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Abstract:  The purpose of this thesis was to explore the  
                       phenomenon called bookcrossing. To fulfill this I have asked 
  the following research questions:   
  Why do people participate in bookcrossing? 

What functions do books have for bookcrossers?  
The method used is qualitative, semi structured interviews. Four 
active bookcrossers have been interviewed. These interviews 
revealed that bookcrossing as an activity in a medium sized town 
is very small. It also revealed that many of the books that the 
respondents place out are never registered on the website, and 
probably get picked up by people who do not understand the 
concept of bookcrossing. Theories by Tveit and Ross have been 
used on the social function of books, and reading as a social 
activity.  
 
The results confirm the notion presented by Ross et. al, that 
reading is becoming an increasingly social and collective activity. 
One of the lessons learned from this study is that bookcrossing 
activity probably is greater in bigger cities. If a bigger city had 
been investigated, the result may have been much different.  For 
bookcrossing to function well it probably requires a large 
population to draw from.  
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1. Inledning 
Det är inte många som har hört om bookcrossing - inte utanför bibliotekets väggar. De flesta 
jag kommer i kontakt med om detta har undrat vad det är och vad det går ut på.  
 
Bookcrossing är ett internationellt fenomen. Syftet är att sprida böcker på offentliga platser, 
och tanken är att böckerna ska ”vandra” från läsare till läsare. Böckerna är märkta med ett ID-
nummer och utrustade med diverse klistermärken och bokmärken så att man ser att det är en 
bok som ingår i bookcrossing. Genom bookcrossingnumret, som man matar in på 
bookcrossings hemsida, kan man följa boken från läsare till läsare. Personen som har hittat 
boken läser igenom den, kommenterar den på hemsidan och talar om var han eller hon hittat 
eller lämnat boken. Därmed kan en annan läsare leta reda på boken, läsa den, och så fortsätter 
det. Verksamheten styrs via Internet och man deltar helt och hållet på frivillig basis, vilket 
innebär att det inte finns några återlämningstider, inga avgifter och heller inga krav för att 
delta i bookcrossing.  
 
Bookcrossing har börjat utnyttjas som ett sätt för bibliotek att förmedla litteratur och främja 
läsning. Det kan ses som en metod för läsfrämjande och det är därför många svenska bibliotek 
har hakat på trenden och registrerat sig på hemsidan. Det är ett relativt nytt fenomen på 
svenska bibliotek och inte mycket har forskats om det ännu. Det är heller inte så stort i 
Sverige än, men deltagarantalet växer långsamt. Mer om detta nedan. 
Ämnet läsfrämjande har blivit noggrant undersökt inom Biblioteks och 
Informationsvetenskap, men inte lika mycket om bookcrossing. Den enda svenska 
undersökningen som hittades var Bookcrossing – ett äventyr! (Johansson och Persson, 2008). 
I den här undersökningen fokuseras det på bookcrossarna själva.  

 1.1 Syfte och problemställning 
Bookcrossing är relativt outvecklat i Sverige. Eftersom bookcrossing inte är så spritt i Sverige 
är syftet med uppsatsen att vinna kunskap om fenomenet bookcrossing och informera om att 
bookcrossing finns. Jag vill undersöka vilka motiv utövarna själva har till att ägna sig åt 
bookcrossing, men också att ta reda på mer om fenomenet och även ge läsaren en introduktion 
till bookcrossing. I inledningen återfinns en beskrivning av bookcrossing och de erfarenheter 
svenska bibliotek har haft av fenomenet. Det finns nästintill ingen forskning om bookcrossing 
och det bidrar till att det är en utmaning att välja det som ämne för en kandidatuppsats. Detta 
har gjort att jag måste välja andra källor än de som är vetenskapliga. Därför har det 
källkritiska tänkandet har varit mycket viktigt. De fyra källkritiska kriterierna tid, beroende, 
äkthet och tendens är något jag har utgått ifrån under behandlingen av mina källor. I kapitel 2 
återfinns mer information om bookcrossing och en del artiklar om det. 

1.2 Frågeställningar 
För att undersöka bookcrossing ställs följande frågor: 
– Varför deltar människor i bookcrossing?  
 – Vilka funktioner har böckerna för bookcrossare?  
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För att få svar på ovanstående frågor har jag genomfört kvalitativa intervjuer med fyra aktiva 
bookcrossare i en medelstor svensk stad.  

1.3 Metod 
Den metod som används är semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Tanken är att denna 
metod ska ge en fördjupad bild av vad bookcrossarnas åsikter om aktiviteten och upplevelsen 
av den. Även biblioteksanvändande i samband med bookcrossing kommer att diskuteras, samt 
respondentens läsvanor. Detta för att skapa en bild av bookcrossarna som grupp. Jag har valt 
att intervjua fyra respondenter.  
 
Denna metod passar bäst eftersom möjligheten finns att ställa spontana följdfrågor samt att 
från intervjuarens sida, klargöra respondentens formuleringar. Användningen av 
semistrukturerade intervjuer motiveras av möjligheten att kunna improvisera vid behov och 
förhålla sig relativt fritt till intervjuguiden. Att ställa följdfrågor är kanske möjligt även i 
andra former av intervjuer, men fördelen med en semistrukturerad intervju jämfört med en 
strukturerad intervju är att man inte kan avvika från frågeföljden i strukturerade intervjuer. En 
strukturerad intervju följer alltid samma frågor. I början övervägdes det att genomföra 
intervjuerna genom e-post, men detta skulle ge mindre spontana svar från respondenterna, och 
möjligheten att läsa deras ansiktsuttryck och kroppsspråk skulle också gå förlorad. Det 
ultimata är därför att genomföra en intervju ansikte mot ansikte. Eventuella tilläggsfrågor som 
har uppkommit i efterhand har ställts via e-post. Antalet intervjuade respondenter är relativt 
litet, och därför skulle inte en kvantitativ metod passa. Längden på den här undersökningen 
och den begränsade tid som finns till förfogande tillåter inte heller att man använder sig av 
alltför tidsödande metoder, som exempelvis longitudinala studier eller s.k. ”going native” 
studier, där mycket tid läggs ned på att bli ett med kulturen i den miljö som ska studeras. 
Risken med det senare är att man förlorar det kritiska forskarperspektiv man hade från början. 
Det kan även vara svårt att komma tillbaka till vardagslivet efteråt. Respondenternas åsikter 
kommer säkerligen att skiljas åt och kan därmed inte sägas vara representativa för alla 
bookcrossare. Under arbetet med en pilotstudie har en pilotintervju med en bibliotekarie 
genomförts, som handlade om bookcrossing och dess praktiska aspekter.  

Två av intervjuerna utfördes i grupprum på ett högskolebibliotek. De två andra utfördes på en 
av respondenternas arbetsplatser samt ett café. Intervjuerna utfördes enskilt och tog allt från 
15 minuter till en halvtimme. Deltagarna blev informerade om syftet med intervjun, att de fick 
vara anonyma i undersökningen samt att de kunde bli citerade i undersökningen. Intervjuerna 
spelades in digitalt och transkriberades sedan noggrant. Efter varje intervju har det noterats, i 
enlighet med Bryman (2002), hur intervjun gick, var den gjordes, andra upplevelser av 
intervjun, exempelvis om det dök upp nya idéer eller intresseområden. Slutligen har miljön 
noterats med anseende på om den var lugn eller stökig, om många eller få individer var 
närvarande, förekomsten av datorer, samt om inredningen i rummet var gammal eller ny (s. 
307). 
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Respondenternas svar har strukturerats tematiskt enligt forskningsfrågorna och sedan har 
intervjufrågorna ställts. Utgångspunkt har också tagits utifrån det teoretiska ramverket, för att 
en mer omfattande analys ska kunna göras.  
 
Jag som intervjuare ville gärna träffa alla respondenter ansikte mot ansikte. Wildemuth menar 
att intervjuer vanligen sker på det sätt som dessa intervjuer har genomförts, men de kan också 
ske genom telefon eller e-post. Telefonintervjuer används ofta vid kvantitativa 
undersökningar medan e-post fungerar för de som av någon anledning inte kan träffas fysiskt 
(2009, s. 233). Nackdelen med att genomföra intervjuerna på annat sätt än att träffas och 
samtala är att mycket av respondenternas ansiktsuttryck, mimspel och gester går förlorade. 
Genom detta får man ett helhetsintryck av respondenten och det han eller hon vill säga. Att 
genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte var också något som handledarna 
rekommenderade.   

Kvale och Brinkmann (2009) skriver om den kvalitativa intervjun att den är som ett vanligt 
samtal men med tydligt fokus och struktur. De understryker att samtalet inte sker på lika 
villkor; forskaren definierar och kontrollerar situationen. Det är också forskarens ansvar att i 
efterhand kritiskt följa upp respondentens svar på forskarens frågor (Kvale och Brinkmann 
2009, s.19). I likhet med Kvale och Brinkmann menar Repstad att en intervju inte är det 
samma som ett informellt samtal. Det är viktigt att den kvalitativa intervjun är 
helhetsorienterad men samtidigt målinriktad. Genom att planera och förbereda intervjun 
grundligt undviker man att komma in på irrelevanta ämnen (Repstad 2007, s. 83, 87). Tanken 
var att söka upp fem svenska bookcrossare via webbplatsen bookcrossing.com och ställa 
frågor om deras erfarenheter av bookcrossing och hur de upplever det. Urvalet av 
respondenter har gått till så att det har skickats ut en förfrågan via bookcrossings hemsida, och 
i tur och ordning har respondenterna hört av sig och visat intresse för att bli intervjuade. I 
slutänden blev det fyra respondenter, eftersom en av intervjuerna inte gav så mycket relevant 
material. Det optimala hade varit om alla de intervjuade hade varit aktiva bookcrossare, och 
när det visade sig att även de som inte var aktiva hade intressanta saker att berätta verkade den 
viktiga frågan om aktivitet eller inaktivitet bli mindre viktig. I efterhand skulle jag kanske 
ställt högre krav på de respondenter jag valde att ha med. 

På grund av att det inte finns mycket forskning om bookcrossing har jag varit hänvisad till 
källor på Internet och tidningsartiklar. Ett mer vetenskapligt material hade varit att föredra 
men nu är situationen som den är. Göran Leth och Torsten Thurén, som skrivit rapporten 
Källkritik för Internet på uppdrag av Styrelsen för psykologiskt försvar, skriver att källkritik 
är ett centralt begrepp för den som ägnar sig åt informationssökning på internet. Kan man 
verkligen lita på den information som tillhandahålls? Kraven på förkunskaper när det gäller 
informationssökning är större än när det gäller andra medier, menar författarna (Leth & 
Thurén 2000, s. 7). 

De fyra källkritiska kriterierna är enligt Leth och Thurén (2000) tid, beroende, äkthet och 
tendens. Ju längre tid det har gått efter att exempelvis ett vittne har berättat om en händelse, 
desto svårare blir det att anse vittnets uppgifter som tillförlitliga. Att någon som själv har 
upplevt exempelvis bookcrossing är mer trovärdig än någon som bara har hört talas om det 
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från en tredje part. Inom både journalistiken och historievetenskapen är det tradition att man 
inte ska tro på något om man inte har fått det bekräftat från två oberoende källor (Leth & 
Thurén 2000, s. 23-24). I tillägg till de fyra traditionella källkritiska kriterierna lägger Leth 
och Thurén till tre nya som gäller för Internet. Den menar att det inte finns några tendentiösa 
källor utan alla är mer eller mindre partiska åt det ena eller andra hållet. Detta femte kriterium 
kallar de världsbild och kunskapssyn som tendens. Genom att tillhöra en viss kultur eller ha 
vissa värderingar, traditioner och liknande. Med tanke på att när människor från olika kulturer 
kommer samman och uppfattar saker annorlunda på grund av sin bakgrund, är det därför 
viktigt att på något sätt bestämma källans världsbild. Man måste vara medveten om 
världsbilden så att man inte förhåller sig helt okritisk till de uppgifter som ges. (Leth & 
Thurén 2000 s. 30-31). När det gäller respondenterna som källor kan man från början 
konstatera att vi har någorlunda samma värderingar eftersom alla är svenskar. Som intervjuare 
har jag även upplevt att respondenterna varit uppriktiga och sanningsenliga och frikostigt 
besvarat de frågor jag har ställt. Det kan hända att de har varit tendentiösa men som Leth och 
Thurén skriver så är alla källor mer eller mindre tendentiösa eller partiska. Det enda man kan 
göra åt det är att vara kritisk inför de uppgifter man får reda på.  
 

