersom vi marknadsför kommunen och biblioteken på det här sättet 
så vill vi också veta vad det är för böcker som vi just står för. Så vi 
har, de här lapparna som man klistrar på och har då beslutat att det är 
vi som köper in, även om önskemål om bookcrossing är 
jättevälkommet, så måste vi godkänna vilka böcker det är, för det får 
inte vara massa fascistisk litteratur eller något sådant där. (4) 
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5.4 Summering 
 
Vi har vid vår andra analys kommit fram till tre övergripande kategorier av uppfattningar, 
bookcrossing som fördelaktigt för biblioteket, bookcrossing som oviktigt för biblioteket och 
bookcrossing som problematiskt för biblioteket. Dessa står i en hierarkisk relation till 
varandra, utifrån uppfattningskategoriernas grad av positivt innehåll. I den första 
uppfattningen ser bibliotekarierna bookcrossing som en positiv verksamhet för biblioteket, då 
den har många användbara sidor och det blir mer av ett äventyr. Marknadsföringsaspekten är 
också till bookcrossings fördel. Nästa uppfattning innebär att bibliotekarierna ser 
bookcrossing som en relativt oviktig verksamhet att använda på biblioteket. Den ses mest 
som en ”kul grej” och verksamheten har oftast inga konkreta mål. Till sist uppfattar de 
bookcrossing som en problematisk metod, då den är svår att utvärdera och användarna verkar 
inte förstå hur den fungerar. Det är även ett problem att förmedla rätt bok till rätt person och 
utbudet kan uppfattas vara av sämre kvalité än bibliotekets. Tabellen nedan visar på vårt 
utfallsrum.  
 
 

Uppfattningskategori Förklaring 
Bookcrossing som fördelaktigt för 
biblioteket 

• Anpassningsbart 
• Skattjakt och äventyr 
• Marknadsföring 

Bookcrossing som oviktigt för 
biblioteket 

• ”Kul grej” 
• Inga mål 
• Inget resultat 

Bookcrossing som problematiskt för 
biblioteket 

• Svårförståeligt 
• Inte rätt bok till rätt person 
• Sämre kvalité 

 

Figur 5. Övergripande uppfattningar av bookcrossing 
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6. Slutdiskussion 
 
 
Detta kapitel kommer att innehålla våra egna reflektioner och tankar kring studien. Utifrån 
vår litteraturgenomgång och vår empiriska studie kommer vi att diskutera de resultat vi har 
fått fram. Vi kommer återigen att utgå från våra frågeställningar för att visa att vi har besvarat 
dessa. Slutligen kommer vi att ta upp våra reflektioner över arbetet med uppsatsen samt ge 
förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 
 

6.1 Vilka variationer i uppfattningar har bibliotekarier av 
bookcrossing som litteraturförmedling och läsfrämjande 
verksamhet? 
 
Genom de intervjuer vi har haft med våra informanter har det framkommit en bild av 
bookcrossing som både är positiv och negativ. Informanterna har sett stora möjligheter med 
denna nya verksamhet. Ett exempel är att bibliotekarierna uppfattar bookcrossing som positiv 
marknadsföring, detta medför en aktualisering av biblioteket och det kan även locka nya 
användare. Detta tar Strömblad upp och menar att biblioteket måste följa med i tiden för att 
visa att det sker en utveckling även i biblioteksverksamheten. Vi tror att detta är viktigt för att 
människor ska få en annan uppfattning av biblioteket och inte bara se det som en gammal och 
förlegad institution. Genom att bookcrossing är en ny och spännande metod för att sprida 
läslust väcks också intresset hos media. Detta medför att biblioteket kan få mycket positiv 
publicitet genom att starta upp ett sådant projekt. Våra informanter har visat på denna 
uppfattning och både i exemplet från Järfälla gymnasiebibliotek och i Godfroy och Lejeunes 
text framkommer det att publicitet är viktigt för biblioteket. Man kan inte utesluta negativ 
uppmärksamhet i media om projektet misslyckas. Risken finns då att många kan uppfatta det 
som att biblioteket slösar med sina resurser. Vi har dock inte, i vår studie, upplevt några 
exempel på negativ publicitet till följd av bookcrossing. 
 
Det finns andra negativa uppfattningar, hos våra informanter, av varför bookcrossing inte är 
en fungerande metod. Bibliotekarierna uppfattar verksamheten som svår, när det gäller att 
förmedla rätt bok till rätt person. Detta antar vi gäller när böckerna sprids på offentliga 
platser, då är valmöjligheten begränsad för en person som inte är aktiv inom bookcrossing 
sedan tidigare. Om man är medlem i bookcrossingforumet har man dock möjlighet att bevaka 
frisläppen i sitt eget område och då kanske det är större chans att hitta en bok som man 
verkligen vill läsa. Vi ser att bibliotekens officiella bookcrossingzoner, som är belägna i 
anslutning till biblioteket, möjliggör att få rådgivning av bibliotekarien även kring dessa 
böcker. I Chambers modell om läsning påpekar han att barn är i behov av stöd från en vuxen 
person vid valet av litteratur, då denna har mer erfarenhet och kan ge goda råd som hjälper 
barnet att utveckla sin läsning. Vid traditionell bookcrossing, då biblioteket inte är inblandat i 
lika stor grad, ser vi att detta krav inte tillgodoses då det personliga stödet uteblir. McClellan, 
som Kinnell och Shepherd hänvisar till, menar att det nästan är omöjligt för en 
litteraturförmedlare att förutse en läsares upplevelser av en text, då läsningen även har en mer 
psykologisk dimension. Detta tolkar vi som att litteraturförmedling inte kan ge något 
förutsägbart resultat och då anser vi att det kanske inte är speciellt stor skillnad mellan att få 
råd från en bibliotekarie eller bara välja slumpvis. I motsats till detta säger Waples, som 
Kinnell och Shepherd också tar upp, att läsningen blir en mer intressant upplevelse om man 
kan identifiera sig med innehållet. Vi håller med Waples om detta, då vi också tror att 
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läsupplevelsen blir bättre om man kan känna igen sig i innehållet. Det är därför en nackdel 
med bookcrossing att man inte har lika stor valmöjlighet eller chans att hitta en bok man kan 
identifiera sig med. 
 
