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Bookcrossing
Ett äventyr

Petronella Johansson
Nina Persson

Vad är bookcrossing?

• Ron Hornbaker
• Inga krav
• Dela med sig av sina böcker
• Skattjakt
• www.bookcrossing.com
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Vår uppsats

• Frågeställningar 

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

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

Vår uppsats

• Åtta kvalitativa intervjuer med 
bibliotekarier

• Folkbibliotek, skolbibliotek och 
länsbibliotek

• Fenomenografisk analysmetod
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Bookcrossing som publicitet för 
biblioteket

• Uppmärksamhet i media
• Locka nya användare
• Bättre image

”Eftersom det som sagt är en liten PR-
handling, en symbolhandling. Det ger 
uppmärksamhet i media. Tidningarna 

tycker att det är skitroligt och ringer och 
gör reportage och sådär.”
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Bookcrossing som ett nytt sätt 
att tänka

• Spänning och skattjakt
• Reflektion kring läsning
• Ny idé

Bookcrossing som demokratiskt

• Inflytande
• Hierarkilöst
• Friare tillgång och användning
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Bookcrossing som en 
biblioteksverksamhet

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

Bookcrossing som ett alternativ 
till andra metoder

• Användardrivet
• Skattjakt och äventyr
• Del av något större
• Ingen ersättning för andra metoder
• Svårt att utvärdera
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”Jag tror inte man kan ersätta boksamtal
och bokprat med att liksom… med 

bookcrossing, det tror jag absolut inte. 
Ehh, det kan väl vara ett komplement som 

man kan jobba med på något sätt.”

Bookcrossing kan utvecklas till 
att bli läsfrämjande

• Inte läsfrämjande
• Mer arbete krävs
• Utvecklingsbart
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Bookcrossing som en ”kul grej”

• Jippo
• Varken positivt eller negativt
• Nyhetens behag

Bookcrossing som ett 
annorlunda utbud

• Populära böcker
• Kvalitet
• Slumpmässigt urval
• Användarinflytande
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”Det blir ju lite speciellt då, det kvittar 
egentligen vilken bok det är. Det kan ju 
vara andra delen av en Strindbergspjäs 

och så läser man den då.”

Slutanalys

• Bookcrossing som fördelaktigt för 
biblioteket

• Anpassningsbart
• Skattjakt och äventyr
• Marknadsföring
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”Eleverna kan delta och välja böcker och 
det blir lite skattjakt och lite äventyr, det 

blir inte det där systematiska ”Nu går vi till 
biblioteket och väljer en bok som skall 

vara över 120 sidor”.” 

Slutanalys

• Bookcrossing som oviktigt för 
biblioteket

• ”Kul grej”
• Inga mål
• Inget resultat
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Slutanalys

• Bookcrossing som problematiskt för 
biblioteket

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

För mer information 
http://hdl.handle.net/2320/4012