En medlem på diskussionsforumet Flashback hittade en bookcrossingbok 2007, och beskrev 
hur den såg ut: 

    På framsidan sitter det en lapp som säger: ”I’M FREE! I’m not lost! Please pick me up, read me, and help me 
with my journey! (see inside) bookcrossing.com” På insidan sitter en liten lapp, format som ett bokmärke, med 
information om vad bookcrossing är, vad man ”ska göra nu” osv. på engelska, samt ett serienummer på boken så 
att man kan gå in och skriva vad man tyckte om boken, var man fann den, samt läsa vilka som har hittat den 
tidigare och vad de tyckte om den  ( www.flashback.org/t194192 [2011-07-04] ). 

Visserligen är några av de som har kommenterat på ämnet skeptiska och ser inte riktigt 
poängen med bookcrossing: ”Vad är syftet? Duger inte biblioteken längre?”, medan andra är 
positiva och gärna kan tänka sig att bookcrossa en bok så fort tillfälle ges. Det ska dock 
noteras att senast någon skrev något där var 2009, och det kan ha fallit i glömska. Leth och 
Thurén delar in information i tre kategorier: fakta, förklaringar och åsikter. I fallet med fakta 
menar de att det bara finns ett rätt svar och därför bara en objektiv sanning. De källkritiska 
principerna har utformats för att bedöma sådana fakta. För det andra finns det förklaringar, 
och de är betydligt svårare att bedöma. Förklaringar om varför till exempel Ghana inte har 
någon tillförlitlig befolkningsstatistik, eller att förklara arbetslösheten. Det finns ingen 
objektiv metod att avgöra vad som är viktigast, och därför räcker inte de källkritiska 
principerna till. Man måste också göra en trovärdighetsbedömning. Är det en seriös forskare 
som står bakom informationen och förmedlar förklaringen? Vilket rykte har universitetet som 
forskaren eventuellt är verksam vid?  Är det en rimlig förklaring? För att få reda på sådant 
behöver man vara insatt i sakfrågan eller ha tillgång till någon som är det (Leth & Thurén 
2000, s. 22). När det gäller bookcrossing kan det vara svårt att få tag på någon sådan, som 
både kan bistå med fakta och ge en förklaring till varför människor vill hålla på med 
bookcrossing. Det är svårt att få tag på någon eftersom bookcrossing inte är så stort i Sverige 
än. Den tredje sortens information är åsikter, menar Leth och Thurén. Även om man inte tror 
på vad exempelvis en regering eller ett politiskt parti säger, kan det vara intressant att höra hur 
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de ser på tillvaron. Vilka ståndpunkter intar de som exempelvis förnekar Förintelsen? Nu är 
inte sanningen intressant, menar Leth och Thurén, utan det är uppriktigheten som är viktigast. 
Menar personen det han eller hon säger, eller gör hon sig bara till för exempelvis medier och 
press? I det sammanhanget är det viktigt att tänka på vilken publik personen vänder sig till 
(Ibid, s.22). 

De traditionella källkritiska kriterierna är tid, beroende, äkthet och tendens, som tidigare har 
nämnts. När det gäller källan ovanför så faller den på en gång när det gäller tidskriteriet. Leth 
och Thurén understryker att just i fallet Internet gäller det att se när sidan blev uppdaterad 
senast. Ju längre tid som har gått sedan en händelse inträffade, desto mindre tillförlitliga blir 
de vittnen som berättar om händelsen. I det här fallet gäller det en post från 2007, och i och 
med att den som har skrivit det är mer eller mindre anonym är det svårt att veta om personen 
har exempelvis någon forskarbakgrund eller om han eller hon är verksam vid något 
universitet. Diskussionsforumet Flashback har dessutom inte det bästa ryktet på Internet. Här 
kan man diskutera allt från vetenskap och humaniora till hur man tillverkar hembränd alkohol. 
Flashback verkar komma från USA, som så mycket annat. Citatet från Flashback är med här 
för att ge exempel på en dålig källa, som både är påverkad av tid och beroende. Finns det 
något sätt att ta reda på om den som har skrivit detta verkligen menar det han eller hon säger? 
Källan i fråga har alltså inte så hög trovärdighet. Denna beskrivning av en upphittad 
bookcrossingbok kan man dock jämföra med någon annan som har hittat och beskrivit en 
sådan bok. Det behöver ju inte vara samma bok eftersom chansen är mycket liten att två 
människor hittar samma bok vid samma tid. Något som däremot är säkert är att de kommer att 
beskriva den olika, och det tangerar principen om två oberoende källor, som Leth och Thurén 
tar upp. Om en journalist är ögonvittne till en händelse och berättar om den har hans eller 
hennes vittnesmål större trovärdighet än om journalisten bara hade hört talas om händelsen. 
Händelsen har traderats, alltså gått i flera led, skriver Leth och Thurén. Traderade händelser är 
mindre tillförlitliga än de som kommer direkt från ursprungskällan, eller primärkällan. På 
Internet är det vanligt att händelser traderas. Man använder en länk från en webbplats till en 
annan och tänker inte på att texten kan ha ändrats, siffror rundats av, och liknande. I fall som 
dessa är det bäst att leta reda på primärkällan för att se om uppgifterna verkligen stämmer. 
(Ibid, s. 23) 

1.4 Teori 

1.4.1 Använda teorier 
De teoretiker som bistår med teori heter Åse Kristine Tveit och Catherine Sheldrick Ross. 
Tveit skriver om textens sociala funktion, och den betydelse för social status som läsande kan 
ha. Ross presenterar forskning om läsning som social aktivitet och hur bilden av bokläsaren 
har börjat ändras. 
 
Det finns lika många sätt att läsa en text som det finns läsare, har någon sagt. Det Tveit har 
forskat om läsningens sociala funktion är vad som bildar det teoretiska ramverket för den här 
undersökningen, tillsammans med Ross. Anledningen till att denna teori har blivit utvald är 
för att jag tror att texten - eller i fallet med den här undersökningen - boken kan ha en social 
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funktion, att den kan ha en samlande funktion på de bookcrossare som är intresserade av 
böcker. Tveit har utgått från en teori om förmedling av konst och applicerat den på litteratur. 
För den här undersökningens skull har texten ersatts av böcker, eftersom det är det som 
bookcrossing handlar om. Det som är aktuellt i denna undersökning är att få reda på vad som 
motiverar bookcrossare att ägna sig åt denna aktivitet, och vad fenomenet består av. Eftersom 
bookcrossing är en social aktivitet och forumet på Internet har många likheter med ett socialt 
nätverk - och även med läsecirklar - passar detta mycket bra. Även den forskning som Ross et 
al presenterar om läsecirklar bekräftar den forskning som finns med i forskningsöversikten.   
 
Ross et al. skriver om två sorters litteraturförmedling i biblioteket. Den passiva förmedlingen 
är den typ där bibliotekarien inte agerar tillsammans med användaren, medan i den synliga är 
bibliotekarien mer aktiv (2006, s 209). Fenomenet bookcrossing har i ökande utsträckning 
utnyttjats av bibliotek och många tycker att det är en ny och spännande strategi genom vilken 
litteraturförmedling kan bedrivas. För att anknyta till Ross et al. (2006) kan bookcrossing ses 
som en sorts passiv förmedling. Det är ingen som står bredvid boken och tvingar någon att 
läsa den, utan läsaren gör det av egen fri vilja. Bibliotekarien är inte ens involverad i själva 
utläggandet av boken, om inte bookcrossaren själv är bibliotekarie. Det kan vara läsarens 
förförståelse om boken som medverkar till att boken blir läst, eller att boken eller bokens 
författare har ett visst rykte om sig. Eller bara att boken hittas av en händelse på en spännande 
plats. Detta väcker förmodligen upphittarens nyfikenhet och gör att boken blir läst.  

1.4.2 Läsningens sociala funktion 
Tveit skriver om textens sociala funktion på ett ytligt sätt att den kan fungera som en portal 
till vissa sociala sammanhang. Här motiveras läsandet av att man till exempel, vill vara med i 
samtalet på arbetsplatsen, att diskutera eller få visa att man ”hänger med” i konversationer om 
exempelvis en populär bok. Tveit menar att litteratursamtalet kan fungera som ett sätt att bli 
accepterad i vissa sociala sammanhang. Böcker kan fungera till exempel som statushöjare. 
Böcker som ligger framme när någon är på besök hemma hos någon berättar också mycket 
om vem den personen är, eller vill vara, även om de inte blir lästa. Liknande funktioner har 
s.k. coffee table books med sin överdådiga design (Tveit 2004, s. 72-73). Det som är tydligt är 
att litteratur sänder signaler, antingen signaler om det ägaren vill vara eller redan är. Något 
som Tveit inte nämner är att det inte bara är ”fin” litteratur som sänder signaler. Om en person 
ser Liftarens guide till galaxen på någons bokhylla ger detta omedelbart signaler, exempelvis 
att ägaren gillar Douglas Adams. Denna funktion kan alltså fungera åt båda hållen. Det beror 
också på om man umgås med människor som tycker att litterär allmänbildning är något 
viktigt. Om man inte har sådana kontakter kan det göra det samma. Litteraturen blir ett 
verktyg för att vinna social status och kan ge intrycket att man är mer intellektuell än man 
egentligen är. Problemet med den här sociala funktionen är att den enbart är statushöjande och 
inte har någon varaktig inverkan på läsaren. Läsarens inre påverkas inte nämnvärt utan det är 
det yttre anseendet och ryktet som förbättras. Denna funktion är närmast indirekt och läsaren 
påverkas inte socialt av att läsa en text, förutom att omgivningen ser annorlunda på honom 
eller henne. Det är när läsaren berättar för sin umgängeskrets att han eller hon läser en eller 
annan bok, som läsarens sociala status kan stiga, förutsatt att umgängeskretsen bryr sig om 
litteratur. Det går inte att förneka att vissa skönlitterära genrer står högre i kurs än andra. Det 
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anses exempelvis i vissa cirklar vara bättre att läsa en nobelpristagare än någon som har 
publicerat en rad episka fantasyböcker. Det är förstås även viktigt att visa att man är 
uppdaterad när det gäller samtiden men förändringen hos läsaren blir endast till det yttre, i 
form av ökat socialt anseende. 

1.4.3 Läsning som social aktivitet 
Ross et al. (2006) tar även de upp ämnet läsecirklar. Den traditionella bilden av läsning är att 
det är en ensam aktivitet som exkluderar andra, menar icke-läsarna, till skillnad från TV-
tittande, som är en upplevelse som kan delas med andra i högre grad. Hon menar att icke-
läsare ofta uppfattar läsning som något antisocialt. Dock använder läsare ibland böcker för att 
skapa ett privatliv. Ross berättar om huvudkaraktären i boken Den tillfällige turisten, som 
även har blivit film. Han har alltid har med sig en tjock bok när han är ute och reser, för att 
slippa prata med folk. Traditionellt har alltså läsning framställts som något man gör på egen 
hand, isolerad från andra. Det har också varit tätt knutet med möjligheten att ha ett privatliv. 
När vi tänker på läsaren, föreställer vi oss en enda person som läser. Det som Ross har 
kommit fram till är att den bilden håller på att ändras. Hon nämner The Oprah Winfrey Book 
Club som startades 1996 och gjorde gemensam läsning synligt. Precis som undersökningen 
om informella läsecirklar konstaterar Ross att läsecirklar, där människor träffas för att 
diskutera litteratur, har funnits länge. I USA har det rötter sedan 1800-talet. Elizabeth Long 
(1986, 1993, 2003) är en forskare som var en av de första som studerade läsecirklar på ett 
seriöst sätt. Hennes studie Book clubs från 2003 hade stora förväntningar på sig. I slutet av 
2004 listade Google Directory runt 60 hemsidor för läsecirklar, inklusive diskussionsforum, 
bokklubbsbloggar, och kommersiella sajter om läsning (Ross et al. 2006, s. 221-223, 226). 
Longs teorier tas med av många av studierna som handlar om läsecirklar, exempelvis Bjarne 
och Larsons undersökning.  Detta bekräftar att hennes forskning har haft stort inflytande.  
Sammanfattningsvis kan man säga att läsning är stort, och något som människor inte längre 
gör i ensamhet. Man träffas och umgås, äter och delar sitt gemensamma intresse för läsning 
och böcker. Teorin ska användas för att undersöka de sociala aspekterna på varför man 
bookcrossar.  