Vi tror att det är svårt att få bookcrossing att fungera för mindre barn, då det blir för invecklat 
men för ungdomar tror vi att det kan vara en givande metod för att främja deras läsning på ett 
annorlunda sätt. Detta har visat sig bland våra informanter, då projekt har bedrivits i 
samarbete med skolan och fungerat väl. Järfälla är ett annat exempel på hur bookcrossing kan 
få ungdomar att bli mer intresserade av läsning. En nackdel för de mindre barnen, som 
framkommit under intervjuerna, är att de inte uppehåller sig på de platser som normalt sett 
används för bookcrossing, som till exempel tågstationer och caféer. Chambers tar upp att det 
är extra viktigt för barn att ha ett stort urval att välja från och platsen för läsningen är också 
av stor vikt, då denna kan inverka på barnens koncentration. Vi tror att det är bättre för små 
barn att använda sig av den vanliga biblioteksverksamheten, då de får mer stöd och större 
valmöjligheter där. I den del av Chambers modell, som kallas reaktion och respons, ser vi att 
bookcrossing skulle kunna uppfylla detta. Vid denna verksamhet har barnen möjlighet att på 
ett annorlunda sätt ge och få respons på böckerna man har läst. Ett hinder för mindre barn är 
att bookcrossings hemsida är på engelska och den anses, till och med av vuxna användare, 
vara krånglig. Men vi tror att det kanske skulle vara möjligt att organisera metoden på ett 
annat sätt, för att få det att fungera för barnen. För det första tror vi att det krävs mycket stöd 
och hjälp från vuxna. Nyström menar att barnlitteraturen inte uppmärksammas tillräckligt i 
media och att det därför krävs stöd från vuxna vid val av böcker. För det andra tror vi att det 
behövs en svensk motsvarighet till hemsidan. För det tredje hade det varit bra för barnen att 
vara med vid urvalet av böckerna, som vi kan se var detta givande vid projektet i Järfälla. För 
det fjärde skulle man kanske fundera mer över valet av plats man lägger boken på, då det ska 
vara möjligt att läsa där i lugn och ro. Denna sista punkt tror vi även gäller för vuxna. Kinnell 
och Shepherd tar upp en undersökning som gjordes 1995, där det framkom att den största 
orsaken till att människor inte läser är tidsbristen. Därför anser vi att det kan vara fördelaktigt 
att lämna bookcrossingböckerna på platser där människor har tid över för annat. Vi tror att 
det är större chans att man plockar upp en bok när man till exempel väntar på ett tåg än om 
man springer på en bok på gatan.  
 
Redan i mitten av 1950-talet talade Renborg om vikten av att biblioteken använder 
läsfrämjande verksamheter, för att nå nya användare. Vi lever i ett demokratiskt samhälle och 
för att kunna delta i detta krävs det en god läsförmåga, menar Hansson och Svensson. Vi 
anser också att läsförmågan är viktig, då man på ett enklare sätt kan följa med i omvärldens 
händelser om man kan läsa. Vi anser, av denna anledning, att det är vikigt att det finns många 
olika sätt att förmedla och främja läsning på, då alla ska kunna hitta ett sätt som passar dem. 
Bookcrossing kan vara en alternativ metod, som ses som demokratisk, för att få tillgång till 
läsning, då verksamheten är tillgänglig för alla, kravfri, utan medlemstvång, inga öppettider 
att passa och gratis. Godfroy och Lejeune menar att det vanliga biblioteket kräver 
medlemskap och erbjuder endast begränsade öppettider, detta kan vissa människor uppleva 
som ett hinder. En annan demokratisk aspekt på bookcrossing är att det inte finns någon 
överordnad som bestämmer, utan det drivs av alla medlemmarna på lika villkor. Detta gav 
våra informanter uttryck för, då de sa att det går ut på att verksamheten ska ske från läsare till 
läsare. Människor som inte vågar låna viss litteratur på biblioteket kanske skulle kunna känna 
sig tryggare i bookcrossingverksamheten, där ingen kontrollerar vad du har läst och du är 
anonym på ett annat sätt. Vi tycker att det är bra att det finns ett alternativ till biblioteket, där 
man slipper känna sig obekväm. Våra förhoppningar är dock att personer inte ska känna sig 
illa till mods när de besöker biblioteket, för bibliotekarier ska inte döma vad användarna 
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lånar. Vi tror i alla fall att många har en känsla av att bibliotekarierna ser ner på den litteratur 
de lånar, men det som finns i biblioteket är valt av bibliotekarierna själva och är väl till för 
utlåning? Bland våra informanter förekommer en uppfattning av att det är bra att alla har 
samma värde inom bookcrossing. Vi anser att det finns en viss hierarki inom 
biblioteksvärlden, där till exempel forskningsbibliotek har ett högre anseende än ett 
folkbibliotek och av denna anledning skulle bookcrossing kunna vara en mer föredömlig 
organisation.  
 
Uppfattningen att bookcrossing är en ny och banbrytande idé finns hos våra informanter. De 
beskriver hur verksamheten har blivit ett sätt att få tillfälle att reflektera över sin läsning och 
hur utspridd läsningen är. Man får i denna skattjaktslek ta del av vem som hittar den 
frisläppta boken, hur den reser vidare och detta blir ett äventyr utöver den vanliga läsningen. 
Vi anser att det är viktigt att reflektera över vad man läser, varför man läser och var man gör 
detta. Krashen tar upp att läsning av egen fri vilja är ett bra sätt att bygga upp bland annat 
ordförråd och läsförståelse på. Vi kan hålla med honom då vi menar att frivilligläsning är 
viktigt för att bygga upp en lust att läsa. Men vi tror ändå att det är betydelsefullt att tänka 
kring vad det är man läser för att utvecklas till att tänka kritiskt. Tveit tar upp att det är viktigt 
att vara medveten om individers dagsform vid förmedlingen av litteratur, då samma person 
kan välja olika sorters litteratur beroende på livssituation. Vi tror att vid bookcrossing har 
man mer lugn och ro till att låna en bok jämfört med att besöka biblioteket, där bibliotekarien 
kan uppfattas som påträngande. Även Godfroy och Lejeune påpekar att avsaknaden av 
anonymitet på biblioteket kan uppfattas som jobbigt. Vid intervjuerna framkom det 
uppfattningar av att verksamheter som liknar bookcrossing har funnits länge och därför kan 
det inte ses som en helt ny företeelse. Linberg menar, i Carps artikel, att bokbytande har 
förekommit sedan 1600-talet. Vi menar också att detta har funnits tidigare då människor mer 
spontant har bytt böcker med varandra, men kopplingen till Internet och begreppet 
bookcrossing är något nytt som har sammankopplat bokbytandet till en internationell 
organisation. Då verksamheten förekommit sedan tidigare, bevisar detta enligt oss att det 
finns ett behov av att byta böcker.  
 