1.5 Avgränsningar 
Det jag inte tänker undersöka i den här studien är exempelvis bibliotekariers syn på 
bookcrossing, eller bibliotekens användning av denna metod. Det jag är ute efter är hur aktiva 
bookcrossare ser på fenomenet. Jag tar inte heller med något om bokringar eller bokstrålar. 
Däremot tar jag med forskning om bokcirklar eftersom de har en del likheter med 
bookcrossing. 

 

1.6 Informationssökning och inläsning 
I början av inläsningen på ämnet användes databasen LISA, en referensdatabas som innehåller 
forskning inom biblioteks och informationsvetenskap. Denna databas användes för att hitta 
artiklar om betydelsen av läsningens sociala funktion i sociala nätverk av typen Facebook, 
eftersom bookcrossing.com är en form av socialt nätverk. De artiklar som hittades var dock 



11 
 

inte relevanta för mitt syfte med uppsatsen. En sökning på ”läsfrämjande” i BADA gav 153 
uppsatser. BADA är Borås Akademiska Digitala Arkiv, en databas där all forskning 
publicerad vid Högskolan i Borås finns tillgänglig via Internet. Senare mottogs litteraturtips 
från mina handledare om litteratur om läsfrämjande och litteraturförmedling som var mer på 
rätt spår. Sökningar gjordes i LISA på ”reading” och ”reading promotion” och gav 3854 
artiklar. De flesta artiklarna verkade handla om olika läsfrämjande projekt och aspekter på 
läsning. Det är ett väl utforskat ämne, kan man minst säga. Två böcker har i huvudsak varit 
aktuella för min undersökning: Innganger: om lesing og litteraturformidling av Åse Kristine 
Tveit, och Reading Matters: What the research reveals about reading, libraries, and 
community av Catherine Sheldrick Ross, Lynne E.F. McKechnie och Paulette M. Rothbauer. 
Den senare boken har en karaktär av forskningsöversikt och innehåller även deras egen 
forskning. Boken är riktad mot bibliotekspersonal och de som administrerar bibliotek, samt 
studenter som läser biblioteks- och informationsvetenskap. Den kan användas som ett verktyg 
för bibliotekspersonal för att kunna argumentera för bibliotekets existens för 
styrelsemedlemmar och i andra mötessammanhang. Tveits bok har kommit till som ett svar på 
frågan om en lämplig bok i biblioteksutbildningarna, men vänder sig också till de som arbetar 
i bokbranschen och de som arbetar med litteraturförmedling i olika sammanhang. Sökningar 
på ”bookcrossing” har också gjorts i databasen Mediearkivet, där ett stort antal 
tidningsartiklar finns tillgängliga digitalt. 130 artiklar har hittats, varav 82 är svenska. En del 
av dessa svenska artiklar har använts för att ge en bild av hur bookcrossing har utvecklats i 
Sverige. 

Under inläsandet av tidningsartiklar och forskning har ett källkritiskt förhållningssätt använts, 
och jag har sett på hur nyligen forskningen har publicerats, av vem och i vilket sammanhang, 
för att avgöra hur trovärdig den är. Eftersom det inte finns mycket forskning om bookcrossing 
har jag hänvisats till källor på Internet som är av mer diskutabel kvalitet. Här blir det 
källkritiska tänkandet ännu viktigare, och jag har fått mycket hjälp av Källkritik för Internet 
av Göran Leth och Torsten Thurén. När det gäller forskningsöversikten har jag främst 
fokuserat på det som är relevant för mitt ämne, nämligen bookcrossing, och det som även är 
relevant för min analys. 

1.7 Forskningsöversikt 
I forskningsgenomgången behandlas i första hand forskning om bookcrossing. Anledningen 
till att endast en text om bookcrossing finns med i forskningsöversikten är för att mycket lite 
forskning finns om detta fenomen, både i Sverige och utomlands. Detta faktum har gjort att 
jag har tvingats använda andra källor än de som vanligtvis används i vetenskapliga 
undersökningar. Dessa andra källor påkallar extra stor noggrannhet när det gäller källkritik.  

1.7.1 Bookcrossing 
Petronella Johansson och Nina Persson gjorde 2008 en fenomenografisk undersökning om 
skillnaderna i bibliotekariers uppfattningar om bookcrossing. Undersökningen var på 
magisternivå och hittills den enda av mig kända undersökningen som har gjorts om 
bookcrossing i Sverige. Den forskning författarna hade med i sin forskningsöversikt 
omfattade bland annat en artikel av de två masterstudenterna Aurélie Godfroy och Albane 
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Lejeune, som studerar på Paris X-Nanterre. Denna artikel stod att finna i tidskriften Bulletin 
des Biblioteques de France om bibliotekens nyskapande relation med bookcrossingrörelsen. 
De skriver att idén med denna nya metod är att skapa ett globalt nätverk av läsare. Biblioteken 
har uppmärksammat denna metod när den väl har anpassats efter bibliotekets verksamhet. Det 
återstår att se hur väl bookcrossing kommer att fungera. Bookcrossing är som ett parallellt 
utlåningsflöde till bibliotekets vanliga utlåning, skriver författarna. Den ses idag som en ny 
metod för läsning men samtidigt som en lek. För att delta i denna lek är det bara att registrera 
en bok på hemsidan och 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 menar att metoden skulle kunna fungera som ett sätt att få människor 
att återupptäcka de publika områdena för läsning, utan att stöta på några hinder eller ha några 
krav på sig. De skriver också att bookcrossing kan vara ett sätt för människor att lära känna 
bibliotekets hemsida på Internet, då de i samband med denna bokjakt kommer i kontakt med 
adressen (Johansson & Persson, 2008 s.10). 

Godfroy och Lejeune skriver att biblioteken skulle vinna på att använda sig av bookcrossing 
då denna verksamhet har en stor omsättning av böcker som man delar med sig av. De borde 
även ställa sig bakom denna idé då den gör utlåningen av böcker mer demokratisk. Dessa 
böcker görs tillgängliga utan krav och tvång. För de som ser biblioteket som en ”dammig” 
institution kan det vara ett uppvaknande att få reda på att det driver bookcrossing. Trots att 
bookcrossing har fått mycket publicitet i medierna har genombrottet inte skett än. Detta beror 
på att det materiella behovet är för stort. Böcker ses ofta som en statussymbol som man 
motvilligt lämnar ifrån sig. Många människor kan inte vänja sig vid tanken med bookcrossing, 
och många bibliotekarier motsätter sig idén, eftersom böckerna inte lämnas tillbaka som 
vanliga biblioteksböcker. Godfroy och Lejeune menar att biblioteket och bookcrossing inte är 
konkurrenter, tack vare att i biblioteket erbjuds möjlighet till mänsklig respons och kontakt. 
Dock erbjuder bookcrossing spänning. Verksamheten ses inte som något hot mot vare sig 
bibliotek eller bokmarknad, eftersom chansen att hitta den bok man vill ha är mycket liten. 
Biblioteken har mycket att vinna på att använda sig av bookcrossing då deras image kan 
förbättras (Ibid, s.10). Godfroy och Lejeune menar att det är en skillnad på om 
bookcrossingböckerna är nyinköpta eller består av donationer. En möjlig diskussion kan då 
vara hur man spenderar skattebetalarnas pengar. Även böckernas innehåll kan resa en del 
debatt, eftersom det krävs att böckerna ska hålla en viss kvalité. De menar att bookcrossing 
kan vara en metod att förmedla såväl klassiker som samtidsromaner och populärlitteratur till 
en stor publik (Ibid, s. 59f). 

För att hålla en verksamhet som bookcrossing igång på organisationsnivå krävs stora 
personalresurser som lägger ned mycket tid på att registrera och frigöra böcker samt svara på 
de kommentarer biblioteket får på bookcrossings hemsida samt ägna sig åt att värva nya 
kontakter. Det är svårt att utvärdera verksamheten för att biblioteket inte objektivt kan 
konstatera något om det. Det är många låntagare som missuppfattar idén med bookcrossing 
och lämnar tillbaka sådana böcker till biblioteket. Författarna frågar sig om detta nya 
arbetssätt verkligen passar sig för biblioteket, då tanken om att utveckla ett parallellt låneflöde 
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inte heller verkar vara någon bra idé. Det finns mycket att vänja sig vid och arbetet kräver ett 
stort material och stora personalresurser (Ibid, s. 60f). 

I Johansson och Perssons forskningsöversikt har de också tagit upp några texter om 
litteraturförmedling, och de menar att vissa läsfrämjande projekt kan jämföras med 
bookcrossing som i likhet med litteraturförmedling och läsfrämjande kan inspirera till läsning 
och locka nya användare (Johansson & Persson 2008, s. 16). Författarna vill belysa de olika 
uppfattningar om bookcrossing som finns bland bibliotekarierna. Eftersom så få bibliotek 
använder sig av bookcrossing avstod de från att göra en kvantitativ studie.  

Författarna har även tagit med ett projekt kring bookcrossing som Järfälla kommun 
genomförde 2006-07. ”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”, skriver de 
(Johansson & Persson 2008, s. 11). Personalen vid gymnasiebiblioteket i Järfälla blev våren 
2006 intresserade av bookcrossing, och frågade svensklärarna vid de två praktiska 
gymnasieskolorna, HTS (Handel, Tjänster, Service) och YTC (YrkesTekniskt Centrum) om 
de skulle vara intresserade av ett samarbete. Två gymnasieklasser deltog i projektet: en 
byggklass och en hotell- och restaurangklass. 

1.7.2 Litteraturförmedling 
Åse Kristine Tveit skriver i sin bok Innganger: om lesing og litteraturformidling (2004) om 
att det är förmedlingen av litteraturen som är den viktigaste aspekten av läsfrämjande. Hon är 
lektor vid bibliotek - och informationsstudier vid Högskolan i Oslo. Hon forskar om 
litteraturförmedling i olika former och hur man praktiskt kan gå till väga som bibliotek eller 
privatperson, exempelvis om man vill starta upp en bokcirkel. 
     
Det finns inte mycket forskning om bookcrossing, men däremot finns en del om bokcirklar, 
en läsfrämjande metod som har en del gemensamt med bookcrossing. Hon tar upp 
litteraturgrupper där hon finner att i huvudsak medelålders kvinnor samlas antingen i 
biblioteket eller hemma hos varandra och diskuterar en bok som de har läst under veckan 
(2004, s. 114-115). Medlemmarna uppskattar bokcirklar därför att åsikterna ofta går isär om 
vad som är bra eller dåligt med litteraturen eftersom de kan har en viss förförståelse om det de 
har läst. Jag tror att medlemmarna uppskattar bokcirkeln för att man får tillfälle att samlas 
runt en bok och dela sina erfarenheter, och samtidigt dela med sig av vad som händer i livet 
för tillfället.  

Bokcirkeln är även informell eftersom deltagarna kan samlas hemma hos varandra. Vissa 
bokcirklar har tydligare fokus på litteraturen i fråga medan andra lägger vikt på den sociala 
delen. På vissa punkter har en bokcirkel en del gemensamt med bookcrossing, som att man 
diskuterar litteraturen och har olika åsikter om den, men främst att man delar med sig av sina 
läsupplevelser till andra.  
 
Bjarne och Larson (2004) undersöker deltagare i informella läsecirklar, med fokus på deras 
privata läsutveckling och vilken roll läsecirkeln kan ha för deltagaren personligen. De 
undersöker även läsecirkelns funktion (2004, s. 5). De har utgått från teorier om läsning och 
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gruppsykologi. Författarna intervjuade sju kvinnor och kom fram till att alla respondenterna 
hade blivit läsare på samma sätt. Anledningen till att respondenterna är med i bokcirklar 
kommer från deras intresse för läsning, och de uppskattar också glädjen att dela 
läsupplevelser och att träffa sina vänner. Författarna menar att forskning om läsecirklar har 
saknats även om det är ett mycket gammalt fenomen. Det finns många handböcker för 
läsecirklar, speciellt brittiska och amerikanska, men forskning och studier om läsecirklar är 
det få av. Dock har forskningen tagit fart de senaste åren - sedan 2004 (2004, s. 7). 
 