Våra informanter har uppfattningen av att bookcrossing kan vara en problematisk 
förmedlingsmetod. När den integreras i biblioteket kan detta ge dubbla signaler då man får ta 
vissa böcker, men måste lämna tillbaka andra. Denna problematik tas även upp av Godfroy 
och Lejeune då de beskriver kontrasten mellan bibliotekarien som vakar över sitt bestånd och 
bookcrossaren som släpper sina böcker fria. Vi tycker att det hade varit önskvärt att kunna ha 
ett friare lånesystem, men vi tror att man måste organisera upp biblioteksverksamheten för att 
få den att fungera för alla parter. Om det till exempel inte finns några återlämningsdatum, kan 
man heller inte räkna med att reservera böcker och få dem på utsatt tid. Av denna anledning 
tror vi inte att bookcrossing skulle kunna ersätta biblioteket. Bookcrossing skulle istället 
kunna fungera som ett komplement till bibliotekets låneverksamhet. För att dessa båda 
verksamheter ska kunna fungera i närheten av varandra krävs det att informationen är tydlig 
och att användarna tar till sig informationen. Intervjuerna visade också att det upplevdes som 
att användarna inte verkade förstå hur bookcrossing fungerade. De vågade inte ta böckerna. 
Vi tror att den normala reaktionen när man ser en ensam bok ligga på en allmän plats, är att 
man tror att den är kvarglömd. Därför läser man kanske inte ens vad det står på etiketten 
utanpå boken, där det finns information om hur bookcrossing fungerar. Om man har hört 
talas om att denna verksamhet förekommer är det kanske större chans att man tittar lite extra 
på övergivna böcker. 
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6.2 Vilka variationer i uppfattningar har bibliotekarier av 
bookcrossing i jämförelse med andra litteraturförmedlingsmetoder 
och läsfrämjande verksamheter? 
 
Det finns många skillnader mellan bookcrossing och andra förmedlingsmetoder som har 
framkommit genom våra informanters uppfattningar. Till skillnad från referenssamtalet och 
bokpratet förekommer det oftast ingen personlig kontakt vid bookcrossing. Thorhauge pratar 
om direkt och indirekt förmedling av litteratur. Bookcrossing skulle räknas till de indirekta 
förmedlingsmetoderna. Vi anser, som vi tidigare nämnt, att det är viktigt att använda sig av 
båda metoderna eftersom de är anpassade för olika biblioteksanvändare. Vi vill dock inte 
underskatta vikten av personlig kontakt vid valet av litteratur. Thorhauge menar att vikten av 
att använda sig av förmedlingsmetoder har ökat då bibliotekets samlingar har expanderat. 
Han skriver också att bibliotekets böcker, utan denna förmedling, kan uppfattas som en grå 
massa. Då tycker vi att bookcrossing kan ha en fördel gentemot att låna böcker på biblioteket. 
Bibliotekarierna gör mycket för att skylta olika verk, dock finns det kanske ett för stort urval 
även av dessa, som kan medföra att användaren inte hittar något som passar. Vid 
bookcrossing är inte urvalet lika påtagligt då böckerna är spridda över en större yta. Den 
enskilda boken får här en mer framträdande roll och användaren väljer att antingen läsa den 
eller låta den ligga.    
 
Informanterna uppfattar att det finns en skillnad mellan bookcrossings bokutbud jämfört med 
de böcker som erbjuds via andra förmedlingsmetoder. Bookcrossing har inget begränsat 
urval, vilket många andra läsfrämjande verksamheter har, till exempel bokprat och 
litteraturlistor. Andra uppfattningar var att det kan komma ut mer ovanliga böcker som kan 
hitta läsare via bookcrossing. Vi anser att det är positivt att det kommer ut ett bredare urval, 
då det är användarna som bestämmer. Bergström och Lindhé säger att det är viktigt att ha ett 
utbud av böcker som är anpassade för många olika sorters intressen och läsförmågor. Detta 
anser också vi är av stor vikt då biblioteket är en institution som ska vara anpassat för olika 
människor med olika behov. Vi tycker oss dock se att en kombination av ett litet respektive 
stort utbud är det ultimata. Den enskilda boken behöver föras fram samtidigt som det ska 
finnas mycket att välja på. En annan fråga som det finns olika uppfattningar av är huruvida 
användarnas inflytande på utbudet är positivt eller negativt. Vissa av informanterna uppfattar 
att människor endast lämnar böcker som är överblivna och som man vill bli av med, medan 
andra ser det som positivt att användarna är delaktiga. De bibliotekarier som Strömblad har 
intervjuat är också oeniga i denna fråga, då det gäller biblioteksutbudet. Vissa av dessa menar 
att kvalitén blir sämre vid användarinflytande. Vi tycker att det är positivt om användarna kan 
påverka hur bibliotekets utbud ser ut och när det gäller bookcrossing ser vi det enbart som 
fördelaktigt för biblioteket, då det är användarna som bekostar majoriteten av inköpen. 
Risken, vid för stort användarinflytande, är dock att provocerande litteratur kan spridas. Vi 
ser dock att det skulle vara givande för biblioteket och dess användare om även litteratur på 
andra språk sprids, detta möjliggör bookcrossing. Ett exempel på spridning av litteratur på 
individers egna hemspråk tar Wrådhe upp med sina bokpåsar.  
 