Karlsson och Pettersson (2007) har också undersökt formella och informella läsecirklar. 
Syftet med deras undersökning är att studera likheter och skillnader i kvalitativa upplevelser 
mellan formella och informella läsecirklar ur ett deltagarperspektiv (2007, s. 7). De har utgått 
från teorier om läsande, en metod för läsecirklar och en teori om gruppen ( Ibid, s. 18). De 
intervjuade åtta deltagare från fyra läsecirklar, två från en formell och två från en informell 
sådan. (Ibid, s. 23).  Karlsson och Petterson finner att motivet till att delta i läscirklar är 
glädjen över att diskutera böcker, och att ta reda på de andra deltagarnas åsikter om samma 
böcker. Detta motiv är likadant för både informella som formella läsecirklar. De formella 
läsecirklarna möts i biblioteket medan de informella möts hemma hos deltagarna. Båda 
typerna av läsecirklar anser att det är bokdiskussionen som är det allra viktigaste. 
 
Bergkvist (2008) har studerat virtuella läsecirklar, något som känns väldigt nära ämnet för 
denna undersökning. Hon har frågat sig hur användarna uppfattar virtuella läsecirklars 
erbjudanden, och har samlat in data genom kvalitativa intervjuer genomförda genom 
asynkrona e-postintervjuer med totalt 16 medlemmar i två olika virtuella läsecirklar. Det hon 
kommer fram till är att virtuella bokcirklar verkar spela en viktig roll som virtuella arenor där 
människor kan dela sitt gemensamma intresse för böcker. Bergkvist menar att virtuella 
bokcirklar kan vara ett bra komplement till bibliotekets andra tjänster eftersom det är gratis 
för deltagarna och därigenom får bibliotekarierna möjlighet att möta sina användare och även 
nå ut till andra grupper genom internet. 
      
Studierna visar att biblioteken har anledning att ständigt utveckla nya metoder för att främja 
läsning och förmedla litteratur.  
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2. Bookcrossing och bibliotek: exemplet Värsta 
boken 
Bookcrossing är ett annorlunda sätt att främja litteratur på, och det skulle vara spännande om 
ännu fler bibliotek provade på denna metod. Men frågan är hur mycket man ska satsa på det. I 
en större stad där aktiviteten kan tänkas vara större, och även gömställena för böcker är fler, 
kan det vara lönsamt att göra större satsningar. Projektet Värsta boken, startat av 
bibliotekarien Jennie Wangel, är ett exempel på en lyckad satsning, som ju växer sig större 
varje år, men som ändå har mött motstånd i biblioteksvärlden generellt eftersom projektet är 
svårt att följa upp. Fler och fler människor känner till det och man har samarbetat med en 
större dagstidning i samband med att man lägger ut böckerna. Flera bokförlag sponsrar också 
satsningen och ungdomsfullmäktige väljer ut vilja böcker som ska delas ut. Ett krav är att 
böckerna ska finnas i pocket (Intervju informant). Man vet faktiskt inte om ungdomarna läser 
de hundratals böcker som delas ut, och då kan det kännas lönlöst, som en droppe i havet. Det 
händer dock att böcker från detta projekt dyker upp här och där. Dock är inte syftet med 
projektet att böcker ska läsas, utan det är mötet med bibliotekarien och upplevelsen av att få 
en gratis bok som är det centrala (Ibid.). Å andra sidan vet inte bibliotekarierna om böckerna 
ens blir lästa och möjligheten till uppföljning är oerhört liten. ”Det är ett läslustprojekt”, 
understryker bibliotekarien jag har pratat med. Därför ska det inte vara alltför mycket krav 
och stress förbundet med att läsa. Syftet är ju i slutändan att få ungdomar att läsa mer, och om 
de inte behöver skriva någon skriftlig rapport eller redovisa arbetet på något sätt är kanske 
chansen större att de faktiskt lustläser en bok eller två. Poängen med Värsta boken är på ett 
sätt att bibliotekarierna ska möta ungdomarna på en plats som inte är biblioteket, berättar 
informanten. Mycket av poängen med bookcrossing kan sägas vara att få ut litteraturen till 
folket som vill läsa den. Om biblioteket i större grad skulle ägna sig åt bookcrossing, skulle 
det då föra till att bibliotekarierna spenderade mer tid utanför biblioteket i möte med 
potentiella biblioteksanvändare? Något som kanske sätter stopp för bookcrossing i 
bibliotekssammanhang är kravet på utvärdering. Metoden ser ut att vara mycket svår att 
utvärdera för bibliotek. Bibliotekarien som intervjuades berättade att målet med bookcrossing 
i Värsta boken var att man skulle sätta igång samtal om litteratur med ungdomarna: ”Här 
handlar det ju väldigt mycket om att komma ut, dels att bibliotekarierna får komma ut, och 
möta ungdomar öga mot öga. När vi står där i situationer och delar ut böcker så är ju vi 
bibliotekarier utanför huset, och de frågor vi får om böckerna, vi får ju samtal om 
ungdomsböcker tillsammans med dem vi möter.” (Intervju informant) 
 
 Man använde bookcrossing som ett medel för att nå ett mål, och hade inte reflekterat mycket 
över symboliken gällande bookcrossing och vad böckerna som delades ut kunde betyda.  
 
    Och vi har ju fått, det har varit lite problematiskt från början, för oss att jobba med detta, vi har ju fått kritik 
för det, hur följde ni upp det, vet vi att böckerna har lästs? Nej, det här är ett Läs Lust projekt, det ska bli glädje 
över att få en gratis bok. (…) Sen har vi en blogg kopplad till Värsta boken. Så att har man läst boken så står det 
i boken att du kan gå in på den här bloggen och kommentera boken. Och det är det inte alla som gör, det är 
ganska få som gör det om man tänker på hur många böcker vi delar ut. Men vi tycker inte att det är det som är 
det viktigaste. (…)  
Intervjuare: Så det är mötet som är viktigt, mellan bibliotekarien och användaren?   
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Informant: Ja. Och upplevelsen, alltså glädjen av att få en bok. Att få möta boken. Det behöver inte vara kopplat 
till biblioteket, att det är just här. (Intervju med informant 11 mars 2011) 
 
För de som deltar i Värsta boken är alltså målet mötet med en bibliotekarie öga mot öga och 
att få uppleva glädjen över en gratis bok. Tanken från bibliotekets sida är att det är mötet och 
upplevelsen, glädjen, som är det centrala i vad de får ut. Detta projekt fortgår även idag och 
går av stapeln varje år. 

 

2.1 Bakgrunden till bookcrossing 
Litteraturvetaren Ylva Lindberg menar att organiserat bokbyteri har funnits i 400 år (Carp, 
2006). Carp skrev en artikel i Svenska Dagbladet 2006 som handlar om bookcrossing. Där 
berättas det att fenomenet grundades i USA 2001 av makarna Heather Mehra-Pedersen och 
Bruce Pedersen, tillsammans med Ron Hornbaker, som fick idén. Verksamheten styrs genom 
Internet och har sin bas i Sandpoint, Ohio. Grundaren Bruce Pedersen säger sig ha en passion 
för ”BookCrossings gränslösa potential: att göra världen till ett bibliotek och föra människor 
samman genom böcker” (egen övers.) (www.bookcrossing.com/management [2011-06-16]). 
2008 hade webbplatsen bookcrossing.com 673 495 registrerade medlemmar (Johansson och 
Persson 2008, s. 5). Det finns även en svensk avdelning som 2011 har 6 895 medlemmar. Det 
är mest engelskspråkig litteratur som sprids och det kan förklara varför de flesta som är aktiva 
i andra länder är engelsktalande. Ron Hornbaker lade märke till att det fanns webbplatser som 
kunde spåra bilder och dollarsedlar, men inget liknande för böcker. Med hjälp av Bruce och 
Heather Mehra-Pedersen och Rons fru lanserade de därför webbplatsen den 21 april 2001 
(www.bookcrossing.com/about [2011-06-16]).  Journalisten Eric Salomonsson har skrivit en 
artikel om när bookcrossing introducerades på biblioteket i Rättvik. Man placerade ut 60-70 
böcker på allmänna platser och ”med hjälp av ’skattkartor’ i form av enkla rebusar att lösa har 
böckerna kunnat spåras till olika platser i kommunen.” De böcker som har placerats ut är 
främst ungdomsböcker och klassiker, och är i pocketformat.” Tanken är att sedan upphittarna 
har läst boken ska [de] logga in med en kod, som står skriven på bokens insida, på en 
internetsida. Där kan de lämna ett omdöme och dessutom den plats där läsaren i sin tur lämnat 
den utlästa boken, befriar den igen, så att ytterligare någon lässugen får något att plöja 
igenom.” (Salomonsson 2011 s. 5). En artikel skriven av Lena Gärdemalm i gratistidningen 
Finnveden nu, handlar också om bookcrossing. På Värnamo bibliotek var det en av 
bibliotekets vänner på Facebook som föreslog att de skulle börja med bookcrossing. 
Bibliotekarie Åsa Storck berättar att ”man kan lämna den [boken] var som helst, till exempel 
en station där det rör på sig mycket. Men det här passar på bibliotek också, för det är ett ställe 
som folk som är intresserad av böcker söker upp” (Gärdemalm 2010 s. 8). Tidskriften Kollega 
ges ut av fackförbundet Unionen, och författaren till en artikel letar efter bookcrossingböcker 
på Stockholms centralstation. De flesta böckerna som släpps fria för bookcrossing där plockas 
upp av städare som lämnar in dem i hittegodset:  

   Tidningen Kupé och en och annan Metro undgår städpatrullen, men böckerna som hittas lämnas troligen in på 
hittegodsavdelningen. Där finns visserligen en hel hylla full med ”upphittade” böcker men trots de allra mest 
bevekande böner får jag inte komma in och kolla om någon av dem är frisläppt, vilket i så fall framgår av en 
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etikett på pärmens insida eller försättsbladet. 
 - Nån sån etikett har jag aldrig sett, hävdar den plikttrogne hittegodsvaktaren, men medger också att han sällan 
brukar  titta efter (Kollega  nr 2 2010,  s. 52).   

Ser man till de fyra källkritiska kriterierna så är detta en bra och pålitlig källa. Tidskriften ges 
ut av ett fackförbund och det ger en ökad trovärdighet till källan, i enlighet med Leth och 
Thuréns fyra kriterier för källkritik, som tidigare har nämnts. Bookcrossing har funnits i ett 
par år i bibliotekssammanhang. Borlänge bibliotek var ett av de första biblioteken i Sverige 
som 2007 testade bookcrossing. Hörby bibliotek i Skåne har en bookcrossinghylla där man 
kan hämta och lämna böcker som användarna kan ”släppa fria”. Biblioteket är sedan 2008 
registrerade användare på bookcrossing.com. Under sektionen miljö och hälsoskydd har 
Järfälla kommun på sin hemsida tipsat om att man kan återanvända böcker bland annat genom 
bookcrossing. Enligt Johansson och Persson fanns 17 svenska bibliotek registrerade 
(Johansson och Persson 2008).  
 
2.2 Det skandinaviska forumet 

Det finns fler ställen att lägga ut böcker på i en storstad, och det är lättare att förbli anonym, 
om bookcrossaren vill vara det. Men å andra sidan är det ännu svårare att veta om boken blir 
läst och vandrar vidare, eftersom det är en storstad. Storstäder har både nackdelar och 
fördelar. I större städer verkar dock bookcrossingaktiviteterna vara mer organiserade än i den 
medelstora stad jag har undersökt. Det är lättare att fortsätta bookcrossa när man vet att det 
finns fler som gör det. Även om aktiviteten i denna stad synes vara minimal så är den större 
på andra platser i landet.  r1 berättar att hon flera gånger har tänkt åka till en större stad och 
delta i en bookcrossingträff där, men det har aldrig blivit av. Aktiviteten på de skandinaviska 
forumen bör ses i ett internationellt perspektiv, där användare från hela Norden samtalar om 
att överta och visa intresse för böcker som andra användare registrerar som upphittade. Just i 
denna medelstora stad verkar dock inte intresset för detta vara stort. Entusiasmen på forumen 
går dock inte att ta fel på. Bookcrossing är ett internationellt fenomen, och det märks om 
några timmar spenderas på det skandinaviska forumet. 