Frågan om bookcrossing uppfattas som läsfrämjande eller inte är svårbesvarad. Det 
förekommer utsagor som talar både för och emot detta. Vi tycker oss ändå kunna se en 
tendens till att de flesta uppfattar bookcrossing som icke läsfrämjande. En uppfattning är att 
man inte börjar läsa bara för att det är ett uppmärksammat jippo. Informanterna menar också 
att man inte arbetar tillräckligt med böckernas innehåll vid bookcrossing. Wingård och 
Wingård tydliggör vikten av att personer med lässvårigheter får hjälp med att motiveras samt 
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förstå innehållet i boken för att de ska orka läsa den. Nyström menar att bokprat är en av de 
bästa läsfrämjande metoderna, då detta är en givande metod för att hjälpa svaga läsare till en 
bättre läsförmåga. Vid bokprat har man också en bättre möjlighet att ge en förförståelse för 
vad boken handlar om. Vi ser precis som våra informanter en nackdel i att arbetet med 
bokinnehållet uteblir vid bookcrossing. Det finns möjlighet att diskutera handlingen med 
andra på bookcrossingforumet, dock är detta ett initiativ som man måste ta själv. I motsats till 
denna uppfattning ser vissa informanter att bookcrossing fungerar läsfrämjande därför att det 
är ett jippo. Vi anser att vid en sådan här tillställning, händer det kanske mycket runt 
omkring. Det handlar inte bara om att läsa en bok och då är det kanske lättare att locka nya 
användare till biblioteket. Bookcrossing slutar inte när boken är färdigläst utan resan 
fortsätter, då man kan följa den på hemsidan, vilket vi tror många uppskattar. Vi tror att 
bookcrossing kan främja de som redan läser och de som gör detta i mindre skala. Dock är vi, 
precis som våra informanter, tveksamma till om verksamheten fungerar läsfrämjande för dem 
som inte redan skapat en relation till böcker och läsning. Därför ser vi att definitionen av 
begreppet läsfrämjande är avgörande för om bookcrossing kan ses som en metod för detta 
eller inte.  
 
Ett alternativ till biblioteksverksamheten är bokhandlarnas utbud, där du kan köpa det du 
söker efter. Detta kräver att man för det första har en bokhandel lättillgänglig och för det 
andra att man har en budget som räcker. Kinnell skriver om hur många människor väljer att 
köpa sina böcker istället för att låna dem, då de slipper pressen med att behöva lämna tillbaka 
böckerna. Även Hansson och Svenssons siffror från Kulturbarometern visar att de flesta 
köper böcker istället för att låna på biblioteket. Vi anser då att bookcrossing kan vara ett 
kostnadsfritt alternativ, eftersom denna verksamhet inte heller ställer höga krav. Våra 
informanter har en uppfattning av att bookcrossing är en kravfri verksamhet, där man inte 
behöver lämna tillbaka boken på en bestämd plats eller vid en speciell tidpunkt. Detta kan 
vara en fördel, tror vi, när man till exempel är ute och reser och inte har möjlighet att följa 
utlåningsreglerna.   
 
Våra informanter har uppfattningen att bookcrossing bidrar till en större delaktighet än 
många andra förmedlingsmetoder. Det kan bli ett mer långvarigt äventyr genom alla 
möjligheter som hemsidan ger. Winroth beskriver de aktiviteter hennes bibliotek erbjuder 
grundskolan, till exempel bokprat och författarbesök. Detta anser vi är bra initiativtagande 
från bibliotekets sida, dock tycker vi att bookcrossing är en mer kontinuerlig verksamhet, där 
eleverna får bli en del av något större och känna sig delaktiga. Ett författarbesök utgör endast 
en kortare reflektion medan bookcrossing kan stimulera till långvarig tankeverksamhet, då 
man kan följa boken och föra diskussioner med de nya läsarna. Även vid bokprat är det oftast 
ett kort tillfälle. Dock uppfattar våra informanter inte bookcrossing som en ersättning för 
andra förmedlingsmetoder, som till exempel bokprat. Vi anser att biblioteket är en institution 
som har plats för många varierande verksamheter. 
 
Vi tror att det finns litteraturförmedlings- och läsfrämjande metoder som är mer anpassade till 
biblioteksverksamheten än vad bookcrossing är. Ett exempel som våra informanter tog upp 
var att tävlingar med böcker som pris är en mer direkt metod för att nå ut till den tänkta 
målgruppen. Nackdelen med bookcrossing är att man inte har någon kontroll över vem boken 
kommer till. Informanten menade också att en bok i form av ett pris gav mer motivation, då 
man hade utfört en handling och belönades för denna. Vi kan hålla med vår informant till viss 
del, då vi tror att det är viktigt att barn får uppskattning för sina insatser. Däremot anser vi att 
bookcrossing kan vara en givande verksamhet för barn, därför att det blir ett äventyr samt att 
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det upplevs som en skattjakt. Vi tror att känslan av spänning kan bli en motiverande faktor 
för läsning.  
 