Kunskap om bookcrossing som fenomen är aktuellt att skriva om eftersom det är relevant för 
folkbiblioteken att få veta vilka motiv för läsning bookcrossarna har, och hur de ser på den 
litteratur de läser. I tillägg har inte mycket forskning i Sverige ägnats åt bookcrossing. För att 
kunna utveckla läsfrämjande metoder kan kunskap om bookcrossing vara viktigt att ha för att 
veta hur medlemmar i bokbytande sammanhang som bookcrossing ser på litteratur. Att få veta 
mer om fenomenet att byta böcker med andra kan ge mersmak till forskningen, och det är just 
det fenomenet som är centrum i denna undersökning.    

I fallet med den här undersökningen är primärkällan diverse webbsidor om bookcrossing och 
även tidningsartiklar som förekommit i lokalpressen. Om de två källorna har pratat med 
varandra innan de pratar med exempelvis en journalist, har de påverkat varandra och är 
därmed beroende av varandra. Journalisten hade kunnat prata med en av dem och fått samma 
historia som han hade fått om han hade pratat med båda. Om de däremot inte har haft kontakt 
med varandra och ändå ger samma gemensamma version, blir trovärdigheten i deras 
gemensamma version stor, menar Leth och Thurén. På Internet är det vanligt att flera sidor 
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använder samma primärkälla, men det är inte alltid som den anges. Därför får man räkna ut 
vilka sidor som kan vara beroende av varandra. Om hela formuleringar liknar varandra på två 
olika sidor kan man sluta sig till att de antingen bygger på varandra eller har en gemensam 
ursprungskälla. Leth och Thurén formulerar därför följande regel: för att kontrollera om två 
nätplatser är beroende av varandra ska du se efter hur stora likheterna är mellan dem. Om det 
finns alltför stora likheter är det förmodligen så att de båda nätplatserna är beroende av 
varandra och kan därför inte stödja varandra. En annan regel är att kontrollera med en 
oberoende källa. Om någon omnämns som ”professor” bör man kontrollera om han eller hon 
har skrivit några böcker eller om han eller hon finns omnämnd på sitt lärosätes hemsida, och i 
så fall med vilken titel (Leth & Thurén, 2000 s. 23-24). 

Citatet från Flashbackforumet har alltså tiden som talar emot det, samt att forumet i sig inte 
har så stor tillförlitlighet. Det är känt för att husera många och kontroversiella ämnen. Om 
man dock jämför källans beskrivning av hur en bookcrossingbok ser ut med en av 
respondenternas beskrivningar, eller någon annan som beskriver hur en bookcrossingbok ser 
ut, kan man styrka källans tillförlitlighet, och då kan man slå fast att det är en tillförlitlig källa 
som har skrivit citatet. Visserligen är det en ögonvittnesskildring, men skribeten är anonym 
och forumet vill inte uppge medlemmarnas namn. Med tanke på bakgrunden till Flashback 
forumet, som aktivt vill försvara yttrandefriheten och tidigare har nekats åtkomst till Internet 
på grund av att de ger utrymme för icke-demokratiska grupper att vädra sina åsikter, är det 
förstås kontroversiellt.(www.flashback.org/kontakt [2011-07-23] En källa som är mindre 
kontroversiell är en artikel i Ölandsbladet som berättar om att Regionbiblioteket i Kalmar har 
provat ett nytt grepp för att uppmärksamma bibliotekets roll i samhället och samtidigt bjuda 
beslutsfattare på en läsupplevelse. 

   På varje bok finns en instruktion om att gå in på Regionbibliotekets webbsida och lämna ledtrådar för att nya 
läsare lättare ska kunna hitta böckerna. Via webbformulär kan den som hittat en bok registrera var och när detta 
skedde. Tanken är sedan att böckernas resa i tid och rum ska kunna följas. 
 - Vår idé är att böckerna ska vara en slags ”inkastare” till webben där politikerna kan läsa mer om vårt arbete, 
säger Pia Malmberg Kronvall, bibliotekskonsult vid Regionbiblioteket (Ölandsbladet 2009 nr 119, s. 2). 

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån på Kalmar kommuns hemsida bor det 62 815 
invånare i kommunen( http://www.kalmar.se/t/page.aspx?id=30425 [2011-07-04] ). Det är 
betydligt färre än antalet invånare i den stad där denna undersökning har genomförts.  

2009 begav sig de tre avgångseleverna Frida Andersson, Sanna Pedersen och Nathalie 
Andersson tillsammans med sin handledare Sara Broos, från Broby Grafiska i värmländska 
Sunne till Berlin för att svara på frågan om hur man kan ta med sig storstaden till 
landsbygden. Lokaltidningen i Sunne skrev om det och om resultatet, som blev ”en 
kulturkväll för ungdomar i och kring biblioteket.” (Frykdalsbygden nr 44 2009, s. 9). De hade 
hört att bookcrossing är stort i Tyskland, och började leta efter bookcrossingböcker.  

    Men plötsligt pekar en servitris på något på andra sidan gatan. (…) En stor stubbe, placerad mitt på trottoaren. 
Små luckor är borrade i stammen och en mängd böcker är placerade inuti. Här finns skönlitteratur, facklitteratur 
och buntar med papper som liknar avhandlingar. Vi hade trott att Bookcrossing var något dolt. Men här stod 
stubben i all sin prakt, mitt på gatan. (...) Vår utställning på Saffran och Vitlöks bakgård bjöd de fem första 
besökarna på en överraskning. Ett kuvert med en adress. De fem första besökarna gav sig ut på jakt efter böcker. 



19 
 

Vi hoppas att det ska vara starten på Bookcrossing  i Sunne. (Pedersen, Sanna(2009) : På jakt efter Berlins 
bokskog. Frykdalsbygden nr 44, s. 9)  

Poängen med detta citat är att Sunne är en ännu mindre kommun än Kalmar - 13 400 personer 
bodde i Sunne år 2010 ( http://www.sunne.se/sv/politik-och-fakta/Kommunfakta/ [2011-07-
04] ) - och bookcrossing verkar ändå fungera, trots att man i artikeln bara ser början till det 
och trots att det är en liten befolkning. En fotnot till artikeln ovan berättar att det den 10 juni 
2009 fanns fyra registrerade bokbytare i kommunen (Frykdalsbygden nr 44, s.9). Dock får 
man ha de fyra kriterierna för källkritik i åtanke här. Artikeln är relativt nyskriven, av en 
student på en grafisk utbildning som det är osäkert om den är känd utomlands eller inte. 
Texten känns färgad av någon sorts poetisk atmosfär, vilket inte gör den direkt neutral, men 
kanske ändå inte så pass tendentiös att man måste avfärda den. Om möjligheten fanns skulle 
man ju fråga de andra studenterna om uppgifterna med den här stubben stämmer, men det går 
inte i dagsläget. Det är alltså en källa ganska dålig kvalitet, men med tanke på att det bara 
fanns tio svenska artiklar om bookcrossing när sökningen gjordes i databasen Mediearkivet 
var det en prioritet att få med så mycket information som möjligt. 

Inom ramen för länsbiblioteket i Norrbotten delades gratis böcker ut på biblioteket i Öjebyn, 
skrev Piteå-Tidningen den 14 april 2011. Länsbiblioteket har som målsättning att dela ut 
böcker på offentliga platser i Norrbotten, och det var dels inom ramen för det men också för 
att biblioteket skulle ha en egen bookcrossing. ”- Vi kommer att ha en särskild hylla för de 
fria böckerna. Kanske de som läst vill sitta här och diskutera böckerna de har läst. Jag tror att 
många bokläsare längtar efter en sådan möjlighet, sa [biblioteksassistent] Maria Flinkfelt.” 
(Sundkvist 2011, s. 24-25). Detta var i samband med Världsbokens dag. Här har initiativet en 
förankring hos kommunen, och det arrangeras i samband med Världsbokens dag. Avsändaren 
är alltså seriös och artikeln är relativt nyskriven, och publicerad i en lokaltidning i Piteå.  
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3. Resultat och analys 

3.1 Presentation av respondenterna 
Respondenterna har blivit numrerade från 1 till 4, och vid behov förkortas de med r1 till r4. 
Respondent 1 är 31 år och arbetar som bibliotekarie i en mellanstor svensk stad. Hon läser 
mycket fantasy och rockbiografier och har till sin förvåning fått användning för detta i sitt 
yrkesliv. r1 är nog den bookcrossare i urvalet som har varit med längst i bookcrossing.  

Respondent 2 är 16 år och går i gymnasiet. Hon tycker om att läsa böcker om historiska 
personer, äldre litteratur och även lite fantasy. Hon är däremot relativt ny inom bookcrossing 
och registrerade sig i april 2011. Ibland läser hon mycket och ibland inget alls.  

Respondent 3 har bland annat arbetat som ljudtekniker och läser gärna reselitteratur, men 
även en hel del skönlitteratur som han tar med sig på långa resor. Han ser läsning som 
avkoppling och stimulans, och ägnar sig gärna åt att ge bort böcker och ägna sig åt swapping. 
Att swappa innebär att man helt enkelt byter böcker med varandra, i den aktuella 
respondentens fall att han har tagit en bok i en bokhylla på ett hotell och ersatt den med sin 
egen. Man tar en av sina egna böcker och byter den mot någon annans bok. Detta kallas 
swapping. 

Respondent 4 arbetar som terapeut och läser biografier, men även facklitteratur om det ämne 
som hon arbetar inom. r4 har inte varit aktiv på flera år, men i samband med att hon blev 
förfrågad om att delta i den här undersökningen, har intresset för bookcrossing återuppväckts 
och hon har börjat med det igen. Staden som undersökningen har utförts i består av drygt 
100 000 invånare där både högskola och shoppingcentrum finns.  

3.2 Analys av data  
Syftet med denna undersökning var att vinna kunskap om fenomenet bookcrossing. Jag ville 
undersöka vilka motiv utövarna själva hade till att ägna sig åt bookcrossing, men även ta reda 
på mer om fenomenet. I analysdelen går jag igenom forskningsfrågorna och citerar 
respondenter där det är relevant. De flesta av frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) fokuserar 
på att ta reda på hur bookcrossing fungerar och vad som lockar respondenterna att hålla på 
med det. Detta för att ta reda på svaret på forskningsfrågan: Hur fungerar bookcrosssing? Den 
andra forskningsfrågan om vilka funktioner böckerna har för bookcrossare besvaras, med 
hjälp av det teoretiska ramverket.  