Det har framkommit uppfattningar, från våra informanter, som tyder på att bookcrossing både 
innebär en stor och liten arbetsinsats i förhållande till andra metoder. Arbetet med att 
registrera, plasta, märka och till sist sprida böckerna har upplevts som tidsödande. Däremot 
har vissa informanter sagt att de valt att använda sig av bookcrossing därför att det inte kräver 
någon fysisk närvaro och är till stor del en självgående verksamhet. Vi anser att man inte ska 
bedöma verksamheten efter hur stor arbetsinsatsen är utan hur resultatet blir. Informanterna 
uppfattar att förarbetet med att få igång bookcrossing är en stor och ointressant del. Vi tycker 
istället att de skulle kunna lägga ner mer tid på forumet för att propagera för böcker och 
diskutera läsupplevelser med användarna. Bibliotekarier är ofta dåliga på att göra sina röster 
hörda på olika diskussionsforum, enligt en av våra informanter och därför tror vi att det kan 
gynna bibliotekarieyrket om de är mer delaktiga i diskussionerna som förs. De skulle säkert 
kunna lära sig mycket om användare och deras läsning. Det har visat sig i vår studie att 
bibliotekarierna är positivt inställda till de kommentarer de får på bookcrossinghemsidan och 
då önskar vi att de skulle ge ett gensvar. Genom detta skulle bibliotekarierna kunna visa att 
de är öppna för en vidare diskussion, som många användare kanske är i behov av. Några av 
informanterna har däremot uppfattat responsen från bookcrossarna på hemsidan som liten. 
Detta medför att biblioteken inte kan uttyda något resultat från bookcrossingverksamheten, 
vilket är negativt. De kan inte heller utvärdera denna verksamhet, för de vet inte vad som är 
positivt eller negativt med den. Vi kan förstå att det känns krångligt att behöva gå in på 
bookcrossinghemsidan för att kommentera boken man har hittat. Detta tror vi inte människor 
gör om de inte är intresserade av bookcrossing som fenomen. Dock är det en nackdel både för 
biblioteken och andra privata användare om böckerna försvinner utan någon respons. Det 
finns en risk att böckerna hamnar på konstiga ställen där det är svårt att hitta dem, på grund 
av missförstånd, till exempel i en låda för upphittade saker. Detta tror vi kan få konsekvenser, 
där man kanske tappar motivationen till att fortsätta att bookcrossa. Tillfredsställelsen av 
projektet beror på vilka förväntningar man har när man börjar, vissa informanter verkade 
överraskade över mängden positiva kommentarer som de erhållit medan andra var väldigt 
besvikna över att de inte fått tillräckligt. Vi tror därför att det är viktigt att inte gå in med allt 
för höga förväntningar för att inte bli besviken i slutänden, böckerna rör sig troligtvis utan att 
kommentarer skrivs på hemsidan. Till skillnad från en gåvobok, som ofta bara når en 
användare, träffar bookcrossingböckerna förhoppningsvis på många ägare. En annan skillnad 
som vi men även våra informanter har uppmärksammat är att bookcrossing är en 
internationell verksamhet. Vissa böcker har rest mellan olika världsdelar vilket har medfört 
en känsla av spänning som många andra verksamheter inte uppnår. När vi frågade våra 
informanter om framtiden visade det sig att bibliotekarierna hade positiva uppfattningar av 
bookcrossings fortsatta utveckling och överlevnad. Vi vill därför avsluta vår slutdiskussion 
med följande citat.      
 

Men jag tror att det finns en framtid eftersom det är så många som 
tycker det är så kul, det har verkligen varit väldigt mycket såhär 
gnugga händerna liksom (skratt). (8) 
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6.3 Reflektioner kring uppsatsen 
 
Arbetet med denna uppsats har varit lärorikt och vi har fått en bättre förståelse för vad 
bookcrossing innebär för bibliotekarier. Vi hoppas att med detta arbete kunna visa på hur 
bookcrossing kan fungera i samspel med biblioteksverksamheten, både dess positiva och 
negativa sidor belyses. Om vi hade vetat det vi vet idag när vi började uppsatsarbetet, hade vi 
antagligen ställt mer specifika följdfrågor till våra informanter för att få ut ett rikare svar. Vi 
har i efterhand upptäckt att vissa frågor har besvarats för fåordigt av informanterna. Detta kan 
ha berott på oss och att vi hjälpte dem för lite med följdfrågor. Vi har nu fått mer erfarenhet i 
intervjutekniken vilket gör att vi kan märka en skillnad mellan de tidiga och senare 
intervjuerna. Men några andra förändringar hade vi antagligen inte gjort. Den metod vi har 
valt att använda oss av, nämligen fenomenografi, lämpar sig bra för att undersöka okända 
ämnen då fenomenografin ger en större frihet än om man skulle ha använt en teori som inte är 
direkt anpassad för undersökningen. Problemet vid outforskade ämnen är att det ofta inte 
finns någon färdig teori. Genom vår valda metod har vi kunnat skapa oss en bild av hur 
bookcrossing och bibliotek kan kopplas samman. Vi hade önskat att intervjua fler bibliotek 
som hade haft en mer aktiv bookcrossingverksamhet, då många av våra informanter hade 
”provat på” verksamheten. Vi hade dock bara ett fåtal att välja mellan, då denna verksamhet 
inte verkar vara vanligt förekommande på bibliotek idag.  
 
Vi upplevde det som svårt att hitta tidigare forskning kring ämnet. Vi hade gärna tagit del av 
fler texter kring hur användare upplever bookcrossing. Ett förslag till fortsatt forskning skulle 
kunna vara att kontakta bookcrossinganvändare för att undersöka hur de uppfattar 
bookcrossing i allmänhet men även hur de ser på bibliotekens inblandning. Det är viktigt 
inom bibliotekssektorn att vara medveten om användarnas åsikter kring bibliotekets och 
bibliotekariernas arbete med bookcrossingverksamheten. Det skulle även vara intressant att 
titta på aktiva bookcrossare som användargrupp och hur de läser, för att se om deras 
läsförmåga och reflektioner över läsningen är mer utvecklad än andras. Vi har fått 
uppfattningen att aktiva bookcrossare läser och diskuterar sina läsupplevelser i en större 
utsträckning än vanliga läsare. Ett annat förslag skulle kunna vara att söka sig utomlands för 
att se om utvecklingen av samarbetet mellan bookcrossing och biblioteken har kommit längre 
där. Vi tror att det finns många fler sidor av bookcrossingverksamheten, än de som ryms i 
denna studie, som skulle kunna vara intressant för studenter vid Bibliotekshögskolan att 
undersöka. 
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7. Slutsatser  
 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de slutsatser vi har kunnat dra av vår studie. Syftet 
med uppsatsen var att undersöka vilka varierande uppfattningar bibliotekarier har av 
bookcrossing som förmedlingsmetod. Vid en första analys av vårt material, utifrån våra 
frågeställningar, framkom åtta olika beskrivningskategorier av bibliotekariernas 
uppfattningar av bookcrossing. Vid den första frågan, vilka variationer i uppfattningar har 
bibliotekarier av bookcrossing som litteraturförmedling och läsfrämjande verksamhet, 
framkom fyra beskrivningskategorier. Den första kategorin för denna fråga var att 
bookcrossing uppfattades som ett verktyg för marknadsföring av biblioteket. Denna 
uppfattning hade vi inte förutsett skulle visa sig. Vi trodde inte att bookcrossing hade en 
sådan genomslagskraft som reklam, men detta verkar vara ett av huvudargumenten för att 
använda sig av denna verksamhet. Den andra kategorin, bookcrossing som ett nytt sätt att 
tänka, innebär att verksamheten uppfattas som nyskapande och är bidragande till en känsla av 
spänning. Den tredje kategorin innebär att bookcrossing uppfattas som en demokratisk 
verksamhet. Inom bookcrossing finns inga hierarkier och alla deltar på lika villkor för att dela 
med sig av litteratur och läsning. Detta tyckte vi var en intressant uppfattning då det är 
positivt för biblioteket att kunna visa att användarnas inflytande på det litterära fältet tas på 
allvar. Kategorin bookcrossing som en biblioteksverksamhet inrymmer både positiva och 
negativa uppfattningar kring hur verksamheten fungerar. Några uppfattningar pekar på att 
bookcrossing är väldigt anpassningsbart och inte konkurrerar med övrig 
biblioteksverksamhet, dock uppfattas den också som svårförståelig och som ett slöseri med 
resurser. Vid denna första frågeställning kan vi se att majoriteten av uppfattningar är av 
positiv karaktär. Detta tror vi är ett rimligt resultat eftersom det är bra för biblioteket att prova 
på nya verksamheter även om inte alla går att använda i längden. Våra informanter har visat 
att det är av stor vikt för biblioteket att göra reklam för sig. Eftersom kategorin om 
marknadsföring var så starkt förankrad hos våra informanter blev vi förvånade då vi hade den 
förutfattade meningen att bookcrossing skulle vara en metod för litteraturförmedling och 
läsfrämjande. 
 