3.1.1 Varför deltar människor i bookcrossing? 
Då frågorna i intervjuguiden har ställts om vad som lockar, är roligt och speciellt med 
bookcrossing har väldigt olika svar kommit fram. I forskningsöversikten om bookcrossing har 
vi sett att Godfroy och Lejeune konstaterar att bookcrossing tar mycket personal i anspråk 
men att biblioteket skulle vinna på att ställa sig bakom det för att förnya sin image. Många 
som anser att biblioteket är en dammig och förlegad institution skulle ändra uppfattning 
(Johansson & Persson 2008, s 10). 
För r1 verkar det vara att själva idén är lockande och spännande. Johansson och Persson 
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skriver att biblioteken skulle kunna använda bookcrossing som en läsfrämjande metod för att 
få de användargrupper som inte läser så mycket att börja läsa mer (2008, s. 6). r1 verkar vara 
en som läser oerhört mycket. Respondenten är mycket aktiv på internet, och har själv aldrig 
fysiskt träffat någon som håller på med bookcrossing i Sverige, men däremot har hon desto 
mer kontakt med bookcrossare online. När hon var ny medlem på forumet både skrev och 
läste hon inlägg, men nuförtiden läser hon bara. ”Jag tror att det var på Internet, (…), för jag 
är väldigt aktiv på internet, jag chattar med mycket folk från hela världen, och bookcrossing 
är ju internationellt. Har hållit på mycket med bloggar och sådär (…) (Intervju respondent 1). 
Respondent 2 upplever att Internet blir mer påtagligt. Informanterna som intervjuas av 
Bergkvist menar att den sociala samvaron är en viktig orsak till varför de har sökt sig till en 
virtuell bokcirkel. Det upplevs som ett stort stöd att veta att någon annan läser lika mycket 
böcker som en själv, menar en informant( 2008 s. 33).  Respondent 2 berättar: ” … det är kul 
att man kan använda internet till någonting som påverkar en i verkliga livet, tycker jag. (…) 
Så det är lite kul. Att Internet blir lite mer fysiskt (Intervju respondent 2). Bergkvist menar att 
en av fördelarna med virtuella bokcirklar är möjligheten att diskutera med likasinnade 
(Bergkvist 2008, s. 33). Samma skäl kan tänkas finnas till varför bookcrossare engagerar sig. 
Respondenterna vill ha samma kravlösa inställning till läsande som man strävar efter att ha i 
Värsta boken projektet. Man vill heller inte använda sig av böckerna för att främja social 
status, som Tveit menar att vissa läsare kan göra. Man läser det man föredrar att läsa och vill 
hitta likasinnade genom bookcrossings hemsida. Genom att se på detta i ett större 
sammanhang kan man konstatera att läsning är en mer social aktivitet än förr, som Ross et al. 
menar genom att exemplifiera med Oprah Winfreys bokklubb och det faktum att det 2004 
fanns ett stort antal virtuella bokklubbar, bloggar och så vidare, som ägnade sig åt läsning i 
någon form.  
 
 Respondent 2 nämner även att överraskningsmomentet hos den som hittar en bok hon har lagt 
ut, och att det är kul att tänka på hur den personen skulle reagera, och även att det är ett 
miljövänligt sätt att använda böcker på: 
 
     det känns ju väldigt kul med idén eller, om det är helt oväntat om man inte vet om att det ligger en bok där, 
så skulle gå på en, den som jag har lämnat ut, känns ganska intressant att nån annan har plockat upp och den 
personens reaktion, vad den hur dom tänker och det ligger en bok där inplastad och… det är ganska kul. (…) … 
jag har ganska mycket böcker liggande hemma som jag inte planerar att läsa om, så jag tänkte… och det är ju 
också miljövänligt att återanvända dom böckerna istället för att dom blir liggande. (Intervju respondent 2) 
 

Att återanvända böcker är ju en bra anledning till att ägna sig åt bookcrossing, men annan 
forskning som har understrukit detta som huvudorsak har inte hittats. Ofta handlar det om 
gemenskap och gemensamma intressen, och lusten att läsa, när man ägnar sig åt 
bookcrossing. Bergkvist skriver: ”Att få ta del av andras åsikter och få möjligheter att föra 
diskussioner om böcker var överlag en av de starkaste drivkrafterna som omnämndes bland de 
flesta informanterna (2008, s. 33).” Respondent 2 har bara lagt ut en enda bok och hon vet 
inte riktigt var den har tagit vägen, för den ligger inte på samma ställe som förut. Ingen har 
heller registrerat den som upphittad, så den är fortfarande på vift, konstaterar hon.   
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 r3, som reser mycket, tycker om att ge bort böcker. Anledningen till att han inte är aktiv 
bookcrossare utan hellre ägnar sig åt swapping runt om i världen är att han upplevde att det 
fanns en påträngande köpanda på hemsidan. Detta gjorde honom besviken och han blev 
mindre aktiv på hemsidan. Han crossar nu böcker utanför bookcrossing.com och hoppas att 
böckerna vandrar vidare ändå.  
 
     Och sen gick jag med i bookcrossing och var på deras sajt ganska mycket, men jag tyckte det var så mycket 
tjat om att jag skulle köpa än det ena och än det andra, så jag har faktiskt inte varit där sen dess. Så som 
bookcrossare är jag egentligen värdelös (…). Jag älskar också att ge bort böcker. ”Den här måste du läsa, den är 
jättebra, den passar dig.” Så ska man inte säga, utan bara: Ta den! (Intervju respondent 3) 
 
I citatet nedan pratar r1 om att caféer och andra offentliga platser inte vill att böckerna ska 
läggas just där. Hon berättar också att de ser det som att man skräpar ner. Det är i alla fall 
hennes kvalificerade gissning. Och detta kan möjligen bero på att bookcrossing inte är så känt 
i Sverige. Eftersom det inte finns så mycket forskning om bookcrossing kan jag inte styrka 
hur människor som inte bookcrossar ser på bookcrossing. Men biblioteket borde ju kunna 
använda sig av det som läsfrämjande metod för att få de som inte läser så mycket att engagera 
sig, som Johansson och Persson föreslår (2008 s. 5). De tidningsartiklar som har skrivit om 
bookcrossing kommer i de flesta fall från lokaltidningar med endast regional spridning. Å 
andra sidan kan lokaltidningarnas artiklar nå betydligt längre med hjälp av Internet. Dessa 
artiklar återfinns i inledningen där bookcrossing presenteras mer omfattande. I de artiklarna 
beskrivs det gång på gång hur bookcrossing fungerar och hur man går till väga. Jag har valt 
att inte citera detta eftersom man i bakgrunden till bookcrossing kan läsa sig till det. 

   … vissa affärer vill inte att man ska lägga utanför deras affärer, så det är ju oftast där folk går förbi. Så då har 
jag ställt vid väggen utanför affären, och då blir det såhär, vi vill inte, och caféer vill inte att man ska lägga på 
deras bord, för det är annars ganska perfekt sådär, folk sätter sig ner och ska fika, men det vill de inte. Eller jag 
har blivit tillsagd någon gång i alla fall. Så jag brukar alltid vara artig och fråga innan jag gör nåt, när det är på 
såna ställen. (Intervju respondent 1) 
 

 r3 verkar uppvuxen med en lust att läsa. Han hävdar att han har läst tre fyra böcker i månaden 
sedan han var sju år. r4 liknar bookcrossing vid en skattjakt genom GPS: ”Det var nåt busigt 
över det. Nåt lekfullt så, som tilltalade mig. (…) Det påminner på nåt sätt, det är inte samma 
sak men det påminner ändå om den här skattjakten med GPS.” (Intervju respondent 4) 
 
Det som kan tänkas attraherar människor att delta i bookcrossing är att man får dela sitt 
gemensamma intresse för böcker, som i en läsecirkel, men också passionen för att andra ska 
få läsa de bra böcker man själv har. Men å andra sidan, om de medmänniskor man delar med 
sig av boken till inte förstår konceptet att man ska ge den vidare när man är klar med den, då 
stannar bookcrossandet av. Troligen har många av r1:s böcker mött ett sådant öde (se citatet 
ovan), och hon menar att det beror på den bristfälliga informationen i Sverige om 
bookcrossing, och det bidrar även till att folk inte känner till det. De många gemensamma 
beröringspunkter som bookcrossing har med läsecirklar är värt att notera. Det som kittlar med 
bookcrossing är kanske det lite hemliga, att hålla på med någon sorts gerillaverksamhet, i 
skydd av mörker eller i fullt dagsljus. Spänningsmomentet verkar alltid vara närvarande. 
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Många menar att det är en väldigt spännande idé, och varför inte vara med på det, när det ser 
ut som att många är aktiva.  
 
 

3.1.2 Vilka funktioner har böckerna för bookcrossare? 
Tveit menar att en del människor läser böcker i syfte att höja sin sociala status. 
Respondenterna jag har talat med verkar inte reflektera mycket över denna funktion. De 
verkar inte läsa böcker med syftet att stiga i aktning hos vänner och bekanta eller klättra på 
den sociala stegen. De läser böcker för att de tycker det är underhållande, för att de alltid har 
gjort det och inte kan tänka sig att göra annat, eller för att fördjupa sig i sina egna intressen. r4 
har läst böcker ända sedan grundskoleåldern och alla de andra respondenterna tycker om att 
läsa, men det är nästan underförstått när det gäller ivriga läsare. Något som framkommer är att 
läsning är en populär fritidsaktivitet hos mina respondenter. Ambitionen är stor hos vissa att 
lägga ut böcker, och kanske r3:s vänner och bekanta uppskattar det mer än r1:s som aldrig får 
veta vart böckerna tar vägen. r4 läser mycket biografier och romaner på kvällstid, men också 
facklitteratur.  ”Det är biografier, och vad ska jag säga, romaner som beskriver ett liv på nåt 
sätt så. Och mycket facklitteratur läser jag ju också.  Kanske inte alltid för att det är skoj.” 
(Intervju respondent 4) 
 
Respondenterna har bara berättat vilken tid på dygnet de läser, inte om de är ensamma eller i 
sällskap med någon. Med Ross et al.:s forskning om läsning som social aktivitet i tankarna 
bidrar bookcrossing till att ändra bilden av den ensamme läsaren. Genom det skandinaviska 
forumet kan användarna organisera bookcrossingträffar i tätorter och efterlysa böcker, och 
detta på sitt eget språk, bland mycket annat. Även om de respondenter som har intervjuats inte 
har varit med om varken en officiell bookcrossingzon eller ett kontrollerat släpp, bidrar 
gemenskapen på bookcrossing.com till att läsande kan ses som en mer kollektiv aktivitet. 
Johansson och Persson skriver att medlemmarna på bookcrossingforumet verkar så pass 
generösa med böcker att de kan hålla en bookcrossingzon levande (Johansson & Persson 
2008, s. 11). Denna gemenskap syns bäst genom de många diskussionstrådar som har startats i 
det skandinaviska forumet. Man diskuterar melodifestivalen, presenterar nystartade officiella 
bookcrossingzoner, och lanserar tävlingar. Ser man till forumet har böckerna en social 
funktion, men kanske är den mer underförstådd och talas inte om i klartext. Kärleken till 
böcker är något som alla bookcrossare har gemensamt, och vet man om det behöver man inte 
prata om det hela tiden.  Trots att r1 inte har träffat någon bookcrossare fysiskt i Sverige, har 
hon ofta stött på folk som hon inte alls trodde höll på med bookcrossing, på bloggar och 
liknande. Trots att projektet Värsta boken verkar vara svårt att följa upp så börjar det bli 
populärt och välkänt bland allmänheten. Kanske dels tack vare att man har blivit sponsrad av 
en stor dagstidning. 

 
Bookcrossare verkar ständigt vara kreativa och hittar nya sätt att placera ut böcker och gör det 
regelbundet. Hur skulle det se ut om någon lade ut en bok från bibliotekets bestånd på en 
allmän plats? Hur skulle folk reagera? Det skulle förmodligen vara bättre om boken i fråga 
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var explicit märkt som bookcrossingbok. Användarna själva kan ge förslag på passande 
böcker att bookcrossa, och sedan köper biblioteket in dessa. Hur det enskilda biblioteket vill 
gå till väga med bookcrossing är egentligen upp till dem.  
 

Det bibliotekets personal kan göra är att ta ut bokbeståndet så att det inte blir stående bara på 
biblioteket. Man kan informera mer intensivt om de möjligheter som finns med bookcrossing 
och vilken spännande läsfrämjande metod det faktiskt är. Om man från biblioteket sida inte är 
medlem på bookcrossings webbplats rekommenderas det att man registrerar sig där. Något 
som saknas när det gäller bookcrossing i Sverige är just information om fenomenet.  
 
För de bookcrossare jag har talat med har boken inte en ytlig social funktion. De läser böcker 
för att det är underhållande, och verkar ha en stor lust att dela med sig av sina läsupplevelser 
till andra. Detta resultat är dock inte statistiskt säkerställt, eftersom det är en liten studie med 
få respondenter. Att boken inte har en ytlig social funktion är inget man kan konstatera med 
ett så litet material som i denna kvalitativa användarstudie. 
        
Respondent1 berättar att hon har lagt ut 20-25 böcker. Det som är en aning nedslående inte 
bara för henne utan för hela tanken med bookcrossing är att hon bara har fått respons på en 
enda bok. Detta var flera år sedan och är alltså inte så nyligen. Respondent 2 har varit med om 
det som inom bookcrossing kallas ett ”wild release”. Motsatsen till ett ”wild release” är ett 
”controlled release”. Skillnaden består i att man i ett ”controlled release” har mer kontroll 
över vart boken tar vägen. 
 
Bookcrossarna uppmanas att släppa boken någonstans där andra människor kan hitta dem. Det 
är också tanken med den första respondentens släpp: hon försöker att lägga böckerna där 
andra människor kan tänkas gå förbi och hitta dem, som ett tidigare citat har visat. Det tredje 
och sista sättet att släppa en bok fri - men säkert inte det enda eftersom bookcrossare är 
kreativa – är genom ett kontrollerat släpp, genom en bokring, läsecirkel eller liknande. 
Bookcrossing kan med andra ord förekomma i läsecirklar. Det finns också de som etablerar 
officiella bookcrossingzoner där böcker, en fysisk plats där böcker byter ägare särskilt ofta. 
Under intervjuer med respondenterna har jag dock inte stött på någon som har erfarenhet av 
ett kontrollerat släpp. Den fjärde respondenten upplevde att det fanns en press över att köpa 
saker på hemsidan, så han tröttnade fort och ägnar sig hellre åt swapping och att ge bort 
böcker till vänner och bekanta. Dessa är dock inte märkta som bookcrossingböcker. 
 
Respondent 2 nämner att hon har skapat en önskelista där man kunde hålla reda på böcker 
som släpptes som man ville läsa. Denna funktion nämns också på hemsidan. Det finns också 
möjlighet att få meddelanden om böcker som släpps i närheten av där man bor. Detta berättar 
hon också om. Hon har skrivit upp ett antal platser där hon kan tänka sig att hämta böcker. 
Hon säger dock att hon har blivit kräsen och har inte hittat några böcker som varit intressanta 
nog. Är man en ivrig läsare, som Ross et. al definierar det så kanske det inte betyder så 
mycket vilken sorts bok man läser. Man har kanske en favoritgenre och fördjupar sig i den.  
Ross menar att tack vare de många bokklubbar som Oprah Winfrey Book Club så har det 
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blivit mer populärt med bokklubbar.  
 
När en annan person väl har hittat boken som bookcrossaren har lagt ut, är tanken att ID-
numret ska matas in på hemsidan och boken registreras som upphittad. Det är oklart hur väl 
detta sista steg fungerar i den mellanstora stad där undersökningen är gjord. Oftast, 
exempelvis för r1:s, blir böckerna upphittade, men troligen sätter personer dem på sin egen 
bokhylla istället. Det är inte det som är tanken. Antingen är det så eller så slängs böckerna. 
Meningen med Värsta boken projektet är att böckerna ska bli lästa, och bibliotekarien 
underströk att det är ett läslustprojekt. Respondent 1 tycker att det är synd att det blir så. Detta 
stadium vet inte respondenterna så mycket om, eftersom få har varit med om att deras egen 
bok har blivit upphittad. 
 
Undantaget är r3, som både har hittat och gett bort ett stort antal böcker, men inte i 
bookcrossings regi. Han kallar det skämtsamt en form av gerillaaktivitet. r3 har alltid tyckt 
om att resa. Han har bytt till sig ett stort antal böcker på olika hotell runt om i världen.  
 
Det som är viktigt för att bookcrossing ska fungera är att personen som hittar boken delar ut 
boken igen och låter den vandra vidare. Det händer inte så ofta, enligt respondent 1.” Ja, jag 
tror (…) att det är så att väldigt många utav dom böckerna som man lägger ut tror jag att det 
är många som bara plockar på sig sen skiter i att fylla i. Det är alternativt att folk slänger dom. 
Tyvärr. Det - det tror jag.” (Intervju respondent 1) 
 
Detta kan bero på att det finns mycket lite information om bookcrossing i Sverige. Vid 
tidpunkten för Johansson och Perssons undersökning fanns endast 17 svenska bibliotek 
registrerade.  Eftersom inte mycket har skrivits om bookcrossing i medierna hävdar 
respondent 1 att bookcrossing i Sverige långsamt växer och om någon skrev om det, eller 
gjorde en vetenskaplig undersökning, så kanske folk skulle få upp ögonen för det igen, och 
medlemsantalet skulle öka fortare: 
 
     Och jag tycker det är fint att du skriver uppsats om det. Då det är ju ett sätt att få belysning på det. (…) det 
har inte växt sig jättestort i Sverige ÄN, ska tilläggas, men jag tror att det kommer nog göra det mer och mer, 
men det finns ju verkligen i hela världen. (…) Men nu har de inte… nu har de inte skrivit så mycket om det, 
vilket skulle behövas för att det ska växa mer. Men det växer ju… det växer ju långsamt men stadigt.  Så om de 
skulle skriva om det skulle det nog växa fortare tror jag. (Intervju respondent 1) 
 
Det kan hända att bookcrossing inte fungerar särskilt väl i mellanstora städer, om man ska dra 
en slutsats från de respondenter som har intervjuats. Deras synpunkter kan dock inte sägas 
vara gällande för alla som bookcrossar eftersom undersökningen är så liten. Det är kanske ett 
mer framgångsrikt koncept i större städer, men med tanke på de tidningsartiklar som har tagits 
med i inledningen verkar bookcrossing vara synnerligen populärt även på mindre orter. Både i 
exempelvis Sunne och Kalmar kommun ser man att människor försöker introducera 
bookcrossing. Det är oklart om det syns att läsning har en social funktion genom att ta del av 
dessa artiklar. På ett övergripande plan har kanske Ross rätt, men denna undersökning är så 
pass liten att den inte kan komma med några definitiva svar. Ross teori handlar inte heller 
uttryckligen om bookcrossing. Återigen är detta ett mycket nytt fenomen och mycket lite 



26 
 

forskning har ägnats åt det. Förhoppningen är att kunna styrka uppfattningen att bookcrossing 
fungerar även i mindre städer. Med tanke på att en bookcrossinghylla finns på biblioteket i 
Hörby bör det kunna fungera på mindre platser också. Bokcirklar har många likheter med 
bookcrossing, och det är bland annat därför det är med i forskningsöversikten. Med tanke på 
de källor som har använts är det viktigt att tänka på de källkritiska aspekterna av arbetet. Detta 
återkommer jag till i kapitel 4. 
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4. Diskussion och slutsatser  

4.1 Inledning 
Det här kapitlet är upplagt genom att forskningsfrågorna besvaras först, sedan kommer 
huvudsakliga slutsatser. Därefter tas det upp hur undersökningen hade blivit om en större stad 
hade valts, och sedan följer teoridiskussion, gällande hur användbar det teoretiska ramverket 
har varit samt metoddiskussion där den valda metodens lämplighet diskuteras. Efter det följer 
förslag till framtida forskning. 

4.1.1 Varför deltar människor i bookcrossing? 
I stort sett alla respondenter jag har intervjuat har haft ett positivt intryck av bookcrossing. 
Undantaget är r3 som upplevde en väldig press att köpa kringprodukter. Respondent 1 verkar 
vara den som är mest passionerad för bookcrossing och vill se det spridas till många fler 
platser. Man tycker att idén med bookcrossing är kul, och även Godfroy och Lejeune ser det 
delvis som en lek med låga krav på de som vill delta. De bibliotekarier som har intervjuats i 
diverse lokaltidningar har tyckt det har varit en spännande idé, både på sjukhusbibliotek och 
lokala filialer. De källor som har tagits med som behandlar bookcrossing har publicerats 
relativt nyligen och de som har skrivit artiklarna har själva varit på plats och bevittnat 
bookcrossing. Det gör att deras redogörelse får en ökad trovärdighet eftersom de är 
ögonvittnen. Ett undantag är den lite poetiskt tendentiösa artikeln ur Frykdalsbygden nr 44 
2009, med beskrivningen av en stubbe fylld med bookcrossingböcker. Enligt artikeln ska det i 
juni 2010 ha funnits fyra bokbytare i kommunen, och givet att dessa uppgifter stämmer 
kanske det är början på bokbyteriet i Sunne. 

4.1.2 Vilka funktioner har böckerna för bookcrossare? 
Man ska tänka på att detta är en liten undersökning med få respondenter och därför kan inte 
slutsatserna sägas ha statistisk validitet. För de bookcrossare jag har intervjuat har böckerna 
inte en ytlig social funktion, som bookcrossarna använder för att klättra i den sociala 
hierarkin. Däremot har Ross forskning visat på att läsning mer och mer blir en kollektiv 
aktivitet som bookcrossarna kan dela med andra människor.  

4.2 Huvudsakliga slutsatser 
En stor del av de som hittar böckerna verkar inte vilja ge dem vidare. Detta kanske inte bara 
beror på att de inte vet något om vad bookcrossing går ut på. Det kan vara så att människor 
inte vill anstränga sig och hellre tar en lättare väg än att ge sig ut till närmaste busstation för 
att ”släppa lös” en bok fullmatad med information och klistermärken. Det verkar som om det 
är mer attraktivt att hitta en bok och behålla den än att ge den vidare. Om upphittaren gillar 
boken i fråga kan det vara ett gott betyg, men samtidigt berövas ju fler potentiella läsare en 
läsupplevelse och själva idén med konceptet, att böckerna ska vandra, går förlorad.  
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4.3  I en större stad 
Om en större stad hade studerats hade troligen resultatet blivit avsevärt annorlunda. En av 
slutsatserna är att bookcrossare är mer aktiva i större städer. Om allmänheten fick mer 
information om bookcrossing, exempelvis genom att artiklar i dagstidningar skrivs, så skulle 
kanske deltagarantalet öka. Det är något som respondent 1 tror. Kort och gott: om 
bookcrossing fick publicitet skulle människor vilja bookcrossa mer. Osäkerheten skulle säkert 
bli mindre om mer information gav om vad bookcrossing är och hur det fungerar. Många av 
de tidningsartiklar som har tagits med har visat att bookcrossing kan fungera i mindre städer 
också. Det som behövs är mer information om bookcrossing till allmänheten.  
 
Om fler bibliotek deltog i bookcrossing, skulle då medlemsantalet öka? Frågan är hur mycket 
biblioteken egentligen ska satsa på detta eftersom det än så länge inte är så stort i Sverige. Det 
är kanske värt chansen ändå eftersom Godfroy och Lejeune menar att det kan förändra 
bibliotekets image. r4 har pratat med sina arbetskamrater om bookcrossing, och alla har sagt: 
”Bookcrossing – vad är det?” Det är föga känt i Sverige, men verkar ändå vara spritt över 
världen. Med tanke på hur människor idag använder biblioteket och att lånestatistiken går ner 
medan besöksantalet fortfarande stiger, bör man som bibliotek kunna prata sig varm för 
bookcrossing. Det är ändå ett utmärkt sätt att få alla människor att läsa mer, och den ”lite 
busiga, luriga aspekten” som r4 berättar om är bara ett plus. Också r1 berättar om en 
spännande känsla: ”Man känner sig lite såhär sneaky när man springer och lägger ut böcker 
(skratt). Och folk tittar lite märkligt… vad gör hon?” (Intervju respondent 1)  