Vår andra undersökningsfråga löd, vilka variationer i uppfattningar har bibliotekarier av 
bookcrossing i jämförelse med andra litteraturförmedlingsmetoder och läsfrämjande 
verksamheter. Även i denna fråga kom vi fram till fyra beskrivningskategorier över 
bibliotekariernas uppfattningar. Den första kategorin, bookcrossing som ett alternativ till 
andra metoder, innehåller både positiva och negativa uppfattningar. Det positiva är att 
bookcrossing är drivet av användare och man blir en del av något större då verksamheten inte 
slutar med att boken tar slut. Informanterna uppfattar att bookcrossing inte kan ersätta andra 
metoder samt att den är svårutvärderad, vilket är ofördelaktigt för biblioteket. Alla metoder 
har sina för- och nackdelar och därför måste biblioteket prova sig fram till rätt metod. Nästa 
kategori innebär att bookcrossing kan utvecklas till att bli läsfrämjande om man arbetar mer 
intensivt med det. Vi tror att om bibliotekarierna hade lagt ner mer arbete hade bookcrossing 
kunnat integreras på ett bättre sätt i biblioteksverksamheten. Tredje kategorin innebär att 
bibliotekarierna uppfattar bookcrossing som en ”kul grej”, då de ser verksamheten som ett 
annorlunda jippoinslag. Vi trodde från början att biblioteken hade klarare mål med 
bookcrossingverksamheten, därför var denna kategori oväntad från vår sida. Vi har nu förstått 
att biblioteken måste kunna prova på nya metoder i liten skala för att se om det är gynnsamt. 
Den sista beskrivningskategorin för denna frågeställning är att bookcrossing fungerar som ett 
annorlunda utbud jämfört med andra metoder. Då det är användarna som påverkar utbudet 
uppfattar bibliotekarierna detta som både positivt och negativt, risken vid för stort inflytande 
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är att det blir brister i kvalitén. Övergripande för denna fråga är att vi ser att uppfattningarna 
här inte är lika positiva. Bibliotekarierna är tveksamma till bookcrossing som 
litteraturförmedling eller läsfrämjande. De uppfattningar som talar för bookcrossing är 
äventyrskänslan och att man gör ett jippo kring boken. Dock uppfattar informanterna att det 
är svårt att med hjälp av bookcrossing fånga helt nya läsare.  
 
Ur den andra analysen framträder tre olika uppfattningskategorier av bookcrossing som bildar 
vårt utfallsrum. Den första kategorin var att bookcrossing är fördelaktigt för biblioteket. 
Bibliotekarierna såg en rad fördelar med att använda bookcrossing som en ny verksamhet på 
biblioteket, då detta uppfattades som positiv marknadsföring. För biblioteksanvändarnas del 
uppfattar bibliotekarierna att läsningen blir mer spännande och sätts in i ett större 
sammanhang med hjälp av bookcrossing. Inom den andra uppfattningskategorin ser 
bibliotekarierna bookcrossing som oviktigt för biblioteket. Informanterna uppfattade 
bookcrossing som ett tillfälligt projekt som mest var på skoj. Verksamheten uppfattades 
varken som positiv eller negativ. Den tredje och sista uppfattningskategorin är att 
bookcrossing är problematiskt för biblioteket, då det inte kan locka ovana läsare till 
biblioteket och till läsning. Bookcrossing uppfattas av informanterna som en problematisk 
metod då den ger dubbla signaler angående låneregler, många böcker försvinner och 
responsen på hemsidan är för knapphändig för att kunna göra någon utvärdering av 
verksamhetens resultat.  
 
Den bild vi har fått, av bookcrossing, från våra informanter är delad, men främst positiv då de 
uppfattar det som ett roligt sätt att bli uppmärksammade på. Dock uppfattar bibliotekarierna 
det som otillräckligt som läsfrämjande metod. Vi håller med det en av våra informanter säger, 
nämligen att bookcrossing kan vara stimulerande för dem som redan läser men kanske inte 
för de personer som är ointresserade av läsning. Men bibliotekarierna uppfattar ändå 
bookcrossing som en överlevande metod då det är ett äventyr att bookcrossa.   
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8. Sammanfattning  
 
 
Det syfte vi hade med denna uppsats var att undersöka bibliotekariers uppfattningar av 
bookcrossing som litteraturförmedling och läsfrämjande verksamhet. Vi ville också 
undersöka vilka för- och nackdelar bibliotekarierna uppfattar att det finns med bookcrossing 
som litteraturförmedling och läsfrämjande verksamhet. Uppfattningar av hur bookcrossing 
kan jämföras med andra förmedlingsmetoder undersöktes också. För att uppnå detta syfte 
hade vi en övergripande fråga samt en underfråga till vår hjälp. Dessa löd: 
 

Vilka variationer i uppfattningar har bibliotekarier av bookcrossing som 
litteraturförmedling och läsfrämjande verksamhet? 
 