Vissa av bibliotekarierna som Hansson och Svensson (2008) intervjuade tyckte mest att 
bookcrossing var en kul grej men inget som de skulle satsa på i långa loppet. Det är kanske 
den osäkerhetsfaktor som det tredje steget - att följa – utgör som gör bibliotekarierna lite 
tveksamma. Det är mycket upp till den som hittar böckerna att registrera dem som upphittade, 
men å andra sidan har de sluppit skriva ut etiketter, och märka upp boken à la bookcrossing. 
Det är här bekvämlighetsprincipen kommer in. Generellt vill människor inte anstränga sig 
alltför mycket. De tar gärna den lättaste vägen, och när det gäller bookcrossing är det att inte 
göra något alls, att låta boken stå i ens egen bokhylla. De som hittar en bok någonstans kan ha 
svårt för att ge bort en bok, som kanske är väldigt fin eller av en författare man tycker om. 
Böcker ses som en statussymbol, bekräftar även Godfroy och Lejeune i Johansson och 
Persson (2008, s. 11). Det är svårt att skiljas från den och man samlar ibland på sig enorma 
mängder med böcker, som både respondent 1 och 3 vittnar om: ”Och så har jag alltid för 
mycket böcker! Och jag kan inte slänga böcker! Det är ett problem!” (Respondent 1) ”När jag 
skilde mig slängde jag ut 25 meter [böcker]!” (Respondent 3) De har mycket böcker på lager, 
som de kan lägga ut. Utmaningen för individen som bookcrossar ligger kanske i att skiljas 
från de böcker man tycker om. Dock ser inte de bookcrossare jag har pratat med det som att 
de skiljs från en bok. De delar ju med sig av en god bok och vill att andra också ska få 
uppleva denna goda läsupplevelse. Det ligger något kittlande och spännande i att lägga ut 
böcker som vem som helst kan hitta. Möjligheterna ser ut att vara ändlösa. Respondent 1 
berättar att hon alltid har för mycket böcker, och hon kan inte slänga dem. Därför är att dela 
med sig av böckerna en smidig lösning.  
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4.4 Teoridiskussion 
Tidigare hade ännu en teori varit påtänkt som analytiskt redskap, men respondenternas svar 
gav ingen motivation till att behålla denna. Teoretikern var också mycket svår att förklara på 
ett lättfattligt sätt. Denna teori har senare ersatts med den forskning som Ross presenterar om 
läsecirklar. Ross teori visade sig fungera mycket bra när det kom till att beskriva läsning som 
social aktivitet. Om andra skulle göra en liknande undersökning kan jag rekommendera att 
Ross’ Reading matters används, den innehåller mycket forskning om olika åldersgruppers 
läsvanor. Ross et al. har kommit till stor användning, mer än jag trodde från början. Till denna 
undersökning har jag bara använt en liten del av boken. Den tidigare teoretikern visade sig 
vara onödigt abstrakt och det var en utmaning att ställa frågor med utgångspunkt från hans 
teorier, vilket till slut ledde till att han helt och hållet fasades ut ur undersökningen. När det 
gäller kvantitativa undersökningar bör man inte avvika från ett ofta hårt standardiserat 
frågeschema, eftersom detta kan äventyra undersökningens validitet och reliabilitet. Här har 
kvalitativa intervjuer en fördel där man gärna kan avvika från intervjuguiden i större eller 
mindre grad.  Den kvantitativa metoden har dock den fördelen att man kan få överblick över 
ett mycket stort material och man kan även dra generella slutsatser eftersom urvalet är så 
stort. Det är en fördel att se till att urvalet är representativt innan datainsamlingen påbörjas.  

 
Den individuella staden och dess bookcrossare, invånarna, kulturen i staden, inställningen till 
att ge bort böcker som man kanske egentligen vill behålla, den arbetsinsats som krävs för att 
göra en bok redo för att ”crossas”, den form av köptvång som en av respondenterna har 
upplevt på hemsidan, allt detta är faktorer som kan påverka människors inställning och vilja 
eller motvilja till att bookcrossa. Många faktorer talar emot bookcrossing, men det finns även 
den sociala aspekten som är viktig att tänka över. Gemenskapen mellan två bookcrossare som 
har läst samma bok och vet att uppskatta den är väldigt tydlig. Man kan se det som att man 
ger en läsupplevelse till en annan person, och har en person en bra bok som han eller hon 
verkligen vill att fler än en person ska få läsa, finns det då något bättre sätt än att bookcrossa 
boken? Respondent 3 berättar om ett tillfälle då han har gått med kassar till återvinningen med 
pocketböcker:  
 
Det blir ju några kassar per år som jag delar ut eller ger bort eller… till och med nere på en återvinningsstation, 
då jag skulle slänga fyra bärkassar med pocketböcker när jag insåg att dom här, många är ju rätt nya allihop. Är 
det nån som vill ha böcker, jag har bra böcker här, som jag ska kasta! Det kom nu direkt, bara försvann, fyra 
bärkassar (Intervju Respondent 3).  
 

Det är ett fullgott alternativ till att lämna den på återvinning eller slänga den. Som r2 säger, 
det är ett miljövänligt sätt att återanvända böcker på. Personer som inte bookcrossar ser det 
kanske som en obskyr aktivitet som är förunnad bara ett fåtal. De som känner till 
bookcrossing och ägnar sig åt det vet vad det är och vad det kan innebära, och upplever också 
glädjen med det.  
 
De formella läsecirklar som har undersökts av Karlsson och Petterson är sådana som håller till 
inom bibliotek. Det skulle vara intressant att se vad som kan hända om dessa bokcirklar 
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började använda sig av bookcrossing. Hur skulle det se ut? Det kanske redan finns bokcirklar 
som använder sig av bookcrossing? 
 
Eftersom mina respondenter inte upplever någon större social funktion vid de böcker de 
bookcrossar är frågan om detta verkligen är något biblioteket ska satsa på i större grad. Å 
andra sidan bekräftar den forskning Ross et al. har presenterat att bilden av läsning som 
sysselsättning håller på att ändras. Å tredje sidan är detta en mycket liten undersökning som 
bara har skrapat på ytan när det gäller fenomenet bookcrossing. I större grad kan enskilda 
bookcrossare dela sin läsupplevelse med andra genom sociala nätverk som exempelvis 
bookcrossing.com. På det skandinaviska forumet får man intrycket att bookcrossing är ett 
världsomspännande fenomen, vilket det också är. Mina respondenter har kanske inte 
reflekterat över den sociala funktionen som Tveit uttrycker det, utan det är snarare Ross 
forskningsrön om läsning som en social aktivitet som kan bekräftas.  

4.5 Praktiska förändringsförslag och egna synpunkter 
Det som verkligen behövs på en övergripande nivå är mer information till allmänheten om 
bookcrossing. Om fler dagstidningar ville skriva om bookcrossing skulle det ge fenomenet en 
välförtjänt skjuts framåt i medlemsantal och popularitet. Om ännu en undersökning skulle 
göras om bookcrossing, vilket välkomnas å det varmaste, rekommenderar jag att man väljer 
att undersöka en större stad. Då bör man komma fram till ett helt annat resultat än det den här 
undersökningen har kommit fram till. Kanske man kan undersöka om bokcirklar som 
använder sig av bookcrossing kan studeras? 
 
En välkommen åtgärd från bibliotekets sida vore att sätta in en bookcrossinghylla i lokalen. 
Dock hävdar respondent 1 att biblioteket vill låna ut sina egna böcker så att deras statistik 
förbättras. Om böckerna inte är deras egna förbättras inte statistiken. Men för att bookcrossing 
ska spridas måste fler bibliotek välkomna fenomenet in i sina lokaler. Eftersom denna 
undersökning inte har undersökt bibliotekariers uppfattning om bookcrossing vet jag inte vad 
bibliotekarier skulle säga om att implementera bookcrossing på sitt lokala bibliotek. Fokus för 
denna undersökning har varit bookcrossarna själva. 2008 fanns det bara 17 svenska bibliotek 
registrerade på bookcrossing.com. Eftersom inte många vet vad det är kan det vara 
nödvändigt att ha exempelvis informationskvällar där man praktiskt visar hur det går till. Det 
intryck jag har fått av bookcrossingaktiviteten i just den här medelstora svenska staden är att 
den inte är så stor alls. Många är oengagerade och har inte tid. Detta är kanske ett fint sätt att 
säga att man egentligen inte är intresserad. Vissa personer har bara bookcrossat en gång och 
sedan lagt det på hyllan sedan de upptäckte att det inte var något som de ville hålla på med. 
Det är deprimerande, som respondent 1 säger, att bara få respons på en enda bok när man har 
lagt ut 25 stycken. Dock har r1 funnit sig i att lägga ut böcker och inte hitta några. ”Det har 
bara blivit så”, säger hon (Intervju med r1). 

4.6 Metoddiskussion 
Frågan är om en enkätundersökning hade gett ännu bättre resultat än den metod jag har 
använt. Fördelen med en kvantitativ enkät är att man kan få in ett stort material och en av 
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utmaningarna med detta material är att analysera det och bearbeta det. Tanken på detta 
eventuellt överväldigande material avskräckte mig, och det var en av anledningarna till att jag 
valde intervjuer istället. Några av intervjumiljöerna var inte optimala. Intervjun med 
Respondent 3 genomfördes på ett café 40 minuter innan stängningsdags, och det är därför 
ibland svårt att höra vad både han och intervjuaren säger. Detta beror på att cafépersonalen 
bland annat flyttar bord och stolar och brygger espresso i bakgrunden. Ett gott råd är att välja 
en lugn intervjumiljö där inga störande eller höga ljud finns. Det vinner man på i längden. Ett 
annat råd är att tidigt definiera de termer man ska utgå ifrån. Genom detta slipper man många 
stunder av förvirring och planlöshet. 

4.7 Förslag till framtida forskning 
Om någon vill genomföra ännu en studie om bookcrossing, kan det vara en idé att genomföra 
undersökningen i en större stad. Där skulle en enkätundersökning vara mer berättigad och 
man kan eventuellt genomföra den genom webben.  
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5. Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning har varit att vinna kunskap om fenomenet bookcrossing. 
Forskning om läsfrämjande och litteraturförmedling samt läsvanor har tagits upp. Intrycket av 
bookcrossingaktiviteten i en mellanstor svensk stad är att de flesta inte är så engagerade. Det 
finns en liten grupp människor som är mycket passionerade och aktiva. Vissa av dessa har 
intervjuats, där de har fått möjlighet att ge sin syn på bookcrossing och anledningar till varför 
de håller på med det. Även läsvanor och biblioteksanvändning i anslutning till bookcrossing 
har tagits upp. Respondenterna reflekterar inte mycket över läsningens sociala funktion, så 
som Tveit beskriver den. Istället bekräftar de den forskning som Ross presenterar om att 
läsning mer och mer har blivit en kollektiv aktivitet. De träffar kanske inte många 
bookcrossare i den fysiska världen, men kommunikationen via Internet och forumet på 
bookcrossing är desto större i vissa respondenters fall. Andra har blivit besvikna på den 
köphets som de har upplevt och bookcrossar hellre utanför de ramar som bookcrossing.com 
har satt upp. En av respondenterna har blivit besviken på att hon bara har fått respons på en 
enda bok. De teorier som har använts är det Tveit har forskat om läsningens sociala funktion, 
samt det Ross presenterar om läsning som en social aktivitet. Resultatet visar att bookcrossing 
medverkar till att ändra bilden av läsning, som traditionellt har utförts i enrum. Läsning blir 
nu istället mer och mer en kollektiv handling där många kan vara med. Slutligen hade 
resultatet blivit annorlunda om undersökningen gemomförts i en större stad. 
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Bilaga  
 
Intervjufrågor till bookcrossare 
 
Om att börja med bookcrossing 
1. Hur kom du i kontakt med bookcrossing? 
 
2. Vad fick dig att börja? 
 
3.  Hur trodde du att det skulle fungera? 
Hur blev det? 
 
Om ett tillfälle 
3. Beskriv ett tillfälle när du har lagt ut en bok. 
 
4. Beskriv ett tillfälle när du har hittat en bok. 
  
Om bookcrossing 
5. Vad är det som lockar dig med bookcrossing? 
 
6. Vad är det som är roligt med bookcrossing? 
 
7. Vad är speciellt med bookcrossing? 
 
8. Vilka böcker har du fått tag på? 
 
9. Vilken respons har du fått på böcker du har lagt ut? 
 
10. Har du hittat nya författare eller genrer genom bookcrossing? 
 
11. Har du någon gång stött på problem i bookcrossing?  
Beskriv dessa. 
 
12. Har du hittat nya vänner genom bookcrossing? 
 
13. Har du träffat någon annan som bookcrossar? 
 
14. Använder du dig av diskussionsforumet på hemsidan?  
Hur mycket? 
 
15. Använder du dig av sökfunktionerna på hemsidan?  
Hur mycket? 
 
16. Hur mycket kontakt har du med bookcrossare via hemsidan? 
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17. Händer det att du kollar extra på andra bookcrossare som lägger ut litteratur som du tycker 
om? 
 
Om läsning 
18. Vad tycker du om att läsa? 
 
19. När brukar du läsa? 
 
Om biblioteket 
20. Besöker du biblioteket på fritiden? 
 
21. Vad brukar du göra när du är på biblioteket? 
 
22. Använder du dig av biblioteket när du bookcrossar? 
 
23. Har ditt närmaste bibliotek en bookcrossinghylla? 
 
24. Är det något du vill tillägga? 
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