• Vilka variationer i uppfattningar har bibliotekarier av bookcrossing i jämförelse med 

andra litteraturförmedlingsmetoder och läsfrämjande verksamheter? 
 
Bookcrossing innebär att människor delar med sig av sina böcker genom att förse dem med 
ett bookcrossingnummer som används för att registrera och hitta böcker på hemsidan. 
Böckerna sprids sedan på offentliga platser eller på en officiell bookcrossinghylla för att hitta 
nya läsare. När boken sedan är läst ger läsaren en kommentar om den på hemsidan och 
avslöjar var boken kommer att släppas fri igen. Bibliotek i Sverige har integrerat 
bookcrossing i sin verksamhet på olika sätt, till exempel genom jippon eller officiella 
bookcrossingzoner i anslutning till biblioteket. På bookcrossings hemsida finns förutom 
möjligheten att följa sina böckers resor också tillfälle att prata i olika diskussionsforum om 
litteratur och läsupplevelser.  
 
I vår litteraturgenomgång ger vi först en bild av olika bookcrossingverksamheter på bibliotek, 
men vi tar även upp litteratur som behandlar litteraturförmedling och läsfrämjande metoder. 
Här kan vi se positiva bilder av bookcrossing, men det finns även en viss problematisering 
kring hur biblioteket ska kunna tillägna sig denna metod. Texterna kring litteraturförmedling 
och läsfrämjande visar på att biblioteket bör använda sig av olika verksamheter för att tilltala 
flera sorters användare i varierande miljöer. Reflektioner kring hur man ska kunna nå ut till 
så många läsare som möjligt är en central fråga i materialet. 
 
Vi har valt att utföra vår studie utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Fenomenografin 
innebär att man undersöker vad som kallas den andra gradens perspektiv. Det centrala är hur 
människor uppfattar världen och inte hur den verkligen ser ut. Det är alltså i denna studie 
bibliotekariernas uppfattningar som står i centrum. Vi har utfört kvalitativa intervjuer med 
nio bibliotekarier, på åtta olika bibliotek, som har använt sig av bookcrossing. En 
semistrukturerad intervjuguide med nio övergripande punkter användes som stöd vid 
intervjuerna. Samtliga intervjuer ägde rum på informanternas arbetsplatser. Intervjuerna 
bandades för att sedan transkriberas.  
 
Det utskrivna intervjumaterialet har analyserats utifrån en fenomenografisk arbetsmetod. 
Analysen resulterade i åtta olika beskrivningskategorier, fyra för varje frågeställning. Första 
frågan innehöll beskrivningskategorierna bookcrossing som publicitet för biblioteket, 
bookcrossing som ett nytt sätt att tänka, bookcrossing som demokratiskt och bookcrossing 
som en biblioteksverksamhet. Den första beskrivningskategorin innebar att bibliotekarierna 
uppfattade bookcrossing som positiv marknadsföring för biblioteket. I nästa 
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beskrivningskategori uppfattades metoden som nyskapande och spännande. Uppfattningen att 
bookcrossing är demokratiskt förekom också bland bibliotekarierna, då det är kravfritt och 
användardrivet. Den sista beskrivningskategorin innehåller både positiva och negativa 
uppfattningar av hur bookcrossing fungerar som förmedlingsmetod. Det är en anpassningsbar 
metod som inte konkurrerar med den övriga biblioteksverksamheten. Den uppfattas även som 
ett bra sätt att använda överblivna böcker på. Dock kan det vara förvirrande att ha 
bookcrossing på biblioteket, då det ger dubbla signaler kring låneregler. Den andra frågan 
resulterade i följande kategorier; bookcrossing som ett alternativ till andra metoder, 
bookcrossing kan utvecklas till att bli läsfrämjande, bookcrossing som en ”kul grej” och 
bookcrossing som ett annorlunda utbud. Bookcrossing uppfattas som en alternativ 
förmedlingsmetod, då den förvandlar läsningen till en skattjaktslek men den är ingen bra 
ersättning för andra metoder. En annan uppfattning är att verksamheten kan bli läsfrämjande, 
om man arbetar mer aktivt med att utveckla den. Nästa beskrivningskategori innebär att 
informanterna uppfattar bookcrossing som en ”kul grej”, då den kan användas på bibliotekens 
tillfälliga evenemang på ett lättsamt sätt. Till sist uppfattas bookcrossing ha ett annorlunda 
utbud än andra biblioteksverksamheter, då det blir ett mer slumpmässigt urval. Dock 
uppfattar informanterna att kvalitén kan försämras vid för stort inflytande från användarna. 
 
Efter den andra analysen kom vi fram till tre övergripande kategorier av uppfattningar, 
bookcrossing som fördelaktigt för biblioteket, bookcrossing som oviktigt för biblioteket och 
bookcrossing som problematiskt för biblioteket. Dessa uppfattningskategorier består av våra 
tidigare beskrivningskategorier. Det finns en hierarki mellan de olika 
uppfattningskategorierna, där det som är mest positivt ges högst värde. Den första 
uppfattningskategorin går ut på att informanterna uppfattar bookcrossing som en fördelaktig 
verksamhet, då den är lätt att anpassa i olika kontexter, ger bra marknadsföring samt skapar 
en äventyrskänsla. I kategori nummer två uppfattar informanterna bookcrossing endast som 
en ”kul grej” som inte har några direkta mål eller ger något synligt resultat. Den sista 
kategorin innebär att bookcrossing uppfattas som svårt att förstå för användarna och det är 
inte heller stor chans att rätt bok kommer till rätt person. Nedan visas en tabell över studiens 
utfallsrum.      
 

Uppfattningskategori Förklaring 
Bookcrossing som fördelaktigt för 
biblioteket 

• Anpassningsbart 
• Skattjakt och äventyr 
• Marknadsföring 

Bookcrossing som oviktigt för 
biblioteket 

• ”Kul grej” 
• Inga mål 
• Inget resultat 

Bookcrossing som problematiskt för 
biblioteket 

• Svårförståeligt 
• Inte rätt bok till rätt person 
• Sämre kvalité 

 

Figur 6. Övergripande uppfattningar av bookcrossing 

 
Den övergripande bilden av hur bibliotekarierna uppfattar bookcrossingverksamheten är 
positiv, då de är öppna för att prova på nya idéer i sin verksamhet. Dock uppfattades inte 
bookcrossing vara ett sätt att locka nya läsare på, då metoden inte ses som läsfrämjande i 
någon större utsträckning. Informanterna uppfattade att det finns andra metoder som fungerar 
bättre, till exempel bokprat.  



 48 

Källor och litteratur 
 
 
Otryckta källor  
 
Intervjuer med nio bibliotekarier gjorda i februari 2008. Ljudupptagningarna och utskrifterna 
finns i författarnas ägo. 
 
Använd litteratur 
 
Alexandersson, Mikael (1994). Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus. Ingår i 
Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar, (red.) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Bergström, Elisabeth & Lindhé, Annka (2002). Gymnasiebibliotekarier och läsfrämjande. En 
intervjuundersökning av några gymnasiebibliotekariers tankar kring läsfrämjande och 
skönlitteratur i gymnasiebiblioteket. Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och Informationsvetenskap. (Magisteruppsats i Biblioteks- 
och Informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och Informationsvetenskap, 
2002:65) 
 
BOOKCROSSING i Järfälla 2006-2007  
http://www.barnensbibliotek.se/metoddatabas/dokument/Bookcrossing-
rapport%20Järfälla%202007.doc [2008-04-03] 
 
Bryman, Allan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Trelleborg: Liber AB.  
 
Carp, Ossi (2006). Bokbytare gör gerillasatsning. Svenska Dagbladet. 2006-03-01.  
Även tillgänglig på: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_294706.svd [2008-05-12] 
 
Chambers, Aidan (1998). Böcker inom oss: om läsmiljö. Smedjebacken: Rabén & Sjögren. 
 
Godfroy, Aurélie & Lejeune, Albane (2006).  Le cercle de lecture invisible: Le bookcrossing 
et les bibliothèques. Bulletin des Bibliotheques de France. (Vol.51 nr 5 s.58-62.) 
 
Hansson, Annice & Svensson, Margaret (2006). Läsfrämjande verksamhet för ”läsovana” 
vuxna. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
Informationsvetenskap. (Magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och Informationsvetenskap, 2006:90). 
 
Hornbaker, Ron. BookCrossing – The World´s Biggest Free Book Club – Catch and Release 
Used Books.  
http://www.bookcrossing.com/ [2008-05-12] 
 
Kinnell, Margaret & Shepherd, Jennifer (1998). Promoting reading to adults in UK public 
libraries. London: Taylor Graham. 
 
Krashen, Stephen (1992). The power of reading: insights from the research. Englewood: 
Libraries Unlimited, Inc. 



 49 

Larsson, Staffan (1986). Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 
 
Larsson, Therése (2007). Bookcrossing har nått Borlänge. Borlänge Tidning. 2007-07-05, s.6. 
Även tillgänglig på: http://arkiv.daltid.se/2007/07/20070705/BT-20070705-BT-06.pdf [2008- 
05-12]  
 
Limberg, Louise (1998). Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande. Borås: Valfrid 
 
Nyström, Karna (2005). Bokprat – Hur? Var? När? Varför? Ingår i BTJ:s På tal om böcker: 
om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek. Lund: BTJ Förlag. 
 
Renborg, Greta (1988). Biblioteket – Hjärtpunkten. Falköping: Gummesson tryckeri AB. 
 
Strömblad, Helena (2003). Förmedlingen av skönlitteratur på folkbiblioteket. Borås: 
Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och Informationsvetenskap. 
(Magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och Informationsvetenskap, 2003:82). 
 
Thorhauge, Jens (1995). Luk op for skønlitteraturen. Om skønlitterær formidling i 
folkebiblioteker. Ingår i Munch-Petersen, Erland (red.) Litteratursociologi. Farum: Dansk 
BiblioteksCenter. 
 
Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Tveit, Åse (2004). Innganger: om lesing og litteraturformidling. Bergen: Fagbokforlaget 
Vigmostad & Bjørke AS. 
 
Uljens, Michael (1989). Fenomenografi: forskning om uppfattningar. Lund:  
Studentlitteratur. 
 
Wingård, Barbro & Wingård Bo (1994). Lässtimulans i skolans vardag. Falköping: Ekelunds 
Förlag. 
 
Winroth, Ulla (2007). Läslust i Lekeberg. Ingår i Läsprojekt: inspirationsbok för förskola, 
skola och bibliotek. Bibliotekstjänst red. Lund: BTJ. 
 
Wrådhe, Eva (2007). ”Den här boken är på mitt språk!” Om påsar med barnböcker på olika 
språk. Sollentuna bibliotek. Ingår i Läsprojekt: inspirationsbok för förskola, skola och 
bibliotek. Bibliotekstjänst red. Lund: BTJ. 
 
 
 



 50 

Bilaga 1 
 
 
E-post till biblioteken. 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar på Bibliotekshögskolan i Borås och har nu påbörjat vår 
magisteruppsats, som kommer att behandla bookcrossing som litteraturförmedlingsmetod och 
läsfrämjande verksamhet. Vi har uppmärksammat att ni är medlemmar på hemsidan 
bookcrossing.com och vi är på grund av detta intresserade av att göra en intervju kring hur ni 
uppfattar bookcrossing. Finns det möjlighet för oss att intervjua någon som är insatt i ämnet, 
under v.X? 
 
Med Vänliga Hälsningar Nina Persson & Petronella Johansson 
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Bilaga 2  
 
 
Intervjuguide 
 
 

• Uppstarten 
• Mål 
• Målgrupp 
• Urval 
• Utbud 
• Positivt/negativt 
• Likheter och skillnader mellan bookcrossing, litteraturförmedling och läsfrämjande 

verksamhet 
• Resultat 
• Framtiden 

 
 


